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 ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 46. ZASEDÁNÍ DNE 27. 07. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• Rozpočtové opatření č. IV Obce Komorní Lhotka
• Účetní závěrku Obce Komorní Lhotka za rok 2017
• Závěrečný účet Obce Komorní Lhotka za rok 2017, včetně zprávy auditora bez výhrad
• Počet členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022 v počtu 11
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Oprava chodníku u pošty“
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na pořízení nového dopravního automobilu pro 

jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Obce Komorní Lhotka
• Záměr podání žádosti o dotaci na výstavbu nové Mateřské školy
• Ceník za poskytnutou službu – dovoz, donáška oběda, ve výši 20,-Kč/den/oběd s platností od 

1.7.2018
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníku u pošty“, kterým se smluvní strany dohodly na 

méně a vícepracích a konečné ceně za dílo provedené v rozsahu této smlouvy. Nová cena je nižší 
o 19 959,80Kč oproti ceně ve smlouvě o dílo.

 ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 47. ZASEDÁNÍ DNE 16. 07. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
• Nově navržená komunikace s názvem „Komunikace k výstavbě RD“ bude Obcí Komorní Lhotka 

vedena jako místní komunikace dle § 6 zákona 13/1997Sb. o pozemních komunikacích. 
Komunikace se nachází k parcelám pro výstavbu RD v lokalitě „Na Brzegu“.

• Smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
• Záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Prodloužení chodníku u ZŠ“

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

 CO JE POTŘEBA ZAPLATIT: 
• Poplatek za odpad na rok 2018 (600,-Kč/os.) je splatný k 31. 8. 2018. Před úhradou poplatku za 

odpad si předem telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři OÚ ověřte případnou slevu na 
poplatku (týká se občanů zapojených do Inteligentního systému nakládání s odpady)!!! V 
případě nejasností v systému ISNO kontaktujte společnost Nehlsen s.r.o. (pan Marian Dzik). E-
mail: marian.dzik@nehlsen.cz, nebo tel.: 603 726 832.

• Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka, anebo prostřednictvím 
internetového bankovnictví na č. účtu: 23425781/0100:  

    VS (odpad): 1340    SS: číslo domu    VS (pes):   1341      SS: číslo domu.

 PLATBA STOČNÉHO 
Platbu stočného za I. a II. Q.2018  je nutno platit na: č.ú.: 19-3769310247/0100  
              v.s.: 2321  s.s.: č.p./č.e.
Platby v hotovosti jsou i nadále prováděny v kanceláři Obecního úřadu v Komorní Lhotce. 

 KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Poslední kompostéry, které si občané v rámci projektu „Domácí kompostování v Komorní Lhotce II.“ 
objednali, jsou připraveny k odběru. Nejdříve je nutné podepsat v kanceláři Obecního úřadu smlouvu 
o pronájmu kompostéru a poté si jej vyzvednete v „hangáru“ vedle Santika.
POSLEDNÍ TERMÍN VÝDEJE KOMPOSTÉRŮ:
V pátek 31. srpna 2018 v dopoledních hodinách 08 - 12 hodin
       v odpoledních hodinách 13 - 16 hodin
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 BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY KOMORNÍ LHOTKY
 Připomínáme službu pro občany Komorní Lhotky: Bezplatné ústní právní poradenství. Tato služba 
je zajištěna prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Jana Skotnici, kdy se Vám bude věnovat buďto 
advokát Mgr. Jan Skotnica, nebo jeho kolegyně, advokátka Mgr. Monika Kratinová, a to vždy v lichý 
týden v pondělí mezi 15.00 – 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Komorní Lhotce. 
Poradenství je zcela bezplatné a zcela anonymní. Poradnu může navštívit každý občan Obce Komorní 
Lhotka a to i opakovaně. 
 Potřebujete poradit s rozvodem, péčí o děti, zkontrolovat darovací smlouvu nebo vědět, jak 
vypovědět smlouvu s poskytovatelem energií? Podal na Vás někdo žalobu nebo se chcete Vy 
domáhat svého práva u soudu a nevíte, jak začít? Nebo chcete jen prodat svůj dům a nevíte, co k 
tomu bude třeba a jaké budete platit daně? Právní poradenství můžete využít ve všech aspektech 
života. Obec Komorní Lhotka pomáhá svým občanům formou bezplatné právní poradny, kdy Vám 
zkušený advokát poradí, jak danou životní situaci řešit, abyste se mohli správně rozhodnout. 

