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Krásné
velikonoční svátky
a bohatou pomlázku
přeje obec
Komorní Lhotka

www.komorni-lhotka.cz

Úvodník

Vážení
spoluobčané,
dva měsíce uběhly jako voda a Vám
se opět dostavají do ruky Ligotské noviny. Tři zimní měsíce roku 2022 jsou
minulostí a nás čekají z křesťanského
pohledu nejdůležitější svátky v roce,
a sice Velikonoce, svátky naděje a znovuzrození.
V současné době jsme vystavováni
neustále novým a dalším zkouškám.
Když jsme si již mysleli, že pandemii
Covidu máme za sebou a nic horšího
již přijít nemůže, spletli jsme se. Máme
před sebou daleko těžší zkoušku v podobě uprchlické krize. Válečný konflikt nedaleko našich hranic vyhnal ze
svých domovů statisíce obyvatel, kteří
hledají útočiště u nás. Tato zkouška
solidarity a sounáležitosti se bude týkat opravdu každého z nás. Úcta a obdiv patří všem, kteří pomáhají, ať již finančně, materiálně, nebo jinak. Je třeba na tomto místě poznamenat, že se
určitě bude jednat o pomoc dlouhodobou, protože nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho válka bude. Jaké
má a bude mít tento konflikt dopady
na nás samotné, pociťujeme již nyní
v podobě navyšování cen energií, paliv a potravin. Na území naší obce se
podle údajů ministerstva vnitra nachází přes třicet uprchlíků.
Zastupitelstvo obce na svých zasedáních rozhodlo mimo jiné o finanční
účasti obce při poskytování dotace vyhlášované Moravskoslezským krajem
4. výzva Kotlíkové dotace, pro výměnu zdrojů tepla v rodinných domech.

Dále bylo rozhodnuto o podání žádosti o navyšení maximalního počtu
dětí v Mateřské škole z 52 na 62 dětí
v souvislosti s přípravou na přílivou
vlnu uprchlíků z Ukrajiny. Rovněž byla
schválena finanční podpora Ukrajině.
V březnu proběhlo setkání obce s jubilanty a mám zato, že se opět jednalo
o akci zdařilou. Začátkem dubna začíná rekonstrukce WC a přilehlých prostor na obecním úřadě.
Příroda kolem nás se probouzí k novému životu, s prvními teplými paprsky
slunce vykvetly i sněženky, první poslové jara. Mnohé z nás prodlužující se dny
a slunce nabíjejí novou energií a vybízejí k aktivitám, ať již na zahrádkách,
nebo v přírodě. V souvislosti s prácemi
na zahrádkách se začínají plnit kontejnery s BIO odpadem. Chtěl bych v této
souvislosti požádat všechny občany,
aby případné dovezené větve krátili
na menší velikosti, aby do kontejneru
vlezlo více hmoty a my neodváželi
do kompostárny vzduch. Navyšuje
to náklady na dopravu. V minulém
roce obec vynaložila v souvislosti
s likvidací odpadů 2.173.000 Kč, což
je nemalá částka a hlavně jsou to
peníze, které bychom mohli použít jinde. V souvislosti s odpady chci znovu apelovat na sběr
použitých jedlých tuků a olejů
a jejich odevzdávání na ČOV.
Čím méně masnoty
odejde do kanalizace, tím lépe.

Uzávěrka Ligotských novin č. 3/2022 bude 13. 5. 2022 / „Periodický tisk samosprávného územního celku“
/ Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: E 22181 / vychází 6x ročně, neprošlo jazykovou
úpravou / Podklady, články, fotografie zasílejte na e-mail: zpravodaj@komorni-lhotka.cz
©Vydala Obec Komorní Lhotka, IČ 00494232 / Grafika, sazba a tisk: Kleinwächter holding s.r.o.

2

Koncem března končí i doba vegetačního klidu a s ní i některé činnosti jako
například kácení vzrostlých stromů.
Na kácení dřevin mimo lesní pozemky je třeba mít povolení vystavené OÚ.
Rovněž připomínám, že je stále v platnosti obecně závazná vyhláška 1/2017
o omezení hlučných činností na území
Komorní Lhotky. Přestupky proti této
vyhlášce jsou řešeny dle zvláštních
právních předpisů zákona č. 251/2016
Sb o přestupcích.
Vážení spoluobčané, nadchází čas Velikonoc, přeji Vám, abyste tyto svátky
prožili v klidu, pohodě a ve zdraví.
Ivo Sztefek
starosta obce

Ligotské noviny
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Poplatky
Poplatek za odpad se stanovuje na
700,-- Kč/osobu/rok pro občany s trvalým pobytem, a 700,-- Kč/rok/objekt
pro majitele rekreačních objektů, s povinností úhrady do 31. 08. 2022.
Občané zapojení do systému MESOH
si každou úhradu poplatku za odpad
ověří předem (telefonicky, e-mailem
nebo osobně) v kanceláři OÚ, a to
z důvodu rozdílů, které jsou na osobních odpadových účtech vedeny v korunách a převod do účetnictví obce je
v procentech.

Poplatek za odpad:
Od poplatku se osvobozují studenti, kteří jsou v průběhu studia ubytováni mimo místo přihlášení, a to
po dobu 6 měsíců příslušného kalendářního roku. Je nutné doložit
potvrzení o studiu (u VŠ za každý
semestr zvlášť).
Nebude brán zřetel na čestná prohlášení, že se poplatník zdržuje mimo
své trvalé bydliště, každý je povinen
hradit poplatek za odpad, a to v místě
svého trvalého pobytu, popř. je hrazen tam, kde se poplatník zdržuje (je
nutné předložit doklad o úhradě poplatku za odpad).

č. účtu: 23425781/0100
VS: 1340
SS: číslo popisné (trvalý pobyt)
číslo evidenční 325xxx
(rekreační objekt)

Stočné za 1. Q 2022 můžete
uhradit od 25. 04. 2022
Žádáme občany, aby nehradili stočné
ihned po obdržení vyúčtování spotřeby vody a vyčkali na email, sms s částkou, popř. si zavolali na obecní úřad.
Děkujeme.

Blahopřejeme
jubilantům
v měsíci květnu
až červnu 2022
Vážení jubilanti, přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.
Edita Kafková
Pavlína Ivaniuková
Petr Bulawa
Vladimír Raszka
Dana Marešová
Hildegarda Pavelková
Ludvík Štefánek
Alena Struhalová
Bronislava Szczeponiecová
Jaroslav Kaniok
Marta Jahnsová
Hana Košťálová
Omlouvám se p. Pavlíně Hrbáčkové
za neuveřejnění jejího jubilea v prvním vydání zpravodaje.
L. Przeczková
Srdečně vítáme všechna narozená
miminka a zároveň prosíme rodiče,
aby své ratolesti přihlásili na obecní úřad.

Bezplatná právní
poradna
Od pondělí 7. 3. 2022 je bezplatné právní poradenství pro občany Komorní
Lhotky každé první pondělí v měsíci od
15.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
3
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Vyhlášení 1. ročníku
fotografické soutěže
Obec Komorní Lhotka vyhlašuje 1. ročník
fotografické soutěže s názvem „Fotím Komorní Lhotku“
o nejlepší snímky obce Komorní Lhotka.
Cílem soutěže je získat pěkné, neokoukané snímky pro jejich další bezplatné
využití k propagaci či v tisku a také pro
vydání kalendáře pro rok 2023.
Soutěž je pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra bez rozdílu
věku. Stačí jen zaslat jednu až čtyři fotografie tematicky se vztahující k naší
obci. Snímky můžou zachycovat krajinu a přírodní zajímavosti v kterémkoliv ročním období, místní architekturu,
společenské, kulturní a sportovní akce
pořádané v obci, celkové pohledy, panoramata, kreativní foto apod. Vaší fantazií se meze nekladou.
Přijměte naši výzvu a zapojte se do
fotosoutěže. V tomto prvním ročníku
necháváme téma z pohledu fotografických žánrů rozsáhlé, aby si každý našel
to své. Nejvyšší naději na vítězství nemusí mít dokonale technicky zvládnutá
fotografie, cení se i nápaditost obsahu.
Pojďte tedy fotit a prezentujte nám
svoji šikovnost a kreativitu. Pokud máte
nafoceno, neváhejte se „pochlubit“,
zajímají nás vaše úlovky, nejlepší s potěšením odměníme. A jak již bylo napsáno, z fotografií bude v závěru roku
2022 vytvořen kalendář.
Můžete vyhrát pěkné ceny. Nejpěknější snímky bude vybírat široká veřejnost
i odborná porota. Obec následně ocení autory pěti nejpěknějších snímků,
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o nichž rozhodne veřejnost a autory tří
fotografií, které vybere odborná veřejnost.
Hlasování bude možné během výstavy
soutěžních snímků, která proběhne
v rámci konání „LIGOTSKÉHO JARMARKU“ v sobotu 30. 7. 2022 ve cvičebně
Víceúčelové haly.

