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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ NA XV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE KOMORNÍ LHOTKA KONANÉHO DNE 4. 12. 2019

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku ze psů.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku z pobytu.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku ze vstupného.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-

2024.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje na základě návrhu Rozpočet obce Komorní 

Lhotka na rok 2020.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Ceník úhrad za ubytování a stravu 

Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Rozpočtové opatření č. VI. obce Komorní 

Lhotka.

ź Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr bezúplatného převodu pozemků mezi obcí Komorní 

Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská 

Ostrava, p. č. 3397 o výměře 1542 m2, vodní plocha, p. č. 3378 o výměře 5308 m2, vodní 

plocha a p. č. 3171/10  o výměře 1325 m2, vodní plocha, v katastrálním území Komorní 

Lhotka, které jsou ve vlastnictví obce, zároveň pověřuje starostu ověřením ukončení 

udržitelnosti projektu.

ź Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu č. 330 286 mezi obcí Komorní Lhotka, 

Komorní Lhotka čp. 27 a  Lesy České republiky, státní podnik se sídlem Hradec Králové, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové a pověřuje starostu jejím podepsáním.

ź Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o použití Investičního fondu na pořízení HIM do 

Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka ve výši 700.000,- Kč.

ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje spoluúčast ve výši 10% na projekt 

Modernizace multimediální a jazykové učebny Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské 

školy Komorní Lhotka a jeho profinancování ve výši 5.221.477,60 Kč.

ź Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území 

obce Komorní Lhotka, mezi obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a Nehlsen Třinec, 

s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré město a pověřuje starostu jeho podepsáním.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU



CO JE POTŘEBA  ZAPLATIT: 

INFORMACEINFO Z OBCE

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

ź (200,-/pes, každý další pes 300,- Kč), je třeba uhradit do 31. 3. 2020POPLATEK ZA PSA 

ź  NA ROK 2020 (600,-Kč/os.) je splatný k 31. 8. 2020. Před úhradou poplatku POPLATEK ZA ODPAD
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

 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. 

 CVIČEBNA A POSILOVNA VE VÍCEÚČELOVÉ HALE
 Oznamujeme návštěvníkům víceúčelové haly, že od pátku 17. 1. 2020 je opět k dispozici malá cvi-
čebna a posilovna. Těšíme se na vaší návštěvu.

 URGENTNÍ VÝZVA K OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU NAPOJENI NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ
Žádáme majitele rodinných domů a rekreačních nemovitostí, kteří jsou napojeni na veřejnou kanali-
zační 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 

 POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
Žádáme občany obce Komorní Lhotka, kteří nemají poštovní 
schránku umístěnou na oplocení, případně na jiném přístupném 
místě, aby tak učinili, a to z důvodu roznášky zpravodajů a kalen-
dářů.

ź PLATBA STOČNÉHO 
Stočné v roce 2020 činí 27,-Kč/m³. Platbu stočného za IV. Q. 2019 a 
nedoplatky roku 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 úřadu v Ko-
morní Lhotce. 



KAM S POUŽITÝM OLEJEM?
OLEJE ROZHODNĚ NEPATŘÍ DO KANALIZACE! 
Oleje jsou pro přírodu velká zátěž, jelikož se velmi špatně rozkláda-
jí. Oleje vypouštěné do odpadu vytváří hrudky, které na sebe nava-
zují další nečistoty a postupně zhoršují průtok v odpadním potrubí. 
V krajním případě mohou nahromaděné oleje odpad úplně ucpat a 
způsobit havárii. Čističky si s oleji neumí poradit, dochází k ucpávání a poruchám vybavení čističek. 
Čištění a opravy prodražují provoz kanalizace i čističky a tyto náklady se v konečném důsledku pro-
jeví i v ceně za vodu.
INFORMUJE OBČANY, ŽE OD LEDNA 2020 MOHOU ODEVZDÁVAT POUŽITÝ JEDLÝ POTRAVINÁŘSKÝ 
OLEJ V PET LÁHVÍCH NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V KOMORNÍ LHOTCE.

