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VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU HUTNIK
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM II. ZASDEDÁNÍ DNE 4. 12. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
Zakázku malého rozsahu „Oprava kanalizace“, která bude realizovaná Vratislavem Voznicou, Vojkovice
• Obecně závaznou vyhlášku Obce Komorní Lhotka č. 5/2018 o místním poplatku za odpad
• Rozpočtové opatření č. VII.
•

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM III. ZASDEDÁNÍ DNE 18. 12. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
Rozpočet obce Komorní Lhotka na rok 2019
Ceník úhrad ISÚ za ubytování klientů
Záměr podání žádosti na obnovu mostu KL-M-04 přes vodní tok Stonávka a obnovu místní komunikace ve směru na Horní Tošanovice
• Schválilo za člena správní rady společnosti STONAX, o. p. s. Ing. Jana Křístka, MBA
• Rozpočtové opatření č. VIII.
•
•
•

A CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:
POPLATEK ZA PSA (80,-/pes, každý další pes 200,- Kč), je třeba uhradit do 31. 3. 2019
POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019 (600,-Kč/os.) je splatný k 31. 8. 2019. Před úhradou poplatku
za odpad si předem telefonicky, e-mailem nebo osobně ověřte v kanceláři OÚ případnou slevu
na poplatku (týká se občanů zapojených do Inteligentního systému nakládání s odpady). Platbu
lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka, nebo 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 IV. Q. 2018 a nedoplatky roku 2018 je nutno
uhradit ihned na č.ú.:
19-3769310247/0100 VS: 2321 SS: č.p./č.e.
Platby v hotovosti jsou prováděny v kanceláři Obecního úřadu
v Komorní Lhotce.

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 společnosti
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
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY KOMORNÍ LHOTKY
Bezplatné ústní právní poradenství pro občany Komorní Lhotky je každé liché pondělí v měsíci od
15.00 – 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v kalendáři na rok 2019 vydaný obecním úřadem, je chybně uvedeno telefonní číslo do ordinace MUDr. Lenky Bílkové v Hnojníku. Aktuální tel. číslo je: 558 696 219.
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AKCE V OBCI
INFORMACE
VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SOUBORU
HUTNIK

.................................................................
V sobotu 15. 12. 2018 obec uspořádala
Vánoční koncert pěveckého souboru
HUTNIK.
...................................................................
Akce se konala v sále, který je součástí
našeho kulturního domu, jenž v roce 2018
oslavil 60. let od otevření a zahájení své
činnosti. Náš sál má úžasnou akustiku, proto
pěvci nepotřebovali vůbec ozvučení a velice
si ho pochvalovali. Návštěvníky koncertu
příjemně naladily na vánoční atmosféru
skladby nejen v českém, polském a
anglickém jazyce, ale například také v latině.
Zazněly skladby jako Alleluja - J. Świder, Va,
pensiero z opery "Nabucco“ - Verdi,
Moravské dvojzpěvy – A. Dvořák, Witaj Jezu
ukochany - F. Nowowiejski, nebo An Irish
blessing – J. E. Moore.
Soubor doprovázela na klavír paní Beata
Drzewiecka, uměleckým vedoucím a
dirigentem je pan Cezary Drzewiecki.
Děkujeme souboru za vystoupení a
přejeme hodně úspěchů.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

.................................................................
Obec zahájila první adventní neděli
rozsvícením vánočního stromu na náměstí
obce.
..........................................................
Zazpívali a zarecitovali nám žáci ze ZŠ
T. G. Masaryka a děti z MŠ, ale také žáci ze ZŠ
im. J. Kubisza z Hnojníku a mládež SCEAV.
Všichni si pochutnali na svařáku a vánočním
punči. Akce se těší velké oblibě, občané a
návštěvníci naší obce se scházejí ve velkém
počtu na náměstí, kde si při setkání se
sousedy zpříjemní nadcházející vánoční čas.