 MOBILNÍ ROZHLAS je tady pro každého, kdo chce být 
informován o aktuálním dění v obci – zaregistrujte se!!!
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů je v naší 
obci zavedena služba Mobilní rozhlas. Zaregistrovat se můžete 
na adrese: komornilhotka.mobilnirozhlas.cz,
n e b o  v y p l n ě n í m  a 
podepsáním registra-
č n í h o  f o r m u l á ř e  v 
kance lář i  Obecn ího 
úřadu v Komorní Lhotce.

 INFORMACE O PLÁNOVANÝCH INVESTICÍCH

 Odkanalizování části obce za školkou a u kostela
Náš projekt na vybudování kanalizace byl úspěšný a byl podpořen k financování 67% z celkových 
investičních nákladů 15 milionů Kč. Realizace této akce se předpokládá v roce 2019.

 Císařská cesta – jedna silnice, dva národy, spousta historie
V rámci projektu Císařská cesta bude v průběhu srpna zveleben areál u sauny. Vznikne nové dětské 
hřiště s edukačními prvky a prostor bude vybaven posilovacími stroji pro starší občany. Dále bude 
vybudováno nové ohniště a přístřešek nejen pro cyklisty.

 Stavební úpravy ZŠ
V době prázdnin probíhá v ZŠ rekonstrukce bytu na novou družinu pro děti ze ZŠ. Děti se mohou od 
nového roku těšit na nové moderní prostory. Současně probíhá rekonstrukce půdních prostor na 
školní archiv. Investice je v celkové výši 1 478 099,07 Kč, včetně DPH.

 Inteligentní systém nakládání s odpady
Upozorňujeme občany zapojené do ISNO, že slevy pro rok 2019 se vypočítávají za období 1.10.2017 
– 30.10 2018. Z tohoto důvodu si, prosím zkontrolujte své odpadové účty. V případě nejasností v 
systému ISNO kontaktujte společnost Nehlsen s.r.o. (pan Marian Dzik).  E-mail: 
marian.dzik@nehlsen.cz, nebo tel.: 603  726  832.

  UPOZORNĚNÍ
SDH Komorní Lhotka

Sbor dobrovolných hasičů 
Komorní Lhotka si Vás dovoluje 
informovat o trvalé změně data 
konání soutěže v požárním 
sportu Memoriál Jarka Molina. 
Z měsíce září se přesouvá na 
srpen. IV. ročník se bude konat 
11. 8. 2018 od 13.00 hodin na 
louce pod saunou.
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POŽÁRNÍ POPLACH V KOMORNÍ LHOTCE
 Na Den dětí v Základní škole v Komorní 
Lhotce  budou  žáci  i  zaměstnanci jistě dlou-
ho vzpomínat.
....................................................................
 SDH Komorní Lhotka ve spolupráci s vede- 
ním školy připravil cvičný požární poplach 
včetně evakuace všech žáků a zaměstnanců z 
objektu školy. Nic netušící žáci se tak poprvé 
ocitli v situaci možného požáru ve škole. Simu-
lace požáru se zdařila na výbornou. Chodba-
mi se šířil kouř a po hlasitém volání paní ředi-
telky: „ Hoří, opusťte budovu!“ se děti podle 
pokynů třídních učitelek přesunuly únikovým 
východem na parkoviště u školy.
 Pak již s napětím sledovaly příjezd a práci 
tří hasičských sborů –SDH z Komorní Lhotky, 
HZS z Nošovic a SDH z Hnojníku.
 Situace byla ještě zdramatizována chybě-
jícími dvěma dětmi a jednou dospělou oso-
bou, jejichž záchranu s obavami prožívali 
všichni přítomní a po jejichž návratu zavládla 
neskrývaná radost. 
 Děkuji „ pohřešovaným“ za statečnost a 
za to, že neprozradili důvod jejich setrvání v 
budově školy po vyhlášení evakuace.
 Po ukončení akce bylo dětem prozrazeno, 
že se jednalo pouze o cvičný  požární poplach 