ZAPOJENÍ OBCÍ DO SBĚRU POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE OD OBČANŮ

INFORMACEINFO Z OBCE

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

 Použité potravinářské oleje v kanalizacích 
jsou velký problém dnešní doby. A odkud 
přesně tyto použité oleje jsou? Jsou z 
jednotlivých domácností, vznikají při běžném 
smažení na pánvičkách či smažení ve fritézách. 
Ovšem díky tomu, že oleje končí na sběrném 
místě a ne v odpadech, šetříte nejen životní 
prostředí, ale také kanalizaci a čističku ve vaší 
obci. Navíc snižujete náklady na údržbu a 
provoz kanalizace a čističky odpadních vod. 
Oleje jsou pro přírodu velká zátěž, jelikož se 
velmi špatně rozkládají.
 Oleje vypouštěné do odpadu vytváří 
hrudky, které na sebe navazují další nečistoty a 
postupně zhoršují průtok v odpadním potrubí. 
V krajním případě mohou nahromaděné oleje 
odpad úplně ucpat a způsobit havárii. Použité 
oleje se v potrubí částečně rozkládají a přitom 
vznikají kyseliny, které narušují stěny potrubí. 
Čističky si s oleji také neumí poradit, dochází 
k ucpávání a poruchám vybavení čističek. 
Čištění a opravy prodražují provoz kanalizace i 
čističky a tyto náklady se v konečném důsledku 
projeví i v ceně za vodu.
 Velmi nás těší, že se vaše obec zapojila do 
ekologické likvidace a recyklace použitých 

potravinářských olejů z jednotlivých do-
mácností.
 A jak to probíhá v praxi? Jak tedy může každá 
domácnost, každý občan vaší obce pomoci? 
Domácnost, která používá olej pro smažení na 
pánvičkách nebo ve fritézách, nalije zchladlý 
vysmažený olej do PET láhve, kterou uchovává 
uzavřenou uzávěrem a jakmile PET láhev 
naplníte, můžete ji, stále uzavřenou, vhodit do 
označených popelnic ve vaší obci. Je to 
podobné jako třídění plastů, skla, atd.
 V pravidelných intervalech a při naplnění 
vašich popelnic PET lahvemi s olejem, přijede 
naše společnost Trafin Oil a PET lahve odveze na 
další zpracování.
 Možná si nyní říkáte a co se s tímto olejem 
dále stane? Naše společnost Trafin oil se 
postará o recyklaci a zpracování na biopalivo.
 S potěšením můžeme říci, že vaše obec 
velmi zodpovědně přistupuje k ochraně 
životního prostředí. Vaše obec je zapojena do 
programu sběru použitých jedlých olejů a jejich 
likvidace. 

Za společnost Trafin oil
Ing.Jan Hába – ředitel společnosti



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

INFORMACEINFO Z OBCE

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka  JE TADY!

 Vážení občané,
 s radostí Vám oznamujeme, že aktivita 
Moravskoslezského kraje pod osobní 
záštitou náměstka hejtmana pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila, MBA, nazvaná 
IN.F.Obálka z projektu „Informace jako 
forma ochrany osob v seniorském věku“ byla 
real izována.  IN.F.Obálku s i  můžete 
vyzvednout u odborů sociálních věcí 
obecních úřadů v místě vašeho bydliště 
nebo na pobočkách Senior pointů od 
poloviny měsíce prosince 2019. Aktivita je 
zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a 
podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky jsou 
vyrobeny v celkovém objemu 61.000 kusů 
pro náš kraj.
 IN.F.Obálka (= Informace jako Forma 
ochrany) je plastová obálka, která obsahuje 
informační leták s pokyny k vyplnění, 
formulář k vyplnění, propisku, magnetku 
nebo samolepku (s nápisem: Zde je 
IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky 
záchranného systému).
 IN.F.Obálka slouží k pře-
dání údajů o vašem zdra-
votním stavu, užívaných 
lécích, kontaktech na pří-
buzné či blízké, v případě, že 
se  ve Vaší  domácnosti 
ocitnete v nebezpečí či 
ohrožení života a složkám 
záchranného systému, které 
jsou o této aktivitě infor-
movány.
 I N . F. O b á l k a  m ů ž e 
p ř i s p ět  k  e fe kt i v n í m u 
zajištění pomoci v situaci 
tísně, ohrožení zdraví nebo 
života. Vyplníte formulář s 
požadovanými údaji a vložíte 
jej zpět do plastové obálky, 
kterou umístíte do lednice, 
nejlépe do vnitřní přihrádky 

