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PF 2019
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
m

Přeje Obec
Komorní Lhotka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
A
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ DNE 01. 11. 2018 MIMO JINÉ:
Zvolilo starostou obce Miloslava Hampla
Zvolilo místostarostou obce Ing. Andreu Sztefkovou
Zřídilo kontrolní výbor, finanční výbor, výbor pro národnostní menšiny, stavební výbor a kulturně –
sociální výbor
• Zvolilo předsedou kontrolního výboru Ivo Sztefka
• Zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Szromka
• Zvolilo předsedou výboru pro národnostní menšiny Ing. Halinu Zientkovou
• Zvolilo předsedou stavebního výboru Juliana Wurszta
• Zvolilo předsedou kulturně – sociálního výboru Stanislava Čmiela
• Stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
- místostarosta......................... 17.500,- Kč
- předseda výboru zastupitelstva..... 3.000,- Kč
- člen výboru zastupitelstva..... dle návrhu
- člen zastupitelstva obce................. 1.500,- Kč
Při souběhu funkcí bere neuvolněný člen zastupitelstva obce pouze nejvyšší schválenou odměnu.
•
•
•

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM I. ZASEDÁNÍ DNE 12. 11. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
Plán inventarizací 2018 a složení inventarizačních komisí dle předloženého návrhu
Pronájem prostor Kulturního domu za účelem prodeje a koupě dětského oblečení pro občany Komorní Lhotky a okolí s názvem Dětský bazárek v termínu od 09.00 hod. dne 24.3.2019 do 16.00 hod. dne
27.3.2019.
• Zajištění vlastních prostředků ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na financování uznatelných nákladů
• Výběrovou komisi na zakázky malého rozsahu ve volebním období 2018-2022 ve složení: Julian
Wurszt, Ing. Jan Křístek MBA, Miloslav Hampel, Ing. Andrea Sztefková, Ing. Halina Zientková, náhradník Petr Poncza
• Rozpočtové opatření č. VI Obce Komorní Lhotka
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, a nebo prostřednictvím internetového bankovnictví na č. účtu: 23425781/0100:
VS (odpad): 1340
SS: číslo domu
A
PLATBA STOČNÉHO:
Platbu stočného za III. Q. 2018 je nutno uhradit ihned na č.ú.: 19-3769310247/0100
VS: 2321 SS: č.p./č.e.
Stočné za IV. kvartál 2018 se bude vybírat od 24.1.2019. Platby v hotovosti jsou i nadále prováděny v kanceláři Obecního úřadu v Komorní Lhotce.
A
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
A
ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU V KOMORNÍ LHOTCE
ÚTERÝ A ČTVRTEK
9.00 – 12.00 HOD. SOBOTA
8.00 – 12.00 HOD.
Žádáme občany, aby papírové krabice a kartony před uložením na sběrné místo odpadu nejprve poskládali
a pevně svázali.
•
•

INFORMACE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tradiční Vítání občánků proběhlo v sále
Obecního úřadu v Komorní Lhotce v úterý
6.11.2018 v 16.00 hodin.
........................................................
Děti z Mateřské a Základní školy v Komorní
Lhotce a také ze Základní školy s polským jazykem

vyučovacím v Hnojníku předvedly pečlivě
secvičený kulturní program, po kterém
nejmladší občany obce přivítal starosta obce
Miloslav Hampel a předseda Sociálně
kulturního výboru Stanislav Čmiel. Děti
obdržely hračky, kapsáře, pamětní listy a
maminky květinu. Po společném focení se
všichni odebrali do svých domovů.

STRAŠIDELNÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V pátek 2. 11. 2018 jsme již počtvrté uspořádali pro děti
a jejich rodiny tradiční lampiónový průvod.
....................................................................
Tento rok patřil strašidlům. Snažíme se každý ročník
tematicky zaměřit, už kvůli dětem, které se rády vyřádí při
výběru masky a za co půjdou, když máme například průvod
v maskách. Danému tématu přizpůsobujeme i výzdobu
prostor. Pokud nám počasí přeje, nazdobíme dětem venkovní
taneční parket a podium v areálu za obecním úřadem. Pak
také bar a cvičebnu, kde se konají kreativní dílničky. Máme 4 –
5 stanovišť s kreativním tvořením. A jako roky předešlé, i letos
byl u dílniček „nával“, což svědčí o tom, že to děti a jejich
rodinné příslušníky baví. Venku jim pouštíme „barevnou
hudbu“, kdy tak dotváříme atmosféru zábavy nejen pro děti.
Opékají se párky, je vždy k dispozici něco dobrého k zakousnutí
a podobně.
Akce se těší velké oblibě, soudě dle přibývajících
účastníků, což nás moc těší a zveme Vás již na další lampiónový
průvod, který proběhne 1. 11. 2019.
Katarína Charbuliaková

INFORMACE
....................................................