a za odměnu si mohly v areálu za obecním úřadem 
vyzkoušet hasičskou techniku a dovednosti pod od-
borným vedením. Na závěr nechyběla ani sladká 
odměna.
  Za přípravu a realizaci celé akce děkuji všem 
členům zúčastněných hasičských sborů, jmenovi-
tě především pánům Aleši Majerovi (velitel SDH 
Komorní Lhotka), Andrzeji Sabelovi (velitel zása-
hu), Janu Lafkovi, Lukáši Kotovi, Martinu Hamplovi 
a dalším ochotným hasičům.
 I když se objevily u některých dětí obavy (občas 
i slzičky ), všechny si zaslouží pochvalu za bezpro-
blémové zvládnutí této mimořádné situace a 
všem pedagogickým i správním zaměstnancům za 
profesionální přístup v průběhu celé akce.

Gabriela Palarčíková, ředitelka školy
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NOCOVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 
V TOŠANOVICÍCH

LOUČENÍ S 5.ROČNÍKEM

 Dne 22.6.2018 děti ze školní družiny 
nocovaly v hájence v Tošanovicích, kde jsme si 
pro ně připravily bohatý program s opékáním 
párků a noční diskotéku. I když nám počasí příliš 
nepřálo, sešli jsme se v hojném počtu a v dobré 
náladě. Vše nám vyšlo na jedničku a už se 
těšíme, až si akci s dětmi v příštím roce 
zopakujeme. Velké díky patří manželům 
Fajglovým, kteří pomohli s přípravou večeře a 
úžasnou diskotékou a také obci Horní Tošano-
vice, která nám zapůjčila prostory krásné 
hájenky. Také bychom chtěli poděkovat SRPŠ za 
poskytnutí finančního příspěvku na nákup 
večeře a snídaně pro děti.  

Vychovatelky ŠD

 Ve středu 27.6.  se za velmi „uplakaného“ 
počasí začali v šest hodin scházet do ZŠ v 
Komorní Lhotce páťáci, aby si tak spolu užili 
ještě pár posledních chvil. A i když počasí 
„uplakané“ bylo, našich jedenáct páťáků se 
těšilo na opravdu nabitý program. Nejprve je 
čekalo utkání v kuželkách, které děti dostaly od 
pana starosty. Vůbec se nedivím, že po tak 
namáhavém turnaji „zmizelo“ hned několik 
super pizz, které jim paní učitelky „upekly“ v 
Grill baru. Posilněni na další zábavu páťáci 
zhlédli fotky a videa, zahráli pár společných her  
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........
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........ a pak museli sebrat odvahu a vydat se na stezku, 
která je zavedla do temného sklepení školy. A 
protože se nikdo neztratil, zábava pokračovala 
až do „úplného vyčerpání“. Poté se šlo spát, ale 
ne domů, kdepak, tradičně páťáci noc strávili ve 
škole. A jak se jim spalo? No, druhý den byla 
únava znát. Naštěstí se většina rodičů postarala 
o vydatnou (převážně muffinovou) snídani i 
svačinu. Děti si tak dopoledne užívaly poslední 
společné chvíle ve škole. Doufám, že i když se 
rozejdou na různé školy, na tu svoji „první školu“ 
budou mít krásné vzpomínky a občas se do ní 
budou i vracet.  

      Mgr. Lucie Gavelčíková
 



inż. Stanisława Śniegonia i Andrzeja Michalika.
Po takich wrażeniach wszystkim smakowała 
jajecznica oraz wypieki naszych mam. Pogoda 
dopisała, a o tym, że impreza się udała, 
świadczyły uśmiechnięte twarze dzieci.

