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> Úvodník
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou třetí vydání našeho zpravodaje. Na úvod bych chtěl poděkovat všem ochotným, kteří se na přelomu
března a dubna zúčastnili akce „Ukliďme
Komorní Lhotku“. S Vaší pomocí se podařilo
sesbírat mnoho pytlů odpadu. DĚKUJEME!
Střecha Obecního úřadu již dosluhuje. Jsou
místa, kde zatéká a oprava se již nejeví jako
rentabilní. Začátkem května proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce střechy, ve kterém uspěla místní firma pana Samuela Klody. Práce spojené s kompletní výměnou střešní krytiny budou probíhat
v měsících srpnu a září. Prosíme pak o zvýšenou opatrnost při procházení kolem
Obecního úřadu.
Pandemie koronaviru je již na ústupu, postupně se uvolňují opatření, což je jistě příznivá zpráva. Tradiční Ligotský jarmark se
však v létě nebude konat. Současná opatření se stále vyvíjí a z organizačních důvodů
není pořád jisté, že akce tohoto typu bude
možné na 100% pořádat.
Chtěl bych připomenout občanům zapoje-

ným do třídění odpadů (ISNO), aby si nezapomněli alespoň 1x ročně zkontrolovat
svůj odpadový účet a provést inventuru stanoviště na www.mojeodpadky.cz. Přihlašovací údaje najdete na archu s QR kódy nebo vám jej sdělí pracovnice obecního úřadu.
Přestěhování knihovny do prostor bývalé
kavárny je v plném proudu. Otevření v nových prostorách plánujeme na 1.7. a doufám, že se vám knihovna v novém bude líbit.
Zastupitelstvo obce diskutuje o možnosti finančně podpořit individuální výstavbu domovních čistíren odpadních vod pro ty občany, kteří nemají možnost se připojit na
obecní kanalizaci a současně tím nahradí
stávající žumpu nebo septik. Sledujte prosím internetové stránky obce, kde budeme
k této problematice zveřejňovat podrobnější informace.
Přeji Vám všem krásné a sluncem zalité léto.
Jaroslav Szromek,
místostarosta obce

Informace z konání XXVII. (7.4.2021) a XXVIII. (12.5.2021)
zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo uzavření Darovací smlouvy pro poskytnutí fi-

ź

ź
ź

ź

nančního daru z rozpočtu obce Komorní Lhotka, na provoz oddílu kopané TJ Tošanovice, jejímiž členy jsou žáci obce Komorní Lhotka, v hodnotě 5.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo účetní uzávěrku Základní školy T. G. Masaryka, Mateřské školy Komorní Lhotka, p. o. a Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka p.o. za rok 2020 bez připomínek.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka vzalo na vědomí vypracování Územní studie pro obytnou zónu Z17, podle níž bude následně rozhodováno.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce ve výši 30.000 Kč Slezské diakonii, SAREPTA Komorní Lhotka, Domov pro seniory, který je určen k rozvoji sociálně - charitativních činností.
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo dle doporučení hodnotící komise dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku a uzavření Smlouvy o dílo na projekt "Střecha OÚ Komorní Lhotka" mezi Obcí Komorní Lhotka a Samuelem Klodou, Komorní Lhotka čp. 386, IČ:
73307912, za nabídkovou cenu ve výši 1.820.526 Kč bez DPH.

> Info z obecního úřadu
Studie optimalizace odpadového hospodářství obce
Obsahem projektu „Studie optimalizace odpadového hospodářství obce Komorní Lhotka" je
zpracovaná studie, která bude řešit optimalizaci obecního systému nakládání s odpady, na
základě podrobné analýzy navržení optimálního řešení systému nakládání s komunálními
odpady vznikajícího na území obce.
Obec Komorní Lhotka získala neinvestiční dotaci ve výši 85 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu,
který byl podpořen Moravskoslezským krajem.

POPLATEK ZA ODPAD
ź poplatek za odpad (700 Kč/osobu) – občané s trvalým pobytem, úhrada k 31. 08. 2021
ź poplatek za odpad (700 Kč za rekreační objekt), úhrada k 31. 08. 2021

Občané zapojení do systému MESOH (ISNO) si každou úhradu poplatku za odpad ověří
předem (telefonicky, e-mailem, 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. Zkontrolujte si na svých odpadových účtech, zda máte provedenou
aktualizaci stanoviště a dotazníku.
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)

STOČNÉ
Stočné v roce 2021 činí 37 Kč/m³. Paušál na jednu osobu a čtvrtletí činí 350 Kč.
Roční paušál pro rekreační nemovitost činí 1400 Kč.
(trvalý pobyt)
č. účtu: 19-3769310247/0100
SS: číslo popisné
(trvalý pobyt)
SS: číslo evidenční 325xxx (rekreační objekt)

PRÁVNÍ PORADNA
Právní poradna je v červenci a srpnu
zrušena.

