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Vážení spoluobčané,
léto se nám přehouplo do krásně zbarveného podzimu a my vám přinášíme
na stránkách našeho zpravodaje informace
z dění v naší obci.
Rád bych na úvod poděkoval všem hasičům, kteří příkladně reprezentují naši obec
na různých soutěžích a během léta vybojovali spoustu krásných umístění, za která jim
patří veliké gratulace.
Určitě jste zaznamenali, že střecha obecního úřadu září novotou. Rovněž je u konce rekonstrukce vytápění obecního úřadu. Byl instalován nový kondenzační kotel, jednotlivé topné okruhy byly přepojeny do logičtějších celků a byly zapojeny nové ovládací
a termoregulační prvky vytápění. Všechny
změny by měly přinést úspory a lepší efektivitu vytápění celé budovy obecního úřadu.
Těší mě zájem o finanční dar na vybudování
čistírny odpadních vod – na schůzce koncem září se nás sešlo téměř sedmdesát. Připomínám, že do konce roku je potřeba podat předběžnou žádost o finanční dar. Bližší
informace najdete na internetových stránkách obce v sekci „PODPORA VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V
OBCI“.

Z důvodů souvisejících s COVID-19 jsme
mohli teprve letos na jaře zorganizovat vítání občánků narozených v roce 2020. Nově
narození v roce 2021 jsou zváni na vítání občánků dne 26. 10. 2021 – individuální pozvánky dostanete poštou. Ze stejných důvodů se v září uskutečnilo setkání loňských jubilantů. Setkání letošních jubilantů plánujeme na jaro 2022.
Spolkový a společenský život v obci se pomalu vrací do starých kolejí a doufám, že
všechny naplánované akce se budou moci
konat. Nezapomeňte si poznamenat termín 5. a 6. 11., kdy pro nás PZKO připravuje
tradiční divadelní představení, Lampionový průvod 12. 11. a také 27. 11., kdy se odpoledne v areálu za obecním úřadem bude
konat VÁNOČNÍ TRH s rozsvěcením vánočního stromku.
Přestože některé plánované akce jsou již
předzvěstí zimy a Vánoc, přeji vám ještě co
nejvíce prosluněných dnů babího léta.

Jaroslav Szromek
místostarosta obce
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Informace z konání XXXI. (15.9.2021) zasedání
Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pronájem prostor v unimobuňkách na p.č.
28/1 RNDr. Pavle Zagorové, bytem Komorní Lhotka 15, za účelem zřízení cukrárny a
dětského koutu. Výše pronájmu je určená dohodou obou smluvních stran ve výši 1.000 Kč
za měsíc.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí hmotné pomoci ve výši
49 999,97 Kč pro obce postižené v měsíci červnu 2021 tornádem, a to formou dřeva na
zničené a poškozené střechy budov zhotovené firmou Ivan Ručka, IČ 44930232, Na Drahách
263, 739 25 Sviadnov.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku mezi Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 a Obcí Komorní Lhotka,
k projektu "Udržení a zachování akceschopnosti výjezdové jednotky SDH Komorní Lhotka pořízení vzduchové dýchací techniky“ ve výši 60 000 Kč.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje podání projektové žádosti o dotaci
v programu "MMR IROP 2021-2027" v plánované výzvě "Základní školy" na vybudování
multimediální počítačové učebny v ZŠ T.G.M. v přibližné hodnotě 6 000 000 Kč, financování
projektu z rozpočtu obce se spoluúčastí obce ve výši 10% za podmínky přiznání podpory.
ź Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině
Polského kulturně-osvětového svazu Komorní Lhotka, z. s. na rekonstrukci budovy PZKO, se
sídlem Komorní Lhotka čp. 143, ve výši 40.000 Kč.

Ukončení MESOH roku (1. 10. 2020 - 30. 9. 2021)
- REKLAMACE
Vážení uživatelé systému MESOH, k 30. 9. 2021 bylo ukončeno období pro vyhodnocení
třídění odpadů a slev pro rok 2022, tzv. MESOH rok.
Prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve vašem odpadovém účtu správné. Případné
změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 30.11.2021 na e-mailu
burianova.isnoit@gmail.com, popř. na e-mailu urad@komorni-lhotka.cz. Po tomto datu již
nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím uveďte vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu
stanoviště.
Od 1. 10. 2021 začal nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne na podzim roku 2022. Pro
zobrazení svozů odpadu za nové období 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022 si můžete překliknout v
pravém horním rohu odpadového účtu.
Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!
UPOZORŇUJEME NA SPLATNOST POPLATKU ZA ODPAD!!!

