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USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTEV OBCE NAJDETE NA : 
www.komorni-lhotka.cz/dokumenty[100]-[cz]-zapisy-a-usneseni

A CO JE POTŘEBA  ZAPLATIT: 
• POPLATEK ZA PSA (80,-/pes, každý další pes 200,- Kč) byl splatný 31. 3. 2019. V případě, že 

psa již nevlastníte, je nutno tuto skutečnost ohlásit na OÚ, a to i v případě, že máte psa nové-
ho.

• POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019 (600,-Kč/os.) je splatný k 31. 8. 2019.  Před úhradou po-
platku za odpad si předem telefonicky, e-mailem nebo osobně ověřte v kanceláři OÚ pří-
padnou slevu na poplatku (týká se občanů zapojených do Inteligentního systému nakládání 
s odpady). Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka, nebo prostřednic-
tvím 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 I. Q. 2019 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 úřa-
du v Komorní Lhotce. 

 BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 
PRO OBČANY KOMORNÍ LHOTKY

Bezplatné ústní právní poradenství 
pro občany Komorní Lhotky je každé li-
ché pondělí v měsíci od 15.00 – 17.00 
hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 URGENTNÍ VÝZVA K OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU NAPOJENI NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ
Žádáme majitele rodinných domů a rekreačních nemovitostí, kteří jsou napojeni na veřejnou ka-
nalizační 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 smlou-
vy.
Děkujeme za spolupráci.   Úřední dny: pondělí a středa 08.00 – 12.30  13.00 – 17.00 

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
Žádáme rodiče nově narozených dětí,

aby se dostavili do kanceláře OÚ s rodným listem dítěte.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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INFORMACEAKCE V OBCI

 Dopolední blok: 
RADOST & IMPULS dance company z Bohumína 

CZYMUNI? folklórní a taneční soubor 
BŘEZOVJANÉ dechová hudba z Březové 

Odpolední blok: 
14.00 hod. slavnostní zahájení jarmarku 
MAŽORETKY – RADOST z Bohumína 

BŘEZOVJANÉ z Březové 
GIMNASCI z Vendryně 

CZYMUNI? folklórní a taneční soubor 
PÁR STRUN country hudební skupina ze Stříteže 

BORONÓW – dechová hudba 

TEREZA MAŠKOVÁ 
Večerní blok: 

OLYMPIC REVIVAL 

TĚŽKEJ POKONDR 
DJ JEŽ 

Celým dnem nás bude provázet známý moderátor 
soutěže BLUDIŠTĚ - ROMAN PASTOREK 

SOUČÁSTÍ JARMARKU
BUDE KOŠT VÍN Z JIŽNÍ MORAVY 

animátorské hry, bublinkování, 
modelování balónků, malování na obličej,

výtvarná dílnička, atrakce pro děti,
 kolotoče, stánkový prodej 

změna programu vyhrazena 
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 Členové výboru ZO Českého zahrádkář-
ského svazu ve spolupráci s Obcí Komorní 
Lhotka zorganizovali 27. dubna 2019 brigádu 
pod názvem „Za obec čistější“. 
.............................................................................  
 Jako každoročně se členové Základní 
organizace ČZS i jejich příznivci v tuto dubnovou 
sobotu sešli, aby uklidili nahromaděný odpad 
kolem cest a vodních toků. Sběr odpadu proběhl 
ve skupinkách, které postupovaly od sauny, části 
Poruby, konečné zastávky autobusu a lipovou 
alejí podél hlavní silnice od Hnojníku a bočních 
cest do centra obce. Bylo chladno a foukal 
studený vítr, ale i přesto přišlo dost obětavých 
občanů. Po brigádě se všichni účastníci sešli k 

posezení s opékáním klobásek a čepováním piva. 
Kdo měl chuť, mohl ochutnat i koláče, na jejichž 
výrobě se podílely členky naší ZO.

