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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první letošní vydání našeho obecního zpravodaje, ve kterém
se Vám snažíme přinést aktuální informace
z dění v naší obci. Od vydání posledního
zpravodaje se zastupitelstvo obce sešlo 2x
a o důležitých rozhodnutích Vás informujeme jak na stránkách zpravodaje, tak i na internetových stránkách obce.
Osobní kontakty s naší družební obcí Boronów byly v loňském roce téměř nulové,
a proto jsme požádali jejich Wójta o přiblížení zajímavých momentů z dění v Borónově v roce 2020. Věřím, že nám to situace dovolí a opět se budeme moci setkávat i osobně.

Ve spolupráci s kronikářkou obce paní
Mgr. Ilonou Pavelkovou otevíráme novou
rubriku „Stalo se před lety“. V tomto čísle
se můžete více dozvědět o tom, jak byla Komorní Lhotka propagována v dobových turistických průvodcích.
Nadšené fotografy bych rád požádal o zasílání fotografií z naší obce a okolí. Vybrané
snímky uveřejníme na stránkách našeho
zpravodaje nebo v kalendáři obce.
Dovolte mi, abych Vám v tomto období popřál především pevné zdraví a neutuchající
životní pohodu a optimismus.
Jaroslav Szromek
místostarosta obce

Informace z konání XXIV. (16.12.2020) a XXV. (27.1.2021)
zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
ź Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2021, se kterým se můžete seznámit na

internetových stránkách obce v sekci Obecní úřad/Rozpočty a finanční dokumenty
ź Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo se společností

ź

ź

ź

ź

ź

SMOLO CZ, s.r.o., Třinec. Společnost SMOLO CZ předložila obci nový ceník za svoz a likvidaci odpadů, který je předmětem tohoto dodatku. Ceny se navýšily v průměru o 4%.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pokračování Motivačního systému odpadového hospodářství (MESOH) a schválilo uzavření potřebných smluv se společnostmi ISNO IT s.r.o.
a SMOLO CZ s.r.o..
Upozorňujeme občany zapojené do tohoto motivačního systému o potřebě alespoň 1x ročně odsouhlasit „Inventuru stanoviště“, kterou naleznete ve svém účtu na www.mojeodpadky.cz. Tímto odsouhlasením a pečlivě vyplněným „Odpadovým dotazníkem“ si zvyšujete počet EKO bodů a tím i slevu na poplatku za vývoz odpadů. Případné dotazy či přihlašovací údaje do vašeho účtu vám sdělí pracovnice obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce souhlasilo se záměrem Mysliveckého spolku realizovat projekt na výsadbu aleje ovocných dřevin na parcele 3027/1. Jedná se o obecní pozemek v části obce
Hliníky.
Zastupitelstvo obce schválilo „Plán zimní údržby komunikací 2020/2021“. Jedná se o dokument, který upravuje zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví obce. S tímto
plánem se můžete seznámit na internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce schválilo „Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu“, která
nahrazuje směrnici schválenou v roce 2018. Směrnice je rovněž dostupná na internetových stránkách obce.

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATEK ZA ODPAD
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka na svém zasedání dne 11. 11. 2020 projednalo
a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnou
od 01. 01. 2021.
Poplatek za odpad se stanovuje na 700,-Kč/osoba/rok pro občany s trvalým pobytem, s povinností úhrady do 31. 8. 2021. Majitelé rekreačních objektů 700,-Kč/rok/objekt.
Občané zapojení do systému MESOH (ISNO) si každou úhradu poplatku za odpad ověří
předem (telefonicky, e-mailem nebo osobně) v kanceláři OÚ, a to z důvodu korunových
rozdílů, které jsou na osobních odpadových účtech vedeny v korunách a převod
do účetnictví je v procentech.
Od poplatku se osvobozují studenti, kteří jsou v průběhu studia ubytováni mimo místo
přihlášení, a to po dobu 6 měsíců. Je nutné doložit potvrzení o studiu (u VŠ za každý semestr
zvlášť).
č. účtu: 23425781/0100
VS: 1340
SS: číslo popisné
(trvalý pobyt)
SS: číslo evidenční 325xxx (rekreační objekt)

POPLATEK ZE PSŮ
se stanovuje na 200 Kč/1 pes, každý další pes 300 Kč, úhrada k 31. 03. 2021.
Od poplatku je osvobozena osoba starší 65 let, která je majitelem výhradně jednoho psa
č. účtu: 23425781/0100
VS: 1341 SS: číslo popisné

STOČNÉ
v roce 2021 činí 37 Kč/m³. Stočné za 4 Q. 2020 a nedoplatky 2020 je nutno uhradit ihned
na č. účtu: 19-3769310247/0100 VS: 2321
SS: číslo popisné (325xxx evidenční)
Veškeré platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ.