dveří. Samolepkou nebo magnetkou 
označíte dveře lednice nebo dveře z vnitřní 
strany bytu a tímto způsobem budou 
informovány zasahující záchranné složky.

 Upozorňujeme Vás, že Moravskoslezský 
kraj ani Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, jako iniciátoři této preventivně bez-
pečnostní akce, nepověřili žádné osoby ani 
organizace kontrolou IN.F.Obálek!

 Tento projekt je spolufinancován ze 
státního rozpočtu České Republiky a z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 Věříme, že tato aktivita bude přínosná 
pro občany Moravskoslezského kraje.

Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálního



INFO

........... ...........JSME TU S VÁMI

 Exit znamená východ. Terapeutická 
komunita,  která nese tento název, 
znamená cestu ven ze složitého dětství.
..........................................................
 Sešli jsme se z širého okolí. Vystudovali 
univerzitní obory, ale budování skvostné 
kariéry jsme vyměnili za možnost pomáhat 
zraněným duším v zranitelném věku. 
Povolání terapeuta sice v naší zemi 
nefiguruje na špičce žebříčku prestiže ve 
společnosti, ale ať se to zdá k nevíře, do 
práce se zaměstnanci komunity přesto těší. 
V náročném prostředí jsme si navzájem 
oporou a atmosféra vzájemné důvěry má 
pozitivní vliv i na klienty. 

 Kdo jimi jsou? Mladí lidé, kteří neustáli 
prob lémy  svého  dosp íván í  a  coby 
východisko zvolili cestu zapomnění, kterou 
tolikrát viděli ve světě dospělých. Alkohol a 
jemu podobné látky, které dětem do ruky 
rozhodně nepatří. A zatímco se někteří 
rodiče sami chovají nezodpovědně a před 
výchovou dětí dávají přednost návštěvám 
pohostinských zařízení, načež potomky 
uplácejí hmotnými statky v podobě mobilů, 
tabletů a jiných vymožeností, děti se ve své 
bezmoci a zoufalství bouří ničením sebe 
samých. Vědí, že nechtějí žít životy svých 
rodičů, ale páchají stejné chyby. Z premiantů 
tříd se stali propadlíky, ze slušných synáčků a 
dcerek vyvrhely, nad kterými si každý 
odplivne a raději by je přesunul co nejdál od 
svého domu, jen aby podobné problémy 
nemusel řešit. 

 Dokud se však nezačnou týkat jeho 
vlastních dětí. Ne, nechceme nic zlého 
přivolávat, ale praxe bohužel ukazuje, že v 
problémech s alkoholem a jinými drogami se 
neocitají zdaleka jen děti z takzvaných 
"horších" rodin.
 Terapeutická komunita poskytuje 

útočiště čili chráněné prostředí. Klienti jsou 
tak pod stálým dohledem terapeutů, což jim 
možná není vždy příjemné, ale pouze na 
takto bezpečné půdě, v pravidelném na 
minutu přesném denním režimu a za 
dodržování přísných pravidel se může 
odehrávat změna k lepšímu. Pravda, klienti 
Exitu tak jsou svým způsobem poněkud 
odříznutí od světa, nepočítáme-li ranní 
nákupy potravin a dvakrát denně venčení 
psa (kdysi týraného, dnes hodného, leč 
uštěkaného). Vítanou výjimku tak přináší 
účast na kulturních akcích obce, kdy se rádi a 
s vděčností necháváme okouzlit atmosférou 
lampionového průvodu,  rozsvícení 
vánočního stromečku, adventního koncertu 
nebo inspirativních besed v knihovně. Jsme 
vděční za tato oživení každodenního drilu. 

