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č. 5
2019

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ź ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM XII. ZASEDÁNÍ ZE DNE 4. 9. 2019
ź mimo jiné schválilo:
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 obce Ko-

morní Lhotka o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Účinnost této vyhlášky se stanovuje od 1. 1. 2020.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plán financování kanalizace obce Komorní
Lhotka na léta 2020 – 2029.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení pana Miloslava Hampla
z funkce starosty obce ke dni 30. 9. 2019.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí starostou obce pana Ivo Sztefka s účinností od 1. 10.
2019.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení pana Miloslava Hampla z
funkce jednatele společnosti Služby občanům, s.r.o., ke dni 30. 9. 2019.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pana Ivo Sztefka jednatelem společnosti Služby občanům, s.r.o. Komorní Lhotka, s účinností od 1. 10. 2019.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení firmy WATSEW, s.r.o., V Zátiší 810/1, Ostrava od nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ“, a
to z kapacitních důvodů. V souladu s bodem č. 17 písm. g) této výzvy bude smlouva uzavřena s dodavatelem, který se umístil jako druhý.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání nabídek, Zprávu o
hodnocení a posouzení nabídek pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ v Komorní Lhotce.“
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ v Komorní Lhotce“, a to firmu JANKOSTAV s.r.o.,
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, za nabídkovou celkovou cenu 3.927.731,55 Kč
A

CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:

POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019 (600,-Kč/os.) byl splatný k 31. 8. 2019, všem, kteří neuhradili poplatek v termínu, budou zasílány UPOMÍNKY. 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

PLATBA STOČNÉHO
Platba stočného za III. Q./2019 se bude vybírat od
21. 10. 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 Komorní Lhotce.
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INFO
INFORMACE
Z OBCE
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 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

KNIHOVNA NOVĚ
NABÍZÍ BOX

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ
PORADNA PRO OBČANY KOMORNÍ
LHOTKY

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.

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
Žádáme rodiče nově narozených dětí,
aby se dostavili do kanceláře OÚ s rodným listem dítěte.
............................................

ODSTOUPENÍ STAROSTY

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

Po několika měsících jsem však změnil
n á zo r. Kro m ě o s o b n íc h d ů vo d ů m ě
k rozhodnutí ukončení starostování vedl fakt,
že je obec v poslední době čím dále tím více
vláčená tiskem, rozhlasem, prošetřována
policií, a to vše na popud lidí, kteří pro tuto
obec zatím nic neudělali. Nepřišli se žádnou
iniciativou a pomocí, pouze vše kritizují a toto
není ku prospěchu obce.
Doufám, že u voličů pro toto své
rozhodnutí naleznu pochopení. Nadále budu
pro tuto obec pracovat jako člen zastupitelstva, abych tak zhodnotil své dosavadní
zkušenosti k prospěchu obce.
Miloslav Hampel

Vážení spoluobčané,
po zralé úvaze jsem se rozhodl na svoji
funkci starosty rezignovat a přenechat tak
zásadní rozhodování o chodu obce jiným.
Není to pro mě snadné, ale dosáhl jsem
pevného přesvědčení, že je to pro mě a obec
ta nejlepší cesta.
Jelikož jsem nechtěl zklamat důvěru
voličů a většina členů zastupitelstva se svým
hlasováním vyjádřila pro to, abych se opět
stal starostou, pozici starosty jsem s pokorou
opět přijal.
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INFO
plody i luštěniny na váhu, ekodrogerii i všechny
ostatní položky našeho sortimentu na jednom
místě.
Oba provozy - prodejna i cukrárna mají
stejnou společnou otevírací dobu:
Po-Pá 7.30 - 18.00 // So 8.00 - 18.00
Ne 10.00 - 18.00
Ve svátky, pokud není uvedeno jinak, platí
nedělní otevírací doba 10.00 - 18.00.
V unimobuňkách nadále zůstává sklad a
administrativní zázemí prodejny. Věřím, že v
létě zde opět obnovíme prodej oblíbené
zmrzliny a kávy.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši
návštěvu budově bývalého hotelu Park na
adrese Hnojník 48, naproti nádraží vedle
stavebnin.
Za Mini Vegu Pavla Zagorová