GRATULACE RODIČŮM
Srdečně vítáme všechna narozená
miminka a zároveň prosíme rodiče,
aby své ratolesti přihlásili
na obecní úřad.

GRATULACE JUBILANTŮM
v měsíci červnu 2021
Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších
let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
ź Kanioková Zdenka
ź Bujoková Anna
ź Kukuczová Bronislava
ź Urbancová Jaroslava
ź Białoń Jan
ź Kokešová Jana
ź Schwarz Alois
ź Tomaniecová Libuše
ź Nalevajková Artnoštka
ź Wykręt Miroslav

> Stalo se před lety

Finská sauna v Komorní Lhotce funguje již 55 let
V letošním roce si připomeneme 55. výročí
existence místní finské sauny. Ve své době
byla nejen první veřejnou lázní tohoto druhu v okrese Frýdek-Místek, ale vůbec první
saunou v české části Těšínska. V roce 1966
bylo na území tehdejšího Československa
40 finských lázní, z toho 15 v Severomoravském kraji. Saunování má své kořeny v severských zemích. V našem prostředí si našlo postupně s prosazováním zdravého životního stylu hodně příznivců.
Iniciativy o vybudování sauny v Komorní
Lhotce se chopilo vedení obce z popudu
místních organizací Československého červeného kříže v Komorní Lhotce a Hnojníku v
čele s obvodním lékařem MUDr. Josefem
Rozmanitem, který byl zaníceným propagátorem tohoto ozdravného zařízení. Pro výstavbu sauny byl sestaven devítičlenný přípravný výbor, který po jejím otevření fungoval jako provozní. Od října 1966 ji pak převzal do své správy Místní národní výbor.
Již v roce 1964 se začalo pracovat na tomto
záměru. Pro samotný objekt byla vybrána
stará dřevěnice v bezprostřední blízkosti
bystřiny Stonávky s možností využití horské
studené vody k protékání bazénem sauny.
Práce probíhaly v rámci dobrovolné činnosti za pomoci členů obou uvedených skupin
ČSČK a nadšených jednotlivců z řad místních občanů. Během roku 1966 byla stavba
díky finanční podpoře Dolu Dukla a Třineckých železáren dokončena. K jejímu slavnostnímu uvedení do provozu došlo 31. července 1966 při příležitosti tradičního „Beskyd-ského dne pod Godulou“. Svou oblibu
si sauna získala záhy. Za příjemným prožitkem a ozdravnými účinky zařízení jezdili lidé
z blízkého i vzdálenějšího okolí (FrýdekMístek, Český Těšín, Třinec, Havířov, Karviná, Ostrava). Sauna byla od svého počátku v
celoročním provozu. Za tři čtvrtě roku od jejího otevření zde bylo poskytnuto na 9 000

procedur. K sauně vedla asfaltová cesta, v zimě dostatečně udržovaná a pravidelně rozmístěné elektrické osvětlení podél cesty od
autobusové zastávky na návsi až k budově
sauny ocenili zvlášť chodci, kteří měli možnost bezpečné procházky po koupeli ve večerních hodinách. Z počátku zařízení poskytovalo služby jen v pátek, sobotu a v neděli.
Sudé hodiny byly vyhrazeny ženám, liché
mužům. Již po půlročním provozu bylo zřejmé, že nebude možné uspokojit všechny zájemce. Proto vedení Místního národního výboru rozhodlo o přistavení další potní místnosti, druhého bazénu a ostatního příslušenství. V létě roku 1967 měla sauna již dvě
na sobě nezávislá oddělení – pro ženy a pro
muže. Víme, že v roce 1967 byly provozní
dny určeny takto: pondělí a čtvrtek od 17 do
20 hod, pátek od 14 do 20 hodin, sobota od
13 do 20 hodin a neděle od 10 do 20 hodin.
Ostatní dny a hodiny byly vyhrazeny předem objednaným autobusovým zájezdům
či jiným hromadným návštěvám. V sauně bylo důležité dodržovat vnitřní řád. V roce
1967 saunu navštívilo 10 000 lidí včetně školní mládeže. Byl také ustanoven Klub přátel
sauny.
Sauna funguje na principu náhlého střídání
suchého vzduchu, horkého 100–115 °C a
2–10 °C studené vody, případně sněhu. Klient po očistné sprše vstupuje do dřevěné,
dobře tepelně izolované a kamny vytopené
místnosti. Krátký pobyt v přehřátém vzduchu vyvolá na nahém těle intenzivní pocení
a potřebu ochlazení. Ochlazení probíhá v bazénu s protékající přírodní vodou nebo v zimě ve sněhu. Po rychlém ochlazení vstoupí
znovu do potní místnosti, opět se zpotí a následně zchlazuje. Opakovaný proces má proběhnout 3–6krát po dobu necelé hodiny.
Saunování je zdraví prospěšné, působí na
obranyschopnost organismu, na zlepšení
krevního oběhu a látkové výměny, blaho-