STATISTICKÉ INFORMACE
OBCE KOMORNÍ LHOTKA
ZA ROK 2020

INFORMACE PRO SENIORY
V kanceláři OÚ je ZDARMA k dispozici
IN.F.OBÁLKA neboli OBÁLKA DO LEDNIČKY,
která slouží k předání údajů o vašem
zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se
ve Vaší domácnosti ocitnete v nebezpečí či
ohrožení života. Především slouží složkám
záchranného systému, které jsou pak o této
aktivitě informováni.

ź počet obyvatel k 1. 1. 2020: 1430
ź narozených dětí: 13

(9 chlapců, 4 děvčata)
ź zemřelých: 36
ź odstěhovaných: 23
ź nově přistěhovaných: 57
ź počet obyvatel k 31.12.2020: 1441

Vítáme všechny nově přistěhované
občany.
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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Bezplatné právní poradenství pro občany Komorní Lhotky je každé sudé pondělí v měsíci
od 15.00 – 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. To je 22. 2.; 8. 3.; 22. 3.; 19. 4. 2021.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Na internetových stránkách obce byl zveřejněn Územní plán obce po změně č. 1. Seznámit se
s ním můžete na www.komorni-lhotka.cz/uzemni-plan-obce

NOVINKY
Na internetových stránkách obce se můžete přihlásit k odběru novinek, které jsou
zveřejňovány. Učinit tak můžete po kliknutí na odkaz "Přihlásit se k odběru novinek", kde
vyplníte svůj email a dokončíte registraci.

MÁTE PĚKNÉ FOTKY NAŠÍ OBCE?
Vážení občané, pokud se Vám povede vyfotografovat pěknou fotografii z naší obce, nebo
nějaké pěkné zákoutí a chtěli by jste se s ní podělit, neváhejte a zašlete nám fotografie na email: zpravodaj@komorni-lhotka.cz. Vybrané fotografie použijeme na titulní strany
Ligotského minizpravodaje a do kalendáře na rok 2022.

OÚ NABÍZÍ POMOC PŘI REGISTRACI A REZERVACI
V OČKOVACÍM SYSTÉMU PROTI COVID-19
Nevíte si rady s registraci a rezervaci do systému na očkování proti covid-19 ?
Rádi Vám s tím pomůžeme v naší obecní knihovně.
Stačí zavolat na tel. č.: 724 994 853, kde Vám poskytneme bližší informace.

GRATULACE
Blahopřejeme našim občanům,
kteří slaví své životní jubileum
v měsících leden - duben 2021.
Leden
1. Dorda Jaroslav
2. Zielina Petr
3. Gurínová Žofie
4. Weissová Marie
5. Zelina Jaroslav

Březen
1. Hampel Miloslav
2. Hlinka Svatopluk
3. Alwardt Hans Joachim
4. Samiecová Olga
5. Niemczyková Lilia
6. Stanieková Marta
7. Filipcová Emilie
8. Wojnar Jan
Duben
1. Zahatlan Ján
2. Zientková Anna
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Komorní Lhotka využívá Mobilní rozhlas
Vážení občané,
již delší dobu u nás využíváme moderní službu – Mobilní Rozhlas,
díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy
o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,elektřiny, čištění
ulic, pozvánky na kulturní i sportovní událos a mnoho dalšího
pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

Přes registrační formulář na adrese:

komornilhotka.mobilnirozhlas.cz,
osobně v knihovně nebo na obecním úřadě.

INFORMACE
INFO Z DRUŽEBNÍ
OBCE BORONÓW
DRODZY MIESZKAŃCY NASZEJ
ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINY KOMORNI LHOTKA!
Nasze kontakty w roku 2020 były znacznie
ograniczone przez pandemię wywołaną
koronawirusem Sars COV-2, nie mogliśmy
się spotkać, powymieniać spostrzeżeniami
dotyczącymi funkcjonowania naszych
małych społeczności i porozmawiać o
naszych codziennych sprawach. Dlatego
pokrótce chciałbym przybliżyć Wam nasze
działania w ubiegłym roku.
Udało nam się zrealizować zaplanowane
inwestycje związane z budową ulic, budową
oświetlenia oraz sieci sanitarnej i kanalizacyjnej w naszej gminie. Sukcesywnie
wdrażamy programy związane z czystym
powietrzem, tj. wymianą kotłów, fotowoltaiką poprawiające jakość życia naszych
mieszkańców. Wielu działań promocyjnych
nie mogliśmy zrealizować ze względu na
pandemię, jak np. Dzień Boronowa, czy
Dożynki Gminne. Liczymy, że pod tym
względem rok 2021 będzie dla nas
łaskawszy.
Natomiast chciałbym się Wam pochwalić
naszą gminną choinką, pierwszą tak okazałą
w Boronowie, pod którą w okresie
przedświątecznym wystąpił Zespół Boronowianie z piękną kolędą „Cicha noc”, a ja
złożyłem życzenia mieszkańcom oraz
gościom. Możecie Państwo posłuchać wykonania kolędy wpisując link:
https://youtu.be/UttSDZf61Fs.
Jestem niezmiernie zadowolony, że udało
się wykonać witacze – tablice informacyjne
przy wjazdach do naszej gminy, na których
po uzgodnieniu ze starostą Panem Ivo
Sztefkiem zamieściliśmy oczywiście herb
Waszej gminy, jako naszego partnera.
W Nowym Roku 2021 życzę Wam drodzy
przyjaciele, w imieniu swoim, pracowników
urzędu gminy, radnych oraz wszystkich
mieszkańców gminy Boronów dużo zdrowia,
pomyślności oraz realizacji wszystkich

