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Pf 2020
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2020 pevné zdraví
a mnoho štěstí a spokojenosti
přeje
přejeObec
ObecKomorní
KomorníLhotka
Lhotk

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ NA XIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KOMORNÍ LHOTKA KONANÉHO DNE 9. 10. 2019
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu na zimní údržbu pozemních komunikací se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702
23 Ostrava a zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí cenovou kalkulaci pro stočné na rok 2020
na úrovni 25,- Kč za m3 a zároveň odsouhlasuje navýšení ceny o 2,- Kč na m3. Celková částka za
stočné bude 27,- Kč včetně DPH.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost Povodí Odry, s.p. Varenská 49,
701 26 Ostrava , o bezúplatný převod pozemků p. č. 3397, p. č. 3378, p. č. 3171/10 vodní plocha , v k. ú. Komorní Lhotka z důvodu zkvalitnění plnění povinností správce toku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce o jednání s Povodím Odry.

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ NA XIV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KOMORNÍ LHOTKA KONANÉHO DNE 13. 11. 2019
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Řád veřejného pohřebiště v Komorní Lhotce.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č.

1690/8 v k. ú. Komorní Lhotka.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Statut fondu na opravu kanalizačního řadu – dle
ź

ź
ź

ź
ź

ź
ź
ź
ź

ź

návrhu.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plán inventarizace pro rok 2019, včetně ustanovení inventarizačních komisí dle přiloženého seznamu.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1. ke Smlouvě o úvěru ze dne 4. 4.
2019 – Odkanalizování části obce za školou a u kostela v Komorní Lhotce a pověřuje starostu jeho podepsáním.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje výši poplatku ze vstupného na úrovni 10% z ceny vstupného.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje místní poplatek ze psů takto:
1. Jeden pes – 200 Kč/rok 2. Druhý a každý další 300 Kč/rok.
Občanům nad 65 let věku stanoví slevu takto:
1. Jeden pes – zdarma
2. Druhý a každý další pes 300Kč/rok
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje poplatek z pobytu na úrovni 20,- Kč/den.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje poplatek za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 600,- Kč/osobu/rok.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje použití investičního fondu Základní školy T. G.
Masaryka a Mateřské školy na financování dovybavení mateřské školy ve výši 700 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo R179/19 na
akci „Oprava havárie mostu u Wojnara č. p. 72 v Komorní Lhotce“ a pověřuje starostu jeho podepsáním.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. V.
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CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:

ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO V ROCE 2020
Informujeme občany obce, že cena stočného v roce 2020 bude 27,-Kč/m³.
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
PRO OBČANY KOMORNÍ LHOTKY
Bezplatné ústní právní poradenství pro občany Komorní Lhotky bude 2. 12. a 16. 12.
2019, pak až 7. 1. 2020 od 15.00 – 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ a každé další liché pondělí v měsíci

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

ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA PSA V ROCE 2020
Poplatek za jednoho psa v roce 2020 bude
200,-Kč, každý další pes bude za 300,-Kč.
Osoby starší 65 let mají prvního psa ZDARMA, druhý pes je za 300,- Kč..
DAŇ Z NEMOVITOSTI
Na území obce Komorní Lhotka se stanovuje
koeficient ve výši 1,5, dle §11 odst. 3 písm.
b) zákona č. 338/1992 o daní z nemovitosti
ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace na OÚ.

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
OBECNÍ ÚŘAD
19. 12. - 26. 12. 2019
BUDE OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN
30. 12. 2019
od 8.00 do 16.00 hodin.

KNIHOVNA
19. 12. 2019 - 2. 1. 2020
BUDE OBECNÍ KNIHOVNA UZAVŘENA
Od 6. ledna 2020 bude opět normální provoz.

VÍCEÚČELOVÁ HALA
23. 12. 2019 OTEVŘENO
24. – 26. 12. 2019 ZAVŘENO
27. – 30. 12. 2019 OTEVŘENO
31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 ZAVŘENO
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ZDRAVÁ VÝŽIVA OPĚT V KOMORNÍ LHOTCE

Od 2. 12. 2019 bude znovu otevřena Zdravá
výživa v unimobuňkách na parkovišti vedle
Obecního úřadu. Nově bude rozšířena i o
prodej zákusků.
Otevírací doba: pět dní v týdnu, pondělí až
pátek 14-17 hodin.