PRODEJNÍ ČÁST ZDRAVÉ
VÝŽIVY PŘESTĚHOVÁNA
DO HNOJNÍKU
Z provozních a personálních důvodů jsme
přesunuli na zimu prodejní část Mini Vegy do
části prostoru Cukrárny v Hnojníku.
.......................................................................
Se začátkem září se studentky - brigádnice
vrátily do školy a při třech stálých zaměstnancích bychom pro vás v případě například
nemocenské nebyli schopní zajistit obvyklou
otevírací dobu na obou místech po sedm dní v
týdnu, jak jste byli zvyklí. Proto jsme veškerý
prodej umístili do jedné velké místnosti v
Cukrárně a nyní zároveň prodejně Zdravé výživy
v Hnojníku.
Nově tak najdete zákusky, ořechy, suché

na 6.místě. Nejvíce odehráli hráči Zdeněk Rada,
Dušan Čečotka a Libor Přeček doplnění ostatními hráči.
Do nové sezóny naskočí klub posilněn a s velkými ambicemi. V minulosti hráli v našem klubu
bývalí reprezentanti, mistr republiky, avšak
nikdy zahraniční hráči. To již ale nebude pravda.
V přestupním termínu se nám podařilo získat ze
současného angažmá z Třince polskou hráčku
Weroniku Galuszku, odchovankyni z klubu Lesnianka Leszna Gorna, skromného klubu, který
to dotáhl s ženským týmem až do první polské
ligy, jehož součástí byla i naše současná hráčka.
To není vše. Z ročního hostování ze Smilovic se k
nám vrací Petros Georgiadis, Dalibor Pawlik a zůstává u nás i pro další sezónu Mudr. Pavel Szwarc
z Třince,takže po roce opět vznikne D- tým.
Cíle pro nastávající sezónu jsou tedy ty nejvyšší. Na všech čtyřech ,,frontách“ atakovat nejvyšší příčky, obzvlášť pro A-tým je postup do krajské jedničky prvořadým úkolem. Síla a vyrovnanost týmu je veliká, takže případné zranění
nebo nemoci by neměly být překážkou. Sezóna
pro všechny týmy začíná poslední týden v září,
tak nám držte palce.
Lp

POLSKÁ HRÁČKA V KLUBU SSK KL
Loňská sezóna je již pro stolní tenisty SSK
Komorní Lhotka minulostí. Hodnotíme ji jako
úspěšnou. Elitní tým v krajské soutěži dvě
(KS2) obsadil nádherné 5.místo.
................................................................
Novou jedničkou klubu se stal Daniel Branny,
který měl famózní sezónu. Své si uhráli i ostatní,
Luboš Návrat, Dalik Machander a Aleš Kroupa.
Tým B obsadil v
okresním přeboru
(nejvyšší okresní
soutěž) neuvěřitelné 2.místo za
postupující vítěznou Skalici.
Chlapi hráli většinou ve složení
Daniel Branny,
Pa v e l K r o u p a ,
Rosťa Chylek a
Jirka Čech. C- tým
hrál soutěž OS1 a
v poklidu skončil
ve středu tabulky
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INFO
..........

ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ ..........

