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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
A

•

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 48. ZASEDÁNÍ DNE 30. 07. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
Finanční dar ve výši 40.000,-Kč Slezské diakonii, Sarepta Komorní Lhotka
A

•

•

•
•

•
•

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 49. ZASEDÁNÍ DNE 20. 08. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
Kupní smlouvu mezi Obcí Komorní Lhotka a společností HAGEMANN a.s. Opava, jejímž
předmětem je koupě dopravního automobilu Volkswagen Crafter, za nabídkovou cenu
1.135.888,-Kč včetně DPH
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-8022524/01, mezi Obcí Komorní Lhotka a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž
předmětem bude umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, na pozemku p.č. 3108 v k.ú. Komorní Lhotka za
jednorázový poplatek 2000,-Kč
Finanční dar Církvi adventistů sedmého dne ve výši 10.000,-Kč
Navýšení počtu klientů Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka ze stávajících 24 na 32
klientů od 1. 1. 2019. Zároveň schvaluje příspěvek zřizovatele na poskytování nové sociální
služby ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty
Vybudování elektricky ovládatelné vjezdové brány a vstupní branky u vjezdu do areálu ISÚ
Výběrovou komisi na výběr dodavatele stavebních prací na zakázky „Výstavba nového objektu
MŠ Komorní Lhotka“ a „Odkanalizování části obce za školkou a u kostela“ ve složení: Ing. Halina
Zientková, Ing. Andrea Sztefková, Ing. Jaroslav Szromek, jako náhradník Karel Poncza
A

CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:
Poplatek za odpad na rok 2018 (600,-Kč/os.) byl 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
•

A

PLATBA STOČNÉHO
Platbu stočného za 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.
INTELIGENTNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do ISNO, že slevy pro rok 2019 jsou vypočítávány za období
1. 10. 2017 – 30. 09. 2018. Zkontrolujte si prosím, do 30. 11. 2018, 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.
URGENTNÍ VÝZVA K OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU NAPOJENI NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ
Žádáme majitele rodinných domů a rekreačních nemovitostí, kteří jsou napojeni na veřejnou
kanalizační síť, která je v současné době ve správě společnosti Služby občanům s.r.o. a dosud se
společností Služby občanům s.r.o. nepodepsali smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací, aby se
neprodleně dostavili do kanceláře Obecního úřadu Komorní Lhotka k podpisu této smlouvy.
Děkujeme za spolupráci.
Úřední dny: pondělí a středa 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
2

INFORMACE
A

ˇ

PORADNA PRO DĚTI A DOROST V KOMORNÍ LHOTCE
Poradnu pro děti a dorost MUDr. Lenky Rozmanitové, která je v Komorní Lhotce kromě období
prázdnin každý pátek od 12.00 – 13.00 hodin, nyní najdete v areálu KD vedle autoškoly.
VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU HUTNIK 15. 12. 2018
Letošní rok je ve znamení mnoha výročí, připomeňme např. 100 let od vzniku samostatného státu
v roce 1918, ale i mnichovskou dohodu z roku 1938, únor 1948, mnozí jistě pamatují rok 1968.
Zavzpomínat můžeme v sobotu 15. prosince u vystoupení polského pěveckého sboru Hutnik v sále
Kulturního domu, který v letošním roce oslaví také velké jubileum. Jeho slavnostní otevření totiž
proběhlo v roce 1958. Žádáme občany, kteří dobu výstavby Kulturního domu pamatují, případně
vlastní fotografie z této výstavby, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu.
INFORMACE O UZAVŘENÍ MOSTU V KOMORNÍ LHOTCE
Most přes řeku Stonávku směrem na Horní Tošanovice mezi Integrovaným sociálním ústavem
a dětským hřištěm bude z důvodu rekonstrukce uzavřen. Stavba, jejímž předmětem je provedení díla
„Stavební úpravy mostu ev. č. KL-M-04 přes vodní tok Stonávka“, bude předána v průběhu října 2018.
Poté budou zahájeny stavební práce, které potrvají cca 4 měsíce. Objízdná trasa povede přes areál
evangelického kostela, kolem mateřské školy. Vjezd bude povolen pouze automobilům do 3,5 t,
nákladním automobilům nebude vjezd umožněn. Děkujeme za pochopení.
SETKÁNÍ S JUBILANTY
Ve čtvrtek 13. září od 15.30 hodin proběhlo v sále
obecního úřadu již tradiční setkání s občany Komorní
Lhotky, kteří v tomto roce dovršili svého životního
jubilea.
...........................................................................
Oslavence přivítal starosta obce pan Miloslav
Hampel, místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek a
předsedkyně Sociálně – kulturního výboru MUDr.
Dagmar Indráková.
Po společném přípitku a slavnostní večeři všichni
společně zhlédli představení nazvané „Když dva se rádi
mají“, vyslechli nejznámější operetní melodie a nahlédli do života reálných postav, které si dřív nebo
později uvědomí, že ve dvou se to lépe táhne. V představení účinkovali přední sólisté Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě.