NAŠI SVĚTOBĚŽNÍCI ....................................................

Nastal čas podzimu a my vás chceme opět informovat a
přiblížit vám, jaké další zajímavá místa jsme navštívili a čeho
jsme se účastnili.
..........................................................
Jelikož letošní podzim spolu s babím létem byl opravdu vydařený a nadprůměrně teplý, udělali jsme si výlet na Jižní Moravu - Pálavu, která je významná svými vinicemi a krásnou krajinou. Konkrétně jsme zavítali do obce Pavlov, jejíž okraj se rozprostírá přímo u vodní nádrže Nové Mlýny a prošli se i kousek
po její hrázi. Kromě toho jsme navštívili i jihomoravské městečko Hustopeče
a v místním hotelu jsme si pochutnali na výborném
obědě. Uživatelům se zde velice
líbilo, a tak není
vyloučeno, že se
do této oblasti
Moravy podíváme někdy příště.
Jelikož spolupracujeme s Euroregionem Beskydy, byli jsme pozváni na Festival
m í s t n í h o ř emesla, který se
konal v polském
městečku Bialsko-Biała. Byla
zde prezentace
různého tvoření z
recyklovaného
skla, použití přírodních materiálů při tvorbě svátečních dekorací, výroba regionálních hraček apod. Náš domov zde v
rámci programu prezentoval ruční pletení koberců na kolíkovém stavu, které zde vyrábějí naši uživatelé v rámci volnočasové aktivity a rozvíjejí si tak jemnou motoriku prstu, soustředění a trpělivost.
Za klienty a kolektiv zaměstnanců Integrovaného sociálního ústavu Vám přeji klidné prožití Vánoc a v roce 2019 zdraví,
spokojenost a Boží požehnání.
Ing. Andrea Sztefková

INFORMACE
..............
..............
SAREPTA
Jedno podzimní odpoledne, sluníčko krásně
svítí, radostná nálada, něco se děje, přijeli
k nám zaměstnanci firmy Hyundai v Nošovicích v rámci dobrovolnického dne.
......................................................................
Už jsme se taky na ně těšili, na nové příchozí lidi i na připravený program ve stylu „mini
olympiády“. Po krátkém seznámení jsme se
rychle rozdělili do skupin a mohli jsme začít soutěžit, a že bylo v čem. Úkoly byly velmi pestré,
např. určit polohu měst na mapě České republiky, procvičit čich a uhádnout název koření, zavzpomínat a přiřadit známé hlášky k filmu či pohádce, dle obrázku dokončit česká přísloví. U
posledního úkolu jsme se všichni obzvláště zasmáli, jeden ze skupiny měl na uších sluchátka

a poslouchal zpěv Karla Gotta a druhý měl za
úkol vyslovovat předem připravená slova a
osoba se sluchátky měla odezírat ze rtů. Vítězná skupinka a nejaktivnější člen každé skupiny
obdržel hodnotné ceny a všichni účastníci sladkou odměnu. Poté následovalo grilování klobás a jako zlatý hřeb odpoledne bylo zpívání lidových a country písní za doprovodu kytary a
sympatického pána zpěváka. Připravený a zrealizovaný program, přístup dobrovolníků, věnovaný čas a úsměv zanechaly příjemné, milé a srdečné ohlasy a ještě dlouho budeme vzpomínat na toto čtvrteční vydařené odpoledne.
D Ě K U J E M E a těšíme se zase příště.
Pracovnice domova pro seniory
SAREPTA Komorní Lhotka