 Abychom ale i my byli prospěšní obci, 
můžete nás dvakrát týdně potkávat během 
úklidu náměstí, i když je fakt, že klienti se v 
oranžových vestách tak trochu stydí. Inu, 
předsudky jsou věčné, stejně jako je věčný 
boj s alkoholem a jinými démony. Vyrvat z 
jejich spárů děti je naše poslání i povinnost. 
Děkujeme proto všem dobrým lidem z 
Komorní Lhotky za podporu a porozumění. 
Za nás pracovníky i za klienty, z nichž se i díky 
vám mohou stát zodpovědní a slušní dospělí 
lidé.

Za TK EXIT Jan Krýsa

Ilustrační foto: tn.cz



INFORMACEMATEŘSKÁ ŠKOLKA KOMORNÍ LHOTKA

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
 Téma „Rekonstrukce a přístavba mateřské 
školy“ (dále jen MŠ) bylo svého času velmi pro-
bíráno a zpochybňováno, jak na sociálních sí-
tích, v tisku, tak i mezi občany. Rekonstrukce MŠ 
měla své příznivce, ale i své odpůrce. Vedení 
obce byla vyčítána nehospodárnost a zadlužo-
vání, neschopnost získat dotace, příliš tvrdé 
podmínky ve výběrovém řízení. Projekt MŠ byl 
realizován za pouhých 5 měsíců, a to včetně 
podřezání stávající budovy, výměny střešní kry-
tiny, nových rozvodů elektřiny, nových oken, 
dveří, ze stěn byla odstraněna stará omítka, v 
celé MŠ je nové podlahové vytápění a takto 
bych mohla pokračovat dále. Nešlo tedy POUZE 
o přístavbu za cca 24 mil. Kč, ale celá MŠ je 
vlastně od přístavby až po stávající budovu 
nová. K neschopnosti získávat dotace bych chtě-
la argumentovat, že se nám podařilo získat do-
tační titul ve výši 18.308.072,- Kč, a to z Minis-
terstva financí ČR, čehož si nesmírně vážíme a 
za což velice děkujeme. 
 K zadluženosti obce vůči MŠ mohu konsta-
tovat, že je nulová, jelikož zbývající část ve výši 
necelých 6 mil. Kč byla financována z rozpočtu 
obce a úvěr na MŠ byl zrušen. V současné době 
má obec úvěr pouze na kanalizaci, a to ve výši 
18 mil. Kč, který bude po vyúčtování dotačního 
titulu ponížen o necelých 10 mil. Kč. Zadluže-
nost obce bude tedy cca 8 mil. Kč. 
 Co se týká příliš tvrdých podmínek pro výbě-
rové řízení, tak výběrové řízení zajišťovala spo-
lečnost, která nastavila podmínky tak, aby chrá-
nila obec před případnými problémy. Nebo 
snad někdo chtěl, aby se přihlásila firma či fyzic-
ká osoba, která zaměstnává jen pár zaměstnan-
ců, která nemá potřebné stroje, zařízení a vyba-
vení, potřebné finanční prostředky na nákup 
materiálů a která není pojištěna? To asi nikdo z 
nás nechtěl riskovat. Samozřejmě, že jsme chtě-
li, ať vyhraje firma, která tímto vším bude dispo-
novat, a která v případě nedodržení termínů re-
alizace, který byl ve smlouvě, by vracela dotaci 
a nemuseli jsme se s ní soudit. Anebo možná 
někdo chtěl, aby podmínky ve výběrovém řízení 
byly mírné a vítězná firma stavbu nestihla reali-