3

INFORMACE
............... MEZINÁRODNÍ

KONFERENCE V KOMORNÍ LHOTCE ..............

„Opravdová křesťanská etika
znamená mít úctu k životu, i k
tomu nejubožejšímu a mít starost o život druhých, jakoby
šlo o náš.“
............................................
Tato slova evangelického faráře Karola Kulisze otevírala pozvánku na konferenci s názvem: "Po stopách pastoračně-diakonické činnosti seniora Karola Kulisze po obou stranách Olše".
Konference u příležitosti 145. výročí narození této vzácné osobnosti se konala 5. září v Komorní Lhotce v prostorách evangelického kostela a fary za účastí farářů ze Slezské církve evangelické augsburské vyznání a farářů Diecezji Cieszyńskej Koscioła Ewangeicko-Augsburskiego
v Polsce. Přítomní však byli i další vzácní hosté –
především ze Slezské diakonie a Diakonatu
Żeńskiego "Eben-Ezer" w Dzięgielowie. Celkem
se konference zúčastnilo asi 120 hostů.
Konference začala slavnostní bohoslužbou v
místním kostele. Kázáním posloužil emeritní biskup Vladislav Volný. V 10:30 pak biskupové
Tomáš Tyrlík a Adrian Korczago v sálu farní budovy konferenci zahájili.
Jako první dostal slovo historik Łukasz Barański, který přednesl referát o teologických aspektech Řádu církevního knížete Václava Adama. Následoval referát Česlava Santariuse na
téma Recepce činnosti seniora Karola Kulisze v
Československu. Poté o významu činnosti Kulisze v Polsku referoval pastor Emil Gajdacz.
Odpolední program pro hosty konference vyplnila návštěva střediska SD Sarepta. Konference byla zakončena koncertem, který se konal
opět v kostele.
Karol Kulisz se narodil 12. června roku 1873 v
polské vesničce Dzięgielów (Děhylov), která se
nachází nedaleko Těšína. Byl evangelickým teologem, kazatelem a probuzeneckým pracovníkem na Těšínsku. Po absolvování německého
gymnázia v Těšíně studoval bohosloví ve Vídni a
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v Erlangenu. Od roku 1899 do roku 1919 působil
jako vikář a posléze farář v evangelickém sboru v
Komorní Lhotce. Zde mimo jiné založil i diakonický ústav Betezda, ve kterém po první světové
válce našli azyl a nový domov chudé vdovy a sirotci.
Po rozdělení Těšínska pracoval Kulisz v jeho
polské části – v Polském Těšíně jako farář a senior slezských sborů v Polsku. V Děhylově pokračoval v diakonické činnosti, roku 1924 založil Polský evangelický diakonát. Po obsazení Polska německým vojskem roku 1939 byl Kulisz jakožto
prominentní polský intelektuál zatčen a odvezen
do koncentračního tábora Buchenwald, kde
8. května roku 1940 zahynul mučednickou smrtí.

INFORMACE

CÍSAŘSKÁ CESTA ...........................
JEDNA SILNICE, DVA NÁRODY, SPOUSTA HISTORIE
...........................

Zástupce dvou obcí ležících v údolí Beskyd a
přitom každé v jiné zemi, kteří spolu již nějakou
dobu neformálně spolupracují, napadlo
uskutečnit společný projekt s podobnými cíli a
posláním. Po několika společných setkáních
Obce Komorní Lhotka a polské Gminy
Wegierska Górka došlo ke zrodu společného
projektu, jehož výstupem je zachování a obnova
přírodních aktivit a posílení turistického
potenciálu regionu partnerů. Ukončení
projektu v Komorní Lhotce se konalo v sobotu

22. 09. 2018. Dopoledne zájemci využili
možnosti prohlídky dřevěného kostelíka sv.
Antonína Paduánského s průvodcem a v
odpoledních hodinách byl za doprovodu
country skupiny Pár strun slavnostně otevřen
zrekonstruovaný areál u sauny, doplněný o
stylovou dřevěnou cykloodpočívku, ohniště z
místního godulského pískovce, edukační a
posilovací prvky, dětské průlezky, stoly s
lavicemi a stojany na kola.
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INFORMACE
........