> Stalo se před lety
dárně ovlivňuje psychiku i kvalitu pokožky. Jedinci se zdravotními problémy musí však využití sauny konzultovat se svým lékařem, ne pro
všechny je procedura vhodná.
Sauna v Komorní Lhotce si oblibu zachovala
do dnešních dnů. V několika posledních letech proběhly menší i větší interiérové úpravy
i úpravy venkovního areálu. Sauna je majetkem obce, jejím provozovatelem jsou Služby
občanům, s.r.o. Období koronavirové krize pozastavilo provoz sauny. Můžeme doufat, že se
situace brzy změní k lepšímu a zase si příznivci
sauny do zařízení najdou cestu. Po osvěžení těla procedurou si pak mohou prodloužit příjemné chvíle stylovým občerstvením (chléb s
tvarohem, křenem a podmáslí) či v exteriéru
sauny, který je přizpůsoben venkovním posezením a relaxačními prvky k odpočinku v přírodě.

Slavnostní otevření v roce 1966

Ilona Pavelková
Použité zdroje:
Státní okresní archiv Frýdek-Místek, Kronika Komorní Lhotka, díl II., neinventarizováno, s. 137–141, 165.
Navštivte finskou saunu v Komorní Lhotce, 1967. (propagační tiskovina)
Zelený, Václav – Rozmanit, Josef: První finská sauna na Těšínsku. Těšínsko, roč. 10, č. 4, 1967, s. 8–11.

KRÁDEŽ OKRASNÝCH KEŘŮ
Rozmohl se nám tady takový nešvar...
KRADOU SE KYTKY Z VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.
Je velice smutné, že někomu nezáleží na
tom, aby střed naši vesnice lahodil oku a

Díry po azalkách z 23. 5. 2021

mohli se z krásně osazeného a rozkvetlého
náměstí radovat všichni.
JIŽ PO TŘETÍ NĚKDO UKRADL KVETOUCÍ
KEŘÍKY MAGNOLIÍ, AZALEK A PIERISU
Z NÁMĚSTÍČKA.

Díry po magnoliích z 3. 6. 2021

> Stalo se před 100 lety - 3. část

Střípky z dějin evangelického sboru v Komorní Lhotce
V předchozím díle jsme si připomněli, jak
byl farář Jan Unicki 10. července 1921 zvolen pastorem evangelického sboru v Komorní Lhotce. Jeho uvedení do úřadu se konalo 16. října 1921. Instalační akt vedl senior Józef Folwartschny z Orlové za účasti dalších pastorů. Slavnosti se zúčastnil také
okresní starosta Dr. Michalek z Českého Těšína, ředitelé okolních škol, jak i římskokatolický farář Rudolf Płoszek z Hnojníka a
další hosté.
Následující významná událost v životě našeho tehdejšího pastora měla své místo o čtyři
dny později, ve čtvrtek 20. října 1921, když si
v evangelickém kostele v Goleszowie vzal
Zuzanu Rymorzovou.
Novomanželé se na evangelickou faru v Komorní Lhotce nastěhovali v listopadu 1921.
Dnes tento objekt již nestojí, když jej v 90tých letech 20. století nahradila nová, současná farní budova. Avšak ohlédněme se alespoň prostřednictvím těchto historických
střípků, jak to na ligocké faře, která byla ve
své době vyhlášená jako nejpěknější ze
všech evangelických far na Těšínském Slezsku, vypadalo.
V roce 1921 tu ještě nebyl zaveden elektrický proud, svítilo se petrolejovými lampami.
Nebyl ani vodovod, voda se čerpala vědrem
ze studny, která stávala před farou. V kanceláři a v 5 pokojích na patře stála kachlová
kamna. Místnosti však byly velké s vysokým
stropem, takže vyhřát je nebylo tak snadné.
Topilo se dřevem, zejména bukovým. Z těchto důvodů vstoupil pastor Unicki do místního salašnického spolku, díky kterému se přísun paliva na faru usnadnil.
27. listopadu 1921 bylo do evangelického
sboru v Komorní Lhotce přijato na vlastní žádost 16 evangelických rodin ze Stříteže,
které se do té doby hlásily ke sboru v Těšíně.
Část evangelíku ze Stříteže do Komorní Lhot-