V sobotu 7. září 2019 uspořádal výbor ZO
ČZS v Komorní Lhotce zájezd pro své členy. V
rámci společenskokulturní akce jsme
navštívili Kunín a Nový Jičín.
......................................................................
V Kuníně jsme si prohlédli barokní zámek,
který patří k nejcennějším barokním skvostům
na Moravě. O jeho expozice pečuje Muzeum
Novojičínska, p.o. Moravskoslezského kraje.
K zámku patří také zahrada se zámeckou
kuželnou a zámecká restaurace. Po prohlídce
zámku naše cesta pokračovala do Nového
Jičína, kde se konaly slavnosti města k 220.
výročí založení továrny na klobouky TONAK.
Město bylo vyzdobeno klobouky, které
vytvořily děti z novojičínských škol. Akce
k výročí se konaly v celém městě, zejména na
Masarykově náměstí, kde probíhal hlavní
program, pěvecká a taneční vystoupení,
v Žerotínském zámku byly otevřeny výstavní
expozice, které bylo možno navštívit.
Na náměstí nabízeli své výrobky různí
prodejci s občerstvením a upomínkovými
předměty. Z bohaté programové nabídky si
každý účastník mohl vybrat, co ho zajímalo. I
když počasí zrovna moc nepřálo, výlet se
vydařil.
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INFORMACE
MK PZKO
gdzie był już przygotowany piknik na Grojcu.
Boronowianie, znani zresztą ze swej
gościnności, przygotowali dla nas bogaty piknik,
dla zainteresowanych przejażdżki w powozie
konnym oraz turniej w siatkówce.

WYCIECZKA PEŁNA WRAŻEŃ

..........
Jak już stało się tradycją, MK PZKO
organizuje co roku wycieczkę autobusową. W
tym roku pojechaliśmy do Częstochowy na
Jasną Górę oraz do partnerskiej gminy
Boronów.
...........................................................
Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie
tworzą historyczne budynki z XV wieku, w XVII
wieku, w czasie tzw. potopu szwedzkiego,
powstawały nowe fortyfikacje obronne, które
zachowały się do dnia dzisiejszego. Zabytkowe
mury zostały zrekonstruowane a my mieliśmy
możliwość je zwiedzić w podziemiach klasztoru.
Najcenniejszym zabytkiem Jasnej Góry jest
słynny obraz Maryi z Dzieciątkiem. Według XV
wiecznej legendy, miał go namalować
św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu w
domu Maryi w Jerozolimie.
Z Częstochowy udaliśmy się do Boronowa,

Była to wycieczka pełna miłych wrażeń.
Zuzana Mladá
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SCEAV
........................

LETNÍ TÁBOR LÍPA

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

„Úžasná věda a divy” - tak znělo téma dětského tábora, který
začátkem července proběhl v Oldřichovicích na chatě „Lípa“.
..............................................................................
Životní příběhy vědců nám ukázaly, že věda a víra v Boha se
navzájem nevylučují. Právě naopak – rozvíjející se věda stále
více potvrzuje existenci „vyšší inteligence“, Někoho, kdo způsobil, že vznikl náš svět, že všechno ve vesmíru i v našem těle
funguje tak, že můžeme žít. Už samotný život je zázrak, je to
dar... Jak ho prožijeme? S otázkou „Proč tady jsem a jaký je
smysl mého života?“ se musí vypořádat každý člověk sám.
Bible je dostatečně věrohodná na to, aby se jí dalo věřit.
Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace dětského tábora. Spokojené a šťastné děti jsou naší dostatečnou odměnou!
Daniela Niemczyková
........................................................................................................................................................................
světů. Proč mezi sebou bojovat, proč se nenávi3D tábor „Indiánské léto“
dět, proč si ubližovat? Vždyť nikdo nemá potěVe dnech 21. – 23. 8. 2019 indiáni zabrali území
šení v tom, když jiní ubližují jemu samotnému.
bledých tváří v areálu Evangelického kostela v
Bible je kniha, která nejen křesťanům nabízí
Komorní Lhotce. Setkání proběhlo v pokoji a
skvělý návod pro život. Najdeme v ní třeba tato
míru, žádná válečná sekyra vykopána nebyla.
slova: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči
..........................................................
všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno,
Čtyřicet malých a čtrnáct velkých indiánů se
pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.“
vydalo po stopách indiánské princezny PocaTěmito slovy bychom se měli řídit všichni, děti i
hontas a shledalo, že skutečný příběh této nejdospělí. A pokud chcete o indiánském táboře
milejší dcery velkého náčelníka Powhatana se
vědět víc, podívejte se do fotogalerie na stránky
značně liší od filmového zpracování Walta
sboru SCEAV www.sceavkl.cz.
Disneye. Společně s Pocahontas jsme si uvědoTouto cestou chci poděkovat vedení naší obce
mili, že nejen indiáni se mají učit poslouchat, miza finanční podporu a taky všem, kteří se zapojilovat druhé lidi, být štědří, mít odvahu dělat
li, připravili zajímavý program a věnovali svůj čas
dobré věci a důvěřovat Pánu Bohu. Pocahontas
dětem. Rovněž děkuji našemu sboru SCEAV za
zemřela ve 20-ti letech, ale zanechala po sobě
skvělé zázemí v areálu kostela a pokrytí ostathluboký odkaz touhy po životě v pokoji a míru,
ních nákladů spojených s 3D táborem.
ve vzájemné lásce a úctě mezi lidmi odlišných
Za organizační tým Daniela Niemczyková
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ISÚ Komorní Lhotka
.......... SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ..........
Dne 30.8.2019 proběhlo slavnostní otevření budovy volnočasových aktivit a pokojů pro 8
nových klientů. Tohoto otevření se zúčastnil vedoucí odboru sociálních služeb Moravskoslezského kraje pan Mgr. Daniel Rychlík, zastupitelé obce Komorní Lhotka, starostové okolních
obcí, zástupci firem a hosté, kteří jsou našemu
zařízení blízcí a kteří nás i finančně podporují.
............................................................
Díky projektu pro rozšíření ubytovací
kapacity se nám podařilo vybudovat čtyři nové
pokoje, které jsou vybaveny elektronickými
polohovacími postelemi, kuchyňskou linkou a
prostorným bezbariérovým sociálním zázemím.
Druhým projektem jsme vyřešili chybějící
prostory pro tvorbu a relaxaci klientů. Místnost
volnočasových aktivit je možné rozdělit na dvě
samostatné místnosti, které jsou ozvučené a
vybavené projektorem. V prostorách volnočasových aktivit budou probíhat nejrůznější
aktivity, mezi které bude bezpochyby patřit
ruční tvoření, keramika, muzikoterapie,
terapeutické dílny, ale také cvičení, které
mohou využívat klienti, ale i široká veřejnost.