Přijměte
naši výzv
zapojte s u a
e
fotosoutě do
že.



Název:
Téma:
Termín:
Vyhlašovatel:
Účastníci soutěže:

Fotím Komorní Lhotku
zajímavosti obce
15. 04. 2022 – 08. 07. 2022
Obec Komorní Lhotka
amatérští fotografové
bez rozdílu věku
Počet fotografií:
1 – 4 ks na osobu
Formát:
JPEG
Velikost:
max 8 MB, kratší strana min. 2000 pixelů
Místo hodnocení: „LIGOTSKÝ JARMARK“
Cena odborníků: ocenění tří nejlepších snímků (věcné ceny)
Cena veřejnosti:
ocenění pěti nejlepších snímků (věcné ceny)
Odevzdání:
e-mailem na adresu: urad@komorni-lhotka.cz
		
+ přihláška

Těšíme se na snímky vás všech, kdo
máte rádi Komorní Lhotku a věříte, že
právě ta vaše fotografie nemůže chybět při prezentaci naší obce.
Přejeme všem mnoho štěstí.

Ligotské noviny
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Proč má smysl třídit jedlé oleje a tuky?
Že je dobré třídit sklo, papír, elektroodpad, textil a spoustu dalších
materiálů, které můžou být díky recyklaci znovu užitečné, je nám
už dávno jasné. Ale jak je to s olejem, o jehož třídění někteří donedávna
možná ani neslyšeli? I tady vám ukážeme, proč opravdu stojí za to oleje
vytřídit – a proč vám naopak nedoporučujeme likvidovat je „postaru“.
Co se stane, když olej lijeme do
dřezu nebo záchodu?
Na to přijde dřív nebo později každý.
Olej se v odpadových trubkách a sifonu
postupně usazuje, sráží se a potahuje
stěny trubek. Potah se neustále zvětšuje
a nabaluje další mastnotu, zbytky potravin a špínu, vodní kámen i celé kolonie
bakterií. Kromě čím dál nepříjemnějšího
zápachu tak jednoho dne nevyhnutelně
dojde k úplnému ucpání potrubí. Vy pak
musíte odpad rozebrat a vyčistit nebo
použít drastické chemické čističe.
Odpadní voda s vylitým olejem navíc
z vašeho i mnoha dalších domovů pokračuje dál, do veřejné kanalizační sítě.
A tady dochází ke stejnému procesu
usazování a ucpávání – jen v mnohem větším měřítku. Litr k litru z tisíců domácností, to jsou hektolitry olejů
a tuků, které se pomalu usazují v kanalizacích a každou chvíli hrozí havárií. Zkuste si někdy zagooglovat a najít
si, co je to „tukovec“ a jakých rozměrů
může dosáhnout.
Na konci každé kanalizační sítě je čistička odpadních vod, ať už ta domácí
nebo velká obecní. Také tady dokáže
mastnota pořádně škodit. Blokuje průtok, zabraňuje účinnosti měřicích přístrojů a v nádržích vytváří na hladině
krustu, pod níž čisticí bakterie a prvoci
nemůžou dýchat a nedokážou správně
likvidovat nečistoty. Dokonce i ve vyčištěné vodě, vypouštěné z čističek zpět
do řek, mohou zůstávat malé kuličky
tuku, se kterými si čističky neporadí.
A když olej vyliju někam ven?
Možná jste byli zvyklí lít olej na kompost, na zahradu nebo někam do lesa.
Je přece z přírody, ona si s ním zase
poradí. Není to pravda. Běžně prodávané oleje, zejména ty určené pro tepelnou úpravu, bývají rafinované, tedy
zbavené většiny přirozených složek.
A po použití už v olejích vůbec nezůstane moc látek, o které by příroda stá-

la. Olej vylitý kamkoliv do půdy proto
nejenže nic nepohnojí, ale dokonce
uškodí rostlinám a živočichům. Jako
všude jinde i tady olej vše umaže, oblepí, obalí a nakonec zadusí.

skládek a jejich následná rekultivace stojí další peníze, a to nemluvíme
o ekologických dopadech. Je tedy
v zájmu obcí, aby recyklovaly co největší část odpadů.

Co když olej používám opakovaně,
takže už z něj skoro nic nezbyde?

Tak co, přesvědčili jsme vás? Zkuste
to s námi. Až se vám poprvé povede nevylít olej do dřezu či do záchodu a přelít ho do PET lahve, mrkněte
na www.tridimolej.cz – kde si v sekci
Mapa popelnic najdete nejbližší olejovou popelnici projektu Třídím olej.
A čím víc nás bude třídit, tím hustější
síť popelnic ve vašem okolí bude.

Tak tento způsob využití oleje je přímo
zdraví nebezpečný. Olej jako takový samozřejmě škodlivý není. Naopak, naše
tělo kvalitní tuky a mnohé v nich obsažené látky potřebuje a prospívají mu.
Záleží ovšem na tom, po jakém oleji
sáhnete a hlavně jak s ním zacházíte.
Při vysokých teplotách, přepalování
a opakovaném používání při tepelné
úpravě dochází ke změnám poměrů
zdravých tuků a k chemické přeměně
vnitřních struktur. Vznikají tak zdraví
škodlivé látky, některé z nich se mění
na rakovinotvorné. Olej použitý při
tepelné úpravě jídla tedy nikdy nepoužívejte znovu a vytřiďte jej do toho
správného kontejneru.
A když olej sliju, ale lahev s ním
vyhodím do běžného odpadu?
A není to škoda? Jestli jste už olej doma
vyseparovali, dejte mu šanci být znovu
užitečný. Zatímco v běžném odpadu se
váš olej musí složitě likvidovat, třídění
ho dokáže vrátit do hry. Po vyčištění
a dalším zpracování se stane hodnotnou surovinou pro výrobu moderních
biopaliv do letadel. Tím, že jednou vypěstovaný olej je použit hned dvakrát,
šetříte půdu, vodu, ovzduší a další přírodní zdroje. Věděli jste například, že
každý recyklovaný litr oleje uspoří přes
90 % emisí ve srovnání s klasickým fosilním palivem?
A vydělá na tom i vaše obec. Skládkování komunálního odpadu je nejdražší
a nejméně ekologický způsob „likvidace“ odpadu. Odpad, včetně oleje, se
při něm v lepším případě jen rozloží,
rozhodně však neudělá nic užitečného. Navíc se rozkládá pomalu a provoz

Pojďme si ještě na závěr
zrekapitulovat přínos
třídění olejů:
1. Neucpeme odpadní trubky
u nás doma
2. Neucpeme kanalizaci v našem
městě
3. Snížíme náklady na servis a údržbu
čistíren odpadních vod
4. Zlepšíme kvalitu přečištěných
odpadních vod
5. Snížíme obsah CO2 vypouštěného
do atmosféry
6. Snížíme poplatky v obcích
za skládkování odpadu
5
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Když se mládí rozdovádí
Začíná se oteplovat a teplé počasí vybízí
k venkovním aktivitám a setkáním.
Není tomu jinak ani letos, kdy naši mladí
zahájili sezonu garden party v altánu u ISÚ
velkolepě. Incident s vyšetřováním policie
je zapomenut a jedeme dál.
Počasí je krásné, není nadto zaskočit
do Hrušky, nakoupit potřebné ingredience, „zapůjčit“ si nákupní vozík a hurá
k altánu. Dvě bedny piva, aby měly
správnou teplotu, dáme chladit do přilehlého rybníka, co na tom, že se přitom pošlape nějaká ta zasazená kytka
a vytrhne se kabel přívodu elektrické
energie k ohradníku, který chrání ryby
před vydrou. No, a když je party rozjetá, je dobré si chvíli začutat s míčem
(na tom nevidím nic zlého), ale zábava
nic moc. Pojďme povozit nějaké děvče
ve vozíku „zapůjčeném“ od Hrušky. No,
to už je lepší, ale málo. Hele, kopeček,
sice za plotem, ale co na tom, přelézt
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a zničit se dá kdeco. Hurá za plot a pěkně z kopce válet sudy. Málo, pojďme
vynést lavice z altánu a postavíme pyramidu. Pod heslem jeden staví druhý
boří, to jedno děvče dvěma umístěnými kopy zbourá. Co si vyzkoušet rovnováhu, vylezeme na lavici a rozhoupáme ji do boku, že se ulomí noha, no
a co! Hlavně, že není nuda.
Následující ráno. Rozházené lavice,
rozbité láhve od piva a alkoholu, rozházené papíry, krabice od pizzy, vajgly
a prázdné lahve od piva pohupující se
na hladině rybníka. No, on to někdo
uklidí a my přijdeme odpoledne zas.