INFORMACE
VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN V KOMORNÍ LHOTCE
Ve dnech 22.–23. 9. 2018
proběhla Výstava ovoce, zeleniny
a květin v sále Obecního úřadu v
Komorní Lhotce. Naše organizace
tak oslavila své 45. výročí od
založení jejího vzniku.
Prezentovaly se zde výpěstky členů místní
ZO ČZS, ale také nezahrádkářů – občanů
Komorní Lhotky. Nejvíce byly zastoupeny
odrůdy jablek, hrušek a vinné révy, v nemalé
míře i zelenina jako dýně, cukety, rajčata a
papriky. Výstavu vkusně obohatily květiny.
Nejvíce begónie, pelargónie, muškáty a čerstvě
řezané květiny, hlavně jiřiny.
Návštěvníci si zde mohli zakoupit proutěné
zboží, vřesy a chryzantémy, které poskytlo
Zahradnictví z Dobré. Nemalou měrou přispěla
výběrem sortimentu zdravé výživy firma Mini
Vega. Stejně jako i v minulých letech nechyběla
.........................

také nabídka medu s odborným výkladem
včelaře. Výstavu zhlédlo 142 návštěvníků.
Poděkování patří všem členům ZO ČZS, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci výstavy a
členkám, které zajistily pečení zákusků a koláčů
a rovněž se účastnily jejich prodeje po oba dva
dny trvání výstavy.
Anton Pavelka
předseda ZO ČZS Komorní Lhotka

Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce srdečně zve:

1. 12. 14.00 hod.
Setkání seniorů
se zpovědí a Večeří Páně
farní sál
2. 12. 8.30 hod.
1. adventní neděle
bohoslužby v kostele
Udusili jsme svátek Kristova
narození hromadami
balicího papíru
2. 12. 14.00 hod.
Vánoční besídka
sál OÚ v Řece
9. 12. 8.30 hod.
2. adventní neděle
bohoslužby se Zpovědí
a Večeří Páně v kostele
9.12. 14.00 hod.
Vánoční besídka
kaple v Hnojníku
9.12. 16.00 hod.
Vánoční besídka
farní sál v Komorní Lhotce

9. 12. 17.00 hod.
Vánoční besídka
sál OÚ ve Stříteži
15. 12. 16.00 hod.
Sborový vánoční večer
farní sál v Komorní Lhotce
16. 12. 8.30 hod.
3. adventní neděle
bohoslužby v kostele
s vystoupením dětí
16. 12. 17.00 hod.
Adventní koncert
kostel v Komorní Lhotce
23. 12. 8.30 hod.
4.adventní neděle
bohoslužby se Zpovědí
a Večeří Páně v kostele)
23. 12. v 15.00 hod.
Vánoční besídka
středisko Karmel
ve Smilovicích
24. 12. 22.00 hod.
Štědrovečerní bohoslužby
v Kostele v Komorní Lhotce

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

25. 12. 8.30 hod.
1. svátek vánoční
bohoslužby v kostele
v Komorní Lhotce
26. 12. 8.30 hod.
2. svátek vánoční
mládežnické bohoslužby
v sále na faře
30. 12. 9.00 hod.
Seniorátní bohoslužby
v Třanovicích
31. 12. 15.30 hod.
Silvestrovské bohoslužby
v kostele v Komorní Lhotce
31. 12. 16.30 hod.
Silvestrovský večírek
farní sál v Komorní Lhotce
31. 12. 16.30 hod.
Silvestrovské setkání
středisko Karmel
ve Smilovicích
1. 1. 8.30 hod.
Novoroční bohoslužby
v kostele v Komorní Lhotce