Stočné

Stočné za III. Kvartál 2021 se bude vybírat od 20. října 2021.
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GRATULACE RODIČŮM
Srdečně vítáme všechna narozená
miminka a zároveň prosíme rodiče,
aby své ratolesti přihlásili
na obecní úřad.

GRATULACE JUBILANTŮM
v měsíci říjen 2021
Vážení jubilanti, přejeme Vám do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
ź
Mohyla Teodor
ź
Folwarczna Irena
ź
Pyszková Helena

V Komorní Lhotce bude start
extrémního závodu 5BV
Sportovní hala poskytne zázemí účastníkům závodu 5 BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ. Start se
uskuteční v pátek 5.11. ve 22.00 hod. z areálu za obecním úřadem. První závodníky v cíli
organizátoři očekávají v sobotu v odpoledních hodinách.
5BV je extrémní vytrvalostní závod dvojic s orientačními prvky. Smyslem akce je najít hranice
svých fyzických a psychických možností. Závod je zařazen do Česko - Slovenského poháru
Ultratrailu.
PRINCIP ZÁVODU
Účastníci (dvoučlenná družstva) mají za úkol obejít vybraných 5 beskydských vrchů ve
stanoveném limitu a vrátit se na základnu. Jednotlivé vrcholy se dozvídají postupně; první
vrchol na startu a na každém dalším vrcholu informaci o následujícím. Závodníci tak nejsou
schopni předem odhadnout délku závodu. Trať je přitom předem stanovena tak, aby nebylo
možné ji pro běžného člověka překonat. Proto se stává pro všechny závodníky výzvou. Pořadí
dává počet zdolaných vrcholů a čas.
Více informací najdete na www.5bv.cz
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100 let od založení české obecné školy
v Komorní Lhotce
Škola byla zřízena Ministerstvem školství a
národní osvěty jako jednotřídní v roce
1921. Zásluhu na jejím založení nesla Slezská matice osvěty lidové. K provedení zápisu dětí byl pověřen řídící učitel Jan Poloch
z Dobratic. Přípravné práce k zahájení vyučování se protahovaly, 25 dětí zasedlo do
školních lavic až 22. listopadu 1921. Učitelem a správcem školy byl jmenován Štěpán
Bijok, který učil v obecné škole v Dolních Domaslavicích. Velkým problémem bylo umístění školy, která neměla svou vlastní budovu, což nebylo v té době nic neobvyklého.
Školy se umísťovaly do pronajatých objektů a až později byly budovány vlastní školní
objekty. Vyučovat se začalo v budově polské obecné školy u evangelického kostela.
Děti obou škol docházely na dopolední a odpolední vyučování. V tomto školním roce
byla pro vyučování ženským ručním pracím
ustanovena Jožka Zlámalová z Dobratic, katolickému náboženství vyučoval Rudolf
Płoszek a evangelickému náboženství Alexandr Winkler. V průběhu školního roku
1921/22 vzrostl počet dětí z 25 na 37. Škola
zatím neměla ani vlastní pomůcky, ty byly
půjčovány z kabinetu polské školy. Umístění dvou obecných škol (české a polské) pod
jednou střechou se však neosvědčilo, proto
byla již od 1. září 1922 česká škola umístěna
v sále místního hostince č. p. 27 (na místě
dnešního Obecního úřadu). Část hostince
byla pro potřeby školy adaptována. Ze sálu
byla zřízena učebna, předsíň a kabinet.
Místnosti byly vybaveny školním nábytkem, postupně se pořizovaly školní pomůcky a vybavovala se učitelská i žákovská školní knihovna. Děti koncem roku 1922 vystoupily na vánoční besídce spojené s nadílkou a ve druhé polovině školního roku
25. června 1923 absolvovaly exkurzi na kra-