J. Szpyrc

 Jedną z tradycyjnych imprez Koła PZKO w 
Ligotce Kameralnej jest bez wątpienia smażenie 
jajecznicy oraz obchody Dnia Dziecka. W tym roku 
spotkaliśmy się w sobotę 2 czerwca, by razem z 
dziećmi spędzić miłe popołudnie.
Dla dzieci nasze wspaniałe mamy przygotowały 
atrakcje w postaci łowienia rybek, rzucania 
piłeczką do „mamlasa”, gry w piłkę, były zabawy z 
chustą animacyjną i wiele innych ciekawostek. 
Nieco starsi mogli zmierzyć swe siły i trafność do 
celu w strzelaniu z wiatrówki pod czujnym okiem 

 Letošní tábor pro děti nejen z naší církve nesl 
název „zkouška odvahy“. Starozákonní prorok 
Daniel se nám stal životním vzorem v odvaze, 
protože i přes nepřízeň okolností si dokázal 
vytvořit a chránit kvalitní životní hodnoty, měl 
odvahu postavit se vždy na stranu pravdy a dobra 
bez ohledu na to, co to bude stát. 
 Děti na letošním táboře čelily 13-ti zkouškám – 
síly, moudrosti, poslušnosti, kreativity, věrnosti, 
hmatu, odvahy, květin, zvířat, mlčení, času, 
paměti a čistoty. Každá zkouška vyžadovala 
odvahu a odhodlání jít do toho, nevzdávat to, 
bojovat, překonat svůj strach. Odměnou za 
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DZIEN DIECKA..................

ZKOUŠKA ODVAHY .............. ..............

..................

splněnou zkoušku bylo vytoužené razítko na 
šátku, který si děti odvezly domů. A odměna pro 
nás dospělé? Spokojené, vděčné, usmívající se 
děti. Kdo jednou zkusí pro druhé něco udělat, ví, 
že to stojí za to. 
 Tak mějme odvahu žít život, za který se 
nebudeme muset stydět, život, který má smysl, 
který přináší radost nejen nám, ale i druhým. 
Mějme odvahu dělat to, co je správné i za cenu, 
že nás to bude něco stát. 
 Několik fotek ze zmíněné akce najdete ve 
fotogalerii na stránkách naší církve:
 www.sceavkl.cz. 

Za tým organizátorů 
Daniela Niemczyková 



 Letošní jarní dny se přehuply do letních velice 
rychle. Nám to jen pomohlo k tomu, abychom 
mohli uskutečnit plánované akce, které se z důvo-
du jarních deštivých dnů uskutečnit nemohly. 
.................................................................................
A tak jsme s našimi klienty mohli vyrazit třeba na Ja-
vorový vrch, pokochat se výhledem na Třinec a jeho 
okolí, ale i na další vrcholky slezských Beskyd, a také 
shlédnout, jak startují z Javorového vrchu paraglidis-
té.  V květnu jsme uspořádali společné setkání klien-
tů s jejich rodinnými příslušníky, připravili jsme si pro-
mítání fotografií z pořádaných akcí s výkladem o 
tom, kam všude klienti zavítali.
 Koncem měsíce května se konal v obci již tradiční 
Festival kreslení a i my jsme byli jeho součástí. Letoš-
ní ročník byl již osmnáctým ročníkem a tématem 
byla příroda kolem nás. Klienti tak měli vlastní vybra-
nou technikou zachytit na papíře přírodu tak, jak ji 
sami vnímají. Nejlepší práce pak byly oceněny a zbý-
vající bude možné vidět v kalendáři obce připravova-
ném na příští kalendářní rok. Další každoroční akcí, 
které se naši klienti 
účastní, jsou Spor-
tovní hry pro spor-
tovce se středním 
stupněm mentální-
ho postižení, které 
se konalo v Zubří u 
Nového Města na 
Moravě, odkud si 
dovezli jak zlatou, 
tak stříbrnou i bron-
zovou medaili z 
každé absolvované 
disciplíny. Na těch-
to  sportovních 
hrách se klienti 
mají možnost po-
tkat se svými kama-
rády, kteří zde jezdí 
z kraje Vysočina, Ji-
homoravského a 
Moravskoslezské-
ho kraje. Během tý-
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denního pobytu věnují většinu času sportu a 
všemu s tím spojenému, ale najde se i prostor pro 
navázání nových přátelství. Již teď se klienti těší na 
další ročník sportovních her.
 