INFORMACE
Udusili jsme svátek Kristova narození hromadami balicího papíru
Slavení Vánoc se rok od roku stává hlučnější,
nákladnější a povrchnější. Až do samotných
svátků mnohý naříká, co je třeba ještě nakoupit,
udělat, napéct, připravit, uklidit a komu napsat.
A tak místo toho, abychom oslavovali narození
našeho Spasitele a Zachránce, zabýváme se jen
sami sebou.
Z Vánoc se udělala rodinná slavnost, rodinné
show, které se liší od jiných rodinných slavností
jen tím, že je v něm více sentimentality. Rodiče
cítí vinu, že na své děti neměly čas, a tak se jim
to na Štědrý večer snaží vynahradit hromadou
dárků. Vánoc se zmocnil průmysl a obchod,
takže se stávají záležitostí peněženky. Udusili
jsme svátek Kristova narození hromadami
balicího papíru s jedlovými větvičkami či soby,
kilometry pozlacených stužek, hromadami
vánočních sms a hromadami jídla na vánočních
stolech.
Tajemství Boha, který se stal člověkem, tato
převratná událost, která se stala přelomem
dějin, se zploštila na nasládlou idylu jmelí.
Copak se stal Bůh člověkem proto, abychom se
jednou za rok sentimentálně dojímali u
vánočního stromku, cpali se vánočním kaprem a
cukrovím, abychom si z křesťanských Vánoc
udělali záminku pro nestřídmost a hodování?!
Sabotovali jsme prostotu čtyř vět evangelia:
"Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej
do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně
nenašlo místo pod střechou." (Lk 2,7)
Právě tyto řádky odsuzují naše bohaté,
přesycené a nabubřelé Vánoce, které jsou tak
chudé na Spasitele, ale plné sentimentálního
dojetí.
Proč bychom nemohli naše bohaté Vánoce
alespoň trochu obohatit betlémskou chudobou, abychom byli naplněni pravou vánoční
radostí!? Proč bychom se nemohli ztišit a tak
umožnit našemu Spasiteli a Zachránci, aby se s
námi setkal, aby k nám vešel, abychom se pak
nevraceli do všedních dní bez lásky, abychom se
netrmáceli slepě životem, zatímco bychom
mohli být vnitřně šťastni a spokojeni?!

Čas adventní je k tomu příhodná doba,
abychom mohli něco změnit a tím udělat lepší
„klima“ okolo. Požehnaný advent, pravou
radost z Narození Spasitele a mnoho milostí v
roce 2019
přeje Mons. Rudolf Sikora,
farář
Kiedy z waszymi rodzinami będziecie modlić
się w domu przed szopką, pozwólcie się
przyciągnąć przez czułość Dzieciątka Jezus,
który urodził się ubogi wśród nas, by dać nam
swą miłość". To jest prawdziwe Boże
Narodzenie. Jeśli usuniemy Jezusa, co zostanie z
Bożego Narodzenia? Puste święto! Są trzy
postawy, z jakimi należy przygotować się na
narodziny Jezusa: "nieustanna radość, wytrwała modlitwa i stałe dziękczynienie".
Chrześcijańska radość "nie kupuje się"; "ona
pochodzi z wiary". Im bardziej jesteśmy
zakorzenieni w Chrystusie, tym bardziej
znajdujemy wewnętrzną pogodę ducha, nawet
wśród codziennych przeciwności. Dlatego
chrześcijanin, spotkawszy Jezusa nie może być
prorokiem nieszczęścia, ale świadkiem i
zwiastunem radości. Tą radością trzeba dzielić
się z innymi. Radosne i pogodne świętowanie
Bożego Narodzenia oraz Błogosławione dni
2019 r.
życzy i pamięta Mons. Rudolf Sikora,
proboszcz parafii.

ý

INFORMACE
NOVÉ HERNÍ PRVKY
NA ZAHRÁDCE
MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Možná jste si již všimli, že školní
zahrádka Mateřské školy v Komorní Lhotce byla v posledním
měsíci dovybavena novými herními prvky. Přibyla nám velká věž
se skluzavkou, dva tunýlky, dvě
houpadla a dvě dětské lavičky.
Děti si všech těchto krásných
nových věcí moc užívají a my
touto cestou děkujeme všem
sponzorům za finanční příspěvek
na pořízení těchto herních prvků.
Kolektiv MŠ

PÁTÝ ROČNÍK DÝŇOVÁNÍ
Stalo se již nedílnou tradicí podzimu, že se
děti z Mateřské školy v Komorní Lhotce spolu
se svými rodiči jedno odpoledne sejdou v cvičebně haly v Komorní Lhotce, aby si společně
užili akci s názvem DÝŇOVÁNÍ.
.......................................................................
Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme se takto společně sešli již popáté. Akce proběhla první listo-

padový den a účast byla, jako vždy, hojná. Cvičebnu provoněla vůně dýní a zabarvila sytě oranžová barva. Výsledkem byla opět neuvěřitelně
originální a kreativní díla a děti i rodiče si užili
spoustu zábavy. Chceme poděkovat vedení
obce za bezplatný pronájem cvičebny a rodičům
děkujeme nejen za účast, ale také za bohaté občerstvení. Již nyní se těšíme na další společnou
akci.
Kolektiv MŠ