 Tímto vyjadřuji poděkování panu starostovi 
Miloslavu Hamplovi a také zaměstnankyním 
Obecního úřadu za svědomitý přístup a pomoc 
při organizaci celé akce. Všem zúčastněným 
zahrádkářům i jejich příznivcům děkuji za jejich 
ochotu a čas, který věnovali pro svou obec.

Anton Pavelka
předseda ZO ČZS Komorní Lhotka

INFORMACEAKCE V OBCI

ZAHRÁDKÁŘI PRO OBEC ........................................................................................
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INFORMACEAKCE V OBCI

PŘEDNÁŠKA O PEČIVU
S OCHUTNÁVKOU

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

 Zdravá výživa Mini Vega a centrum Cvrček 
ve spolupráci s Klubem Zdraví uspořádali ve 
čtvrtek 21.3.2019 v 17:30 přednášku na téma: 
Proč právě přírodní pečivo. Přednášet přijela 
až z Vizovic úžasná žena a skvělá pekařka paní 
Staňka Elšíková. 
........................................................................
 Přivezla s sebou ochutnávku celého sorti-
mentu své pekárny a nejednoho účastníka pře-
kvapilo, kolik lze napéct druhů chleba. Dále nej-
různější druhy slaného pečiva od rohlíku, baget 
až po plněné kapsičky a mřížky. Ze sladkého peči-
va pak různé druhy koláčků, vdolečků, sušenek 
až po kokosový kmen. Pořadatelé připravili pro 
návštěvníky různé domácí pomazánky (luštěni-
novou, tofu, ořechovou, zeleninovou a sladkou 
karobovou) a nejrůznější ovocné a bylinné čaje či 
minerální vody.
 Večer ubíhal šedesátce účastníků velmi pří-
jemně za neustálého ochutnávání a poučného 
povídání. I po skončení přednášky se mnozí ještě 

pozdrželi u stolu a pokračovali v hovorech a dota-
zech. 
 Paní Elšíková peče pouze z tradičního kvásku, 
nepoužívá kvasnice ani žádná zlepšovala mouky 
či konzervanty. Vyprávěla mimo jiné o tom, proč 
peče pomalým tradičním způsobem a proč pří-
prava jejího pečiva trvá dva dny. Podrobnosti o 
jejím pečení můžete najít na www.prirodnipeci-
vo.cz
 Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, máme 
dobrou zprávu. Kváskové přírodní pečivo od paní 
Elšíkové najdete každý čtvrtek dopoledne v pro-
dejně zdravé výživy v Komorní Lhotce. Podrob-
nosti na www.minivega.cz, tel.728844947
 Chtěla bych touto cestou poděkovat Obecní-
mu Úřadu, všem z Klubu Zdraví i z Minivegy, kteří 
se podíleli na přípravě sálu, pomazánek, nápojů, 
obsluhy i následném úklidu. Ještě jednou děkuji.

S přáním všeho dobrého,
Pavla Zagorová.
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INFORMACE

SAREPTA Komorní Lhotka ........................................................................................

DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ DIAKONIE

 „Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním 
přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, 
po chmurné noci zavítává den.“ 
...................................................................

  JARNÍ DNY V DOMOVĚ
 Vstup do domova a venkovní prostory 
rozjasnily barevné rostlinky připomínající 
znovuzrození, probouzení přírody, tímto 
krášlení začaly přípravy na svátky Velikonoc. 
Rovněž velikonoční vajíčka vyrobené 
obyvateli domova ozdobily chodby, obývací 
pokoje a jídelnu. 
 Pro velikonoční setkání jsme si upekli 
slané záviny a biskupské chlebíčky. Paní 
farářka Firlová poselstvím o smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista nám připomněla důležitost 
svátků Velikonoc. Dětskými hlasy a tóny 
klavíru se pak rozezněla celá místnost, to 
děti z nedělní školy (SCEAV Komorní Lhotka) 
s paní učitelkou nám přišly zazpívat. 
Nabízená káva či čaj dotvářely pohodu 
tohoto setkání. 
  Velikonoční posezení v domově bylo 
jedno z prvních, kterou u nás prožil pan 
Václav. Přistěhoval se z obce Dobrá, kde 
prožil dětství i mládí se svými sedmi 