jinskou výstavu v Moravské Ostravě. Školní
rok 1922/23 ukončilo 40 dětí. Ve školním roce
1924/25 vzrostl počet dětí na 51, proto byla zřízena 2. postupná třída a škola organizována jako dvojtřídní, vyučovalo se střídavě půldenně.
Na místo řídícího učitele nastoupil Vítěslav Kubík z Fryčovic a učitelem 2. třídy byl ustanoven
Rudolf Brejška (pozdější ředitel). Jedna ze tříd
byla umístěna v domě paní Anny Urbaňcové
v čp. 44. Ve školním roce 1928/29 byla škola organizována již jako trojtřídní. Nedostatek vhodných prostor k vyučování vedl k zakoupení stavebního místa pro budovu české školy. Výstavbu nového školního objektu inicioval odbor
Slezské matice osvěty lidové. Výstavbu mělo
urychlit i vyslání čtyřčlenné deputace místních
občanů 24. ledna 1928 do Prahy k zástupcům
československé vlády s žádostí, aby byla postavena nová budova české obecné školy co
nejdříve. Dne 7. července 1929 byl slavnostně
položen její základní kámen a v létě roku 1930
byl již objekt vybudován i s přístavbou pro mateřskou školu. Kolaudace proběhla 29. srpna a
slavnostní otevření pak 31. srpna 1930. Škola
nesla čestný název „Masarykova státní česká
obecná škola v Komorní Lhotce“. Do vybudování školy s přístavbou pro mateřskou školu byla mateřská škola (fungující od 5. prosince
1928) umístěna v domku Anny Suškové, č. p.
22 a náklady na provoz nesla Slezská matice
osvěty lidové ve Slezské Ostravě. Dne 1. září
1930 byl zahájen školní rok již v nové budově.
Stavbu provedl stavitel František Hamrlík z Lazů. Náklad na školu činil 750 000 korun. Škola
měla 3 učebny, školní kuchyni, kabinet, dílnu a
kancelář. Mateřská škola využívala jednu učebnu, hernu a kabinet. V prvním poschodí se nacházel byt pro správce školy. V blízkosti školní
budovy byla zahrada a školní hřiště.
Ve školním roce 1930/31 navštěvovalo školu
90 dětí a školku 20 dětí. Politické události závě-
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ru 30. let 20. století na čas ukončily činnost
české školy. V říjnu 1938 polská armáda začala obsazovat Těšínsko. Škola se stala polskou
obecnou školou, do které musely chodit i
české děti, situace trvala do 1. září 1939, kdy
Německo napadlo Polsko a následně vypukla druhá světová války. Za německé okupace
byla v budově české školy zřízena německá
obecná škola (Volksschule). V posledních
měsících války se již ve škole nevyučovalo,
neboť zde byl ubytován oddíl Volkssturmu
(německá lidová domobrana). Školní budova a vnitřní vybavení tím výrazně utrpěly. Po
osvobození byl správou školy pověřen Štěpán Bijok. Budova byla výrazně poškozena,
proto se bezodkladně začalo s nejnutnějšími
opravami. Zápis žáků do nového školního
roku proběhl 2. června 1945. Všech školou
povinných dětí bylo v obci 97. Do české školy
se zapsalo 54 žáků, ostatní žáci čekali na otevření školy s polským vyučovacím jazykem.
Česká obecná škola byla slavnostně znovuotevřena 21. června 1945, o čtyři dny později
byl zahájen i provoz v obnovené mateřské
škole s 18 dětmi. Dne 19. července 1945 byl
ukončen školní rok 1944/45. Tato krátká doba měla sloužit k poválečné adaptaci dětí. Ve
dnech 17. a 18. července byly vykonány zápisy do české obecné školy i znovuotevřené
školy s polským jazykem vyučovacím na další
školní rok 1945/46. Výnosem zemské školní
rady – expozitury v Ostravě ze dne 11. srpna
1945, č. 750/2 – II, bylo povoleno opětovné
používání čestného názvu zdejší školy
„Masarykova obecná škola v Komorní Lhotce“. Dne 7. října 1945 bylo také ustaveno rodičovské sdružení. Ve školní budově byla vzápětí umístěna veřejná knihovna (v místnosti
bývalé školní dílny). Ve školním roce
1946/47 se změnila organizace školy na školu s pěti postupnými ročníky, od 1. prosince
1946 se osamostatnila mateřská škola.
Školní budova sloužila po řadu let v době let-