Čerpání grantu „Společně
2019“ společnosti Hyundai
Motor Manufacturing Czech
Na začátku roku 2019, konkrétně 4.3.2019,
společnost Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o. (dále jen HMMC) vyhlásila grantový
program „Společně 2019“, díky kterému jsme
získali finanční prostředky na zakoupení
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ISÚ Komorní Lhotka
hudebních nástrojů pro muzikoterapii, mezi
které patří: zvonkohra koshi, šamanské bubny,
deštná hůl, perkusivní žába, set chimes, sansul a
happy drum. Dále jsme měli možnost koupě
nového notebooku a 10-ti sedacích vaků jak pro
vnitřní, tak i pro venkovní použití. Klienti na nich
rádi relaxují nebo sledují promítání filmů.
Děkujeme tímto společnosti HMMC, že náš
projekt vybrala a pomohla nám tímto rozšířit nabídku volnočasových aktivit našich klientů.

....................... LUHAČOVICE .......................
Zhruba v polovině září (16.9. - 18.9.2019)
jelo 10 klientů ISÚ za poznáním lázeňského
města Luhačovice.Pobyt klientů je přesně to,
na co se klienti již dlouhou dobu dopředu těší a
o čem pak ještě dlouhou dobu rádi vyprávějí.
.................................................................
Ubytování bylo zajištěno v Hotelu Adamantino, v pokojích s krásným výhledem na přehradu. Plná penze a velmi dobré služby hotelu,
jakož i procházky po okolí a promenádě, si klienti nemohli vynachválit. Především zdatný plavec
Stanislav Ježowicz si užíval teplé vody v bazénu a
aby pak jeho zážitky byly ještě větší, tak na promenádě potkal řadu svých známých a krajanů.
Do hotelu ho pak neváhala navštívit i jeho sestra, která byla na pobytu ve vedlejším hotelu.
Všichni se vrátili ve zdraví a maximálně spokojeni. Přivezli si upomínkové předměty pro sebe i
své blízké a samozřejmě nezapomněli na lázeňské oplatky.
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PŘIPRAVUJEME A ZVEME
ISÚ KOMORNÁ LHOTKA
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (naproti dětského hřiště) vás srdečně zve do nově
vybudovaných prostorů volnočasových aktivit, a to v rámci tvoření, aranžmá, dekorace, atd….