sourozenci. A proto vzpomíná, jaké tradice 
se o velikonocích dodržovaly. Měl čtyři 
sestry, takže „Velikonoční nadílka“ dopadla v 
rodině na bohatý zdroj děvčat. Tradičně 
maminka pekla slané záviny a na Velikonoční 
pondělí se čtyři bráchové vydali šmi-
grustovat. Bryčkou svezli „děvuchy“ k řece, 
kde proběhla „řádná kupačka“. Pan Nikl 
dodává, že nástrojem k „očištění“ děvčat 
byla jak vlastnoručně pletená pomlázka, tak i 
vařecha nebo jalovec, ten má ještě dnes pan 
Nikl ve svém pokoji, kdyby bylo potřeba. 
Jeho vzpomínky na pomlázku provází 
samozřejmě dobré jídlo a pití, odpoledne už 
i značná únava. Oslava Velikonoc se panu 
Václavovi líbila, zase si rád pochutnal na 
závinu i biskupském chlebíčku. U příležitosti 
Velikonočního pondělí si otevřel láhev 
dobrého vína. Škoda jen, že dnes už 
nedokáže uplést pomlázku z vrbového 
proutí.  
  Je jaro, zima nás však nechce opustit, 
dešťové kapky bubnují do oken, teplý svetr 
přijde ještě vhod, a my aktivně bojujeme 
proti  jarní  únavě: pečeme dobroty, 
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zkrášlujeme pokoje, povídáme si u kávy, 
vysazujeme květiny, smějeme se u filmu, 
zazpíváme si s country skupinou, pro-
táhneme tělo u cvičení a především se 
těšíme na teplé a slunečné dny.

 Jménem domova Helena Volná
 

 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 SLEPÁ MAPA

 Slepá mapa bývá postrachem žáků i stu-
dentů. A je téměř jedno, jestli se na ni mají 
přesně zakreslit města či řeky, nebo zda mají 
určit, co značí daný bod či linka. Pro příběh tří 
generací žen, které se perou s diagnózou de-
mence a vůbec s problematikou péče o takto 
nemocného člověka, si studenti JAMU v Brně 
vypůjčili název „Slepá mapa“ a nacvičili diva-
delní inscenaci pro všechny generace. Ústřed-
ním tématem je příběh, ve kterém zároveň 
padne spousta faktů o nemoci. „Prostě hledá-
te něco, co tam jednou bylo a najednou se ztra-
tilo“, řekla nám představitelka babičky, která 
byla v příběhu diagnostikována Alzheimero-

vou nemocí. „Chtěli jsme, aby nešlo o nějakou 
exhibici, jak se chová popletený člověk. Záro-
veň jsme si dali za cíl vložit trochu vtipu a při-
tom téma neshodit. Byla to tak trochu chůze 
na provaze, jako když hledáte balanc“, vyjádři-
la se další ze tří hereček na otázku, jak předsta-
vení vznikalo. Konalo se 29. 3. 2019 v prosto-
rách společenského sálu obce Komorní Lhotka 
a přitáhlo více než stovku diváků. V rámci do-
provodného programu si diváci mohli na tre-
nažerech aspoň zčásti vyzkoušet, jak život s de-
mencí může chutnat. Divadlo bylo realizováno 
díky projektu Podpora pečujících osob v Pobe-
skydí, podpořeného ESF, OP Zaměstnanost. 
Děkujeme obci Komorní Lhotka za bezplatné 
poskytnutí prostor a příspěvek na občerstvení. 

Jménem realizátora Ivana Andrýsková
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INFORMACEOBECNÍ KNIHOVNA

      V pátek 26. 4. 2019 přichystala obecní 
knihovna spolu s výjezdovou jednotkou SDH v 
Komorní Lhotce moc krásné dopoledne pro 
děti z místní MŠ. Akce probíhala v areálu za OÚ, 
kde naši hasiči zaparkovali své krásné hasičské 
vozy, zásahové vozidlo MAN a menší vůz slou-
žící k přepravě mladých hasičů a hasiček napří-
klad na soutěže. Pan Jan Lafek povyprávěl 
dětem o činnosti hasičů, o jejich práci, výbavě, 
o uniformách a zásahových oblecích. Ovšem 
největší úspěch mělo představování a předvá-
dění velkého hasičského vozu, které bylo samo-
zřejmě spojeno s prohlídkou a ukázkou auta. 