Teraz wiemy, gdzie jest Boronów
i kto jest naszym najlepszym przyjacielem
Życzenia świąteczne Wójta
i Zespołu Boronowianie

planów, a nam wszystkim powrotu do
normalności i rychłego spotkania!
Krzysztof Bełkot
Wójt Gminy Boronów

STALOINFORMACE
SE PŘED LETY
KOMORNÍ LHOTKA NA STRÁNKÁCH
TURISTICKÝCH PRŮVODCŮ
Komorní Lhotka je v současnosti stále
místem navštěvovaným turisty a milovníky
přírody. Již v 19. století byla oblíbeným výletním letoviskem pro své hezké přírodní
prostředí, širokou škálu výletů do blízkého
horského okolí a dobré ubytovací možnosti. Atraktivitu obce pozvedly především dva
lázeňské objekty, a to primitivní dřevěná
budova se třemi vanami a s provozováním
bylinných koupelí ze 60. let 19. století a následně vodoléčebný ústav tzv. Kurhotel,
vybudovaný kolem roku 1880.
K propagaci místa zajisté přispěly i statě
v turistických průvodcích. První průvodce po
Beskydech Illustrirter Führer durch die
Beskiden und die angrenzenden Landschaften z roku 1891, vydaný Josefem Matzurou, uvádí Komorní Lhotku jako Curort Cameral-Ellgoth, tedy jako Lázně Komorní Lhotka. Po krátké charakteristice místa s uvedením hlavních staveb v obci, tedy evangelického a katolického kostela a pošty, zmiňuje
četné dřevěné obytné stavby s možností
pronájmu letního ubytování. Až idylicky líčí
přírodní prostředí místa a jeho přístupnost i
fyzicky slabším osobám. Zdůrazňuje ozdravnou sílu přírody a čistého vzduchu. Uvádí
prostředky, které byly k dispozici v lázeňském místě. Jednalo se o obyčejné vodní postupy a koupele podle metody Priessnitzovy
vodoléčby, masáže, koupele, koupání, pití
mléka a žinčice, bylinné a jehličnaté koupele, tělesná cvičení v přírodě, pobyt na prosluněných místech aj. V průvodci se dále dočteme o možnosti krátkých procházek v rámci
obce, ale i delších půldenních výletů, např.
na Godulu nebo Prašivou. Komorní Lhotka
je rovněž uvedena jako výchozí bod a cíl pro
horskou turistiku s popisem možných tras.
Můžeme také zjistit i několik informací k místní fauně a flóře.
O možnostech ubytování a nabídce letních
bytů v obci informoval podrobněji průvodce

z roku 1906 Kurorte und Sommerfrischen in
Mähren und Schlesien mit einer Besprechung der benachbarten Städte. Lázeňský
dům (Kurhaus) nabízel ubytování v 15 pokojích v prvním patře, týdenní pobyt (pokoj)
stál 10 korun, měsíční pobyt 30 a za celé léto
host zaplatil 100 korun. V soukromí byly nabízeny většinou dva pokoje s kuchyní (můžeme pod tímto rozumět i stravu) a možnost využití zahrady, někde nabízeli celé patro ve stavení, opět s kuchyní a zahradou. Pobyty byly
týdenní, měsíční nebo po celé léto. Ceny za
pokoj se pohybovaly v rozmezí 10–20 korun
za týden, 30–80 korun za měsíc a 80–150
korun za celé léto. Tiskovina uvádí 9 nabídek
ubytování v soukromí. Například Johann
Chwistek (Jan Chvistek) nabízel k pronájmu
dva pokoje, na týden za cenu 15 korun, na
měsíc za 40 korun. Ve Vavřikově vile byly
k dispozici 4 pokoje v prvním patře, kuchyň
a zahrada. Týdenní pobyt stál 15 korun, měsíční 50 a za celé léto host zaplatil 120 korun.
V roce 1931 byl vydán nákladem Slezského
slova v Moravské Ostravě průvodce Komorní
Lhotkou a „Slezským Pobezkydím” s názvem
„Slezským rájem”. Jedná se o drobný sešit
(8,5 x 13cm) o 32 stranách. Jeho zaměření je
vlasteneckého charakteru, kdy jsou opěvovány Slezské Beskydy. Komorní Lhotka je zde
nazývána „Perlou Bezkyd“ a je představena
jako „Pěkně a velmi čistě uspořádána evangelická vesnice čistých domků a upravených
zahrad, kde kdysi kvetly růže…“ Průvodce
představuje obec z několika úhlů. Jsou zde
zmíněny opět vodoléčebné a klimatické lázně, pozornost je věnována místu jako turistickému východisku pro Slezské Beskydy, je
vyzdvižen význam klimatického místa pro
průmyslovou oblast ostravsko-karvinského
revíru, je zde zmíněn i záměr vybudování většího lázeňského podniku prvního řádu,
pasáž „Procházka Komorní Lhotkou“ představuje obec s jejími zajímavostmi a uvádí ně-