ních prázdnin jako prázdninová ubytovna či
zotavovna pro děti a mládež. V důsledku školského zákona z roku 1948 se škola stala školou národní. Mimoškolní aktivity dětí byly od
50. let zaměřeny především na členství a dění
v pionýrském oddílu, který byl při zdejší škole
založen 24. června 1952. Pionýrská organizace zde však působila s přestávkami. Například
ve školním roce 1968/69 nebyla PO ustavena
z důvodu nedostatku zájmu o vedení pionýrských oddílů.
Koncem 60. let se začal projevovat úbytek dětí. Od školního roku 1969/70 byla škola jednotřídní (se čtyřmi ročníky), pátý ročník byl
převeden na Základní devítiletou školu v
Hnojníku, ale dvě třídy 5. ročníků byly umístěny stále v Komorní Lhotce. Od školního
roku 1973/74 byla škola nadále organizována
jako dvojtřídní, 5. třída se vrátila do Komorní
Lhotky, ale pouze na dva roky. Od 1. září 1975
navštěvovali žáci 5. ročníku ZDŠ v Hnojníku.
Události po listopadu 1989 se odrazily v činnosti školy, ve škole probíhaly zásadní změny,
které se především projevily v koncepci výuky. Od školního roku 1990/91 začal vyvíjet činnost Junák a o rok později se nepovinným
předmětem stalo i vyučování náboženství. V
roce 1995 bylo rozhodnuto zřídit 5. třídu ZŠ v
Komorní Lhotce, což bylo zrealizováno od
školního roku 1995/96. Dnešní Základní škola
T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní
Lhotka, příspěvková organizace, je aktivním
zařízením, které se snaží přizpůsobovat potřebám dětí nejen v povinné výuce, ale i v rozmanité mimoškolní činnosti, o čemž svědčí
pravidelně podávané informace jak ve výročních zprávách školy, tak na stránkách obecního Ligotského minizpravodaje. Škola spolupracuje s rodiči, místními organizacemi i veřejností. Děti se účastní školních projektů, akcí a různých soutěží a docházejí do několika
kroužků v rámci školy.
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Závěrem zmiňme ještě pedagogy, kteří zastávali funkci ředitele školy a měli tak možnost
utvářet její proﬁl. Byli to:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Štěpán Bijok (1921–1924),
Vítěslav Kubík (1924–1925),
Rudolf Brejška (1925–1938),
Štěpán Bijok (1945–1958),
Josef Vrbík (1958–1963),
Ladislav Řehák (1963–1969),

ź
ź
ź
ź
ź

Vlastimil Škapa (1969–1973),
Josef Svoboda (1973–1990),
Karla Svobodová (1990–1997),
Jiřina Raszková (1997–2004),
Gabriela Palarčíková (2004–dosud).

Skupinová fotografie žáků (2., 4. a 5. ročník), třídní učitel Adolf Návrat, školní rok 1953/54

Ve třídě (3., 4. a 5. ročník), vzadu učitelka Jindřiška Šicová (Tichá), 1955/56

Použité zdroje:
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Komorní Lhotka, příspěvková organizace, Školní kronika č. 1 Masarykova obec. škola v Kom. Lhotce. Těšínský kalendář na obyčejný rok 1932, s. 144– 145.
Fotografie použity ze soukromých zdrojů

Ilona Pavelková
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Den strávený s dobrovolníky firmy HYUNDAI
Zaměstnanci nošovické automobilky se zapojili
do celorepublikového dobrovolnického dne
Give a Gain day, díky kterému jsme měli možnost společně strávit čas. Na jeden den tak
vyměnili jejich běžné pracovní povinnosti
za dobrovolnickou činnost. Celodenní program
byl rozdělen na dvě části. Dopoledne se dobrovolníci věnovali obyvatelům našeho domova,
připravili si různé hry, kvízy a nezapomněli také
na bohaté občerstvení ve formě chlebíčků či
sladkých dobrot. Příjemným zpestřením byl příjezd nošovické Kony Electric. Možnost prohlédnout si auto, posedět si uvnitř a zeptat se
na cokoli, ocenili zejména pánové. Navzájem
jsme si předali spoustu zajímavých poznatků
a příběhů. Závěr dopoledního setkání dobrovolníci zakončili předáním dárků a my krátkou
básničkou, kterou pro naši návštěvu složila klientka domova, NINA.
Báseň pro pracovníky
firmy HYUNDAI
Práce šlechtí člověka,
to poznáte do roka.
Dělat auta je taky velká práce,
proto Vám patří gratulace.
Přejeme zdraví, štěstí
i nějakou tu radostnou novinu
každý, ať má šťastnou rodinu.
Peníze jsou života kolotoč,
kdo je má, má velkou moc.
Ať se Vám daří doma i v práci,
končím svoji gratulaci.