Foto | M.Svoboda
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AKCE V OBCI
INFORMACE
VÝSTAVA OBRAZŮ
PAWŁA WAŁACHA
..................................................
Ve dnech 26. až 28. října 2018
proběhla v sále KD výstava obrazů
pana Pawła Wałacha ze Smilovic.
.....................................................
Výstava byla zahájena vernisáží,
které se zúčastnilo mnoho zajímavých lidí nejen z umělecké sféry. Pro
veřejnost byla výstava zpřístupněna
v sobotu a neděli. V pátek a pondělí
navštívili výstavu žáci naší základní
školy a uczniowie Szkoły Podstawowej z polskim językiem nauczania im. Jana Kubisza w Hnojníku.

INFORMACE
HASIČI
................................ ROK 2018 U HASIČŮ V KOMORNÍ LHOTCE ................................
Uplynulý rok 2018 u Sboru dobrovolných hasičů
v Komorní Lhotce by se dal opět zhodnotit jako
velmi úspěšný, ale také i velmi náročný, možná i
hektický.
..........................................................................
Akce sboru po novém roce již tradičně odstartoval „Hasičský večírek“, tentokrát ve stylu „Z pohádky do pohádky“. Opět jsme měli možnost obdivovat neskutečnou kreativitu zúčastněných ve
výběru kostýmů, doplněnou o skvělou atmosféru. Celý zisk z této akce šel opět výhradně na potřeby Mladých hasičů, aby si mohli pořídit další
potřebné vybavení pro účast na soutěžích. Činnost MH je třeba vyzdvihnout, protože se po celý
rok účastnili mnoha soutěží a skvěle reprezentovali náš sbor.
Další akcí sboru bylo tradiční smažení vaječiny, kde byly představeny nové členky sboru, a tím
tak i založeno družstvo žen pro soutěže v požárním sportu. Díky vytrvalému tréninku jejich družstvo již brzy začalo sbírat nejedno umístění „na
bedně“.
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Hlavní akcí celého roku je již tradiční
„Červencová noc“. Ta však byla od těch předcházejících rozšířena o další doprovodné akce.
Nově byla spojena se soutěží „Podgodulský
hasič – Junior“ a s „Guláš festem“. První soutěže se zúčastnili naši Mladí hasiči i ze širokého
okolí. Všichni si soutěž parádně užili včetně diváků, a to i díky Jarkovi Santariusovi, který ji perfektně připravil i komentoval. Guláš fest měl 4
týmy a všechny guláše byly skvělé, nicméně
každý jiný. S přehledem vyhrál guláš naší výjezdové jednotky.
Náš sbor uspořádal také další ročník
„Memoriálu Jarka Molina“, kde se opět představily soutěžní družstva MH, mužů i žen. Tentokrát se termín přesunul ze září na srpen.
Všichni soutěžící podali skvělé výkony. Atmosféra byla opět vynikající a díky neskutečně fandícím divákům se našim mužům podařilo obhájit prvenství z předcházejícího ročníku. Že by se
v tomto roce na louce pod saunou z mikrofonu
rozléhalo …. „Vítej zlatý hattricku“?

INFORMACE
HASIČI
Další akcí sboru byl ryze hasičský zájezd na
„Pyrocar 2018“ do Přibyslavi. Na místním letišti
bylo vystaveno více než 300 kusů hasičské tech-

niky a probíhaly zde doprovodné akce a výstavy.

Ale určitě největší událostí pro náš sbor,
mladé hasiče a výjezdovou jednotku byl
„vánoční dárek“ v podobě nového dopravního
automobilu Volkswagen Crafter, který pořídila
naše obec na základě dotací Ministerstva vnitra,
Generálního ředitelství HZS a s vlastním dofinancování. Vozidlo je určeno pro dopravu výjezdové jednotky na místo zásahu a pro případnou
evakuaci osob.