Děti si vyzkoušeli a ohmatali vše, co se dalo. 
Hodně je bavilo, když mohli předvádět zásah se 
stříkající hadicí. Byla pro ně přichystána také 
malá bojovka – džberovka – stříkání na terč. 
Obě „disciplíny“ děti absolvovaly nejméně tři-
krát, z čehož vyplývá, že je to opravdu hodně 
bavilo. Hasiči nám také na závěr zahoukali a 
pustili majáky. Moc děkuji hasičům: J. Lafkovi, 
M. Wardasovi, P. Čoligovi, L. Kotvi a M. Ham-
plovi a dalším hasičům, kteří se podíleli na této 
úžasné akci pro děti.

K. Charbuliaková, knihovnice

DOPOLEDNE S HASIČI ........................................................................................
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DOZP Komorní Lhotka

 Jako jedno z dalších míst, kam se 
chtěli klienti DOZP Komorní Lhotka podí-
vat, bylo Slovensko a tak jsme tam vyda-
li spolu s 9 klienty.
.............................................................
 Krásné a zajímavé místo je Obec 
Strečno, kde jsme se ubytovali a strávili 
tak od 13. 5 - 16. 5. 2019 v Penzionu Iren-
ka příjemné chvíle. Penzion Irenka se na-
chází hned vedle Váhu a pod novým Hra-
dem Strečno, na který jsme se samozřej-
mě zašli hned první den (někteří zajeli) po-
dívat. Z hradu je nádherný výhled na dru-
hou největší řeku Slovenska Váh a na okol-
ní hory, které oplývají jarní zelenou bar-
vou. I přes velice studené počasí jsme vše 
zvládli. Druhý den jsme se jeli podívat do 
Rajecké Lesné na ručně vyřezávaný slo-
venský pohyblivý Betlém a pokračovali 
jsme do vesnice Čičmany. Tato vesnice je 
známá svou stylovou lidovou architektu-
rou – malovanými srubovými dřevěnice-
mi, a také lidovými kroji a výšivkami s geo-
metrickou ornamentikou. Na oběd jsme 
si zašli do Penzionu Javorina, která prefe-
ruje tradiční slovenskou kuchyni a po-
chutnali jsme si na slovenských brynzo-
vých haluškách. Další den byl ve znamení 
vody, kdy jsme si dali relax v místním bazé-
nu ve Strečně, pochutnali si na dalším slo-
venském tradičním jídle a odpoledne 
jsme zažili sjezd na pltích po Váhu. Jedná 
se o vor, který řídí dva zkušení pltníci a 
během plavby, která je 7,5 km dlouhá a 
trvá cca 45 minut, jsme si vyslechli histo-
rii pltnictví a vyprávění o okolní krajině. 
V den odjezdu jsme si ještě zajeli k pom-
níku padlých francouzských partyzánů ve 
Strečně, naposledy jsme se pokochali vý-
hledem na zříceninu, Váh a krásy Sloven-
ska. 

Za ISÚ Komorní Lhotka
Simona Dvorníková

KRÁSY SLOVENSKA ........................................................................................
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INFORMACEMATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Květnová návštěva v SAREPTĚ

 Návštěvy dětí mateřské školy a žáků základ-
ní školy v SAREPTĚ se staly v jarním období tra-
dicí. Děti předvedly pásmo básní a písní k Svát-
ku matek, které si připravily pod vedením paní 
učitelek. Svým vystoupením potěšily vděčné a 
velmi pozorné obecenstvo.
Za  své výkony byli malí i větší vystupující odmě-
něni potleskem a sladkostí.