ky docházela už od roku 1867, nyní se k našemu kostelu přihlásila obec celá.
Koncem roku 1921 padlo důležité rozhodnutí pořídit do kostela nové zvony. Byla vyhlášena sbírka na jejich pořízení. Původní zvony
byly zrekvírovány během 1. světové války.
Vedení sboru se rozhodlo po vzoru evangelického sboru v Třinci, pořídit zvony ocelové
s tím, že sice nebudou mít tak libý zvuk jako
původní bronzové, nicméně v případě dalšího válečného konfliktu je vojenské úřady neodeberou. S odstupem několika desítek let
se ukázalo, jak bylo toto rozhodnutí moudré
a předvídavé.
Vlastimil Ciesar,
pastor farního sboru SCEAV
v Komorní Lhotce

Ilustrační obrázek

> SAREPTA - Domov pro seniory

Den seniora v domově
Je 6 hodin ráno a v domově je počátek nového dne, klienti se postupně probouzejí a začínají se svými ranními rituály a zvyklostmi.
Ranní hygiena, větrání a stlaní lůžka je každodenním startem nového dne paní Silvie.
„Ráno dělám vše tak, jak jsem byla zvyklá
doma. Skoro nic se nezměnilo.“ Okolo půl 8
se začínají podávat snídaně, které probíhají
ve společné jídelně, v kuchyňkách na patrech či na pokojích. Paní Silvie se stravuje celodenně ve společné jídelně, kde se vždy
sejde i s ostatními obyvateli domova a má
tak možnost být již od rána ve společnosti.
„S holkami se pokaždé počkáme u výtahu a
společně jdeme do jídelny. Po snídani máme
ještě ve zvyku si posedět na chodbě, kde si popovídáme a na nástěnkách zjistíme, jaký program a služby máme dnes na výběr.“
Společné i individuální aktivity probíhají v domově každý den, klienti mají možnost výběru v programu týdne, který je vyvěšen na
všech nástěnkách. Mohou se například zapojit do kulinářské a tvůrčí dílny, zacvičit si s fyzioterapeutkou, pohladit si pejsky na canisterapii, zazpívat si na hudebních aktivitách,
procvičit si paměť, podívat se společně na
film či si zahrát bingo. „Dnes jsme se s děvčaty rozhodly, že si zajdeme něco upéct. Dílna
bude o půl 10, a to máme ještě čas si i posedět. Na kulinářské dílně jsme tak upekly buchtu. Bylo to skvělé, zasmály
jsme se, zavzpomínaly na
staré dobré recepty a řeknu
Vám u toho pečení a vaření
se cítím jako doma.“
V půl dvanácté je čas obědu, a to už paní Silvie za doprovodu ostatních obyvatel domova sjíždí do přízemí výtahem. „Po obědě
jsem zvyklá si zajít na pokoj
a maximálně půl hodinky si

odpočinout, nebo si něco přečíst, ale pozor
sestři, už v jednu hodinu jsem domluvená
s Aničkou a jdeme ven. A víte kam? No na
zmrzlinu. Po zmrzlině jdeme k našemu oblíbenému splavu, často k němu chodíme,
je tam lavička, kde si můžeme posedět
a pěkně si popovídat, no, a pak rovnou na večeři.“ Je pět hodin odpoledne a uživatelé se
postupně scházejí na večeři. „Po večeři jdu
vždy už rovnou na pokoj, kde si pouštím televizi a velmi se těším na telefonát se svým synem. Poté se umyju a chodím brzy spát,
abych byla ráno zase čilá na další nabitý den.
Co Vám mám říkat, já jsem moc spokojená,
pořád máme s holkami co dělat, a dokonce
nás teď čeká vaječina a to bude super!“
Průběh dne paní Silvie zaznamenala sociální
pracovnice
Bc. Simona Koniarová,
SAREPTA Komorní Lhotka.