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

Mini Vega Hnojník - Zdravá výživa a cukrárna
naproti nádraží zůstává otevřená dle obvyklé
doby 7 dní v týdnu. Po-pá 7:30-18, so 8-18, ne
10-18.
Nově je zde zřízena pobočka zásilkovny pro
výběr i podání balíčků.

VÝVOZ ŽUMPY:
Marian Zawadzki
tel.: 737 976 947
e-mail:
farmaropice@seznam.cz
www.farmaropice.webnode.cz

INFO

KONTROLY CHATOVÝCH OBLASTÍ
V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří majitelé
již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto
právě činí nebo se připravují.
....................................................................
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené
chaty a odcizit z ní elektroniku a potraviny.
Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci.
Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené
lokality. Několik kontrol, také v
rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým
sousedům“, již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů:
ź poblíž objektu nenechávat
zejména žebříky či nářadí,
které by mohlo usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
řádně uzavřít okna, zajistit
objekt vhodnými způsoby

(okenice, mříže), s ohledem na hodnotu
jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky,
ź pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné
věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí, objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
ź Další preventivní informace se lze dozvědět
v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“,
která byla představena již v loňském roce a
na podzim byla aktualizována, více na:
https://www.policie.cz/clanek/vylepsenaa p l i ka c e - n a p o v i - j a k- s e - c h ra n i t- p r e d zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior

ISÚ Komorní Lhotka
..................................

PODZIMNÍ SETKÁVÁNÍ A TVOŘENÍ

V měsíci říjnu uspořádalo ISÚ podzimní
tvoření pro občany Komorní Lhotky. Při této
příležitosti si mohli zájemci prohlédnout
volnočasovou a sociálně terapeutickou dílnu a
zároveň v rámci integrace našich uživatelů si
sami za pomocí pracovníků ISÚ vytvořit
podzimní dekorace.
..........................................................
Tvoření se účastnili i naši nejmenší
spoluobčané. Pokračování této akce bude i v
měsíci listopadu a prosinci, a to na téma
Vánoce. Termíny byly již uvedeny v minulém
čísle zpravodaje.
Jelikož v tomto roce se neustále něco
rekonstruovalo a stavělo, nebyla ještě
příležitost uspořádat každoroční setkání
uživatelů s rodinnými příslušníky. A tak jsme po
slavnostním otevření volnočasové a sociálně
terapeutické dílny uspořádali i posezení pro
rodinné příslušníky našich uživatelů a jejich
opatrovníků. V úvodu nám hudebně nadaní
uživatelé předvedli, jak to umí s nově
pořízenými hudebními nástroji a spolu s
pracovnicí volnočasových aktivit nacvičili malé
vystoupení. Poté si přítomni mohli prohlédnout
fotografie všech provedených úprav, ale také
samozřejmě fotografie z proběhlých akcí v
uplynulém roce.
Klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok přeje za ISÚ Komorní Lhotka
Ing. Andrea Sztefková

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

INFORMACE
DOMOV PRO SENIORY
SLEZSKÉ DIAKONIE
„JE TŘEBA ŽÍT VE SHODĚ
S PŘÍRODOU.“

„ÚSMĚV TRVÁ CHVILKU, ALE
NĚKDY SE NA NĚJ
VZPOMÍNÁ CELÝ ŽIVOT.“

Stačí si udělat čas, vejít a dívat se. Příroda
vám vydá svou krásu, uvidíte klidné letní
dny, neskutečnou škálu barev jara a podzimu
nebo nevinnou bělobu zimy, taky ticho a mír
současně.
....................................................................
Tak začal svou přednášku o myslivosti dlouholetý předseda MS Smilovice - Řeka ing. Antonín Samek v domově pro seniory SAREPTA v
Komorní Lhotce. Přestože posluchači byly
ženy, výklad velmi zaujal. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých věcí, jaká zvěř žije v našich lesích, kdy se loví a kdy naopak je třeba ji
chránit, viděli jsme trofeje ročního a pětiletého srnce a samozřejmě i loveckou pušku. Uvědomili jsme si, že myslivost je především tvrdá
a náročná práce, zodpovědnost a zapálené
srdce pro tuto činnost. Člověk a příroda patří
neodmyslitelně k sobě a myslivci jsou její nedílnou součástí. Znají, co jsou hodiny čekání,
samoty, kilometry nachozené ke krmelcům
hlavně v zimě, kdy zvěř strádá. Znají ten čas,
kdy se les probouzí, kdy usíná a především
zákon přírody. Ale příroda potřebuje nejen
myslivce a nadšené ochránce, ale také rozumné lidi, abychom tenhle odkaz mohli předávat
svým dětem a vnukům. Učme se tedy lásce k
přírodě, snažme se pochopit její velikost a
vidět její krásu. A najednou si uvědomíme, že
křičet umějí i nejmlčenlivější věci světa. A protože p. Samek je stejně nadšeným včelařem
jako myslivcem, už nyní se těšíme na další setkání.
Zapsala dobrovolnice AS