Těšíme se na další příjemné setkání.                                          
G. Palarčíková

 
BUĎME VŠICHNI

KAMARÁDI

 V měsíci dubnu přijela do 
naší školy Mgr. Alena Svobo-
dová s netradičním zážitko-
vým programem „Buďme 
všichni kamarádi“.
 Programu se zúčastnily 
děti z mateřské i základní školy 
a seznámily se se skutečností, 
že mezi námi žijí lidé s  různý-

mi druhy postižení, které jim 
každý den přináší problémy. 
Dozvěděly se,  jak  těmto 
lidem pomáhat, vyzkoušely si 
jízdu na ortopedickém vozíku, 
kreslení nohou a chůzi se sle-
peckou holí se zavřenýma oči-
ma. Poznaly, že není lehké sklá-
dání geometrických tvarů do 
příslušných otvorů pouze hma-
tem a také se seznámily s Brai-
lovým písmem, které si mohly 
ohmatat a vyzkoušet psaní na 

Pichtově psacím stroji. Na 
závěr programu se naučily  ve 
znakové řeči pro neslyšící větu 
– „Já ti přeji dobrý den“. 
Celý program byl velmi pouta-
vý a plný praktických ukázek. 
Děti si užily spoustu zábavy a 
zároveň se dozvěděly řadu zají-
mavých věcí  ze  života handi-
capovaných spoluobčanů.

Učitelky ZŠ
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„KRÁLÍCI VYHRÁLI“ ANEB DEN 
ZEMĚ V NAŠÍ ŠKOLE

INFORMACEMATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 Hned po Velikonocích si žáci základní školy 
tradičně mohli donést do školy domácího maz-
líčka. Jak už nadpis napovídá, nejvíc bylo králí-
ků, kterých bylo o něco víc než morčat, ježků, 
ptáčků, rybiček či pulců. O tom, jak náročné je 
starat se o takového mazlíčka, se tak děti do-
zvěděly přímo od svých kamarádů. A protože 
Den Země není jen o domácích zvířatech, vyra-
zili žáci i na kratší výšlap do krásné jarní přírody, 
kterou máme v Komorní Lhotce.

učitelky ZŠ

 Na 22. dubna připadá svátek s názvem Den 
Země. Jedná se o celosvětový svátek naší pla-
nety Země, která umožňuje existenci života – 
lidí, živočichů, rostlin. K oslavě tohoto ekolo-
gicky motivovaného svátku upozorňujícího lidi 
na dopady ničení životního prostředí se připo-
jily také děti z naší mateřské školy. 
....................................................................
 Jelikož letos vyšel 22. duben na velikonoční 
pondělí, rozhodli jsme se zrealizovat projektový 
den s malým předstihem. Děti se v průběhu dne 
seznámily s pojmem – ekologie. Společně jsme 
si vysvětlili, čím je nám naše planeta prospěšná 
– že nám dává vzduch, který dýcháme, vodu, jíd-
lo, prostor k životu. Zaměřili jsme se především 
na informace, jak se máme k Zemi chovat, aby-
chom všechny tyto poklady zachovali pro další 
generace. Povídali jsme si o třídění odpadu a 
recyklaci. 
 Ráno na děti ve třídě čekala hromada od-
padků nejrůznějšího charakteru, po obvodu 
třídy pak byly rozmístěny tašky popř. papírové 
„kontejnery“ a děti společně s pedagogy hro-
madu odpadků roztřídily. Společně jsme pak roz-
tříděné odpadky odnesli do skutečných kontej-
nerů v naší obci. Toto zážitkové učení u dětí skli-
dilo velký úspěch. Ve volných chvílích si děti vy-
tvářely kytičky z plastových víček a celý projek-
tový den pak děti ukončily kolektivní koláží na 
téma Den Země. 

I NAŠI NEJMLADŠÍ OSLAVILI DEN 
ZEMĚ

 Náš domov – planeta Země – je vystavená vel-
kému tlaku, je proto důležité učit ohleduplnému 
přístupu k ní již děti v útlém věku.