> EXIT

EXIT z lockdownu
Lockdown. Pojem, který straší dospělou
populaci napříč celou Evropou, klienti
EXIT terapeutické komunity nakonec
zvládli. Jak je to možné?
Rozhodnutí o uzavření obyvatelstva do katastru svých obcí vyvolal zcela jistě zděšení
mezi mnohými z vás. Ani my jsme nebyli výjimkou. Při pohledu do mapy se nám naskytl obrázek, který na jedné straně klaustrofoby nepotěší, na straně druhé však skýtá
úlevu v podobě výzvy k poznávání krásné
obce s neméně malebným okolím.
Zdolat Kotař, to je pro klienty z nížin začátek
úspěchu. Sotva modrá značka opustí asfaltku, následuje vyděšené zvolání: „A to jako
vážně?“ Ano, značkař se s tím nemazal a příroda už vůbec ne, vždyť podle čeho má
tento kopec svůj poetický název? Pakliže se
coby jeden z významů vedle usedlosti nebo
kamenité půdy nabízí i „krpál“, je respekt
na místě. A následuje zevrubný kurz našeho dialektu pro klienty ze vzdálenějších lokalit, nejlépe z Čech. Pokud na výzvu „rožni“ reagují iniciativním hledáním grilovacího náčiní a pod pojmem „cyp“ si představují roh látky, pak je jazykovědný koutek
jistě namístě. Zvukomalebné výrazy šufanek, cukle či brutvana jsou prostě „fajne jak
byk“, klienti si je okamžitě zamilují. A především, díky nim cesta hned lépe utíká,
takže netrpělivý dotaz „Kdy už tam budem“
zazní až v půlce výstupu. Naštěstí od zdolání hřebene je stoupání jen nepatrné, načež
i sebevíc zmoženému klientovi, stejně jako
každému jinému rekreačnímu turistovi,
(ne)zdravě otrne a nasadí vražedné tempo,
díky němuž i terapeuti shodí nějaké to deka
navíc. Formování postavy kvitují klienti s
povděkem, kdy dívky oceňují, že po návratu domů se nebudou muset bát stoupnout
na váhu, chlapci naopak nadšeně vnímají
posilování svalstva dolních končetin. Další
efekt se projeví při nejbližší příležitosti, kdy
nás čeká výstup na Godulu. „To je všechno?“ je reakce, v níž se mísí jakoby mírné