Opravy a úklid poničeného majetku
přijdou obec na nemalé peníze.
Vím, že zabavit někoho dá práci, ostatně proti zábavě nic nemám, ale proti
zábavě, ne aby mladiství popíjeli alkohol a devastovali obecní majetek, rozjížděli auty travnatou plochu pod hřbitovem. Kdo to dělá? Stačí se podívat na
záznam z kamer a je to jasné. Záznamy
mohou být použity i jako důkazní materiál pro policii. Nerad bych byl k tomu
kroku donucen.
Ivo Sztefek
starosta obce

Ligotské noviny
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▲ Chata na Kozubové, vystavěná
polským turistickým spolkem Beskid
Śląski, byla slavnostně otevřena
8. září 1929 [Muzeum Těšínska]

Spolky v Komorní Lhotce
od 19. do konce 30. let 20. století
Počátky spolkové činnosti, jež byla odrazem národního hnutí, sahají do 19.
století. V roce 1867 byl vydán zákon č.
134 ř. z. o právu spolčovacím, jenž určoval podmínky vzniku spolků, pravidla jejich existence i zrušení. Na Těšínsku působily spolky německé, polské,
české i židovské, což bylo dáno národnostně smíšeným prostředím. Jejich
zaměření bylo různorodé, odráželo se
v rovině osvětové a školské, sociální, tělovýchovné, turistické a hospodářské.
Jejich činnost kulminovala před první
světovou válkou a v meziválečném období. K roku 1940 většina z nich ukončila činnost. Po roce 1945 se ji některým podařilo krátce obnovit (německé
spolky již obnoveny nebyly), ale v důsledku politického vývoje počátkem 50.
let 20. století většina svou činnost musela ukončit. Naopak vznikala uskupení
nová. Ze zápisů ve Spolkovém katast-

ru můžeme soudit, že spolkový život
v Komorní Lhotce byl ve sledovaném
období docela pestrý. Z výčtu spolků si
některé přiblížíme. Již v roce 1862 byla
schválena činnost podpůrného spolku
Evangelische Gustav Adolf Ortsverein (Evangelický spolek Gustava Adolfa) zaměřeného na finanční podporu
především církevních sborů. Od roku
1875 působil Schulkreuzverein, (Školní
krejcarový spolek), podporující činnost
školy. Spolky tohoto typu financovaly
vybavení škol, učební pomůcky, podporovaly děti ze sociálně slabšího prostředí a přispívaly na vánoční nadílky.
K roku 1902 byl zapsán polský sbor
dobrovolných hasičů Towarzystwo
ochotniczej straży pożarnej, v roce
1931 je v katastru uveden český spolek Sbor dobrovolných hasičů. V roce
1909 došlo ke schválení okrašlovacího
spolku Verschönerungs Verein. Náplní

okrašlovacích spolků bylo především
udržovat zeleň a pořádek v obci a starat
se o její estetický vzhled. Spolek Czytelnia Ludowa (Lidová čítárna, 1910) se
soustřeďoval na polský národní a společenský život. Jednalo se především
o čítárnu, ale členové se scházeli rovněž ke kulturním akcím a vystoupením. V duchu šíření křesťanských hodnot a národního uvědomění pracovaly
spolky křesťanské mládeže, jako například Stowarzyszenie ewangelickiej
młodzieży (Sdružení evangelické mládeže, 1913). Ke spolkům založeným na
základě podpory charitativních hodnot
náleželo Ewangelickie Stowarzyszenie
Niewiast (Evangelické sdružení nevěst,
1915). Spolek pečoval o chudé a potřebné a šířil křesťanské zásady ve společnosti. K roku 1905 a 1921 je zaznamenán rolnický spolek Kołko Rolnicze.
Tyto rolnické spolky působily v jednot7

Historie
livých obcích, byly zakládány v rámci
Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa
Cieszyńskiego v Těšíně (1868), po rozdělení Těšínska bylo sídlo Towarzystwa Rolniczego v roce 1920 přesunuto
do Českého Těšína. Ústřední spolek,
ale i ty obecní měly velký význam pro
rozvoj místního hospodářství. Výroční publikace z roku 1938 uvádí členy
spolkového výboru v naší obci, který
tvořili Jerzy Michalik, Paweł Sabela,
Paweł Szczeponiec, Karol Tomoszek,
Paweł Wanok a Robert Walach. K dalším hospodářským spolkům náležely
Hospodářský spolek (1919) a Hospodářská lesnická beseda (1926). V obci
byla ustavena i Místní skupina Družiny
čsl. válečných poškozenců (1920), která
byla určena vojenským vysloužilcům.
Slezská matice osvěty lidové (1918)
a později Slezská matice osvěty lidové
pro Těšínsko a Hlučínsko (1921), jejíž
odbor byl v obci založen v roce 1921
a zanikl v roce 1938, plnila své poslání
v oblasti školské, osvětové i hospodářské. Především významná byla činnost
v oblasti školské, kdy se po roce 1920
Slezská matice osvěty lidové zasloužila o založení mnoha českých škol na
Těšínsku a rovněž o výstavbu školních
budov. Obdobou byla polská organizace Macierz Szkolna dla Księstwa
Cieszyńskiego (Matice školská pro Těšínské knížectví) z roku 1885, od roku
1920 Macierz Skolna w Czechosłowacji
(Matice školská v Československu), jejíž odbor vznikl v obci v roce 1925 jako
Koło Macierzy Szkolnej. Spolek kladl
největší důraz na osvětovou činnost
(knihovny, vydavatelská činnost) a zakládání polských škol v regionu. K dalším charitativním spolkům náležela
Gminna Rodzina Opiekuńcza (1923).
Jednalo se o jeden z mnoha odborů
polské opatrovnické organizace Rodzina Opiekuńcza, jejímž hlavním posláním byla sociální péče o děti a mládež
polské národnosti, především o sirotky
a ze sociálně slabých poměrů. Spolek
se snažil zajistit dětem správný morální, duchovní i tělesný vývoj. Poskytoval
finanční a hmotnou podporu dětem
a nezaměstnaným. Organizoval například stravovací akce a pobyty v přírodě,
angažoval se při zakládání kojeneckých poraden. V roce 1925 byl založen
při evangelickém kostele pěvecký sbor
s názvem Evangelicki chór kościelny
zboru Ligockiego. V letech 1930–1938
působil Dramatický odbor československé sociální demokratické mládeže
dělnické. Polský tělovýchovný spolek
8

▲ Obálka Statutu spolku Ewangelickie Stowarzyszenie Niewiast w Cieszynie,
r. 1912 [Muzeum Těšínska, Knihovna Silesia]

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół“ (1930) se zabýval kromě pěstování fyzické kultury také národní
činností pomocí šíření polské historie
a podporováním národního ducha.
O pět let později začal v obci pracovat
polský turistický spolek Polskie Towarzystvo Turystyczno - Sportowe „Beskid Śląski“ (1935). Organizace Polskie
Towarzystvo Turystyczno - Sportowe

„Beskid Śląski“w Czechosłowacji byla
ustavena v roce 1922. Zaměřovala se
na přípravu a popularizaci různých turistických akcí, výstavbu turistických
chat a od poloviny 20. let 20. století začala na Těšínsku s propagací lyžování.
V letech 1933–1938 působila v obci dělnická tělovýchovná organizace Jednota proletářské tělovýchovy. Součástí
tělovýchovné činnosti v jednotách byla