Kolektiv MŠ Komortní Lhotka

......................                                     ...................... ...............                                                   ...............
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POUPÁTKO
Úspěchy našich žáků

 
 V pátek 10. května se vydala šestice žáků 
naší školy s pedagogickým doprovodem  na 
pěveckou a keramickou soutěž  XVII. ročníku 
projektu Rozvíjej se, poupátko 2019
do Stříteže.
..............................................................
 Letošním zadáním pro výtvarníky bylo 
zhotovení  hudební mandaly. Všechny děti se 
tohoto nesnadného úkolu zhostily výtečně a 
byly za svá  díla  oceněny odbornou porotou:  
Mladší kategorie: 
Veronika Floderová ( 2. ročník) - 1. místo
Nela Zajoncová  (3. ročník) - Cena poroty

Starší kategorie:
Gabriel Bonczek  ( 4. ročník)  - 2. místo
Nikol Karešová  ( 4. ročník) - Cena poroty

Pěvecké soutěže se zúčastnili dva chlapci: 
Petr Kloda (2. ročník) s písní Ivánkova píseň 
a Štěpán Indrák (4. ročník). Ve velmi silné kon-
kurenci se naši zpěváci neztratili. Péťa získal 
účastnický list a Štěpán byl za zpěv písně Jednu 
krásnou zemi znám ohodnocen Cenou poroty.
Blahopřeji všem dětem k jejich úspěchům a 
děkuji jim za vzornou reprezentaci školy.

Děkuji rovněž paní Pavlíně Mlčochové za 
vzornou přípravu dětí a ochotným rodičům za 
spolupráci.

Gabriela Palarčíková

......................                                    ......................
INFORMACEMATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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INFORMACEFOTOGRAFIE

z XIX. ročníku mezinárodního festivalu kreslení
„KRAJINA KOLEM NÁS“. ..................................................... .....................................................
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INFORMACEPOZVÁNKY
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INFORMACEPOZVÁNKY

Ve dnech 21. – 23. 8. 2019 bude probíhat tří-
denní dobrodružství pro děti ve věku 6 – 12 let. 
Téma letošního tábora je „INDIÁNSKÉ LÉTO“.
.......................................................................
 Pomocí životního příběhu indiánské prin-
cezny Pocahontas chceme v dětech rozvíjet klad-
né charakterové vlastnosti – poslušnost, laska-
vost, štědrost, důvěru a odvahu dělat to, co je 
správné. Zázemí dětem poskytne sbor SCEAV v 
Komorní Lhotce – fara a její okolí. Program bude 
začínat vždy v 8:00 hodin, děti budou odcházet 
domů odpoledne v 16:00 hodin. Připravený bu-
de zajímavý program plný sportovních, kreativ-
ních a výtvarných činností. Děti budou rozděle-
ny do menších skupin, kde se jim budou věno-
vat zkušení instruktoři. Jedná se o tábor pro 
děti, jehož program je postaven na křesťan-
ských základech.

 Pokud máte zájem o to, aby se vaše dítě tá-
bora zúčastnilo, můžete je přihlásit na interne-
tové stránce www.sceavkl.cz/prihlasky nejpoz-
ději do 30. 6. 2019. S registrací neotálejte, počet 
míst je omezen.
 Cena tábora je 300,- Kč u jednotlivce (u sou-
rozenců 250,- Kč), je potřeba ji uhradit nejpoz-
ději do 15. 7. 2019 na účet sboru SCEAV v Ko-
morní Lhotce - č. účtu 191060136/0300, varia-
bilní symbol obdržíte po vyplnění přihlášky na in-
ternetu. V ceně tábora je zahrnuta dopolední 
svačinka (nikoliv snídaně), oběd, odpolední sva-
činka a nápoje v průběhu celého dne.

Kontaktní osoba:  
Daniela Niemczyková, tel. 723 264 380

daniela.niemczykova@centrum.cz

Pořádá sbor SCEAV v Kom. Lhotce 
ve spolupráci s obcí Komorní Lhotka. 

Foto | David Chy�l



16
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