zklamání, bohatě však převážené hrdostí
na společný výkon. Ano, kdo zdolal Kotař,
ten se v rámci katastru Ligotky již nezalekne žádné další výzvy.
O to radostněji pak osazenstvo komunity
přijme zprávu o rozvolnění, což pracovníkům uvolní ruce při plánování tras socioterapeutických aktivit (tak se nedělní výlety
nazývají, poněvadž nejde jen o fyzický
výkon v podobě chůze samotné, ale přidanou hodnotu tvoří složka vlastivědná, sociální v podobě sdílení dojmů a pocitů, poznávání sebe i druhých, komunikace mezi
klienty a terapeuty v méně formální rovině
atd.) Klienti se více než kdy předtím těší na
úklid náměstí, kterýžto jim byl po dobu přísných vládních opatření odepřen. Činnost,
která kdysi mohla zavánět rutinou a ne každého adekvátně naplňovala, nyní získává
nádech zakázaného a opět povoleného
ovoce, které jim tím lépe chutná. Konečně
se cítí být součástí vzácné pospolitosti lidí,
kterým záleží na tom, jak naše obec vypadá
a jak se v ní žije. Závěrečné odklízení štěrkového posypu z pozemních komunikací je
třešničkou na dortu, která znamená snad
už definitivní tečku za touto poctivou a pro
nás všechny náročnou zimou.
Ne, ani my si nepřejeme žádné další lockdowny, ale uvědomujeme si spoluzodpovědnost za zdraví a životy lidí v této těžké
době. A k této spoluzodpovědnosti jsme pokusili přibalit i kousek dobrého pro každého z nás. Těšíme se na shledávání s Vámi
v těchto už konečně radostnějších časech.
Za EXIT terapeutickou komunitu
Jan Krýsa
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SPOLKOVÁ MYSLIVOST V KOMORNÍ LHOTCE II.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych navázal na příspěvek
mysliveckého spolku Komorní Lhotka Hnojník vydaný v předchozím čísle zpravodaje o
činnosti myslivců obcí Komorní Lhotka –
Hnojník.
Jelikož květen a červen je obdobím rozmnožování ptactva a veškeré zvěře, zaměřuje se
náš spolek především na ochranu mláďat
zvěře před dopady jarních prací a senosečí.
Sami asi na první pohled vidíte, že prostředí
okolo obce a částečně v ní je tvořeno mnoha
lukami a poli s pícninářskou produkcí. Jsou
to obrovské plochy, které jsou naši zemědělci nuceni sklízet širokozáběrovými žacími
stroji. Tyto práce probíhají téměř vždy v období kladení mláďat, především srnčí zvěře,
zajíců, ale i bažantů a divokých kachen.
Obvykle tyto práce vypuknou velice spontánně a téměř současně na všech plochách,
jelikož zemědělce řídí povětrnostní situace.
Ti jsou samozřejmě nuceni využít každé
vhodné skuliny v počasí pro sklizeň pícnin
potřebné pro své hospodaření a následně
obživu svých rodin. Tato nezbytná činnost
však sebou nese při souhře nepříznivých
okolnosti negativní dopad na zrovna nakladená mláďata zvěře, především na srnčata.
Byly roky, kdy jsme zaznamenali ztráty vlivem usmrcení při kosení pícnin i 25 srnčat,
což jsou tři čtvrtiny plánovaného přírůstku. Nikoho
asi nenechá klidným pohled na
srnče s usečenými běhy, kterému není
pomoci,
nebo dokonce dospělou
srnu přeseknutou podélným řezem na

dvě poloviny a jejíž dvě srnčata stojící na
pokosené louce opodál a vy víte, že je s nimi
konec.
Dlouhodobě nás tato situace trápí, a proto
se snažíme těmto ztrátám dle možností předcházet.
Opatřeními, která jsme v posledních letech
zavedli a která stojí na těsné komunikaci se
zemědělci, se nám podařilo ztráty výrazně
omezit až na pouze 4 srnčata v loňském
roce.
Výbor spolku začal před několika lety
aktivně komunikovat se zemědělci s cílem
vzájemně koordinovat senoseč s našimi
ochrannými opatřeními. Zde bych rád vyzvednul vzornou spolupráci s farmou p. Karla Poncze z Komorní Lhotky, zástupci spol.
Lukrom s.r.o, p. Ondřejem Novákem z Komorní Lhotky, p. Walachem z Prašivé, p. Talpou z Hnojníku a dalšími, kteří své práce
koordinují s našimi zástupci a snažíme se
společně ztrátám na zvěři předcházet. Zato
našim zemědělcům patří ze strany spolku
velké poděkování!
Členové našeho spolku po oznámení termínu kosení procházejí v rojnici louky a hledají odložená srnčata. Nalezené srnče
schopné útěku je vytlačeno z louky, pokud
tomu tak není, je opatrně vyneseno. Podotýkám, že se vždy musí použít nejlépe
gumové rukavice nebo na ruce natažené igelitové sáčky a nejlépe ještě srnče vzít přes
chomáč pokosené trávy. Pokud se tak neučiní, ulpí na srnčeti lidský pach a i před zasečením za-chráněné srnče přesto uhyne hlady,
jelikož už nebude nikdy přijato srnou. Pokud
se to však udělá správně, srnče vynesete do
nejbližší nekosené krytiny, pak se srna brzo
vrátí a podle pískání srnče znovu objeví a přijme.
Jelikož procházení luk je velice pracné, organizačně, časově a logisticky náročné a v době, kdy už je tráva příliš vysoká je i málo efek-
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tivní, vyzkoušel náš spolek v loňském roce
novou ochrannou metodu, kterou je zavětrování luk pomocí pachových smotků z dřevěné vlny. Tyto smotky napuštěné pachovým odpuzovačem rozhazuje rojnice myslivců plošně po louce ve správný čas před
kosením. Smotky z dřevěné vlny jsou ekologicky rozložitelné, pach je dle okolností
funkční až 14 dní a je absolutně neškodný
pro přírodu a kvalitu pícnin. Do takto „ošetřené“ louky srny kvůli pachu ze smotků srnčata nekladou (nerodí), nebo je, pokud jsou
již schopny pohybu, z louky odvádějí. Efektivita je podstatně vyšší než pouhé procházení
hustých luk. Nejlepší je však kombinace obojího.
Náš spolek spolupracuje – komunikuje aktivně s jednotlivými vlastníky nebo nájemci a
snaží se mít přehled, kdy a kde se senoseč
bude provádět. Samozřejmě vše záleží na
vývoji počasí a organizačních vlivech, jak u
zemědělce, tak na straně mysliveckého spolku. Společně se nám daří tyto ztráty snižovat, za což děkuji všem vstřícným zemědělcům a členům spolku Komorní Lhotka – Hnojník.
Další a naprosto zbytečné ztráty na mláďatech této krásné zvěře jsou lidská neznalost,
kterou se snažíme eliminovat zlepšením
informovanosti ve vztahu k laické veřejnosti
a dětem. Jedná se o sběr nalezených srnčátek v domnění, že jsou opuštěná a dotyčný
mu tím chce zachránit život.
Je to však přesně naopak. Pokud se odebrané srnče podaří doslova vypiplat do dospělosti, není jej už možné vrátit do přírody
z důvodu úplné ztráty plachosti. U srnců dochází k agresivitě vůči lidem (jsou známá i
těžká zranění lidí), u obojího pohlaví je pravděpodobná zranitelnost ze strany aut, lidí a
psů. Proto si dovolujeme opět připomenout
a prosíme předejte poučení i vašim dětem,
že nalezené srnče není opuštěno, ale je jen
matkou odloženo – což je přirozeně ochranné chování této zvěře. Roztomilé srnče
sice láká k pohlazení a pomazlení především