Ligotské noviny

Historie

2

2022

rovněž výchovná a vzdělávací práce
– akademie, besedy, hudební večery.
V rámci jednot byla věnována i pozornost divadelním odborům. Ve druhé
polovině 30. let 20. století byly ještě
ustaveny Místní organizace Odborové
jednoty republikánských zaměstnanců
(1935), Koło Gospodyń (Spolek hospodyň, 1937) a Místní sbor Svazu stráže
svobody v ČSR. (1938).
Z výše uvedeného jsme si mohli vytvořit alespoň zevrubnou představu o cílech a zaměření jednotlivých spolků ve
sledovaném období. Závěrem je ještě
nutno podotknout, že spolky v obecné
rovině charakterizovaly spolkové symboly, k nimž náleží uniforma, odznak,
připevňovaný na svrchník oděvu (pouze politickým spolkům zákon neumožňoval užití odznaku), prapor, většinou
ještě dekorovaný praporovými stuhami, pořizovanými k různým příležitostem, například k výročí založení spolku
či svěcení praporu. Spolky vedly i pamětní knihy či kroniky a u některých se
dochovaly pamětní fotografie předsednictva, popřípadě fotografická tabla či
alba spolkové základny. Některé spolky
disponovaly i nakladatelskou činností
a vydávaly svým nákladem rozmanité
publikace.
Ilona Pavelková

▶ Těšínský kalendář byl vydáván
Slezskou Maticí osvěty lidové
a čtenáři byl velice oblíbený,
obsahoval roční kalendář, ale
i různé rady, návody, informace
a populárně naučné články
[Muzeum Těšínska, Knihovna Silesia]

Použité zdroje:
Zemský archiv Opava, fond Zemská vláda slezská v Opavě, inv. č. 79, Spolkový katastr politického okresu Český Těšín.
Zemský archiv Opava, fond Moravskoslezský Zemský národní výbor, expozitura v Ostravě, inv. č. 4, Spolkový katastr pro okres Český Těšín.
Heczko, Jan: 70 lat Towarzystwa Rolniczego na Śląsku Cieszyńskim (1868–1938). 1938, s. 150.
Jež, Radim – Lipovski, Radek – Pindur, David: Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace. Ostravská univerzita 2020, s. 147–149.
Kadłubiec, Karol Daniel a kol.: Polská národní menšina na Těšínsku a v České republice (1920–1995). Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity
107. Ostrava 1997, s. 152, 155, 156, 194.
Matejko-Peterka, Ilona – Haničák, Ondřej – Janák, Martin: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek. Slezské zemské
muzeum 2016, s. 11.
Nosková, Miroslava: České tělovýchovné spolky v Pobeskydí. Kulturně historický místopis, č. 10, Frýdek-Místek 1994, s. 12, 13, 47.
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Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA
POŘÁDÁ

ZÁPIS

DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK
2022/2023
21. 4. 2022 od 13 – 17 hodin

K ZÁPISU S SEBOU PŘINESTE:
▶ rodný list dítěte
▶ občanský průkaz zákonného zástupce
▶ písemnou žádost rodičů o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
(formulář k dostání v ZŠ, MŠ a ke stažení z webových stránek školy)

www.zskomornilhotka.cz
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OZNÁMENÍ
O ZÁPISU DO MŠ
2. – 4. května 2022
proběhne zápis do Mateřské školy
v Komorní Lhotce
Přihlášku k zápisu je možné stáhnout na: www.zskomornilhotka.cz
nebo vyzvednout a odevzdat vyplněnou v budově MŠ od 7–15 hodin.
Veškeré potřebné informace najdete na stránkách školy.
Telefonní kontakt: ZŠ 724 948 675, MŠ 558 696 842

Podle rozhodnutí Nejvyššího ústavního soudu budou přijímány
pouze děti s řádným očkováním.

www.zskomornilhotka.cz
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Konečně karneval
17. 2. se žáci v Komorní Lhotce konečně
dočkali. Po jednoleté pauze, kdy nebyly
žádné školní hromadné akce povoleny,
proběhl školní karneval v sále OÚ, sice
bez účasti rodinných příslušníků, ale
i tak si jej děti užily. Učitelky ZŠ si pro

odvahu a smysl pro humor maskované
Sněhurky, za kterou se skrýval chlapec
páté třídy. Děti byly v jednom kole, když
nehrály „židličkovanou“ a netancovaly
na „Just dance“, tak se určitě všechny
zapojily do individuálních soutěží. Zlatým hřebem dopolední zábavy byla
jako vždy dětmi velmi oblíbená tombola, kde vyhrál opravdu každý. Tímto bychom rády poděkovaly SRPŠ za
zakoupení věcných cen i občerstvení
pro děti, Obecnímu úřadu v Komorní
Lhotce za zapůjčení sálu a paní Kataríně Charbuliakové za spolupráci. Doufáme, že příští rok budou moci ocenit
pestrost a různorodost masek i rodiče.
Učitelky ZŠ

ně přichystaly nápaditý program. Nechyběla žádná tradiční zábava, začínalo se promenádou maskovaných dětí,
kdy jsme kromě princezen a vojáků
mohli vidět i lišky, kuchařku nebo třeba farmáře. Všichni ale nejvíce ocenili
12
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Vítání jara
v naší
mateřské
škole
Společně s dětmi jsme přivítali jaro instalací „hmyzích domečků“ na zahradě
MŠ, tímto bychom chtěli poděkovat
panu M. Kohutovi, který nám domečky
vyrobil.
Tímto jsme navázali na „Světový den
vody“, a to zajímavými pokusy jako
duha a rozkvetlá louka. Povídali si
o významu vody pro všechny živé
organismy, spoustu času jsme trávili
venku, kde jsme hledali první jarní kytky a pozorovali zvířátka a jejich mláďátka, dělili je na volně žijící a domácí.
Připomněli jsme si také zásady správného chování v přírodě Snažili jsme se
nasát jarní přírodu všemi smysly…

Radost dětí
v mateřské
škole…
Teplé jarní sluníčko nás láká užívat si
pohybu v přírodě. K tomuto účelu využíváme vycházky naší vesnicí, dětské
hřiště i zahradu MŠ. Díky finančnímu
daru od pana T. Buzka bylo zakoupeno několik herních prvků právě pro
venkovní využití – domečky, multifunkční sestavy, lezecké věže se skluzavkou. Další poděkování patří ochotným tatínkům a dědečkům (pan Kubina, Majtánik, Waliczek, Tomica), kteří
nám pomohli vše sestavit a umístit na
naši zahradu. Děti si s radostí užívají
všech možností pohybových aktivit,
které jim nyní zahrada nabízí.
Kolektiv MŠ Komorní Lhotka
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Škrabošky, kam se podíváš
V souvislosti s pandemií COVID docházelo v poslední době k rozvolňování
vládních opatření, díky kterým jsme
mohli opět organizovat kulturní vyžití
pro naše uživatele. A protože bylo období plesů, uspořádali jsme pro naše
klienty tradiční tématický ples. Mezi
váženými hosty byli i zástupci obce –
pan starosta, pan místostarosta a paní
veřejná opatrovnice. Letošní ročník se
nesl v duchu nejrůznějších škrabošek
a šátků. Vzhledem k tomu, že máme
tady mnohé šikovné ručičky, vyrobili
si uživatelé škrabošky sami, případně
s pomocí pracovnice volnočasových
aktivit, podle toho, za co kdo chtěl jít.
Setkali jsme se tady tak s pirátem, liškou,

sovou, čerty, ohnivým ptákem, vězněm
a mnohými dalšími. Většina se zapojila i do programu, kdy si zahráli židličkovou, tanec v kruhu s vytahováním
různých masek z pytle a nechyběla ani
tombola pro všechny zúčastněné. Také
došlo k vyhodnocení nejlepší masky,
o které hlasovala odborná porota složená se zástupců obce a vedení ISÚ
Komorní Lhotka. Uživatelé byli nadmíru spokojení, že se po delší době mohli
hodit do gala, pobavit se a zatančit si.
Koncem února jsme ještě stihli takový
menší výlet do Jablunkova, do cukrárny, kde uživatelé poseděli u dobré kávy
a výborného zákusku. Věříme, že další
podobné akce budou následovat a ne-

budou nás již omezovat žádná rizika,
ani opatření.
ISÚ Komorní Lhotka
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Domov pro seniory

Mezinárodní den žen
Je to již 10 let, co se pan Bobek stal
obyvatelem domova pro seniory v Komorní Lhotce. Po celý rok je vděčný za
práci a přístup všech pracovníků a zejména pracovnic, které s láskou pečují
a zajišťují zájmy a potřeby pana Bobka.
I přes silné bolesti, na které často trpí,

je vždy k pracovníkům a ostatním obyvatelům domova milý a vstřícný. To,
jak moc si váží naší práce, dává najevo
pravidelně každým rokem na Mezinárodní den žen. Letos rozdal celkem 53
krásných tulipánů, děkujeme. 