zovat v termínu a pak by opět mohl být tisk, fa-
cebook apod. plný článků o tom, jak je to vede-
ní naší obce neschopné. 
 Někteří dokážou jen kritizovat a poučovat. 
Přijít s nějakým řešením, poradit, najít společ-
nou řeč, by mělo být v zájmu nás všech. Vždyť 
přece všichni chceme, aby se nám tady v Ko-
morní Lhotce žilo lépe. A ne, že když není po 
mém, tak já vám všem ukážu. Já na vás pošlu 
udání, a to teprve uvidíte!!!
 V tomto směru bych chtěla jen napsat jedi-
né. Je smutné, kam jsme se to dostali v naši krás-
né Komorní Lhotce. Udání stihá udání. Od hos-
podářské kriminálky, až po inspekci životního 
prostředí. 
 Věřím, že již brzy budeme znát výsledky – 
verdikt z vyšetřování a ukáže se, že dobře míně-
ný projekt bude po právu od lží a pomluv oči-
štěn. Nakonec bych jménem celé obce chtěla 
poděkovat firmě Strojírny a stavby Třinec, a.s., 
za dobře odvedenou práci, panu Ing. Kalužovi 
za technický dozor, panu Ing. Sluštíkovi za BOZP 
dozor, panu Ing. Szemlovi za projektovou čin-
nost, rodičům p. Gumelovi, p. Ponczovi P., p. Kot-
kovi, p. Lafkovi, p. Kohutovi M., p. Ing. Křístkovi, 
p. Chytilovi, p. Hampelovi M., p. Sztefkovi P. ml., 
p. Valentovi, p. Voznicovi, p. Kaločovi P., p. Tomi-
covi R., p. Václavíkovi, firmě Služby občanům, 
s.r.o., p. Ing. Walachovi, p. Vilčkovi, p. Gurbovi-
čovi, firmě W8 s.r.o., p. Valentovi V. za ochotu a 
pomoc při stěhování mateřské školy.
 Doufám, že děti budou do nově rekonstruo-
vané mateřské školy chodit rády a že se jim tam 
bude líbit. A když je ráno budou rodiče probou-
zet, tak se budou do školky těšit .

Ing. Andrea Sztefková, místostarostka obce

..................... .....................
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OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V KOMORNÍ LHOTCE  

 V červenci 2019 byly zahájeny stavební 
práce na stávající budově a přístavbě naší 
mateřské školy a v pondělí 20.ledna 2020 měli 
možnost zaměstnanci a hosté zhlédnout nové 
a upravené prostory určené našim nej-
menším.
 Děkuji zřizovateli – vedení OÚ a stavebním 
firmám i všem pověřeným osobám  za realizaci 
celé náročné akce. Velké poděkování patří i 
v š e m  p a n í m  u č i t e l k á m  a  s p r á v n í m 
zaměstnancům mateřské školy, kteří se podíleli 
na stěhování do náhradních prostor na 
Obecním úřadě a připravili třídy a všechny 
místnosti k zahájení provozu.
 Děkuji rovněž ochotným tatínkům a  
zastupitelům, firmám Santiko, W8 s.r.o. a 
Službám občanům s.r.o. ,  kteří  podal i 
pomocnou ruku při stěhování, maminkám, 
které se podílely na pomocných pracích. Přeji 
všem uživatelům  – dětem, zaměstnancům, 
rodičům, aby se všem moc líbilo, chodili zde 
rádi, stále s nadšením a elánem.
 Od měsíce února bude provoz mateřské 
školy od 6.00 do 16.00 hodin.

   Gabriela Palarčíková

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

MŠ KOMORNÍ LHOTKA
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ROK 2019 U HASIČŮ 
V KOMORNÍ LHOTCE

 Uplynulý rok 2019 u Sboru dobrovolných 
hasičů v Komorní Lhotce by se dal zhodnotit 
jako velmi úspěšný, ale také velmi náročný a 
občas i hektický.