 Jelikož jaro a léto je nejlepší čas k návštěvě růz-
ných zahrad, vydali jsme se cestovat a navštívili v 
prvé řadě krásné město Kroměříž, přezdívané také 
Hanácké Athény. Zde jsme navštívili Podzámeckou 
zahradu a podívali se i do prostor zámku. Další za-
hradou byla Zoologická zahrada v Lešné u Zlína. 
Zde se klientům nejvíce líbil výběh žiraf a africká 
část zahrady. Při nepříznivém počasí jsme uspořá-
dali další čtení ve spolupráci s místní knihovnou, 
nebo se vydali na výstavu historických automobilů 
v Ostravě. V měsíci červenci jsme využili teplé dny 
i k tomu, abychom se mohli svlažit v bazénu u míst-
ní restaurace Zátiší. Na naší terase pak občas spo-
lečně něco ugrilujeme k obědu, opečeme párky, i 
tradiční vaječinu jsme smažili, nebo si klienti jen 
tak sedí a vychutnávají šumění stromů, zpěv ptáků 
a bublání nedalekého potůčku. Během letních 
prázdnin máme ještě v plánu spoustu dalších akcí 
a věříme, že i tyto si klienti užijí, ale o tom až příště. 

Přeji krásné prožití letních dní,
za ISÚ Komorní Lhotka Ing. Andrea Sztefková.
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 DOBRÉ VZTAHY SE JEN TAK NESTA-
NOU. POTŘEBUJÍ ČAS, VYŽADUJÍ ÚSI-
LÍ, PŘINÁŠÍ RESPEKT, JSOU OBOHACE-
NY DŮVĚROU A ODMĚNĚNY LÁSKOU. 
 Velký význam na poskytovanou péči o seni-
ora má vztah, který se postupně vytváří mezi 
pracovníkem a klientem. Takový vztah mezi pe-
čovatelem a seniorem by měl být založený na 
vzájemné úctě a respektu. Senior se z důvodů 
omezené mobility, zdravotního stavu a snížené 
soběstačnosti dostává do role závislé na pomo-
ci svého okolí. Většina seniorů novou roli klien-
ta v pobytové službě těžce přijímá, proto je tak 
důležitá podpora a pochopení ze strany pra-
covníků přímé péče.
 Mnohdy seniorům rozjasní mysl jejich vzpo-
mínky a rádi je s námi sdílejí. Dovolte mi, abych 
jednu vzpomínku naší klientky sdílela i já s 
vámi.
 „Je to již mnoho let, ale přitom mi to připa-
dá, jako by to bylo včera. Když zavřu oči, slyším 
šumění karibského moře a harmoniku, která 
hraje písně Guatanáma.  Ještě dnes cítím, jak 
mě ty vlny hřejí a v tom se ke mně někdo blíží, 
začínám se bát. Přede mnou najednou z vln vy-
stoupí muž velký a silný, a hlavně celý černý. 
Blíží se ke mně a s přátelským úsměvem mi 
něco podává. Strašně mě vylekal, ale po chvíli 
mě strach přejde, když vidím, že mi podává 
krásnou a velkou mušli.“
 „Procestovala jsem hodně zemí…“ rozpoví-
dá se paní Hellerová a pokračuje ve vzpomín-
kách. „Byla jsem na Islandu, v Řecku, Itálii, In-