STALOINFORMACE
SE PŘED LETY
kolik možností vycházek do okolí od centra
obce, v průvodci je věnován i prostor okolním obcím, které se nacházejí v sousedství Komorní
Lhotky, například Dobratice, Hnojník, Vojkovice,
Domaslovice, Třanovice a Střítež u Českého Těšína. V závěru není opomenuta ani hora Godula.
Tiskovinu uzavírají čtyři stránky s inzercí, propagující Lázeňský hotel, hotely a restaurace v obci
a turistické chaty na Prašivé a Ropiččce, lázeňské
a výletní místo Komorní Lhotku na Těšínsku a klimatické a vodoléčebné lázně Komorní Lhotka
pod Godulou.
Výše uvedené tiskoviny předkládaly možnosti,
které bylo možno v minulosti při návštěvě Komorní Lhotky využít při odpočinku a trávení
volného času. Je samozřejmé, že se obraz vesnice v průběhu let měnil, až dospěl do současné
podoby. Můžeme však konstatovat, že Komorní
Lhotka zůstává stále oblíbenou destinací, kam
se její příznivci opakovaně vracejí.
Ilona Pavelková

Fotografie jsou reklamy z průvodce
Slezským rájem. Průvodce „Komorní
Lhotkou a Slezským Pobezkydím”, Moravská Ostrava 1931. (Muzeum Těšínska, Muzejní a studijní knihovna Silesia)

Použitá literatura: Kurorte und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien
mit einer Besprechung der benachbarten Städte. FremdenverkehrsVerband für Mähren und Schlesien, Wien 1906, s. 215–216. Matzura,
Josef: Illustrirter Führer durch die Beskiden und die angrenzenden Landschaften. Teschen 1891, s. 264–269. Slezským rájem. Průvodce Komorní
Lhotkou a Slezským Pobezkydím. Moravská Ostrava 1931.

STALOINFORMACE
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Fotografie vodoléčebného
ústavu Kurthotel
(dnešní Premiér)
foto ze sbírek p. L. Svobody

INFORMACE
STŘÍPKY Z DĚJIN
EVANGELICKÉHO SBORU
V KOMORNÍ LHOTCE
Před 100 lety zakoušeli naši předkové období plné změn a nejistot. Na konci 1. světové
války (roku 1918), se jim rozpadnul stát,
který možná neměli dvakrát v oblibě, ale
v jehož strukturách si už zvykli žít. Teď tu
bylo Československo a Polsko. Oni se tady
na Těšínsku ocitli mezi dvěma mlýnskými
kameny. Až v létě 1920 bylo definitivně jasné, která část jejich země připadne českému a která polskému státu. Mnozí se cítili
poškozeni, mnozí emigrovali na tu pro ně
„správnou“ stranu, mnozí byli k odchodu
donuceni.
Probuzení národního sebeuvědomění ve
druhé polovině 19. století a zejména rozpad
Rakousko-Uherska po 1. světové válce vyústil i v první velké rozdělení evangelické církve
na Těšínsku. Část evangelíků se přidala k nově vzniklé Českobratrské církvi evangelické
(1918). Další část tvořila základ Německé
evangelické církve v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku (1919). Většina Těšínských evangelíků, tehdy především polsky mluvících, se
po rozdělení Těšínska (28. července 1920),
přihlásila k Augsburské evangelické církvi ve
východním Slezsku v Československu, oficiálně ustavené roku 1923 (dnes Slezská církev evangelická augsburského vyznání).
Převratné změny se nevyhnuly ani evangelíkům v Komorní Lhotce. Zasáhly je přímo do
srdce, když místní farní sbor ztratil svého oblíbeného pastora. Karol Kulisz (1873-1940)
v Komorní Lhotce působil od roku 1898 jako
osobní vikář pastora Jerzego Hezcky (18251907), po jeho smrti od roku 1908 jako pastor sboru. Farář Kulisz u nás inicioval dílo
vnitřní misie (Křesťanské společenství založené roku 1906) jak i Diakonickou službu (otevření ústavu Betezda pro seniory a invalidy
roku 1917). Po skončení 1. světové války se
angažoval v diplomatických vyjednáváních