 Vstup do nového roku začal tradičně 
přípravou na náš Hasičský večírek. Tentokrát byl 
„pyžamový“. Opět se podařilo vytvořit skvělou 
atmosféru a všichni se dobře bavili. Jako vždy, 

celý zisk z akce šel výhradně pro potřeby 
„mladých hasičů“, aby si mohli pořídit další 
potřebné vybavení pro účast na soutěžích. 
Činnost mladých hasičů je třeba vyzdvihnout, 
protože se po celý rok účastnili závodů v 
požárním sportu, TFA (železný hasič) a závodů 
všestrannosti. Ve všech disciplínách se jim 
podařilo dosáhnout na pohárová místa. Je těžké 
vyjmenovávat všechny úspěchy jednotlivě, tak 
jen namátkou: Marek Grzegorz v TFA – 4x 1. 
místo, celkově tak obsadil 3. místo v kategorii 
„juniorů“ v Beskydské lize. Stejné, celkové 3. 
místo v uvedené lize ve své kategorii vybojovala 

............ ............
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Michaela Majerová, v jednotlivých závodech se 
na stupních vítězů umístila např. Kateřina 
Sztefková, Michaela Konderlová, Jakub Bosák, 
Szymon Pieter nebo Dominik Kot.  V požárním 
sportu se mladší a starší žáci účastnili závodů v 
Moravskoslezské lize MH, kde se jim nejlépe 
podařilo vybojovat 2. místo a celkově se 
p o hy b ova l i  o ko l o  6 .  m í sta .  V  závo d ě 
všestrannosti ve Fryčovicích vybojovali Dominik 
Kot, Jakub Chmiel a Szymon Pieter jako tým 1. 
místo. U všech mladých hasičů je vidět jejich 
snaha, odhodlání, bojovnost a hlavně chuť do 
tréninků a závodů.
 Hlavní akci celého roku je „Červencová noc“, 
která začíná již v dopoledních hodinách, protože 
je doplněna o doprovodné akce, a to soutěží TFA 
Podgodulský železný hasič a Gulášfestem. Po 
degustaci výborných gulášů si návštěvníci mohli 
sami vyzkoušet náročnost soutěžní tratě 
Železného hasiče. Nutno podotknout, že to 
nikdo z nich nevzdal, byť byli někteří na „pokraji 
svých sil“. Hasiči se také podíleli na organizaci 
Ligotského jarmarku a také i Vánočního 
jarmarku. Nás sbor také pořádal již 5. ročník 
Memoriálu Jarka Molina, který opět proběhl na 
louce pod saunou. Jako každým rokem přišlo 
mnoho diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. 
Po vzoru z našeho TFA si diváci mohli také 
vyzkoušet požární útok. 
 Sboru se v loňském roce dařilo i v čerpání 
dotací. Jednalo se o dotaci 150.000,- Kč na 
Ligotský jarmark, další dotaci z MSK na vybavení 
pro mladé hasiče ve výši 42.000,- Kč,  dotaci z 
MŠMT ve výši 38.000,- Kč na podporu požárního 
sportu a 6.100,- Kč na poháry k TFA.
 Výjezdová jednotka SDH Komorní Lhotka v 
uplynulém roce zasahovala u 23 události. 
Jednalo se o 2 požáry a zbytek pak o technickou 

pomoc, jako např. odstranění stromů z 
komunikací, likvidaci nebezpečného hmyzu, 
úklidu vozovky od hydraulického oleje nebo 
pročištění kanalizací a propustků. Členové 
„výjezdovky“ se také účastnili soutěží v požárním 
sportu. Díky vítězství v okrskové soutěži se 
kvalifikovali na Okresní kolo ve Frýdku-Místku, 
kde v nabitém startovním poli skončili těsně pod 
stupněmi vítězů. Na dalších soutěžích se jim 
velice dařilo a téměř pravidelně přiváželi zpět 
poháry. Ve svém volnu se také věnovali dětem, 
kdy např. přichystali ve spolupráci s obecní 
knihovnou krásné dopoledne s hasiči v areálu za 
KD nebo připravili zajímavé soutěže na Dětském 
dni.
 Také je nutné připomenout, že máme i 
družstvo žen, které se účastní soutěží v požárním 
sportu. Díky pravidelným tréninkům se jim daří a 
stejně jako naši muži, sbírají pohár za pohárem.
 Sbor uspořádal také dvou denní zájezd do 
Valtic a do Znojma. Ubytování bylo v krásném 
penzionu ve Valticích, kde pro nás byla 
přichystána svatomartinská husa, následovala 
ochutnávka vín a spousta dalšího dobrého jídla a 
pití. Následující den jsme se přesunuli do města 
Znojmo, kde jsme si prohlédli místní podzemní 
katakomby. Zájezd se neskutečně vydařil a 
troufáme si tvrdit, že všichni „účastnící zájezdu“ 
byli spokojeni.
 Na závěr bychom chtěli tímto poděkovat 
všem, kteří se podíleli na organizování akcí sboru, 
trenérům MH a výjezdové jednotce za 
odvedenou práci v roce 2019 a také našim 
sponzorům, bez kterých bychom se určitě 
neobešli.