dii, Francii, Egyptě, kde jsem se plavila po Nilu a 
navštívila pyramidy. Těch zemí a zážitků bylo 
mnoho. Učila jsem se anglicky, abych se do-
mluvila, a vždy mě zajímalo, jak lidé jinde žijí, je-
jich kultura a zvyky. Nejhlubší vzpomínky však 
ve mně nechala Kuba, kde jsem byla měsíc. 
Kubu mi podrobně ukázala delegátka Glórie, se 
kterou jsem poznala krásu Kuby, ale i její bídu a 
strach z Fidéla Castra. Po příletu na Kubu nás 
ubytovali v jednom z diplomatických hotelů HA-
VANA LIBRA. Z balkonu jsem se dívala na západ 
slunce a byla jsem vždy uchvácená, jak se ta 
velká koule zvedá z moře. Jednoho velmi hor-
kého dne jsme navštívili i krokodýlí farmu. Nic 
takového jsem doposud neviděla, musela jsem 
si tu potvoru vyfotit a tak jsem vytáhla fotoa-
parát a zaměřila na jednoho z krokodýlů, ale ne-
čekaně otevřel svou obrovskou tlamu se všemi 
těmi zuby a mě málem vypadl fotoaparát z 
toho šoku.“
 Ocitáme se v našem příběhu zpět v pokoji 
paní Hellerové, držíme se za ruku a poslouchá-
me spolu Kubánské rytmy, které se jí snažím 
pouštět. Svůj příběh paní Hellerová zakončí slo-
vy: „ …s Glórií jsem toho opravdu poznala hod-
ně, ochutnala místní kuchyni, i samozřejmě je-
jich nápoje, ale ať se mě kdokoliv vždy zeptal, 
kde se mi nejvíce líbilo, tak jsem musela odpo-
vědět, že nejkrásněji je doma. Tady máme vše, 
čtyři roční období, roviny i hory a hlavně domo-
v. A mým domovem je dnes Sarepta v Komorní 
Lhotce.“
 Jsem moc ráda, že jako pracovník přímé 
péče mohu být součástí života tak vzácných 
lidí, jako je paní Hellerová. ¨Základem péče o 
seniory je i znalost životního příběhu každého 
klienta, což nám pomáhá porozumět, jak člo-
věk žil a umožňuje nám to vytvářet si vzájemný 
vztah s klientem, poskytovat individuální péči 
zaměřenou na konkrétní potřeby, podporovat 
klienta na základě jeho zvyků a rituálů. Zároveň 
podporovat pocit jeho osobní důležitosti a 
snadněji tak porozumět jeho chování.

Vzpomínky zapsala Hana Jendřišáková, 
pracovnice přímé péče domova SAREPTA

Komorní Lhotka
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18. ROČNÍK FESTIVALU KRESLENÍ
 V Komorní Lhotce je již tradičně poslední květ-
nový pátek  spjat s konáním festivalu  kreslení 
„Krajina kolem nás“, jehož organizátory jsou Zá-
kladní škola T.G.Masaryka a Obecní úřad v Ko-
morní Lhotce.
  Letošní XVIII. ročník se konal za krásného slu-
nečného počasí, soutěžit přijelo 165 výtvarníků z 
okolních obcí Komorní Lhotky,  z Gymnázia Josefa 
Božka z Českého Těšína a  polských měst Jaworze a 
Boronów.
 Opět se soutěžilo v šesti věkových  kategoriích( 
od prvňáčků až po studenty nad 15 let) , zvláštní ka-
tegorii tvořili klienti DOZP z Komorní Lhotky . 
Každý soutěžící si mohl ke svému ztvárnění zvolit li-
bovolnou výtvarnou techniku i místo či objekt v 
obci. Po vydatném obědě pak pětičlenná odborná 
porota hodnotila výtvarná díla každé kategorie  
zvlášť. Vítězové byli odměněni zlatou, stříbrnou či 
bronzovou medailí, diplomem a  věcnými cenami. 
Z výherních obrázků bude opět vytvořen obecní ka-
lendář pro následující rok.
 Nikdo z festivalu neodcházel s prázdnou, neboť 
pro všechny byly připraveny tašky s drobnými po-
zornostmi a sladkostmi. 
 Letošní ročník byl financován z evropského 
projektu Rovnováha Projekt Arting 2017, podpo-
řily jej rovněž Třinecké železárny,a.s. a paní Emilie 
Waliczková. Všem uvedeným sponzorům patří po-
děkování.
 Děkuji rovněž pedagogům ZŠ Komorní Lhot-
ka, zaměstnancům OÚ, paní J. Santariusové za pří-
pravu obědů, panu K. Pryczkovi za fotodokumen-
taci, paní P.Mlčochové za zhotovení keramických 
upomínkových předmětů a všem dobrovolní-
kům, kteří se na organizaci a zdárném průběhu 
této náročné akce podíleli.