děti, ale tím je odsouzeno k pomalé smrti hladem, protože z důvodu zachyceného pachu
člověka srna srnče opustí. Na nalezené srnče
se proto nesmí v žádném případě ani jedinkrát šáhnout a nejlepší je, co nejdříve opustit
místo jeho pobytu. Bohužel za poslední čtyři
roky jsme měli 4 takové případy. Tři srnčata
se nám podařilo vypiplat, ale v druhém roce
byly dvě z nich strženy psy ve výběhu za hotelem Premiér a agresivní srnec musel být odloven.
Rovněž prosíme naše spoluobčany, aby v době kladení mláďat byli více pozorní ke svým
pejskům, neboť mladá zvěř se díky prosycení
obce zelenými plochami a roztříštěné zástavbě vyskytuje téměř všude a i u cesty před
pánem pobíhající pes rychle ucítí „kořist“.
Majitel obvykle ani nestačí zareagovat a mládě je zmařeno. Evidujeme řadu případů takto zbytečně zmařené zvěře.
Děkuji všem našim vstřícným spoluobčanům
za jejich ohleduplný přístup k přírodě v této
nejkrásnější době – zrození nového života.
Na závěr bych nabídnul následující kontakty
některých členů výboru našeho mysliveckého spolku pro případné hlášení kosení luk,
nálezů uhynulé zvěře, nebo řešení jiných
záležitostí s vlivem na myslivost v obci.
Jsou to:

Děkuji za pozornost a přeji za myslivce našich
obcí hezké léto.
Dulava Jiří

POJĎTE TŘÍDIT
JEDLÉ OLEJE S NÁMI
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky
používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak
člověku znovu posloužit? Stačí je slít do obyčejné
PET lahve a odnést do některé z označených
olejových popelnic. Je to snadné a navíc užitečné.
Pomáháte nejen předcházet ucpání odpadního
potrubí, ale zároveň se podílíte na snižování emisí
CO2.
Jak na to?
Do olejových popelnic můžete třídit všechny
kuchyňské oleje a tuky – z konzerv, z marinád,
salátových zálivek, smažení, nakládané zeleniny
či sýrů. A také máslo, sádlo, výpek z masa. To vše
může ještě dobře posloužit, a přitom vám
neucpat odpady.
Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli
PET lahve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a
dobře uzavřenou lahev odneste do nejbližšího
označeného kontejneru na třídění oleje.
Mapu kontejnerů najdete na:
www.tridimolej.cz/mapa, kde si vyhledáte
ten, který máte nejblíže.
Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává
hodnotnou surovinou. Pokud olej zrecyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat
olejniny pro průmyslové účely, protože
jeden olej je použit dvakrát. Zabraňujete
ucpání potrubí u vás doma i ve veřejné
kanalizační síti. V neposlední řadě tímto
procesem dochází k úsporám Co2.
Dáváme odpadu šanci být znovu užitečný.
Děkujeme, že třídíte spolu s námi!
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DEN ZEMĚ
Koncem měsíce dubna probíhal v naší
mateřské škole projektový program na
podporu přírody „DEN ZEMĚ“. Program byl
přizpůsoben dětem předškolního věku a
děti velice zaujal. Seznámily se, co vše je
příroda, čím mohou přírodu chránit, jak se
dělí na přírodu živou i neživou, se stavem
pevnin a vodstva na zeměkouli, tříděním
odpadů, ale i se šetřením energií a vody.
Děti shlédly na interaktivních tabulích
naučné programy s enviromentální tématikou a také vyráběly výtvarná díla různými
technikami - zeměkoule, barvení putovních
kamínků, sadba rostlin, pokusy s vodou –
vypařování, zbarvení rostlin, rozdíl mezi
vodou z rybníka a potoka. Snahou tohoto
projektu bylo, aby děti poznávaly přírodu
všemi smysly. Vyústěním celého projektu
byl Kosmický program v zážitkovém stanu.

DEN MATEK V NAŠÍ MŠ
Tento týden jsme se věnovali oslavě všech
maminek. Tímto tématem vyjadřujeme
našim maminkám nejen úctu, ale hlavně to,
že je máme rádi. A i přes to, že není v České
republice Den matek brán zákonem jako

významný den, neměli bychom na maminky
zapomínat. Děti vyráběly svým maminkám
přáníčka, učily se básničky, písničky. Povídali
jsme si o tom, co máme na mamince nejraději, kreslili jsme portrét maminek.

Kolektiv MŠ Komorní Lhotka
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Mikrosvět kolem nás
V únoru jsme využili nabídky MÍSTNÍHO
AKČNÍHO PLÁNU II v Třinci a přihlásili se do
Projektu škol, který nabízel realizaci volnočasové aktivity pro naše žáky.
Ve sborovně vznikl nápad zájmového kroužku se zaměřením na podporu žáků se zájmem o přírodní vědy. Jeho vedení se ujala
paní učitelka Sylva Tillová. Ze získané dotace
jsme zakoupili mikroskopy a lupy v hodnotě
25 000 Kč.
Mimořádná nařízení Ministerstva zdravotnictví a opatření vlády ČR neumožnila zapojit
děti všech tříd z důvodu zákazu mísení skupin, a proto jej navštěvují „přírodovědci“ 4.
ročníku.
Cílem realizace kroužku je naučit žáky pracovat s mikroskopy a zpracovávat poznatky pomocí digitálních technologií, utvářet u žáků
kladný vztah k přírodě, ke svému okolí.
Pozorováním vzorků nohy mouchy, stonku
bavlnovníku, slupky červené cibule a vlastních vzorků – květu modřence, listu kopřivy
či smetanky lékařské se dětem otevřel pohled na mikrosvět kolem nás.
Věříme, že od nového školního roku budou
moci nahlédnout do tajů mikrosvěta i další zájemci z ostatních ročníků a zvýší se tak rozvoj
badatelských dovedností u většího počtu našich žáků.
Gabriela Palarčíková

Den Země
Školu „ovládli“ hlodavci, deratizátor ale
nebyl nutný, děti si je odnesly zpátky domů.
I takto lze charakterizovat Den Země v naší
škole, který žáci přejmenovali na Den zvířat.
Letos totiž převládali králíci a morčata. Však
se podívejte sami na další stránce v malé fotogalerii.
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Vážení občané a návštěvníci obce,
bohužel jsme byli nuceni zrušit

LIGOTSKÝ JARMARK,
a PÁLENÍ SVATOJANSKÝCH OHŇŮ
z důvodů vládních nařízení a omezujících podmínek
pro pořádání spolkových, sportovních a tradičních akcí.
Budeme se těšit na příš rok.

ČERVENCOVÁ NOC, SRNČÍ HODY,
TANEČNÍ ZÁBAVA A JEDEME DÁL
se budou pořádat nebo se zruší dle rozhodnu
organizátorů, proto sledujte web obce a obecní vývěsky.
Děkujeme všem za pochopení.
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