Sbor dobrovolných hasičů Komorní Lhotka
má aktuálně na počátku nového roku 103 členů
a z toho 30 Mladých hasičů. Tento počet, hlavně
u MH, se ještě může změnit, protože nás stále
přibývá.
V Komorní Lhotce
Aleš Majer
místostarosta SDH Komorní Lhotka
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INFORMACE
HASIČI
ČINNOST A ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ
JEDNOTKY SDH KOMORNÍ
LHOTKA V ROCE 2018
.................................................................
Výjezdová jednotka SDH Komorní Lhotka
vyjížděla v roce 2018 celkem k 25 událostem.
Ve čtyřech případech se jednalo o požár (2x
taktické cvičení) a v dalších 21 událostech se
jednalo o tzv. technickou pomoc.
........................................................................
Hned z počátku roku 2018 vyjížděla
jednotka k odstranění nebezpečně se naklánějícímu stromu na místním náměstí. V dalším
měsíci zasahovala u požáru sazí v komíně
rodinného domu. Za zmínku stojí také výjezdy k
poškozenému plynovému potrubí, k odstranění
statného buku, který spadl přes místní
komunikaci za saunou, nebo k požáru suché
trávy v lese. Další zásahy se týkaly likvidace
obtíženého hmyzu či pročištění propustků pod
silnicemi.
Se zcela novým druhem zásahu jsme se setkali v
listopadu, kdy jsme byli povoláni k „transportu
pacienta“ po úrazu. Po příjezdu na místo zásahu
bylo zjištěno, že se v těžko přístupném terénu a
v příkrém svahu nacházejí dvě starší osoby. Když
se na uvedené místo dostali členové naší
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jednotky, tak zjistili, že jedna z osob při pádu
utrpěla těžkou zlomeninu kotníku. Na místo
byla vyslána také ZZS a našim úkolem bylo
transportovat zraněnou osobu na nejbližší
komunikaci, kde by ji bylo možné poskytnout
ošetření a naložení do vozidla ZZS, což se nám
také úspěšně podařilo.
Jednotka reprezentovala náš sbor také na
soutěžích v požárním sportu, a to např. v
Horních Tošanovicích, v Řece nebo na našem
„Memoriálu Jarka Molina“.
Členové výjezdové jednotky se zapojili také
do konání „Ligotském jarmarku“ a na
„Rozsvícení vánočního stromku“ na náměstí,
kde měli svůj stánek s občerstvením.
Chtěl bych poděkovat všem členům
výjezdové jednotky za profesionální přístup při
zásazích, za účast v požárním sportu a také za
pomoc při organizování akcí našeho sboru a
obci Komorní Lhotka
V Komorní Lhotce
Aleš Majer
velitel družstva SDH KL
místostarosta SDH Komorní Lhotka

INFORMACE
DOMOV
PRO SENIORY
............................................

SAREPTA
ADVENTNÍ ČAS V DOMOVĚ

Adventní čas v domově přinesl sváteční
události – koncerty, vystoupení dětí, vánoční
setkání, a rovněž i návštěvu zaměstnanců
firmy Hyundai. Tentokrát se jejich příchod
vázal ke Štědrému dni, přijeli totiž naše klienty obdarovat.
......................................................................
Příchod této návštěvy byl očekáván a plánován dlouho dopředu. Předcházelo tomu
„pátrání po přání“, co si naši senioři skutečně
přejí a co by je potěšilo. Pátrání přineslo různá
přání, obyčejná i náročnější. Další již zůstalo na
zaměstnancích firmy, kteří seznam vyslovených přání obdrželi a zajistili jejich úspěšné naplnění, ba dokonce mnohem více. Následně
celá akce se uskutečnila díky jejich vlastní vůli,
zájmu a finančního přispění.
Dvanáct vyslaných zástupců všech firemních dárců k nám dorazilo v úterní odpoledne
18. prosince a předávalo dary.
Od pestrobarevného bramboříku pro vášnivého pěstitele květin, až po televizor paní Bohunce, která nemohla uvěřit, že televizor
nemá jen půjčený, ale je opravdu její a už to tak
i zůstane. Paní Anna projevila zájem o předplatné oblíbeného časopisu, pan Zdeněk přidal