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE S NÁMI TVOŘIT:
................................................................................................................
11.10.2019 od 15:30 hodin PODZIMNÍ ARANŽMÁ
1
(podzimní truhlíky, věnce, ježci…)

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

2

22.11.2019 od 15:30 hodin TVORBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

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

3

6.12.2019 od 15:30 hodin VÁNOČNÍ DEKORACE

V případě, že vás naše akce zaujaly a rádi byste se jich zúčastnili, pak nás, prosím, neváhejte
kontaktovat a svou účast nahlaste na tel. č. 605 914 942.Na první akci do 7.10.2019, na akci č.
2 do 17.11.2019 a na akci č. 3 do 29.11.2019. Telefonické objednání je nutné z důvodu zajištění materiálu k tvoření.
Děkuji za pochopení a těším se na shledanou v ISÚ.
Ing. Andrea Sztefková, ředitelka ISÚ Komorní Lhotka
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INFORMACE
DOMOV PRO SENIORY
SLEZSKÉ DIAKONIE
....

SAREPTA Komorní Lhotka

....

Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak
hezká, tak jako na louce kytička, vyrostla ta
naše písnička. Sluníčko svítí, větřík svěže
fouká, prostřené stoly, pivko se točí, voda s
citronem osvěžuje, grilované klobásky krásně
voní, krájíme chleba, zpíváme a posloucháme
lidové písničky repertoáru Evy a Vaška – spolu
u jednoho stolu, zpíváme, povídáme si,
koštujeme pivečko, pojídáme klobásku,
úsměvy ve tvářích – to je jedno pozdně letní
odpoledne u nás v domově, které se velmi
vydařilo a všem se líbilo.
Kolektiv pracovníků domova
pro seniory

BETEZDA V NOVÉM KABÁTĚ
Komorní Lhotka je známá jako jedno z klíčových míst křesťanské sociální práce na Těšínském Slezsku, a to již od přelomu 19. a 20.
století. Tato historie má zcela jistě dopad na
charakter obce a povědomí o ni. Když jsme nedávno s kolegy stáli před „rozbouranou“ budovou BETEZDY, rezonovaly nám v srdcích a myslích smíšené pocity spojené s tím, když jsme
před 25 lety tento stoletý dům rekonstruovali
svépomocně tak, aby tam mohl vzniknout
domov pro mladé dospělé osoby se zdravotním postižením.
Nyní jsme u dalšího milníku a můžeme se
radovat z toho, že budova prochází novou re11

konstrukcí tak, aby byla dostupná i pro osoby
s těžkým a kombinovaným postižením. Pro ty,
kteří potřebují nejvíce odborné pomoci se srdcem. Díky projektu Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie v rámci programu IROP a ze zdrojů Moravskoslezského kraje, můžeme dům
přestavět na bezbariérové moderní zařízení.
Není to snadná práce a nese s sebou spoustu
úsilí, které, věříme, bude přetaveno do kvalitního zázemí pro lidi s postižením.
Když však nyní stojíme před BETEZDOU,
tak také prožíváme velkou vděčnost za to, že
Komorní Lhotka je místem, které může být
pro mnohé lidi se specifickými potřebami skutečným domovem. Jsme vděčni, že lidé v Ko-
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morní Lhotce jsou dobrými sousedy, kterým
není lhostejný osud těch méně šťastných v oblasti zdraví nebo sociální situace. Chceme poděkovat za toto mnoholeté přijetí služeb potřebným lidem a s radostí a očekáváním chce-

me vykročit do dalších let nejen služby BETEZDA, ale i ostatních sociálních aktivit provozovaných Slezskou diakonií v obci.
Romana Bélová, náměstkyně ředitelky

