LIGOTSKÝ
MINI ZPRAVODAJ

Veselé Velikonoce

č. 2
2019

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 24. dubna 2019 od 10.00 hodin proběhne v areálu obecního úřadu očkování psů. Náklady
na vakcínu činí 100,- Kč. Doneste s sebou očkovací průkaz psa.
MVDr. Danys, tel. č. 705 405 924.
UPOZORNĚNÍ
Žádáme rodiče nově narozených dětí,
aby se dostavili do kanceláře OÚ s rodným listem dítěte.
A CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:
POPLATEK ZA PSA (80,-/pes, každý další pes 200,- Kč), je splatný 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 je nutno uhradit ihned na č.ú.:
19-3769310247/0100 VS: 2321 SS: č.p./č.e.
Od 23. 4. se bude vybírat stočné za I.Q. 2019.
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.

Knihovna nově nabízí box
na vrácení vypůjčených knih,
kde může čtenář knihy vrátit,
když je knihovna zavřena.
Box je umístěn ve 2. patře
Obecního úřadu, před vchodem do knihovny.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v kalendáři na rok 2019 vydaný obecním úřadem, je chybně uvedeno telefonní číslo do ordinace MUDr. Lenky Bilkové v Hnojníku. Aktuální tel. číslo je: 558 696 219.
ZÁPISY A USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTEV OBCE NAJDETE NA :
www.komorni-lhotka.cz/dokumenty[100]-[cz]-zapisy-a-usneseni

AKCE V OBCI
INFORMACE
............................................

NOVĚ OTEVŘENÁ VEČERKA
„NA KONEČNÉ“

Oznamujeme občanům,
že v pondělí 15. 4. 2019 otevíráme prodejnu „POTRAVINY U JITKY“
v horní části obce – „Na Konečné“ ( bývalá prodejna Hruška).
Provozní doba:
Pondělí 7.00 – 17.00 hodin
Úterý
7.00 – 17.00 hodin
Středa
7.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 7.00 – 17.00 hodin
Pátek
7.00 – 17.00 hodin
Sobota 7.00 – 12.00 hodin
Neděle 8.00 – 12.00 hodin
Tel.: 725 602 426

BAL POD GODULÓM
Wiadomo, że gorole to mieszkańcy gór
lub obszarów leżących u ich podnóża. Do
takich podgórskich wiosek należy bez
wątpienia Ligotka Kameralna.
..................................................................
25 stycznia odbył się już drugi gorolski bal
pod Godulóm. Bal, który nie jest przeglądem
zespołów folklorystycznych, a jedynie okazją
do dobrej zabawy i zatańczenia dla
mieszkańców Ligotki i okolicy, okazją do
posłuchania i zaśpiewania pieśni ludowych.
Na balu bawiła się ponad setka osób,
bawiono się popularnie i na ludowo.
Balowicze mogli skosztować nie tylko
smacznych trunków, ale także chleba ze
szpyrkami, kołoczy, jelita z kapustóm i innych
tradycyjnych dań.
A w miejsówkowej loterii można było
wygrać np. baniok, gorolski kłobuk, siano czy
też baryłki miodu.
Prawie do samego rana grała muzyka
Romana Kriša oraz kapela Bezmiana a młodzi
pezetkaowcy już teraz zapraszają na bal
w przyszłym roku.
JS

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

INFORMACE
DOMOV PRO SENIORY
SLEZSKÉ DIAKONIE
............................................

SAREPTA Komorní Lhotka

Poslední únorový den se u nás v domově
konal každoroční GALAVEČER. Program slavnostního setkání byl velmi pestrý.
....................................................................
Každý účastník a jeho slavnostní oděv při
příchodu byl ozdoben kotilionem. Na začátku
jsme se pobavili u „retro kvízu“ a poté bouřlivým potleskem odměnili mladé tanečníky z TK
Elán Třinec z. s. a jejich vystoupení v rytmu latinsko-amerických tanců. Nechyběla ani tradiční tombola, při které byly rozdány hodnotné
ceny. V průběhu galavečera nás provázela příjemná hudba a osvěžující míchané nápoje. Podávaná oblíbená večeře, a to bramborový salát
s kuřecím řízkem, celé setkání příjemně ukončila. Galavečer přinesl plno radosti a krásných
úsměvů. Nakonec každý člověk se stává hezčím, když má radost. A tak úsměv, prosím!
Pracovníci a obyvatelé domova SAREPTA