NAŠI SVĚTOBĚŽNÍCI

........

Druhou polovinu prázdnin a začátek babího
léta jsme opět strávili poznáváním nových míst.
...................................................................................
Jedním z nich byla návštěva polské cukrárny
Bajka v Brenné, kde mohli klienti posedět u lahodné
kávy a ochutnat výborné zákusky dle svého výběru
anebo zmrzlinový pohár. U polských sousedů se
nám zalíbilo, a tak jsme je navštívili během poslední
doby několikrát. Další naše cesta vedla do Lesního
parku v Ustroni. Zde se mohli klienti projít lesem,
vidět zvířata, kteří v lese přirozeně žijí, a největším zážitkem bylo jejich krmení zakoupeným krmivem.
Součástí návštěvy bylo komentované představení létajících dravců.
Pro změnu prostředí jsme
naplánovali trasu i do našich krajin, a to do Horní
Lomné, která je známá
svou Mariánskou studánkou. Navštívili jsme zde
také kostel Povýšení sv. Kříže, který se nachází nad
zmíněnou studánkou. Při
této příležitosti jsme si
zašli na oběd do Penzionu
U Studánky a pochutnali si
na klasické české kuchyni.
Koncem léta jsme se vrátili zpět do Polska, a tentokrát do Wisly podívat se na zdejší skokanské můstky
a zchladit se zmrzlinou v krásném slunečném dni.
Během měsíce srpna
jsme navázali kontakt s
paní zabývající se canisterapií, která nás přišla navštívit se svým pejskem
Bibi. Canisterapie je „léčba
lidské duše psí láskou“ bez
nároku na navrácení, je to
způsob terapie, která využívá pozitivního působení
psa na zdraví člověka. Klientům se tato návštěva ve6

lice líbila, a tak byla navázána pravidelná spolupráce.
Na polovinu září
byla naplánovaná rekreace klientů v polských Tatrách v Zakopaném v hotelu Belvedere, kde jsme
strávili tři noci. Prvním
výletem byla cesta k
Mořskému oku. Vzhle-

INFORMACE
dem k dlouhé trase jsme využili koňského povozu,
který nás dovezl na místo, které bylo ještě cca 30
minut cesty k plesu. Počasí bylo krásně slunečné, a
tak jsme od Mořského oka mohli vidět Mengusovské štíty s Veľkým Mengusovským štítem, Nižný a
Vyšný Žabí štít, Rysy (2499 m n. m. - nejvyšší vrchol
polských Tater) a Mních. Na horské chatě jsme se posilnili vydatným obědem a zpět jsme se svezli opět
koňským povozem. Druhý den jsme si naplánovali výjezd pozemní lanovou dráhou (kolejkou) na vrchol
Gubałówka, který patří mezi nejvyšší vrcholy předhůří Vysokých Tater s výhledy na město Zakopane
pod námi a na panorama Vysokých Tater i s Pieninami a Gorcovem. Prošli jsme se po vrcholku, kde jsou
různé prodejní stánky a u těchto si klienti vybrali
dárky pro sebe a své blízké. Poté jsme si zajeli do
jedné z místních restaurací a k obědu jsme si vybrali
z nabídky z polských jídel. Po celodenních výletech
jsme využili hotelového wellness, jehož nabídkou byl
bazén, whirlpool a sauna. Tam jsme si odpočinuli a
zrelaxovali. Poslední z našich výletů bylo Slovensko,
návštěva Oravské přehrady a jejího okolí, ochutnání
výborných slovenských brynzových halušek. Někteří
z klientů již tato místa znají, avšak mnozí zde byli poprvé. Každopádně si odnesli spoustu zážitků a nových zkušeností. Do konce roku je naplánovaná
spousta dalších výletů, o kterých Vám napíšeme zase
příště.
Krásné podzimní dny všem přeje
ředitelka ISÚ Ing. Andrea Sztefková.
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INFORMACE
.............. SETKÁNÍ PRO VŠECHNY ..............