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

přání dostat knihu o Himalájích a paní Anička
zatoužila po prohlídce nově zrekonstruované
vodní nádrže Šance.
Obdarování směřovalo i k dalším seniorům
nemohoucím vyslovit zájem o konkrétní dárek,
a tak malé pozornosti byly rozdány, například
aromadifuzér zpříjemňující prostředí pokoje
libou vůní květin. Nebo plyšový pes pro imobilní paní Karlu, objetí i pohlazení příjemného
plyše (psa) pobyt na lůžku paní Karle alespoň
trochu ozvláštní a zpříjemní.
Již potřetí nám věnovali svůj čas zaměstnanci firmy Hyundai, jako obvykle s milým přístupem a úsměvy. Zůstal pocit „podařené věci“, radosti z dárků, vděčnosti obdarovaných
nejen za samotné dary, ale i za to, že „přišli“
lidé, mající zájem o druhého. Povedla se
pomoc mířená především k seniorům bez rodiny a blízkých, ale i k těm, kterým rodina dokáže
vánoční přání splnit sama.
Á propós, darované kalendáře pro rok 2019
s nablýskanými modely značky Hyundai zdobí
dnes již nejeden pokoj :o).
DĚKUJEME VÁM a při dalších příležitostech
na shledanou se těší obyvatelé i pracovníci domova.
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ISÚ KOMORNÍ
LHOTKA
INFORMACE
..................................

VÁŽENÁ MALÍŘKA ANNA PISZKIEWICZ ................................
V ISÚ KOMORNÍ LHOTKA

Příroda utichla k zimnímu spánku a sníh
pokryl celou krajinu Komorní Lhotky. Toto
mrazivé období jsme se rozhodli s klienty
využít k rozšíření ručních dovedností, a to
novou formou zvanou ENKAUSTIKA.
.............................................................
V souvislosti s tím jsme přivítali mezi námi
známou malířku paní Annu Piszkiewicz, která
přijala naše pozvání a předala nám své
poznatky a praktické znalosti. Toto vše jsme si
mohli spolu s její pomocí vyzkoušet. Sešlo se
několik klientů, kteří měli o tuto techniku
zájem. Paní Piszkiewicz nám přivezla na ukázku
i své obrazy, které vytvořila touto metodou, a
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my jsme se mohli
nechat inspirovat.
Také dovezla potřebné věci, kterými
jsou především enkaustická žehlička,
dále enkaustické
pero s násadami,
speciální papír a
voskové pastelky.
Jsou potřeba i
pomůcky k opakovanému vyčištění
žehličky (papírové
ubrousky, obyčejná svíčka) a na vyleštění obrázku prachovka.
Vysvětlila nám, že je velice důležité kombinovat barvy a při tvoření nám s tím pomáhala. Takto vznikly různé obrázky s tématikou
přírody, kterými si klienti mohou vyzdobit své
pokoje. Tímto velice děkujeme paní Anně
Piszkiewicz za ochotu věnovat svůj čas, předat
své znalosti s názornou ukázkou.
Za ISÚ Komorní Lhotka
Ing. Andrea Sztefková

INFORMACE
SPOLEK
KLÍČ
PLODNÝ ROK 2018
SPOLKU KLÍČ KOMORNÍ LHOTKA
Loňský rok byl pro spolek Klíč – Komorní
Lhotka plodný, jako roky předchozí.
......................................................................
V dubnu jsme uspořádali Bleší trh, kterého
se zúčastnilo mnoho přespolních návštěvníků.
29. 4. jsme tradičně „vyšlápli“ na horu Godula,
kde jsme si upekli párky a udělali piknik v trávě.
Akce se zúčastnilo hodně rodin s malými dětmi
a kočárky, což nás jako organizátory moc potěšilo. Počasí nám také přálo, takže se vše vydařilo,
jak mělo.
Již po osmé se 23. června konala tradiční
akce „PÁLENÍ SVATOJANSKÝCH OHŇŮ“. K poslechu a tanci hrála skupina PÁR STRUN. Kolem 19.
hodiny se zapálila malá vatra, kde si návštěvníci
a děti mohli opéct párky. Ve 21 hodin, kdy se už
trochu začalo stmívat, jsme zapálili dlouho očekávanou velkou Svatojanskou vatru. Akce pokračovala do půlnoci, kdy jsme ji ukončili za asistence našeho SDH, který se postaral o dohořívající vatru. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat našim hasičům za jejich dozor a dlouholetou spolupráci při této akci.
V srpnu se již 13 let po sobě scházejí senioři a
pamětníci narozeni v Komorní Lhotce, kde si zavzpomínají na staré dobré časy.
5. září jsme po delší době uspořádali exkurzi.
Tentokrát to bylo do Třineckých železáren. Exkurze se zúčastnilo 12 lidí. Akci nám zajistila a
zorganizovala členka našeho spolku paní Beata