INFORMACE

JAK JSME SLAVILI
.................. STÉ VÝROČÍ ..................
REPUBLIKY
I naše Základní škola v Komorní Lhotce se
přidala k celonárodním oslavám výročí vzniku
Československa a 25. - 26. 10. připravila pro
děti projektové dny plné interaktivní výuky, jejichž výsledky si mohou návštěvníci prohlédnut nejen na chodbách školy, ale i na školní zahradě.
......................................................................
Na to co děti prožily, se podívejme očima žákyně čtvrté třídy, která ve své slohové práci podrobně tyto dny popisuje: „Ještě než všechno začalo, tak nám paní učitelky daly každému na tričko trikoloru se srdíčkem. Nejdřív jsme se dívali
na interaktivní tabuli, jak to bylo předtím, kdo
byl náš první prezident a jak se žilo. Pak jsme
byli rozděleni do devíti skupin a plnili jsme
různé úkoly – třeba nastříhat dvacet srdíček, mozaikou vybarvit vlajku, nakreslit prvního československého prezidenta, složit, vybarvit a nalepit velký státní znak. V pátek ráno jsme pak psali
do časové kapsle dopis pro příští generaci.
Do časové kapsle daly paní učitelky i pohlednice, fotky, dopisy a drobné peníze. Potom přišel pan starosta i školka. Do jámy jsme vložili
kapsli, zasadili lípu a slavnostně zazpívali hymnu. Dále každá třída kreslila obrázek, jak si představujeme republiku za sto let. A všichni jsme
zpívali písničku Za sto let.“
Doufáme, že tyto projektové dny podpořily
u všech dětí pocit vlastenectví a úcty k rodné
zemi.
Učitelský sbor ZŠ v Komorní Lhotce

INFORMACE
.....................

„S NÍ NE! ...“

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

Amatérské divadlo PZKO Komorní Lhotka
obnovilo svoji činnost před 11 lety, každoročně připravuje divadelní komedie v nářečí,
které se těší velké oblibě. Představení pěknými slovy uvedla předsedkyně místní organizace PZKO paní Joanna Szpyrcová.
......................................................................
Letošní hra opět navázala na tématiku manželských vztahů a naplněnému sálu ukázala,
jaké dramatické ale zejména humorné rodinné
zápletky může způsobit taková krize středního
věku.
Přítomní diváci se bavili skvělými hereckými výkony a díky výborné dramaturgii si hru od
začátku do konce náramně užívali.
Režie se tentokrát ujal Marek Folwarczny.
Hráli: Ewa Furteková, Anna Brychová, Anežka
Rychlá, Erich Unucka, Josef Szpyrc, Andrzej Sabela a Roman Literak.
Představení se jako obvykle odehrálo v
místním kulturním domě, součástí programu
byl i tradiční bufet - chleba se škvarky, koláče,
zákusky…a medovinu.

Gody idą, świat lśni bioły,
taką radość widać wszędy,
żodyn stół nie bedzie goły,
śpiywać bedzie sie kolędy.
Hej, wy Gody, skąd idziecie,
czyście były aji w mieście?
idźcie wzdłuż i wszerz po świecie,
dobrą wieść ze sobą weźcie.
Że niech każdy se zaświęci,
choć go bardzo serce boli,
że niesiecie w swym objęciu
„pokój ludziom dobrej woli”.
Aniela Kupiec

Vystoupení si pokaždé žádá obětavost a nasazení od všech účinkujících, od těch, které
není vidět, ale také od těch, kteří připravují veškeré pohoštění.
Poděkování starosty Komorní Lhotky pana
Miloslava Hampla a ředitele ZŠ a MŠ s polským
jazykem vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku
Mgr. Tadeáše Grycze proto patřilo všem, kteří
se na zdárném průběhu divadelního představení podíleli.
A závěrem můžeme opět konstatovat, že
motto místního divadelního souboru: „Když k
nám nedorazí herci z Prahy ani z Varšavy, zahrajme si sami! “ se opět, ke spokojenosti všem
z Komorní Lhotky, naplnilo.
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PF2019

Szczęśliwych, pełnych ciepła i radosnej kolędy Świąt Bożego Narodzenia
a w nadchodzącym roku zdrowia i wszelkiej pomyślności życzy
MK PZKO Ligotka Kameralna

Divadlo PZKO

Foto | Zdeněk Huczala
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