Po krátké pauze na oběd jsme zahájili odpolední program, který byl zaměřen na
úpravy zahradních prostor. Dobrovolníci
společně s námi měli jasný cíl, zkrášlit
záhon před vstupem do budovy. Všichni
jsme tak přiložili ruku k dílu a svižným tempem jsme postupně upravovali terén.
Po náročném kopání a nakládání hlíny jsme
zasadili květiny, položili plachtu a vše zasypali kamením. Výsledek stál opravdu zato!
Ještě jednou děkujeme zaměstnancům
firmy HYUNDAI, kteří nám věnovali svůj
volný čas. Byla to skvělá zkušenost nejen
pro všechny klienty, ale také pro pracovníky. Věříme, že tímto naše spolupráce
nekončí a těšíme se na další společná
setkání.
Sociální pracovnice,
Bc. Simona Koniarová
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Užíváme si poslední
teplé dny…
Babí léto je tady! Venku je krásně, svítí sluníčko a my společně přemýšlíme, kam
bychom vyrazili na výlet. Strávit čas na příjemném místě, dobře se najíst i napít, to je
náš cíl. Otázkou však zůstává, zda dáme přednost námi oblíbené restauraci, kde jsme loni
skrze covidovou pandemii nemohli, nebo
vyzkoušíme něco nového. Naši klienti však
mají jasno, pojedeme tam, kde to dobře
známe a kde nám zaručeně chutná, neboť jistota je jistota. Dlouho se nerozmýšlíme
a přání obyvatel domova plníme. Zvedáme
telefon, voláme do těrlické Hájenky, rezervujeme stůl pro 15 osob a objednáváme celkem 34 plněných bramboráků. Paní nás
v mobilu poznává a je moc ráda, že jsme se je
rozhodli opět navštívit. Restaurace Hájenka
nás opět nezklamala, výborně jsme se
najedli, napili a už teď se těšíme na příště.
Sociální pracovnice, Simona Koniarová

3D tábor AUTOŠKOLA
Pokud se chceme pohybovat po cestách,
je třeba respektovat pravidla silničního
provozu. Dopravní značky a pravidla tady
nejsou proto, aby nás omezovala, ale aby
nás chránila. Totéž platí i v našem životě.
Žijeme ve společnosti s jinými lidmi, a
pokud chceme, aby nám spolu bylo dobře,
je třeba taky respektovat pravidla.
Jaká? Pravidla slušného chování mají své
kořeny v Desateru. Deset přikázání daroval
Bůh lidem, aby je chránil, aby mohli prožít
šťastný a naplněný život. Stejně jako se při
jízdě autem na každé křižovatce rozhodujeme, kterou cestu vybereme, v životě mnohdy platí totéž.
Náš 3D tábor proběhl ve dnech 26. – 28. července 2021. Seznámili jsme děti s Desate-
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rem, vysvětlili, co které přikázání znamená
a povzbudili k úctě a lásce vůči druhým lidem, ale také vůči Bohu, od kterého se můžeme učit, jak žít. Hráli jsme si, soutěžili,
sportovali, jedli výborná jídla … prostě si
ten společný letní čas užívali. Pokud chcete
o našem táboře vědět víc, podívejte se do
fotogalerie na stránky sboru SCEAV
www.sceavkl.cz
Touto cestou chci rovněž poděkovat vedení
naší obce za finanční podporu a taky všem,
kteří se zapojili, připravili zajímavý program a věnovali svůj čas dětem. Rovněž děkuji našemu sboru SCEAV za skvělé zázemí
v areálu kostela a pokrytí ostatních nákladů
spojených s 3D táborem.
Za organizační tým
Daniela Niemczyková