v Paříži, kde se vehementně stavěl za přičlenění Těšínska k Polsku. Během Sedmidenní
války mezi Českem a Polskem (začátkem
roku 1919) byl českými úřady internován
v Lipníku nad Bečvou. Z obavy o bezpečí své
rodiny se po návratu z vězení uchýlil k rodině
tchána do Polského Těšína.
Do osiřelého sboru v Komorní Lhotce byl
zatím povolán vikář Jan Zachariasz Unicki
(1894-1991), do doby, než se neklidná politická a národnostní situace uklidní, a pastor
Kulisz se bude moci vrátit. Situace se ovšem
příliš neuklidňovala, a navíc faráře Kulisze do
svých služeb angažoval evangelický sbor
u Kostela Ježíšova na Vyšní bráně v Polském
Těšíně, kde byl začátkem roku 1920 instalován do funkce pastora.
Presbyterstvo farního sboru v Komorní Lhotce se ovšem svého pastora vzdát nehodlalo,
a tak i navzdory nepříznivému vývoji svolalo
na 9. ledna 1921 zasedání, jehož se účastnil
i tehdejší administrátor sboru, senior církve,
Frantiszek Michejda (1848-1921), pastor
v Návsi. Vedení sboru jednalo o tom, jak pastora Kulisze získat zpět do Komorní Lhotky.
Byla vybrána delegace, která jej měla navštívit a požádat o to, aby kandidoval v nových
volbách do funkce pastora. Do vyjednávání
zasáhla náhlá smrt seniora Michejdy, 11.
února 1921. V březnu 1921 byl novým administrátorem sboru v Komorní Lhotce jmenován Oskar Michejda (1885-1966), pastor
v Třinci. Volby na uprázdněné místo pastora
byly potom vyhlášeny na 1. neděli po Velikonocích, 3. dubna 1921.
O tom, jak dopadly, a co dalšího se v našem
evangelickém sboru na jaře před 100 lety
odehrávalo, se dočtete v dalším čísle MiniZpravodaje.
Vlastimil Ciesar,
administrátor farního sboru SCEAV
v Komorní Lhotce

INFORMACE
Domov pro
seniory SAREPTA
Život je šance - využij ji!
Život je píseň - zpívej ji! Život je život - žij ho!
Předvánoční čas i samotné Vánoce byly
letos jiné pro všechny z nás. Museli jsme se
přizpůsobit vládním opatřením, izolaci i karanténě. Společnou cestou s rodinnými příslušníky, přáteli a dobrovolníky jsme dělali
vše proto, aby i tyto „izolované“ Vánoce
byly pro naše seniory krásné, plné pohody,
lásky a vděčnosti.
Přání většiny našich klientů byla stejná - setkat se s rodinou, strávit s nimi svátky, být si
nablízku. Situace nám však neumožňovala
tyto tužby splnit, jsme proto nesmírně vděčni za Vaši ochotu, pomoc a odhodlání společně s námi zpříjemnit všem našim seniorům vánoční čas. Děkujeme pracovníkům
firmy HYUNDAI, již třetím rokem všechny
naše seniory obdarovali dárky, dle přání každého seniora. Zaměstnanci této firmy se
velmi těšili na osobní předání dárečků, popovídání si s našimi klienty, objetí a hlavně popřání si krásných vánočních svátků a všeho
dobrého do nového roku. Krásně zabalené,
čitelně označené dárky byly dovezeny, avšak
samotné předání proběhlo prostřednictvím nás pracovníků domova.
Všechny dárky i s pozdravy
jsme předali a těšili se společně z dobročinnosti
všech těch, kteří nás obdarovali. Rovněž děkujeme
naší partnerské organizaci
Naemi Wilke Stift, která
nám dárky přivezla až z německého města Guben a paní
Marii Foldýnové, která letos pro
všechny obyvatele domova napekla domácí cukroví.
Je tady nový rok a my můžeme zase o něco
svobodněji dýchat. Návštěvy jsou stále omezené, ale v rámci domova se pomalu začínáme setkávat, v jídelně u jídla a rovněž u různých činností. Kulinářská a tvořivá dílnička,

trénink paměti, kondiční cvičení, herní a filmové odpoledne, taky obyčejné louskání
ořechů, musím prozradit, že jsme zjistili, že
máme málo kladívek pro rozbíjení ořechů, takový byl zájem, zavzpomínali jsme, jak se ořechy sbíraly, louskaly a co všechno se z nich
dalo udělat a samozřejmě jsme nezůstali jen
u slov, ale i dobrou ořechovou buchtu jsme
si upekli. Všechny tyto společné aktivity nás
znovu pojí dohromady, jsme spolu, usmíváme se a radujeme se z maličkostí, které nám
ještě před nedávnem přišly jako samozřejmé. K dobré náladě také přispívá básnická
tvorba naší seniorky paní Zdenky Krečmerové, která nám svým psaním vždy zpříjemní
společné chvíle.
Úryvek básně:
Je tady Nový rok, ať už nemáme nemoci,
ať nám je od všeho zlého pomoci.
Ten kdo je teď nemocný, ať se pomodlí,
to pomůže
a na jaře nám zase pokvetou růže.
Lidi vzbuďte se, mějte se rádi,
ať jsme všichni kamarádi….
Bc. Simona Koniarová,
sociální pracovnice