                   Výbor SDH 
Komorní Lhotka (am)
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SVÁTEČNÍ DNY V NAŠEM DOMOVĚ
 A zase po roce, jsou tady Vánoce - svát-
ky klidu, rodinné pohody a lásky. Většina z 
nás si tuto vánoční atmosféru navozuje 
doma kromě pečení cukroví i různými svíc-
ny, věnci, stromečky a jinými dekoracemi. V 
souvislosti s tímto jsme v našem zařízení 
zorganizovali adventní a vánoční tvoření, 
které bylo určeno pro občany Komorní Lhot-
ky. Musím říct, že účast na adventním tvo-
ření byla dosti hojná, a to jak do počtu do-
spělých, tak i dětí. Všichni zúčastnění si 
mohli zde vyrobit různé drobné ozdůbky, 
dekorace, ale i adventní věnce, věnce na 
dveře, svícny apod. Za přítomnosti a občas-
né pomoci pracovnice volnočasových akti-
vit, vznikly velice povedené a krásné výrob-
ky. Vánočního tvoření se spolu s občany Ko-
morní Lhotky účastnili i naši uživatelé, kteří 
zapojili ruku k dílu a vytvořili např. vánoční 
přáníčka pro své nejbližší. 
......................................................................
 Vánoční atmosféru je ovšem možné 
nasát velice krásně z vánočních trhů, které 
nabízí spousta měst v kraji i mimo něj. My 
jsme se jednoho krásného slunečného dne 
vydali na vánoční trhy do Olomouce. Zde 
jsme se procházeli mezi množstvím stánků s 
různými rukodělnými, řemeslnými, umělec-
kými předměty, kulinářskými dobrotami a 
nápoji, především vánočním punčem, který 
jsme mimochodem samozřejmě museli 
ochutnat. Tradičně míváme vánoční punč i u 
nás v domově, kdy nás přijdou navštívit a za-
zpívat děti ze ZŠ a MŠ Komorní Lhotka. Poví-
dáme si o tradicích a zvycích, které toto ob-
dobí provázejí, a „ďobáme“ cukroví. Během 
svátečních dní nás také navštívil sbor SCEAV 
Komorní Lhotka a také p. Smilovský, kteří k 
nám každoročně přicházejí zazpívat vánoční 
koledy. Všem jim tímto velice děkujeme. 

 No a pak už nastal očekávaný Štědrý den, 
který byl prvním Štědrým dnem v nově vybu-
dované dílně pro volnočasové aktivity a tera-
peutické místnosti. Díky těmto prostorům 

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



 Tak jsem se dočkala. Ptáte se čeho? No, 
přeci dalšího představení našich amatérských 
herců z místního kola PZKO. Opět mě nezkla-
mali a opravdu jsem se hodně bavila, stejně 
jako Vy, kteří jste si v pátek nebo sobotu 29. a 
30. 11. 2019 nenechali ujít divadelní předsta-
vení „SYLWESTR KAWALERA“, námět dle TV 
předlohy ve vlastní úpravě, které režíroval 
Marek Folwarczny. Představení bylo hodně ze 
života, takže se člověk opravdu hodně pobavil. 
Báječné bylo také domácí občerstvení.
 Velmi děkuji všem hercům a organizáto-
rům této tradiční akce. 