> Slezská diakonie

Dovolte si věnovat dvě hodiny sami sobě…
Také pečujete o svého blízkého doma nebo o
tom uvažujete? Nevíte si s něčím rady? Jste už
unavení? Uvítali byste radu a povzbuzení? Rádi
byste se setkali s dalšími lidmi, kteří také pečují o
svého příbuzného, abyste si mohli vzájemně
popovídat a předat si získané zkušenosti?
Srdečně Vás zveme na poslední podpůrné akce
pro pečující osoby, které pořádáme v rámci projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob
v Pobeskydí II.“:
Ve čtvrtek 7. 10. 2021 a ve středu 8. 12. 2021
od 16:00 do 18:00 se s Vámi rádi setkáme
na svépomocných skupinách pro laické
pečovatele v domácnosti, kterými provede
paní ThDr. Miriam Szökeová, PhD. Najdete zde
prostor pro vzájemné sdílení s jinými pečujícími osobami, povzbuzení či výměnu zkušeností
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 16:00 do 18:00
připravujeme setkání s odbornicí v oblasti
péče o osoby se syndromem demence, Bc.
Martou Machovou, na téma „Péče o člověka s
poruchou paměti a komunikace s ním“.
Ve středu 10. 11. 2021 od 17.00 do 19.00 se
uskuteční workshop „Fyzioterapie formou
Feldenkraisovy metody“, který bude
lektorovat Mgr. Irena Molin, certifikovaná
lektorka této metody. Workshop bude
zaměřen prakticky na samotné cvičení,
během kterého tak budete moci poznat
efekty tohoto neobvyklého způsobu fyzioterapie

Akce se v závislosti na aktuální epidemiologické situaci budou konat na adrese
Třanovice 188 (SEN centrum) nebo ONLINE formou. Účast je bezplatná.
V případě potřeby Vám během těchto
akcí můžeme nabídnout bezplatný
dohled naší terénní pracovnice přímo
v domácnosti u Vámi opečovávané osoby.
Pro kvalitní organizaci prosím potvrďte
svou účast na tel. čísle: 739 392 024 nebo
na e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz .
Bližší informace naleznete zde:
http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-vpobeskydi .
Přeji čtenářům za všechny naše členy příjemnou dovolenou.

> Betezda
Je to právě rok co
se „naše děti“ - uživatelé Domova pro
osoby se zdravotním postižením Betezda v Komorní Lhotce,
mohli po roce přebývání v náhradním bydlení nastěhovat zpět do svého „domečku“
umístěném v samém centru obce. Ovšem
„domeček“ již nebyl tím, čím býval – rozsáhlá
rekonstrukce z něj vytvořila moderní a důstojný prostor k bydlení. K bydlení ve třech
prostorných bytových jednotkách vybavených novým nábytkem a zařízením . V každé
bytové jednotce bydlí 6 klientů v jedno – či
dvoulůžkových pokojích a mají společný obytný prostor s kuchyňkou ke vzájemnému setkávání, přípravě jídla a jeho konzumaci, ke
společnému sledování TV - tak jak je to v rodinách. Každá bytová jednotka má své sociální
zařízení včetně pračky. V přízemí domu se nachází dvě bytové jednotky a nahoře 1 bytová
jednotka včetně kanceláří a zázemí pro pracovníky. Přístup je bezbariérový, což ve staré
budově nebylo, a navíc je zde prostorný výtah, což jistě pracovníci uvítali.
Jako rodiče a opatrovníci dcery Petry, která v
tomto zařízení Slezské Diakonie žije již 15 let,
hodnotíme tento počin velmi kladně. Domeček si již o rekonstrukci hodně říkal a v podstatě neodpovídal současným trendům v sociálních službách, kterými jsou co největší
podpora samostatnosti uživatelů, větší míra