INFORMACE
HASIČI
V NAŠÍ OBCI
Hasiči, požární
sport a rok 2020
Když se řekne rok 2020, většině lidí se vybaví nákaza COVID-19 ……
Zeptejte se ale těch nejmladších. Konkrétně
našich mladých hasičů. I přesto, že neměli
tolik tréninků jako v předchozím roce a soutěže byly oznamovány nebo rušeny téměř ze
dne na den, dokázali reprezentovat SDH Komorní Lhotka na výbornou. A že to neměli
jednoduché ……
Změna místa pro trénování! COVID nám způsobil to, že jsme nemohli trénovat tak, jak
jsme byli zvyklí, v areálu DZP, který vyžíváme
již tři roky, za což jsme moc vděční. Nicméně
bylo nutné rychle vymyslet náhradní plán. Podařilo se! Pan Petr Zagora byl ochoten poskytnout krásné místo na jeho louce, čímž
nám zachránil sezónu 2020. DĚKUJEME !!
A jaká tedy ta sezóna byla? Když si to řekneme v číslech, je to “devatenáct ku dvaceti šes-

ti“. Přesněji… devatenáct soutěží a dvacet
šest pohárů!
To zní skvěle a je to skutečně tak. Soutěžíme
v požárním útoku a v závodech TFA (železný
hasič).
V požárním útoku se nám dařilo velice dobře.
Ještě tři roky zpět jsme byli naprostí nováčci,
kteří byli rádi za každý platný pokus. Teď už je
to jiné. Mladší žáci, dá se říci, jdou na jistotu.
Všechny pokusy měli platné, většinou se drží
ve výsledkové listině v TOP PĚT a pro pohár si
loni šli hned třikrát! V kategorii starší žáci,
tam už se emoce projevují víc. Chuť vypálit
co nejrychleji byla příčinou i nějakého toho
neplatného pokusu. Pak ale přijde noční soutěž Lučina, živý přenos, třicet družstev, včetně havířovského „áčka, béčka“ a další top
týmů. SDH Komorní Lhotka starší žáci? Předvedou nejrychlejší čas soutěže a jdou si pro
první místo!!! To ještě nebylo vše, dorost si
na této soutěži šel pro třetí místo. SDH Komorní Lhotka dvakrát v živém přenosu a na
stupních vítězů!
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Dorostem nám získané poháry nekončí.
Také muži a ženy našeho sboru přispěli.
Muži získali dva poháry, jeden za první
místo a druhý za třetí. Oba ze soutěží v
Řece. Ženy vybojovaly druhé místo na noční
soutěži v Řece a třetí v Tošanovicích.
A kde se nám dařilo ještě víc? Na soutěžích
TFA. SDH Komorní Lhotka byla v roce 2020
celkem devatenáctkrát na stupních vítězů!
Ve všech kategoriích se podařilo vždy něco
vyhrát. Naši žáci se drželi po celou sezónu.
Když přišlo vyhlášení Beskydské ligy železného hasiče, Komorní Lhotka byla na stupně vítězů pozvána celkem šestkrát.
Byla to krátká sezóna, ale úspěšná! Moc bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás podporují. Jste součásti našeho týmu…
Je tady rok 2021a my jen čekáme, kdy se budeme moci zase pustit do tréninků. Také
chystáme další akce a možná dojde i na kategorii „miníků“.
Jestliže máte zájem přihlásit prcka k hasičům, můžete kontaktovat naše trenéry: Jaroslava Santariuse, Renátu Lafkovou, Martina Hampla, Lukáše Kota nebo Petru Smolonovou.
Činnost sboru jako taková, byla velice omezena z důvodů epidemiologických opatření.
Na začátku roku jsme ještě stihli uspořádat
tradiční Hasičský večírek na téma „osobnosti“. Opět se podařilo vytvořit skvělou
atmosféru a všichni se dobře bavili. Jako
vždy celý zisk z akce šel výhradně pro potřeby „mladých hasičů“. Uskutečnit další plánované akce se nám již nepodařilo …..
Výjezdová jednotka SDH Komorní Lhotka
v uplynulém roce zasahovala u 36 událostí.
Jednalo se o 3 požáry a zbytek pak o technickou pomoc, jako např. odstranění stromů z komunikací či drátu elektrického vedení, likvidace nebezpečného hmyzu, odchyt
hada, pročištění propustků a kanalizací,
úklid vozovky od hydraulického oleje apod..
Veškeré informace jsou průběžně zveřejňo-