K. Ch.
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PZKO

DIVADLO PZKO KOMORNÍ LHOTKA ................................ ................................

mohli všichni uživatelé zasednout ke společ-
né krásně nazdobené vánoční tabuli, u vá-
nočního stromečku a strávit ty nejkrásnější 
chvíle v roce pěkně pospolu, jako velká rodi-
na. 

Konec roku se opět rychle přehoupl a máme 
tady rok 2020, začátek nového desetiletí. Po 
vánočním relaxu u pohádek, nacpávání se 
cukrovím, salátem, řízky a jinými dobrotami 
je třeba tělo opět rozpohybovat. A tak šli ti 
zdatnější na výšlap na Prašivou nebo si za-
plavat na bazén. S jinými jsme si zase udělali 
výlet do Ostravy do kina na pohádku Zakleté 
pírko. 

Závěrem bych chtěla tímto všem popřát, aby 
tento rok byl pro ně plný zdraví, štěstí, lásky 
a vzájemného porozumění.

Za ISÚ Komorní Lhotka, 
Ing. Andrea Sztefková



MŠ a ZŠ KOMORNÍ LHOTKA

VÁNOCE U SMRČKŮ 2019

Dě� z MŠ si připravily pásmo 
vánočních písní a básniček

Programem žáků ZŠ nás v�pně 
provázel živý a umělý smrček.

Zkušení pekaři, cukráři a kuchařky 
pak ukázali a zazpívali, jak to vypadá 
při pečení cukroví.

Velkého potlesku se dočkali i odvážní 
chlapci, kteří předváděli nejnovější trendy
 zimního oblečení.

Nadaná děvčata ukázala zimní taneček
na píseň „Zima, zima“ od Hanky 
Zagorové a sklidila zasloužený potlesk.

Nakonec všechny dě� zazpívaly dojemnou 
vánoční píseň „Nejhezčí svátky“..

Nejmladší žáci předváděli,
jak zdobí zvířátka svůj stromeček v lese.

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



NÁVŠTĚVA V BORONOWĚ
 Na pozvání paní ředitelky  ZPO Bożeny 
Ledwoń navštívili pan starosta Ivo Sztefek s 
manželkou, pan Miloslav Hampl a 12 dětí ze ZŠ 
T. G. Masaryka a SP i P s polským jazykem 
vyučovacím v Hnojníku s pedagogy (paní 
Gabriela Palarčíková a paní Joanna Szpyrc) 
partnerskou Základní školu v Boronowě. Po 
milém uvítání od vedení školy i města  jsme  se 
stali svědky velké Mikulášské nadílky se 
zábavným programem, kde se hudba a tanec 
nesly celou velkou tělocvičnou.
 Po obědě byly připraveny pro děti dílny 

(pečení a zdobení perníčků, tvoření vánočních 
baněk), a tak mohly děti navazovat v po-
hostinném prostředí přátelství s boronowskými 
žáky. S Mikulášskými balíčky a příjemně 
nabytými dojmy jsme se odpoledne vydali zpět. 
 Děkuji za všechny zúčastněné panu sta-
rostovi Sztefkovi a panu Hamplovi za doprovod 
a bezpečnou jízdu a dovolím si zhodnotit tuto 
akci jako velmi zdařilou.
 Podziękowania kierujemy także do Gminy 
Boronów i Zespołu Placówek Oświatowych im. 
Unii Europejskej w Boronowie.

Gabriela Palarčíková a Joanna Szpyrc

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Dne 4. prosince se uskutečnil v naší školce 
zábavný program s názvem „ Mikuláš ve 
školce“.
 Během pohádky se děti seznamovaly, co je  
v životě správné a naopak. Byly nápomocny s 
hledáním ztraceného Mikuláše pomocí písní a 
básní s mikulášskou tématikou.  Po správném 
splnění všech úkolů si děti zatančily  společný 

čertovský tanec.  Závěr patřil  mikulášské 
nadílce. Velké poděkování patří SRPŠ za 
přípravu balíčků pro všechny děti. 

Kolektiv  MŠ

MŠ a ZŠ KOMORNÍ LHOTKA
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