Zeptala jsem se: „Jaké jsou tvé záliby?”
„Mám ráda lidi“, odpověděla studentka
gymnázia Ester Z.
....................................................................
Ve svém volném čase (nemá ho mnoho)
d o c h á z í d o d o m o v a S A R E P TA j a ko
dobrovolnice. Navštěvuje jednu paní –
starého člověka s třesoucíma rukama a
slabým hlasem. Paní se na Esterku vždy velice
těší, společně si povídají nebo zahrají
deskovou hru „Člověče nezlob se“. Jedno
pozdní odpoledne Ester přišla a přivedla své
kamarády z evangelické mládeže. Skupina
těchto mladých lidí za doprovodu kytary
zpívala seniorům písničky. Hlasy mladých lidí
se rozezvučely po pokojích, bylo moc
příjemně a všem se líbilo, proto pozvání
„Určitě přijďte zase“ nemohlo chybět.
E. Krzoková, pracovnice přímé péče

INFORMACE
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
DÝŇOVÁNÍ V MŠ
V letošním školním roce se neuskutečnila
tradiční akce,,Dýňování“ z důvodu nedostatku
prostoru v náhradních prostorách, které nám
poskytla Obec Komorní Lhotka.
................................................................
Jako náhradní variantu jsme zvolili
projekt,,Dýňování s ochutnávkou“. Ochotní
rodiče přinesli k ochutnávce produkty
obsahující dýni. Děti tak měly možnost
ochutnat například polévku, kompot, koláč,
džus, přesnídávku….
Ve školce probíhala pod vedením pedagogů
výroba papírových dýní, pohádky k tématu,
dlabání dýní, básničky a písničky.
Ochotným rodičům moc děkujeme za
spolupráci na tomto projektu.

SAUNOVÁNÍ
I v tomto školním roce zahájila naše
mateřská škola saunování v místní sauně
Komorní Lhotka.
...............................................................
Probíhá každé úterý, vždy v dopoledních
hodinách. Saunování se účastní naše nejstarší
oddělení v doprovodu pedagogických

TAJEMSTVÍ LESA
Dne 22. 10. 2019 probíhal v naší mateřské
škole výukový program pro podporu přírody
„Tajemství lesa“. Výukový program, byl
přizpůsoben dětem v MŠ.
...............................................................
Děti program velice zaujal. V průběhu besedy
proběhlo seznámení o přírodě, čím se který
živočich živí nebo komu je naopak potravou.
Poznávání stromů, přiřazování správných listů a
plodů, … Snaha tohoto výukového programu
byla, aby děti poznávaly přírodu všemi smysly.
Organizátoři programu si pro tuto akci připravili
nejrůznější přírodniny (kůže, parohy, rohy,
šišky, stromy, plodiny...).

pracovníků. Saunování má v tomto podzimním
období mnoho blahodárných účinků na
organismus, jako je uvolnění dýchacích cest,
zlepšení krevního oběhu, uvolnění napětí a
samozřejmě díky teplotním rozdílům, které jsou
součástí saunovacího procesu posiluje imunitní
systém. Chceme tímto zároveň poděkovat obci
Komorní Lhotka, že nám tuto možnost nabídla a
poskytuje zcela zdarma.

MATEŘSKÁ
INFORMACE
ŠKOLA
MYSLIVCI VE ŠKOLCE
Děkujeme za milou a poučnou návštěvu z
místního MS Komorní Lhotka – Hnojník.
Program byl pro děti připraven zábavnou
formou. Získaly spoustu informací o zvěři žijící
na našem území. Proběhla také ukázka výcviku
loveckého psa.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Komorní Lhotka zvou dne

12. 12. 2019 v 16.00 hodin
na tradiční Vánoční besídku v sále Obecního úřadu Komorní Lhotky.
Srdečně zvou děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Komorní Lhotka.

INZERCE

PŘIPRAVUJEME A ZVEME
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