vány na „fb“ stránkách SDH Komorní Lhotka.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podílí na chodu sboru, trenérům
MH a výjezdové jednotce za odvedenou
práci v roce uplynulém roce.
Do roku 2021 přejeme všem všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
osobních i pracovních úspěchů a našim hasičům mnoho sil a elánu.
Výbor SDH Komorní Lhotka
(js, am)
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Autentický zážitek klienta
EXIT Terapeutické komunity
MŮJ PRVNÍ DEN NA KOMUNITĚ
Užíval jsem drogy a doma se to provalilo.
Pak jsem se to dozvěděl. Rodiče mi oznámili, že je se vším konec a čeká mě buď EXIT,
nebo jiné zařízení – komunita Krok nebo Psychiatrická nemocnice Kroměříž. Ta třetí možnost se mi líbila nejvíc, protože je to blízko,
vlastně jsem byl zásadně pro, tak mi to i slíbili. Pak ale obrátili, když se doslechli, že
tam nějací pacienti „hulí”, takže to bylo z jejich pohledu rodičů najednou tabu. V Kroku
by mi zase vysadili všechny léky, které jsem
užíval, takže se nakonec rozhodli pro EXIT. A
když už se rozhodli, byl jsem smířený.
Když jsem věděl, že se to blíží, tak poslední
týden jsem si už dával pozor, abych neměl
moc pozitivních látek v těle, jinak by se naplnily výhrůžky Krokem. I když mám „furt” co
dělat, ten týden jsem už nic nedělal a jenom
čekal.
Ráno jsme sedli do auta. Jeli jsme asi dvě
a půl hodiny, byl jsem rozespalý, takže jsem
cestu moc neprožíval. Táta cestu znal, takže
proběhla hladce. Pak začaly česko-polské nápisy, a protože mám v Polsku rodinu, nijak
mě neudivily. Když jsem nakonec spatřil ceduli Komorní Lhotka, řekl jsem si, tak jsme tady
a asi tu zůstanu nějakou tu dobu.
Uvítal nás pan koordinátor. S ním jsme už
předtím jednali, takže jsem ho nevnímal jako
úplně cizího člověka. Nemám ve zvyku si
o člověku dopředu něco myslet, byl jsem zvědavý, jak se vybarví, jak bude působit, ale byl
velice v pohodě jako všichni tady. Přišlo mi to
hodně lidské a bez předsudků. To mě mile
překvapilo.
Nástup obnášel hodně papírování. Měl jsem
pocit, že je to asi nutné, když už to tu má
nějak fungovat. Měli jsme celou dobu roušky, dodržovali hygienu. Říkal jsem si, že opatření vyplývají ze zkušenosti a mají asi smysl.
Pak mi ukázali barák. Musel jsem si zvykat
hlavně na schodišti. Horní patro mi připomíná bludiště. Pokoje jsou hezké a koupelna

normální. Zaujalo mě, že je v ní vyložená
sauna, to mi vyhovuje, protože jsem čistotný
a sprchuji se pravidelně. Kuchyň se mi líbí, jak
je v ní vše popsané, kde co je, takže jsem se
v ní hned zorientoval. Vůbec jsem se ale netěšil na vaření. Dozvěděl jsem se totiž, že tu vaří
klienti. Dosud jsem si „kuchtil” jen chleba se
salámem nebo s máslem a byl jsem schopný
si takhle na večeři připravit i celý bochník. Naopak úklid po jídle mi problém nečiní, z
domu jsem zvyklý mýt i „hory” nádobí.
Následovala revize. Probrali mi věci, co jsem
měl s sebou. Bylo jich hodně a prohledali
úplně všechno. Měl jsem třeba v peněžence
psychedelickou samolepku a tu mi zabavili,
že ji dostanu, až to tu dokončím, jestli ji teda
ještě budu chtít. Revize trvala asi půl hoďky.
V úschově zůstaly hygienické potřeby, abych
na ně myslel a náhodou se nezapomněl
třeba mýt, žiletka na holení tam zůstala z bezpečnostních důvodů, uložil jsem si tam i léky,
kapesné, sladkosti a mobil, který tu stejně nebudu používat. Takže mi tu chybí právě ten telefon, jinak asi nic.
Po revizi jsem si musel složit oblečení, nějak
jsem si to ve skříni uspořádal. Postel mám
vlevo od dveří. Líbí se mi budík na stolečku
v pokoji, který je zařízený vcelku jednoduše,
ale je tam všechno, co je potřeba, a nic tam
nepostrádám.
Na pokoji mě čekala klauzura. Co to je? Dostal jsem šest otázek a měl jsem na ně sám
a bez pomoci odpovědět. Měl jsem na to hodinu a celkem jsem si lámal hlavu s tím, jak
odpovědět, protože se většinou snažím odpovědět správně. Po té hodině přišel terapeut Radim, prý jestli jsem to zvládl, a pozval
mě na seznámení s programem dne. Na flipchart jsme pak sepsali hned program na celý
týden. Do přípravy večeře se mi moc nechtělo, protože chystat jídlo pro jiné lidi mi není
vlastní, pomáhal mi ale terapeut, zvládli
jsme to a jídlo bylo dobré.
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Na večerní komunitě jsme shrnuli dnešní
den. Probrali jsme jeho pozitivní i negativní
části, mohli jsme si říct kravály a pochvaly.
Kravál je jakýkoli kritický postřeh. Žádný
jsem ale nedostal ani jsem ho nikomu a ničemu nedal. Pochvalu jsem ale dostal za snahu, což je asi pravda, když jsem si aspoň poskládal to oblečení.