Hudba je lék…
Společná setkání a skupinové aktivity jsou oblíbenou a zároveň nedílnou
součástí života v domově pro seniory. Nabídku jednotlivých druhů aktivit
pečlivě připravujeme, vedou je nejen
aktivizační pracovnice, ale také externí
terapeuti a dobrovolníci. Naši aktivizační činnost jsme se letos rozhodli rozšířit
o novou externí službu MUZIKOTERAPIE, která probíhá pod vedením paní
Gavlasové. Jsme velmi vděční za no-
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vou spolupráci, která mezi
námi vznikla,
neboť pozitivní
ohlasy a nadšení našich seniorů je známkou dobře zvoleného způsobu trávení volného času.
Co si však člověk dokáže představit pod
pojmem muzikoterapie? Je toho opravdu mnoho a fantazie obyvatel našeho
domova je v tomto směru rozmanitá –
zpěv, terapie, učení se, písně, hudební
nástroje, melodie, společná setkání, poslech. Byli jsme plni očekávání a moc se
těšili na prvotní dojem a zážitek. Hned
po prvním setkání, které proběhlo 13.
ledna, jsme věděli, že to byl dobrý krok.
Nejen klienti, ale také zúčastnění pracovníci odcházeli z aktivity unešení
něčím jiným, uklidňujícím a zároveň
tak povzbudivým. Díky energickému
a pozitivnímu přístupu paní Gavlasové
jsme zabrouzdali až do daleké Afriky,
Asie či Ameriky a poslechli si zvuky tra-

dičních etnických nástrojů z různých
koutů světa. Klienti měli možnost rozeznít tibetské mísy, deštnou hůl, zvonkohry a různé perkusní nástroje. Zasnili se
a zrelaxovali za zvuku indiánské flétny,
kalimby či sun drumu. Společného rytmu a radosti jsme si užili při bubnování
na indiánské bubny. Došlo i na trénink
paměti, když jsme zavzpomínali a zazpívali oblíbené lidové písně. Dle slov
paní Gavlasové: „Společná hudební
setkání se seniory jsou okamžikem, na
který se vždy velmi těším. Věřím, že
společný zpěv, rytmus a plynutí na vlnách hudby je obohacujícím a léčivým
zážitkem pro všechny zúčastněné.“
Simona Koniarová
sociální pracovnice

Ligotské noviny

Slezská diakonie

2

2022

Podpora pečujících osob Pobeskydí
ze strany Slezské diakonie nekončí!
Stejnojmenný projekt financovaný Evropským sociálním fondem po dobu
4 let, skončil. Slezská diakonie však
hledá zdroje, jak by pečující alespoň
částečně podporovala dále. A proto na
konci roku 2021 zareagovala na jednu
z dotačních výzev Moravskoslezského
kraje. Pevně věříme, že projekt vyjde
a budeme tak moci pokračovat v bezplatné realizaci svépomocných skupin, rehabilitačních cvičení formou
Feldenkraisovy metody či přímé pod-

pory pečujícím prostřednictvím setkávání s psychologem.
Pro zájemce z řad pečujících nabízíme
již 23. 2. 2022 účast na první akci. Jde
o moderovanou svépomocnou skupinu, která se uskuteční od 16.00 hodin
v SEN centru v Třanovicích.
V následujících měsících pak pro Vás
chystáme další aktivity. Jejich termíny
a konkrétní pozvánky budou zveřejně-

ny jak na webových stránkách, facebooku a instagramu Slezské diakonie,
tak také v regionálním tisku.
V případě zájmu o nabízené aktivity
a doplňující informace, kontaktujte,
prosím, koordinátorku projektu Mgr.
Hanu Adamčíkovou na telefonním čísle 732 693 405 nebo elektronicky na
adrese:
podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz.

Srdečně zveme na setkání pro pečující o své
blízké v domácím prostředí v obcích Pobeskydí
Náklady na realizaci všech workshopů jsou hrazeny MSK prostřednictvím
projektu „Podpora pečujících osob
v obcích MAS Pobeskydí; KPVP 6/22
Podpora aktivit pro pečující v domácím
prostředí.“
ÚČAST JE BEZPLATNÁ, REZERVACE
NUTNÁ. Akce se konají v SEN centru
Třanovice, Třanovice 188
V případě zájmu pište nebo volejte na
tel. 732 693 405 nebo na mail:
sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz

23. 03. 2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

06. 04. 2022

16.00 - 18.00

Workshop s psychologem

20. 04. 2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

18. 05. 2022

16.00 - 18.00

Svépomocná skupina

25. 05. 2022

16.30 - 18.00

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

21. 06. 2022

16.00 - 18.00

Workshop s psychologem

OBECNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ SLUŽBY ON-LINE KANCELÁŘE
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 213 - REVÍRNÍ BRATRSKÉ POKLADNY.
JIŽ NEMUSÍTE JEZDIT DO MĚSTA, MŮŽETE NAVŠTÍVIT
KNIHOVNU A VŠE VYŘÍDIT S KNIHOVNICÍ.
Provozní doba knihovny:
pondělí, úterý, čtvrtek 9.00 – 17.00 hodin / pátek 9.00 – 15.00 hodin
tel.: 724 994 853
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Žízním
V roce 1960 byl 11 Oskary oceněn
americký film Ben Hur. Mladý židovský
aristokrat se neúmyslně připlete k protiřímskému povstání, je zatčen a odsouzen na galeje. Když ho v poutech
odvádějí, někde na cestě mezi Jeruzalémem a přístavem v Cesarei, padá Ben
Hur únavou a žízní. A tehdy se k němu
sklání jakýsi mladý muž a podává mu
misku s vodou. Ben Hur pije a pije a přitom se dívá do vlídných očí toho člověka, který se k němu zachoval tak lidsky
uprostřed jeho nelidského údělu. Nikdy
nezapomene na ty oči, na toho muže,
který se k němu sklonil a dal mu napít.
Po létech, tvrdých galejí, se Ben Hurovi podaří dostat na svobodu a vrací se
domů, do Jeruzaléma, aby našel svoji
rodinu. Přichází právě o Velikonocích
a je svědkem popravy tří vzbouřenců.
Připlete se pod kříž a v jednom z ukřižovaných poznává svého dobrodince,
toho, který mu kdysi dal napít. Situace se vyměnila – teď on z kříže prosí
o trochu vody a Ben Hur vrací odsouzenému jeho službu a dává mu napít.
Situace nouze, situace žízně se stala
pro Bena Hura poznávacím znamením,
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ve kterém rozpoznal Boží přítomnost,
setkal se s Ježíšem. Ježíš v evangeliích
říká, že pro mnohé bude skutečně tato
situace nouze, ve které se ocitli, anebo
ve které pomohli potřebným, poznávacím znamením Boží blízkosti, že Pán
Bůh k nim promluví skrze podanou
ruku blízkého člověka, anebo naopak,

skrze nataženou ruku člověka v potřebě: Neboť jsem hladověl a dali jste
mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl
jsem na cestách a ujali jste se mne, byl
jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem
nemocen a navštívili jste mě, byl jsem
ve vězení a přišli jste za mnou. (evangelium podle Matouše, 25. kapitola).
Letošní Velikonoce prožíváme ve stínu války na Ukrajině. Citovaná slova
z evangelia v těchto týdnech nabyla
na své naléhavé aktuálnosti. Proto díky
Vám všem, kdo jste se zapojili do pomoci potřebným.
Milí čtenáři, přeji Vám Požehnané
Velikonoční svátky!
pastor Vlastimil Ciesar

Pozvání k Velikonočním bohoslužbám
v evangelickém kostele v Komorní Lhotce
Palmová neděle

10. 4

8:30

Velký čtvrtek

14. 4

17:00

Velký pátek

15. 4

8:30; 17:00

Velikonoční neděle

17. 4

8:30

Velikonoční pondělí

18. 4

8:30
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Neděle u nás v EXIT TK
Terapeutické komunity fungují podle
zavedeného režimu. Nejinak je tomu
i u nás. To znamená, že se řídíme stanoveným harmonogramem, který zahrnuje nejen odborný program, ale i čas
na samostudium, venkovní a vzdělávací aktivity a samozřejmě i na odpočinek. Vše je předem naplánované, takže
klienti ví, co se v daném týdnu bude dít.
Může to působit poněkud jednotvárně,
ale opak je pravdou. Občas nás potká
nějaká mimořádná událost v podobě nejrůznějších akcí – např. jsme se
zapojili do kampaně „Noc venku“ na
podporu lidí bez domova, nebo jsme
se zúčastnili ostravského happeningu
„Vlajka pro Tibet“, který proběhl 10. 3.
Klienti většinou tyto akce vítají s nadšením, protože jde o zpestření programu, možnost rozšířit si obzory, poznat
něco nového a hlavně podívat se dál
než na naši terasu.