V BETEZDĚ jsem bydlel pět let. Dařilo se mi
zde dobře, pořád jsme něco dělali, chodili na
výlety, taky sportovali, společně slavili Velikonoce, Vánoce, setkání u stromečku, dostali i
dárky o sponzorů z Německa. Taky jsem chodil do dílen do Horního Žukova na keramiku.
Pracovnice se dobře staraly. Moje klíčová pra-

covnice mě naučila spoustu věcí, připravovala
mě na život, kdy budu bydlet sám, psaní, počítání, chystání. Sám jsem zkoušel vařit jídlo,
zašel nakoupit, učil se spočítat výdaje, nebo
vyprat prádlo. S ostatními klienty jsem vycházel dobře. A teď bydlím sám v bytě ve FrýdkuMístku.
Bývalý klient
12
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pracuje jeden asistent pedagoga a školní
asistent. Celkový počet žáků je 70 a školní
družinu navštěvuje 50 dětí.
Provoz mateřské školy byl zahájen v náhradních prostorách Obecního úřadu v Komorní
Lhotce, kde se bude po dobu rekonstrukce MŠ
vzdělávat 52 dětí pod vedením paní učitelek,
asistenta pedagoga a školního asistenta.
Přeji všem dětem a jejich rodičům, pedagogům i správním zaměstnancům v ZŠ a MŠ
úspěšné zvládnutí školního roku, pevné zdraví a
mnoho optimismu.
Mgr. Gabriela Palarčíková

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
....................
ZAHÁJEN ....................
Po dvou měsících letních prázdnin se
v pondělí 2. září opět rozezněl školní zvonek a
všichni žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci se
setkali na slavnostním zahájení nového
školního roku.
................................................................
S přáním úspěšného a pohodového školního roku všem žákům, pedagogům i nepedagogům a přítomným rodičům přišel pan
starosta Miloslav Hampel, který obdaroval 13
prvňáčků malou pozorností. Paní učitelka
PaedDr. Sylva Martiňáková přivítala děti ve
vyzdobené 1. třídě a všichni noví žáčci si odnesli
nové učebnice, pracovní sešity a pomůcky. Již
tradičně zakoupil Spolek rodičů prvňákům
ručníky.
Starší žáci přivítali školní rok 2019 - 2020 se
svými třídními učitelkami. Ve škole rovněž
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zkoumali pravěký tkalcovský stav a mlýnské
kameny. Část nedočkavých zvědavců už ale
nahlížela do místnosti, kde na nás čekal
obrovský mamut. A protože v oné místnosti byly
i atrapy loveckých zbraní, chlapci neváhali a
„vydali se na lov“ (viz obrázek). Dívky si zase
rády vyzkoušely pravěký oděv a přidaly několik
maleb do obrovské pravěké jeskyně. Nakonec si
všichni mohli vyrobit i malého mamuta na
památku. Muzeum mělo ale i více expozic a
některé žáky velmi zaujala i menší výstava
věnovaná hasičům. Exkurzi si děti náramně užily
a těší se na další návštěvu.
L. Gavelčíková

JAK JSME ....................
LOVILI MAMUTA

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

Ve čtvrtek 26. 9. se žáci čtvrté třídy ZŠ vydali za
poznáním do Muzea města Třince na
interaktivní výstavu o pravěku na našem
území.
...........................................................
Když je paní průvodkyně uvedla do první
místnosti, která byla plná originálů i kopií
nejvýznamnějších archeologických nálezů,
některé děti jen ukazovaly na vitríny se slovy:
„Paní učitelko, to máme na obrázku v učebnici.“
Jiní žáci si hned vyzkoušeli pravěkou vrtačku,

14
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1. prosince 2019 - VÁNOČNÍ TRH
v areálu za OÚ

1. prosince 2019
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Uzávěrka LIGOTSKÉHO miniZPRAVODAJE č. 6/2019 bude 15.11. 2019
evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: E 22181
„periodický tisk samosprávného územního celku“
vychází 6x ročně, neprošlo jazykovou úpravou
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