Následovalo už jen večerní osobní volno.
Hodil jsem si sprchu a šel jsem si lehnout.
Usínal jsem s pocitem vyčerpání, už jsem
na nic nemyslel. První den v komunitě jsem
tak měl za sebou a tři měsíce mě teprve čekají. Jaké asi budou?
Za laskavého přispění a souhlasu klienta
sepsal Jan Krýsa,
pracovní terapeut EXIT TK.

BEZPEČNOST DĚTÍ V SILNIČNÍM
PROVOZU O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Text tohoto článku se věnuje jedněm z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, a to dětem. Doprava se stala neodmyslitelnou součástí našich životů, proto je důležité seznámit děti s různými dopravními situacemi již v útlém věku a takto ochránit jejich
zdraví. V souvislosti se školním rokem čekají
děti v tomto týdnu pololetní prázdniny,
budou mít více času pohybovat se venku,
proto připomeňme pravidla bezpečného
chování v silničním provozu.
Dítě jako chodec
ź děti by měly vědět, jak a kde se správně
přechází přes silnici, a také, že i na přechodu pro chodce musí být ostražité, je
důležité se rozhlédnout, navázat s řidičem oční kontakt
ź naučte děti vnímat zvuky na ulici, seznamte je s různými druhy dopravních prostředků, jejich významem a jak mohou
být nebezpečné - ověřte, zda děti správně
rozpoznají barevnou signalizaci na semaforu
ź při hře s autíčky můžete dětem ukázat, jak
může být dlouhá brzdná dráha vozidel
jedoucích různou rychlostí
Dítě jako spolujezdec
ź vždy používejte ve vozidle správný zádržný systém pro své dítě
ź sdělte mu, co se stane, když se nepřipoutá bezpečnostním pásem
ź informujte jej, jak správně nastupovat
do vozidla a vystupovat z něj

ź a proč nemá za jízdy vyrušovat řidiče

Jak naučit děti pravidlům silničního
provozu?
Zodpovědní rodiče jsou tím nejlepším příkladem. Už v předškolním věku děti velmi
rychle postřehnou, jak se správně orientovat v dopravním prostředí, bude tak pro ně
v budoucnu mnohem jednodušší zachovat
se bezpečně v závislosti na vzniklé situaci.
Dávejte také pozor, ať nejste vlastním dětem špatným příkladem. Děti samozřejmě
vnímají i nesprávné chování, které vidí
u dospělých a mohou ho napodobovat.
Vyvarujte se proto například přecházení vozovky na červenou, nesprávnému přecházení přes silnici či přejíždění plné čáry.
Při společných procházkách využívej různých nastalých situací a dítěti vysvětlete, jak
se v nich zachovat a jaké jsou povinnosti
chodce. Při pozorování ostatních lidí můžete s dítětem zhodnotit, zda se v silničním provozu chovají správně, popř. co dělají špatně.
Sledujte semafory pro chodce i vozidla,
nechtě dítě popsat význam jednotlivých
barev. Na bezpečném místě naučte dítě ovládat správnou techniku jízdy na kole či odrážedle, naučte je správně používat cyklistickou přilbu. Formou hry ukažte dítěti řešení
různých dopravních situací.
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

INFO Z KNIHOVNY
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
na základě usnesení vlády ČR č. 57 ze dne
22. 1. 2021 se podle čl. II bodu 6. omezuje
provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než
bezkontaktně, tzn. chcete-li půjčit/vrátit
knihy napište na e-mail:
knihovna@komorni-lhotka.cz,
nebo zavolejte: 724 994 853,
domluvíme si termín předání, nebo uložení
do KNIHOVNÍHO BOXU. Všechny stávající
výpůjčky se Vám automaticky prodlužují.
Také si můžete vybírat z on-line katalogu (odložit z poličky) a knihy Vám připravím.
Pro rezervaci knih z ON-LINE KATALOGU se
musíte přihlásit: přihlašovací jméno je vaše
číslo čtenářské průkazky a pin (heslo) je
RRMMDD - poslední dvě čísla z roku narození, měsíc a den, např. narodil jsem se 1. 2.
2021, pin je tedy 210201. Pokud by jste s přihlášením měli problém, knihy si můžete objednat e-mailem, přihlašovací údaje Vám na
Vaši žádost mohu zaslat e-mailem nebo
SMSkou.
SLEDUJTE PROSÍM WEB KNIHOVNY:
knihovna.komorni-lhotka.cz
Zůstaňme v kontaktu,
přeji Vám všem pevné zdraví.
Knihovnice
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„Periodický tisk samosprávného územního celku“
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: E 22181
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