Samozřejmě ne vždy je tato aktivita
vítána s otevřenou náručí, zvláště pak
náročnější výstupy jako je Lysá hora,
Radhošť, Smrk. Ještě se ale nestalo, aby
to někdo vzdal před koncem, i když se
k zemi občas snáší kromě dusotu bot
i peprné výrazy. Klienti, kteří nejsou
na patnáctikilometrové výšlapy zvyklí
(a není jich málo), zpočátku nepřijímají
tuto činnost s vděkem. Jejich fyzická
zdatnost však úměrně stoupá s vystoupanými vrcholy, takže po nějakém čase
i tuto část programu považují za téměř
atraktivní. Někteří si dokonce k horám
vytvořili takový vztah, že si z pobytu
v EXIT TK odvážejí novou zálibu.
Horám zdar!
Iva Marszalková
Další příležitostí k poznávání nového
jsou neděle. V tento den se pravidelně všichni přítomní oblečou do sportovního, kuchař připraví svačinky na
celý den a vyrážíme na výlet. Odborně
tomu říkáme „socioterapeutická aktivita“, protože nejde jen o to posadit
klienty do auta a odvézt je někam, kde
vyšlapou kopec. Snažíme se je podpořit v aktivním trávení volného času, pomoci jim překonávat své vlastní limity,
což zvyšuje jejich sebevědomí. Klienti
si také mohou osvojit další dovednosti,
jako je orientace v mapách, v přírodě,
znalost turistického značení, zjistí zajímavosti o dané lokalitě, zkrátka rozšiřují si svůj repertoár na více úrovních.
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Návrat vlka obecného
do naší krajiny
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
pokračoval v tomto vydání zpravodaje v mini
seriálu informací o návratu vlka do evropských
států, do ČR a i do našeho přímého okolí.
V této části bych se rád věnoval dopadům výskytu vlků na zemědělskou, kulturní krajinu, vznikajícím kolizím a škodám, ochranou před nimi a i některým
argumentů ze strany ochrany přírody,
které jsou veřejnosti neustále podsouvány. Chtěl bych trochu polemizovat
s myšlenkou ekologických organizací
a ochrany přírody, že návratem vlka
do kulturní krajiny nás nemohlo potkat
nic lepšího. Pro dokreslení současného populačního vývoje vlka obecného uvádím, že mezi vydáním těchto
dvou článků došlo už i na území města
Karviné k usmrcení vlka obecného na
železniční trati a spatření dalších několika vlků ve stejné době v okolí nálezu.
K další nehodě s usmrcením vlka před

oportunistu bude vhodná každá lokalita, kterou mu člověk přenechá k obsazení. Zatím je nám vnucován státním Programem péče o vlka názor, že
umožníme vlku obsadit celou krajinu,
ať to stojí, co to stojí.
Např. zmíněné Karvinsko se svými
křovinami zarostlými haldami je velice vhodná lokalita pro nenápadný život šelem - v současné době tam byl
dokonce zaznamenán i celkem častý
výskyt šakala zlatého – což je druh
původně obývající jižní části Evropy
a Blízký východ.
S početním nárůstem vlka a dle mého
názoru zbytečné absolutní ochrany za

tuto situaci ze strany chovatelů hospodářských zvířat je první případ napadení hospodářských zvířat vždy velkým
nečekaným šokem pro chovatele.
Za svou osobu mohu říct, že po dobu
mé 42 let trvající myslivecké praxe
jsem v téměř denním pobytu v přírodě a mohu říci, že ani u jednoho druhu zvěře dlouhodobě neplatí to, co se
o něm v daném čase ví, publikuje, vysílá v médiích a dokumentárních filmech
a podobně. Jinými slovy myslíme si,
že už víme – ale stále nevíme „nic“. To
platí i v mainstreamových tvrzeních
o chování vlka ze strany ekologických
org. a ochrany přírody. Vlk se mnohdy
chová jinak, než jak je nám předkládáno a stále své chování mění.
Uvedu příklad na jiných druzích: Před
50-ti lety se obecně uvádělo, že černá
zvěř je silně migrující, že je to velmi plachá noční zvěř, která neustále migruje
a ujde 50 km za noc, že se množí jen
silné dospělé kusy, které nepřipustí říji
u mladé zvěře. A jak je to dnes? Divočáci jsou dnes teritoriální zvěří, do říje
jdou i letošáci , přímo v Praze se uloví
200 divočáků za rok, v Berlíně jich přímo ve městech žije 3000 a jejich dynamiku rozmnožování je problém udržet
na uzdě pomocí humánních loveckých
pravidel.

▲ Vlk obecný sražený na trati v katastru Karviné 6. 2. 2022

tím došlo na silnici v okrese Prostějov.
To nasvědčuje tomu, že vlk jako druh
pomalu a nenápadně stále proniká do
všech lokalit, i když se vám budou zdát
pro tento druh zvěře nevhodné. To je
však naše zkreslené hledisko, kterým
jsme si vlka zařadili do horských lesnatých partií Sibiře nebo Aljašky. Asi se
opakuji, ale pro vlka jako potravního
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každou cenu se stále častěji setkáváme,
a to i už v našem blízkém okolí se škodami na hospodářských zvířatech a samozřejmě zejména na zvěři.
„Vtrhne-li „ totiž nečekaně do kulturní
krajiny takto velká šelma, je to téměř
vždy jako blesk z čistého nebe. Vzhledem k absolutní nepřipravenosti na

Nebo si všimněme kuny. Vlastním
knihu z r. 1920 – autor je lesník, který uvádí, že cena kuní kožky za první
republiky činila až 1000,- tehdejších
korun - tak byla kuna vzácná. A dnes?
Parkujete-li auto venku, může se vám
stát, že se dočkáte překousané kabeláže od kun, kterých je velice mnoho
a všude. Opakem je zase tchoř obecný, který se dostal vlivem ztráty svého
malozemědělského prostředí na téměř
neviditelný stav populace. A tak bych
mohl pokračovat – zajíc, bažant, koroptev, tetřev, tetřívek…

Ligotské noviny
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Rovněž se mění krátkodobé chování
zvěře, a to podle aktuálních okolností
a podmínek.
Např. jeli semenný rok – např. žaludy,
tak naše zvěř z hor putuje v noci přes
řepková pole, ignoruje ji jako možnou
potravu a spěchá do Hnojníckého lesa
sbírat žaludy. Jeli však rok chudý na
plody, navštěvuje právě tato řepková
pole a dělá jejich spásáním škody.
Chci tím říct – že udělat např. jednoznačný závěr z krátkodobého pozorování v roce hojnosti, tak naše zkušenost již přestane platit již v dalším roce,
který bude na plody chudý. V prvním
roce si řeknete, že zvěř neškodí na polích, ale v druhém roce ji odsoudíte
jako velkého polního škůdce.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že každý rok je jiný, jsou roky podobné, ale
jsou málokdy stejné a to platí i o chování zvěře včetně vlků. U těch nám je
však manipulativně vnucována po-

třebná pravda ze strany ochrany přírody a ekologických neziskovek. Proto
jsem velmi skeptický k jednoznačným
postojům a „pravdám“ lidí z ochrany
přírody a ekologických organizací, které nám o vlcích předkládají (podotýkám, že i díky finančním zdrojům pro
nevládní organizace a podpory EU fondů) jen to pozitivní a navíc bez bližšího
kontextu a bez podmínek.
Proto bych vám rád nabídnul můj pohled na některá oficiální tvrzení lidí
prosazujících návrat vlka do všech oblastí naší krajiny a pokusím se o opoziční komentář zasazený do širšího
kontextu:
1. Oficiální tvrzení: vlk je plaché zvíře,
není možno ho téměř spatřit. Ano, je
to pravda, pokud se jedná o naprosto
divoké vlky žijící pod rozumným tlakem člověka tvořící pomyslnou hranici, kterou má vlk obavu překročit.
Pokud tomu tak není, je tato plachost
potlačena a přechází až v drzost, a to
včetně útoků na domácí zvířata a i psy.
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V Německu a Polsku jsou natočení vlci
přímo ve městech, což nepřímo dokazuje, že jsou to vlci odchováni v zajetí
a vypuštěni do přírody, i když je to vehementně popíráno.
2. Oficiální tvrzení: vlk neútočí na člověka. Tak to také není úplná pravda,
dalo by se tomu věřit, pokud by to bylo
limitováno podmínkami. Pokud ty jsou
prolomeny – zmíněná plachost, nedostatek potravy, vzteklina, pocit momentální převahy. Na tomto níže uvedeném
odkazu je rekapitulace vlčích útoků na
lidi ve Světě v členění: země, zranění
a usmrcení za několik století. Jsou tam
i případy z nedávné doby. Nejvíce případů je podchyceno v Turecku, Rusku,
USA, Kanadě, Indii.
3. Tady je fragment uvedeného registru z wikipedie, který můžete najít na
odkazu:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_
of_wolf_attacks?fbclid=IwAR2Ajt-0ij3oKnCg0Y46pZp3nsM3F7aPw2rmwEgaJXsOFfNpXh-w81ErNbs