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

OBECNÍ
KNIHOVNA
INFORMACE
Začátkem roku měla naše knihovna napilno. Sotva se zpracovaly statistiky za loňský
rok, uspořádali jsme v únoru společně se známým českým ilustrátorem dětských knížek
Adolfem Dudkem „DUDEKŠOU” pro školní
družinu. Březen jsme zahájili LISTOVÁNÍM –
scénickým čtením pro děti z MŠ, žáky 1. a 2. třídy. Vybrali jsme si knihu Kvak a Žbluňk jsou kamarádi od A. Lobela. Představení se dětem
moc líbilo. Lukáš Hejlík a Alan Novotný vtáhli
děti do děje příběhu a dokonce si s nimi i zatančili.
.................................................................

V březnu pokračovaly knihovnické hodiny
pro všechny ročníky ZŠ. Každá třída měla připravenou malou besedu, například jak to chodí
v knihovně, jak se stanou čtenářem, představili
jsme si spisovatelku a autorku komiksů Kláru
Smolíkovou nebo prvního prezidenta ČSR T. G.
Masaryka. Letošní prvňáci byli pasování na čtenáře, dostali registraci na rok v naší knihovně
zdarma, pamětní list a upomínkové předměty.
V rámci celostátní akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ, jsme si přečetly příběhy z knihy Já,
Baryk a To nejlepší z večerníčků, také s klienty
DZP Komorní Lhotka.

A. DUDEK ve ŠD

A. DUDEK ve ŠD

LISTOVÁNÍ
KVAK A ŽBLUŇK

LISTOVÁNÍ
KVAK A ŽBLUŇK,
A.NOVOTNÝ a L. HEJLÍK 1

ČTENÍ V DZP

Březen - Týden čtení

INFORMACE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST HNOJNÍK
..........................

POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VELIKONOČNÍ

13.04.2019
S platnos Květné neděle
Komorní Lhotka 16,30

p

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

27.04.2019
S platnos 2. velikonoční neděle
Komorní Lhotka 16,30
p

14.04.2019 Květná neděle
Památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma
/průvod s ratolestmi/
Hnojník
7,30p 8,45
č
Třanovice 10,00
p

28.04.2019¨2. neděle velikonoční
„Božího Milosrdenství“
Hnojník
7,30
p
8,45
č
Třanovice 10,00
p

18.04.2019 Zelený čtvrtek
Památka Poslední večeře
Hnojník
18,00
č+p

28.04.2019 adorační den farnos
Hnojník
10,00 -17,00

19.04.2019 Velký pátek
Umučení Ježíše Krista
Hnojník
obřady 15,00

č+p

20.04.2019 Bílá sobota
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Hnojník
8,00 Laudy – ranní chvály,
po celý den adorace v „Božím Hrobě“
Hnojník
20,00
č+p
21.04.2019 Neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hnojník
7,30 p 8,45
č
Třanovice 10,00
č
K. Lhotka 11,30
č
22.04.2019 Pondělí velikonoční
Hnojník
7,30 p 8,45
č
Třanovice 10,00
p

Příležitost ke svátos smíření
(zpověď) před Velikonocemi:
Třanovice:
sobota 13.04.2019 od 9:00 hod
Komorní Lhotka:
sobota 13.04.2019 od 16 hod
Hnojník:
neděle 14.04.2019 od 14 hod

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

DĚTSKÝ KARNEVAL

Každoroční oblíbená akce pořádána Spolkem
rodičů při ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce se letos konala druhý březnový víkend. Sál obecního
úřadu vyzdobený barevnými lízátky se během
krátké doby naplnil maskovanými dětmi, rodiči, hosty a doslova „praskal ve švech“.
.......................................................................
Taneční vystoupení dětí z mateřské školky se
inspirovalo Ledovým královstvím a děti nejen
tančily na filmovou hudbu, ale byly i oblečeny
do kostýmů nejoblíbenějších postav. Velký dík
proto patří paní Petře Štěpánkové, která všechny tyto kostýmy ušila. Žáci základní školy poté
tančili v kovbojském rytmu a své obecenstvo pořádně roztleskali. Nejinak tomu bylo i u vystoupení dětí z kroužku Zumby a Streetdance.
Zábava pokračovala programem Klaunů z Balónkova, nechyběla tradiční bohatá tombola, výborné občerstvení a hudba DJ Ježe.
Děkujeme všem ochotným pořadatelům,
sponzorům a všem, kteří „přiložili ruku k dílu“.

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

Foto | David Chy l

Foto | David Chy l
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