Setkání seniorů

Motyková s manželem, kterým patří velké díky.
V pátek 2. listopadu jsme uspořádali STRAŠIDELNÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Tato akce se
také těší veliké oblibě. Děti a rodiče přišli ve strašidelné masce, převleku. Všichni se zabavili na
kreativních dílničkách, zaskotačili si na tanečním
parketě, nebo si opekli párky.
Adventní čas jsme zahájili Vánoční výstavou,
kde se se svými výrobky a zbožím prezentovala
spousta zajímavých prodejců. Každý návštěvník
si zde našel své. Velký ohlas měl klasicky stánek
„Květinky z Niebor“. Majitelka a naše stálice
paní Pavla uspořádala malé kreativní dílničky
pro návštěvnice vánoční výstavy a podělila se o
své znalosti a zkušenosti s vyráběním vánočních
věnců a adventních svícnů. Doprovodným programem vánoční výstavy bylo vystoupení dětí
ze ZŠ T. G. M. a MŠ v Komorní Lhotce, dětí ze
Szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania im. Jana Kubisza w Hnojníku a dětí a mládeže
Slezské církve evangelické a.v. v Komorní Lhotce.
Jménem spolku děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě a zorganizovaní naších akcí, bez Vás
by to nikdy nebylo takové jaké to bývá.
K. Ch.

Vánoční výstava
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INFORMACE
MATEŘSKÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
...............................................

OHLEDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ
BESÍDKOU PRO RODIČE
.................................

Ještě před Vánocemi si děti z MŠ i ZŠ spolu
s učitelkami připravily zajímavý program pro
rodiče, prarodiče, tetičky i strejdy v sále OÚ v
Komorní Lhotce.
.....................................................................
Jako první statečně vystoupily děti z
mateřské školy s pásmem básní a písní a určitě
si zasloužily veliký potlesk. Pak už zazněla
znělka Videostopu a na pódiu se objevili žáci ze
základní školy v rolích soutěžících tohoto
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...............................................

populárního pořadu. Nechyběl ani sudí Karel
Čáslavský. Pod vedením Filipa Rosáka pak
Ferdinand Kapr, Břetislav Salát a Anděla
Vánočková hádali ukázky z nejznámějších
českých pohádek, které předváděly ostatní
děti. Závěrem všichni zazpívali vánoční píseň a
navodili tak pravou sváteční atmosféru.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
tohoto vystoupení i za sponzorské dary.
Kolektiv MŠ a ZŠ

INFORMACE
MATEŘSKÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
.....................................................

MALÍ ZÁCHRANÁŘI

Žáci naší školy se ještě před Vánocemi jeli
podívat do nové interaktivní biologické učebny
v Třinci.
....................................................................
To, že se děti rády na všechno ptají a nejraději by si všechno chtěly vyzkoušet, popřípadě i
rozebrat, všichni dobře víme. Nejinak tomu bylo
i po příchodu do učebny, kdy děti téměř půl hodiny doslova rozebíraly a skládaly všechny mode-

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

ly, které v místnosti našly (vnitřní orgány, zuby…). Pak si ale už žáky převzala zkušená záchranářka Petra Foldynová, která měla pro děti připravenou lekci na téma První pomoc. Nejen, že
se žáci dozvěděli základní informace, ale mohli
si vyzkoušet resuscitaci i prakticky na figurínách
všech velikostí. Umět zachránit někomu život, je
velmi důležité, to už žáci ví, a dokonce někteří i
umí.
Lucie Gavelčíková

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

Půl roku je v první třídě za námi a rozdali
jsme pololetní vysvědčení. Dnes už děti nedostávají jen velkou jedničku či dvojku, ale
jsou ohodnoceny z každého předmětu zvlášť.
....................................................................
31. 1. se rodiče přišli podívat, jak to jejich
dětem ve škole jde a co všechno umí. Tento den

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

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

proběhlo i pasování prvňáčků a vydávání
očekávaného vysvědčení.
Za odměnu dostali všichni žáci školy i
zajímavou besedu o netradičních domácích
mazlíčcích „Plazi, jak je neznáte“. V pátek si pak
děti užily pololetní prázdniny a nabraly síly do
dalšího pololetí.
S. Martiňáková
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