Je to sice v angličtině, ale základní přehled se z toho dá pochopit. Překládám alespoň první řádek:
Obětí je Timur Makhametov, 23 r., muž, stalo se 30. 12. 2019, Kazachstán, Almaty region / Smečka vlků napadla, zabila
a sežrala mladého muže, který v noci šel pro vodu.
Victim(s) – name, age, sex

Date

Type of attack

Location

Notes
A pack of wolves
attacked, killed and ate
a young man who was
getting water at night.

Timur Makhametov,
23, male

December 30,
2019

Predatory

Ketpen Village, Uighur
District, Almaty Region,
Kazakhstan

Unknown,
adult, male

December 12,
2019

Rabid

Tariat District, Arkhangai
Province, Mongolia

A wolf bit a shepherd's
hand outside his home.

Vladislav Lomako,
56, male

December 8,
2019

Rabid

Khotovo Village,
Stowbtsy City, Stowbtsy
District, Minsk Region,
Belarus

A wolf seriously injured
a man at a bus stop near
a forest.

November 22,
2019

Rabid

Syanno, Senno District,
Vitebsk Region, Belarus

A wolf bit a woman in
the evening.

Zinaida Kozlovskaya,
adult, female

Samozřejmě tyto útoky vlků nejsou
časté případy, ale existují a je objektivní si je přiznat. Vždyť případy útoků lze pozorovat i u ostatních druhů
zvěře (černá zvěř, jelení zvěř i srnčí)
a i ty nejsou běžné a jsou vždy podmíněny okolnostmi. Zaútočí dokonce
i zajíc vehnaný do kouta a z Běloruska je znám případ smrtelného zranění
člověka bobrem překousnutí stehenní
tepny. Významným rizikem pro kolize

vlka a člověka je vzteklina. Ta je sice
v ČR vymýcena, ale v Polsku se silnou
populací vlka stále přetrvává a loni byl
u Varšavy evidován i případ vztekliny u srny. V tabulce uvedené Type of
attack – Rabid znamená vzteklina.
4. Oficiální tvrzení: Vlk se živí výhradně volně žijícími živočichy a hospodářská zvířata tvoří 0,3 % potravy.
Tento údaj je dokládán rozbory DNA

trusu, ale má to jeden háček – asi trus
sebraný po strávení divoké potravy
bude vykazovat jiné výsledky, než trus
nalezený po stržení ovce. Myslím si, že
se jedná o tendenční ospravedlňující
údaj asi této objektivity: Já mám kuře,
ty nemáš nic – ale v průměru jsme každý snědli půl kuřete.
5. Oficiální tvrzení: vlk nenapadá koně
a osly. Opravdu?
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V České republice jsou oblasti, kde populace vlka strmě narůstá (např. severní Čechy) a s tím rostou i škody na zvěři
a hospodářských zvířatech.
Ze zvěře na působení vlků v severních
Čechách doplatil světový chov muflonů (nejsilnější trofeje beranů na světě),
který byl do dvou let od prvního výskytu vlků zdecimován na několik jedinců a chov zaniknul. Muflon je pro vlka
nejsnazší kořist vzhledem k jeho útěkovým limitům.

▲ Záběry z Francie po jednom z útoků
na oslíky

6. Oficiální tvrzení: Vlci loví jen nemocnou a zraněnou zvěř.
Tak to by asi brzy uhynuli hladem. Myslím si, že objektivní konstatování by
bylo:
Ano, vlk přednostně uloví nemocnou
nebo zraněnou zvěř, protože se jedná
o snadnější kořist, ale loví i vše co, je
schopen udolat a co mu dovolí podmínky (vysoká pokrývka sněhu se zmrzlou krustou znemožní únik i silnému
losu a ten je uloven bez ohledu na to,
zda je zdravý či nikoli – prostě kořist
byla v nesprávnou dobu na nesprávném místě). Záleží ale vždy na okolnostech. Ale je to prostě příroda.

▲ Záběry z Francie po jednom z útoků
na oslíky
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Dalším druhem, který se dostává na
pokraj únosných stavu v oblastech s vlkem, je srnčí zvěř, která je velice teritoriální, spíše se schovává v porostu, kde je
však obklíčena a stržena. Ve východním
Německu, které je z minulosti podezřelé svými vlčími farmami (ale jejich existence je stále vehementně popírána)
a tím asi působilo zaplavení této části
Evropy vlky, je srnčí zvěř již vzácným
druhem. Odolává jen černá zvěř a zvěř
jelení, která na výskyt vlka reaguje
rychlý vyklizením a trvalým měněním
teritoria. Jelení zvěř se pak sdružuje
i do velkých tlup, což je obranné chování velkých býložravců. U černé zvěře
je pak její rotace v prostředí dle mého
názoru velkým rizikem pro šíření afrického moru prasat. Ten byl např. v době
vzniku ohniska nákazy na Zlínsku před
4 lety vyřešen oplocením nákazové oblasti el. ohradníkem za účelem udržení
zvěře v klidové lokalitě a její následné
vystřílení. To ovšem při výskytu vlka neplatí, a pokud vlka prasata ve svém okolí
zjistí, nic je v ohradníku neudrží. Často
používaný argument zastánců návratu
vlka, že vlk bude prospěšný ve snižování stavů černé zvěře, má mimo výše
uvedené negativum taky své výrazné
limity. Dospělá zdravá těžká zvěř je pro
vlka těžkým soupeřem (mnoho střetů
je na Youtube) a vlk uloví asi nějaká selata, ale za cenu neustálého rozhánění
prasat a možného šíření moru. Rovněž
lov v lánech kukuřice bude i pro vlky
nemožný a na stavy prasat to nebude
mít výrazný vliv, i když bude vlků v ČR
násobně více. Zato to bude mít stále
větší negativní dopad na všechny ostatní druhy zvěře a pastevectví jako jediné
ekologické činnosti v zemědělství. Přes
tvrzení, jak je stále zvěř přemnožena,
vlk má dostatek divoké kořisti, rostou
počty útoků vlků na chovy ovcí, skotu
i koní. Proč asi? Nejsou stáda zabezpečena? Ono se sice jedná i o zabezpečená stáda, ale stále se zastáncům

vlka nedaří najít vysoce účinný systém
zabezpečení stád proti vlkům. Neustále
se zvyšují ploty, zhušťují se ohradníky,
dělají se podezdívky, používají se pastevečtí psi, ale efekt stále není dostačující.
Představa, že se podaří útoky plně eliminovat je bláhová – pokud nechceme realizovat v krajině opatření typu
Pražská ZOO, kde jsou vlci za plotem 5
m s ostnatým drátem, betonovou podezdívkou a elektrickým ohradníkem.
Bude vám a ostatním živočichům taková zaplocená krajina vyhovovat? Podívejte se na naší obec, kde všude se
pasou krávy a ovce a pak si to v duchu
oploťte tak, abyste zamezili napadení
stáda vlky. Bude se vám to líbit?
Pro ilustraci přikládám odkaz z internetu, z něhož je patrné, jak složité je najít
dokonalou ochranu před vlky. Video
je z Turecka – vlk překonává vysoké
oplocení. https://www.youtube.com/
watch?v=bMPybj_oGjU

▲ Záběry z Německa po jednom
z útoků vlčí smečky

V ČR je situace zatím únosná a škody
jsou jen v jednotkách miliónů, ale Německo, Francie, Itálie a Španělsko čelí
nevoli lidí z venkova, kterým vlci doslova ničí živobytí. Tam my bohužel postupně směřujeme.
Pro vaši představu. V níže uvedené
tabulce je sumář náhrad vyplacených
za jednotlivé českým státem chráněné
druhy zvěře, u nichž stavy nelze regulovat lovem.
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V dalším grafu je zobrazena situace
v oblasti náhrad škod a nákladů na udržení vlka v krajině ve Francii.
Zvolil jsem tuto zemi, jelikož při populaci cca 500 vlků zahájila země limitovaný lov cca 10% populace vlka ročně.