1. místo Lucie Molinová

ZŠ Komorní Lhotka

ZŠ Boronów

ZŠ SmiloviceAnna Cicvárková

Veronika Floderová

Lenka Malysa

2. místo

3. místo

I. kategorie (1. třída)

oceněno všech 6 klientů DOZP za účast:
Margita Badejová, Jiřina Hawliczková, 

Tomáš Nytra, Zdeněk Stempa,
Bronislav Folwarczný, Miroslav Jiežowicz

VII.kategorie (DOZP)
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1. místo

3. místo

VI.kategorie (nad 15 let)

ZPO Boronów

ZPO Boronów
Olga Świerc

Paulina Kedzia

1. místo Gabriel Bonczek ZŠ Komorní Lhotka

ZŠ Komorní Lhotka

ZŠ Komorní Lhotka

Beata Chodura

Anežka Ponczová

Sara Urbaś

Zuzana Bednářová

Viktorie Roszková

Šarlota Ochmanová

Julia Kucharczyk

2. místo

3. místo

II. kategorie (2. a 3. třída)

ZŠ  s pol.jaz.vyuč. Hnojník

ZŠ Třanovice

ZŠ Třanovice

ZŠ Třanovice

ZPO Boronów

Jaworze

1. místo ZŠ  s pol.jaz.vyuč. Hnojník

ZŠ  s pol.jaz.vyuč. Hnojník

2. místo

3. místo

IV. kategorie (6. a 7. třída)

ZPO Boronów

Jolanta Rucka

Natalia Kanik

Aleksandra Ambroz

Johana Kozlová

Julia Krzywoń

Monika Czernecka

Jaworze

Jaworze

MZŠ Hnojník

ZŠ  s pol.jaz.vyuč. Hnojník

1. místo

2. místo
3. místo

V. kategorie (8. a 9. třída)

ZPO Boronów

Denisa Vrublová
Julia Pieter

Katarzyna Malysa
Silvie Konečná

MZŠ Hnojník

MZŠ Hnojník

1. místo

ZŠ  s pol.jaz.vyuč. Ropice

2. místo

3. místo

III. kategorie (4. a 5. třída)

Táňa Vrábelová

Nina Choraźy

Hana Macurová

Ota Michálek

David Čolig

Antonín Kolář

Laura Górecká

Magdaléna Buba

ZŠ Komorní Lhotka

ZŠ Komorní Lhotka

ZŠ Komorní Lhotka

ZŠ Komorní Lhotka

Jaworze

ZŠ Ropice

ZŠ Smilovice

Výsledky:

                                                                 Gabriela Palarčíková, ředitelka ZŠ Komorní Lhotka                     
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 V sobotu 28. července se konal tradiční 
Ligotský jarmark, na kterém v dopoledním 
programu vystoupili skvělí Capkovci ze Skalitého, 
Mažoretky Kira z Havířova a dechový soubor 
Jablunkovanka. V odpoledním bloku přivítal 
starosta všechny přítomné a poté se s krátkým 
vystoupením představi l  l idový  soubor 
Boronowianie z Boronówa. S velkým aplausem 
vystoupil na pódium Michal Firla společně se 
svou skupinou Reset, po kterých měli všichni 
přítomní opět možnost zhlédnout kratičké 
vystoupení Boronowianů. Po 17 hodině z pódia 
zazněly písně oblíbeného Františka Nedvěda se 
skupinou Tie Break, jejichž vystoupení mělo velký

úspěch, stejně jako  následující hvězdy 
Vladimíra Hrona, který ukázal, že je nejen 
výborný zpěvák, ale také bavič. Ve večerním 
bloku vystoupili Horkýže slíže revival a po nich 
pouštěl hudbu do brzkých ranních hodin Dj Jež. 
Nejen pro děti byly v areálu atrakce jako Airsoft 
střelnice firmy Colossus – tímto děkujeme panu 
Rotterovi za jeho sponzorský příspěvek, dále 
skákací hrad, dětské kolotoče, malování na 
obličej a Klaun z Balónkova řádil s dětmi na 
parketu. Velké poděkování patří panu Jahnovi, 
který se svou maketou železniční točny zabavil 
dlouhé hodiny děti i dospělé, i všem, kteří na 
letošní výstavu zapůjčili exponáty. Dále 
děkujeme všem složkám obce a nejen jim za 
občerstvení, které na letošním Jarmarku 
nabízeli, a také občanům za hojnou účast.

XIX. ROČNÍK 
LIGOTSKÉHO JARMARKU

..................... .....................
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