BLÍZKÉ A VZDÁLENÉ

Páteční den 14. 9. 2018 byl dnem setkání s
příbuznými našich obyvatel, již třetím v řadě a
tentokrát se změnou místa konání. Využili
jsme prostředí obecního sálu v Komorní Lhotce, slavnostně vyzdobeného dekoracemi,
vlastnoručně vyrobených seniory.
......................................................................
Úvod zahájila vedoucí domova paní Pientoková prezentací „Života v domově.“ Společně
jsme tak mohli zavzpomínat na uskutečněné
akce a výlety letošního roku. Svými slovy nás
přivítal a potěšil pastor církevního sboru SCEAV
v Komorní Lhotce pan Firla.
Odpoledne hudebně provázel zpěvák Zdeněk Krásný, známý obyvatelům z televizní stanice Šlágr. K poslechu byla také již tradičně po-
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dávána káva na vícero způsobů dobrovolníky,
samozřejmě servírovaná se sladkým dezertem. Projekt Kavárničky U Lidušky je díky dobrovolníkům v běhu již třetím rokem a na setkání nesmí chybět.
Zpestřením programu se stalo vystoupení
Klaunů z Balónkova, které propojilo generaci
nadšených dětí se seniory, a nakonec každý
z nás dostal „balónkovou květinu“.
Naše kuchyně připravila oblíbenou klasiku,
bramborový salát s řízkem. Za kvalitní surovinu
pro řízek děkujeme společnosti V-PRON z Frýdku-Místku.
Poděkování patří též zástupcům obce, obecní sál dotvářel příjemnou atmosféru a byl příhodným místem pro setkání blízkých i vzdálených..
Jménem domova
Markéta Skupieňová, sociální pracovnice

INFORMACE
Vážení občané Komorní Lhotky,
dovolte mi v krátkosti Vás informovat o nové
sociální službě, kterou Slezská Diakonie dočasně provozuje v obci.
.....................................................................
Slezská diakonie je významným poskytovatelem kvalitních sociálních služeb nejen na území
Moravskoslezského kraje. Jejím stěžejním posláním je poskytování pomoci a podpory lidem
v nejrůznějších obtížných životních situacích.
V budově bývalé služby Betanie je od léta 2018
poskytována sociální služba terapeutické komunity v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o
sociálních službách. Služba je určena chlapcům
a dívkám ve věku 14-19 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci v důsledku závislostního
chování.
Nabízíme tři až šesti měsíční intenzivní
pobyt se strukturovaným terapeutickým programem, jehož cílem je podpořit nezletilé a
mladé dospělé ve změně životního stylu, převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání a návratu do běžného života bez závislostního chování. Věnovat se budeme intenzivně také celé rodině. Projekt je výsledkem žádosti měst v severomoravském kraji o zřízení této služby (Haví-

řov, Karviná, Orlová, Český Těšín). Vzhledem k
tomu, že terapeutická komunita je sociální službou, klientela je dobrovolná a motivovaná k absolvování programu. Podmínkou přijetí do služby je motivace k léčbě, dobrovolný vstup a
abstinence od všech návykových látek, včetně
alkoholu. Zařízení je určeno pro dvanáct klientů (kluci, děvčata), kterým se bude intenzivně
věnovat multidisciplinární odborný tým, přítomný v zařízení 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. V rámci strukturovaného léčebného programu budou klienti plnit řadu aktivit a
to vždy v přítomnosti pracovníků odborného
týmu (pracovní terapie, školní a studijní příprava, individuální a skupinová terapie, rodinné
poradenství apod.).
Na Vaše případné dotazy bude ráda reagovat vedoucí služby Mgr. Petra Feller, 739 525
246, p.feller@slezskadiakonie.cz
Dne 13. 9. 2018
S přáním příjemných dní
Petr Wiselka
vedoucí oblasti Frýdek-Místek, Třinec
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INFORMACE
..............

EXKURZE VE WERKU ..............