Jen k zamyšlení - prosím všimněte si
sloupce „kormorán“. Tento druh byl vehementně tvrdě hájen i přes upozorňování na obrovské škody, které působí na
rybách v chovech. V době, kdy už škody přesahovaly desítky miliónů za rok,
se povolil lov, a dokonce se nyní vyplácí
500,- Kč za jednoho uloveného kormorána. Moc tomu nerozumím, ale nepřipomíná vám to turecké hospodaření?
Nejdříve něco namnožit, platit za to
škody a potom to zase likvidovat a platit za likvidaci. Podobně se nám vyvíjí
bobr – již dnes jsou po striktní oblasti
s povoleným lovem vynucené destruktivní činností bobra v kulturní krajině.

lářích si už neuvědomují, že vlk, bobr
apod. jsou děti divočiny a že je navrátit
do kulturní krajiny bez konfliktů není
možné.

V příštím díle se pokusím informovat
o doporučovaných metodách ochrany
stád před vlky ze strany ochrany přírody, jaké jsou dotační tituly a pohled
na tato opatření z druhé strany. Zase si
pro více objektivity troufnu oponovat
jednostranně protlačovaným „jedině
správným“ názorům ze strany ochrany
přírody a ekologických aktivistů.
Děkuji, Ing. Jiří Dulava

Obávám se, že vlk může dopadnout
stejně. Ovšem to bude větší katastrofa.
Prostě odpovědní lidé ve svých kance-

5 vlků číhajících na ovce ve Francii během dne

32
Zdroj obrázku: http://www.leseleveursfaceauloup.fr/wp-content/uploads/2015/01/loup_troupeau.jpg
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Jak plynou dny
v Lesní mateřské škole
Malina?
Na začátku roku jsme s dětmi v Malině zahájili velké téma vesmíru a začali
s nám nejbližší hvězdou, Sluncem. Děti
si oblíbily obruč, která nám znázornila tvar Slunce. Hrály si s ní a bedlivě ji
pozorovaly, když hrála hlavní roli v povídání o putování Slunce po obloze.
Sluníčko jsme si také namalovali a nalepili na stěnu, kde krásné svítí a zdobí školku. Dále jsme si s dětmi povídali
o hvězdách, jak se pohybují, proč září
a co je to meteor, lidově padající hvězda. Na ranní rozcvičce jsme napodobovali různá souhvězdí, jako např. velká medvědice, labuť, šíp a jiné. Vyráběli
jsme hvězdičky z větviček a obarvili je
krásnými třpytivými barvami. Nezapomněli jsme ani na měsíc a jeho fáze,
které jsme namalovali na velký papír
a rozpoznávali v nich písmeno D a C.
Zajímavou činností bylo také vyrábění
měsíční krajiny s krátery, na které přistálo Apolo11. V lese děti vytvořily na
24

černém igelitu měsíc ze zubní pasty,
který zavěsily na strom a házely na něj
meteority.

Na podlaze v zázemí školy jsme také
připravili dráhu planet sluneční soustavy, po které jsme se pohybovali a obí-
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hali tak Slunce, které nám svítilo uprostřed. Ukázali jsme si na ovoci a dalších
kulatých předmětech, jak velké by byly
planety, kdyby naše Slunce mělo 4 metry. Měli jsme tam kuličku pepře, cizrny,
jablko, pomeranč a další. Planety jsme
seřadili podle velikosti a také podle
vzdálenosti od Slunce. Další aktivitou
bylo znázornění sluneční soustavy na
gramofonové desce, na kterou děti pokládaly planetky a kroužily s nimi kolem Slunce. Vesmírem nás provázelo
také téma světla, které jsme si s dětmi
přiblížili například výrobou lodiček se
svíčkou z oříškových skořápek nebo
hraním stínového divadla, kdy jsme na
prostěradlo promítali písmenka, geometrické tvary nebo znázornili zvířata
pomocí pohybu rukou a prstů.
V dalších dnech jsme s dětmi podnikli cestu kolem světa a naší první zastávkou byla Afrika. Poslouchali jsme
africkou hudbu, vybarvovali zvířata
obývající nejteplejší kontinent a tamější obyvatele. Mluvili jsme o tom, proč
mají Afričané tmavou pleť a jakou mají
řeč. Děti si poslechly příběh o chlapci
Calvinovi, jehož rodina se zabývá pěstováním kávy, manioku a fazolí. Dále
jsme ochutnali kvalitní hořkou čokoládu, která se vyrábí z kakaových bobů.
Další zastávkou na naší velké cestě byla
Amerika a návštěva Indiánů. Vyrobili
jsme si krásné čelenky a trénovali indiánský pokřik. Ve středu jsme se na sebe
po vzoru obyvatel Vietnamu smáli a šířili tak pozitivní náladu. K tomu nám
posloužily speciální cviky smíchu a dechu. Nakrátko jsme se zastavili v Číně
a Japonsku a pokračovali do Indie, kde
jsme ochutnávali různé druhy koření
a potom z nich vyrobili barevnou květinu. Dětem se asi nejvíc líbila a chutnala
skořice, která jim připomněla pečení
všelijakých buchet a moučníků.
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Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s Obcí Komorní Lhotka
organizuje

v sobotu 23. dubna 2022
brigádu na sběr komunálního odpadu
podél cest a vodních toků pod heslem

„ZA OBEC ČISTĚJŠÍ„
sraz účastníků je ve 14 hodin na náměstí,
zakončení v areálu za kulturním domem
spojené s opékáním párků a občerstvením.
Zveme všechny ochotné zahrádkáře
i nezahrádkáře k účasti!!!
Pracovní rukavice nutné!!!
V případě nepříznivého počasí bude termín akce změněn,
sledujte webové stránky obce.

Výbor ČZS

Spolek KLÍČ – Komorní Lhotka
všechny srdečně zve na
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Šoudra
nebo šoldra?

Zelňok kapuśňok
(zelný koláč)

600 g uzeného masa (krkovička, pečínka nebo šunka)
250 g polohrubé mouky
12 g, droždí
100 g tuku
2 žloutky
0,25 l mléka
sůl

nádivka:
1 kg bílého zelí
1 velká cibule
4 lžíce sádla,
sůl
pepř
kmín

Uzené maso uvaříme a necháme vychladnout.
Z ostatních přísad zaděláme kynuté těsto, které dobře
propracujeme a necháme vykynout. Pak těsto vyválíme
do obdélníku, pečlivě do něj zavineme maso, osolíme
a dáme znovu vykynout. Šoudru potřeme žloutkem
a v troubě upečeme do červena.

Připravíme si nádivku-zelí nastrouháme, cibuli nakrájíme
nadrobno a osmažíme na sádle, přidáme nastrouhané
zelí, osolíme, opepříme a dusíme do měkka.
Těsto: Do 100ml mléka rozdrobíme droždí, přidáme lžíci
cukru, 1 lžíci mouky a necháme vzejít kvásek. Kvásek
nalijeme do mouky, přidáme vejce, olej, zbytek mléka,
sůl a vypracujeme vláčné těsto, které asi 1 hodinu
necháme kynout. Těsto pak rozdělíme na dvě části
a vyválíme z nich placky. Jednu dáme na vymazaný
a vysypaný plech, potřeme zelnou náplní a zakryjeme
shora druhou plackou. Necháme ještě asi 15 minut
kynout. Pak potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme
cca 30 minut při 170 °C.

Šoudra je tradičním velikonočním jídlem rozšířeným po
celém Těšínsku. V některých rodinách se připravovala
šoudra v podobě bochníku chleba se zapečenou šunkou
či uzeným masem, v jiných rodinách se dělávaly krátké
záviny pro každého člena rodiny jeden a jeden velký
dlouhý, ze kterého se ukrajovalo pro návštěvy.
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těsto:
500 g polohrubé mouky
250 ml mléka
1 kostka droždí
2 vejce (1 na potření)
150 ml oleje
1 lžička soli