Ve středu 5. 9. 2018 spolek KLÍČ –
KOMORNÍ LHOTKA uspořádal exkurzi do
Třineckých železáren.
...............................................................
O akci mělo zájem 12 účastníků. Procházeli
jsme několika provozy TŽ. Každý provoz byl
něčím zajímavý. V některých provozech nám
bylo velice teplo. Například provoz, ve kterém
se vyráběly kolejnice, nebo kde byly tzv. tavicí
pánve. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
věcí, co se týče výroby a zpracování železa,
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používaných technologií a nemálo zajímavá
byla historie TŽ. Vždy, když jsem projížděla
areálem TŽ a Třincem, mě pohled na to
„monstrum“ fascinoval. Proto jsem byla velice
ráda, že se nám tato možnost naskytla a TŽ
jsme mohli navštívit. Chtěla bych touto cestou
velice poděkovat členům našeho spolku
manželům Josefovi a Beátě Motykovým, že
tuto exkurzi zajistili a provedli nás spolu s paní
průvodkyní několika provozy TŽ. Myslím, že to
nebyla naše poslední exkurze ve „werku“. Byl
to opravdu skvělý zážitek.
Katarína Charbuliaková

INFORMACE
ˇ
ŠKOLNÍ DRUŽINA V NOVÉM
O letních prázdninách se v Základní škole v Komorní Lhotce uskutečnila rekonstrukce původního
bytu k vytvoření zázemí pro školní družinu a archivu, který byl zřízen z přilehlé půdy. Potřeba vybudování nového umístění pro školní družinu se stala nezbytností, neboť vzrůstající počet zájemců o ranní i
odpolední provoz v běžných třídách byl nevyhovující.
Stavebními úpravami tak vznikla šatna, prostorná herna, kuchyňka, sociální zařízení pro děti a paní
vychovatelky. Celkové náklady rekonstrukce družiny i archivu činily 1,5 mil. Kč
(uhrazeno zřizovatelem) a vybavení nábytkem bylo
pořízeno za 200 000 Kč (hrazeno z rezervního fondu
školy).
Ráda bych poděkovala vedení obce a všem zas-

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

tupitelům,
kteří rekonstrukci podpořili, zřizovateli za
úhradu a
spolupráci,
firmě W8
s.r.o. za profesionální
přístup a
bezproblémové provedení. Děkuji rovněž paní školnici Lucii
Šimíkové a všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na úklidu, a tak mohly být nové prostory
dětem zpřístupněny hned na začátku nového
školního roku.
Gabriela Palarčíková

.............. No, ale nebylo to naše 3Dčko jenom o učení.
Hráli jsme si, tvořili, soutěžili, koně pana Brody
Zvířata neodmyslitelně patří k našemu životu. nás povozily po naší krásné vesničce a pan Ivo
Některá se stávají členy našich rodin, jiná nám Sztefek nám povyprávěl spoustu zajímavostí o
naopak nahánějí strach. Některá jsou pro nás zvířatech žijících v našich lesích. A pokud chcete
užitečná, jiná zase životu nebezpečná. Ať už je to o 3Dčku vědět víc, podívejte se do fotogalerie
jakkoli, můžeme je obdivovat, kochat se jejich na stránky sboru SCEAV: www.sceavkl.cz.
krásou a žasnout, jak skvěle jsou naprograTouto cestou chci poděkovat vedení naší
mována. A taky se můžeme od zvířat učit! Někdo
obce za finanční podporu a taky všem, kteří se
by si mohl říct, že zvířata jsou hloupá, co se chcete
zapojili, připravili zajímavý program a věnovali
od nich naučit … třeba takový osel! Ale při troše
svůj čas dětem. Rovněž děkuji našemu sboru
snahy člověk zjistí, že se může učit i od oslíka. A to
SCEAV za skvělé zázemí v areálu kostela a
jsme taky dělali v průběhu tří krásných letních
pokrytí ostatních nákladů spojených s 3D
srpnových dnů na třídenním příměstském táboře
táborem.
v Komorní Lhotce. Spolu se čtyřiceti dětmi jsme se
Za organizační tým Daniela Niemczyková
vydali na „safari“ a naše hledáčky zaměřili na
vrabce, lva, orla, ovečku,
mravence a oslíka. Bible
nám odhalila tajemství
toho, co se od těchto
zvířat můžeme učit a i
přesto, že prázdniny byly v
plném proudu, naučili
jsme se nové písničky a
taky zpaměti jeden verš z
knihy Přísloví: „Jdi k
mravenci, lenochu, dívej
se, jak žije, ať zmoudříš.“

VÍTEJ NA SAFARI!
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evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: E 22181
„periodický tisk samosprávného územního celku“
vychází 6x ročně, neprošlo jazykovou úpravou
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