soukromí a určitě i lepší pracovní podmínky
pro zdejší pracovníky. Líbí se nám, že se klienti s určitou mírou podpory sami starají o své
prádlo, že se mohou podílet na přípravě stravy, v obýváku se kouknout na televizi, případně být spolu jen tak. Anebo se zavřít ve
„svém“ pokoji a relaxovat po svém.
Když jsme s manželem navštívili „domeček“
těsně po rekonstrukci, zdál se nám prostor k
obývání velkorysý, ale trochu chladný. Nejvíce se zalekli polohovacích elektrických postelí, které spíše vnáší pocit nemocniční péče
než tepla domova, a taky možná chybí větší
barevnost a hravost. Jednobarevnost (bílá,
šedá), minimalismus ve vybavení – bohužel,
to je trend současné bytové architektury
nejen v sociálních službách a možná i otázka
financí. Z mého pohledu jsou to však malé
vady na kráse. Co však stojí za uznání, je vůle
Slezské diakonie a jejich pracovníků hledat
cesty ke zkvalitňování života našich “dětí“,
které jsou do konce svého života závislé na
podpoře a pomoci druhých. Zároveň si vážím
zastupitelů a obyvatelů obce Komorní Lhotka, že podporují existenci takovéhoto zařízení v této obci a umožní uživatelům v míře
dané jejich schopnostmi začlenit se do života
obce. Každý člověk, i ten s handicapem, chce
být přijímán a milován.
A tak za nás rodiče, opatrovníky 18 uživatelů
Betezdy – Děkujeme. Marta Szopová
Vyzkoušet si něco nového, získat nový rozhled, zjistit o sobě co dokážu, naučit se jak pomoci lidem s postižením. To a mnohem více
jsem získala prací v domově BETEZDA. Ač nezkušená studentka střední školy, s otázkou:
„Kterou vysokou školu mám jít studovat, co
dál?” jsem nastoupila na brigádu. Na začátku, jsem měla obavy, a představte si, práce
mě začala bavit. Učím se zde víc trpělivosti a
empatického cítění, jsem ráda za tuto možnost naučit se něco nového.
Miriam Kollárová
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EXIT - DVEŘE DOKOŘÁN
Toto je název projektu, díky kterému jsme
mohli zrealizovat Dny otevřených dveří
v naší službě. Exit znamená východ –
v našem případě se jedná o cestu ven z životního stylu mladých uživatelů návykových látek.
Podstatou léčby v terapeutické komunitě
je zajistit klientům bezpečné prostředí,
není tedy možné navštívit nás jen z čiré zvědavosti. Proto jsme začátkem září otevřeli
dveře široké veřejnosti, aby se každý mohl
seznámit s tím, jak to u nás chodí.
Proč hned dny, a ne jen jeden? Vysvětlení je
jednoduché. Den první byl určen návštěvám z řad pracovníků Slezské diakonie,
kteří využili příjemnou neformální atmosféru a dokázali ji společně s námi prožít.
Příležitost si nenechali ujít kolegové ze zařízení Betezda, s nimiž sdílíme společný pozemek, ale vzhledem k náročnosti našich
směn vlastně nikdy nebyl prostor ani čas na
více než sousedské pozdravení. Bylo milé
uvítat u nás kolegy i zástupce vedení.
Druhý den dostali příležitost občané z Komorní Lhotky a přilehlých obcí. Příjemně

nás překvapily dvě návštěvnice, které zde
působily ještě v předchozí službě (Betania
– domov pro seniory), bylo zajímavé vyměnit si vzájemné zkušenosti a dozvědět se
něco z historie budovy.
Co bychom to byli za hostitele, kdybychom
naše návštěvníky ponechali o žízni a hladu.
V nabídce tedy byla káva nebo čaj, domácí
štrůdl, společně s klienty jsme připravili i nakládaný hermelín a domácí utopence. Pro
zvláštní příležitosti v rámci našeho léčebného programu máme k dispozici i výrobník popcornu. Tentokrát jsme jej využili pro
zpestření této události, takže zájemci odcházeli s balíčkem čerstvě pražené kukuřice.
Příprava i realizace Dnů otevřených dveří
nám dala řádně zabrat, ale vynaloženého
úsilí nelitujeme. Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu a těšíme se na další setkání i s těmi, kterým to tentokrát nevyšlo.
Za kolektiv pracovníků EXIT
Terapeutická komunita
Jan Krýsa, Iva Marszalková
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MYSLIVECKÁ SKLIZEŇ
Vážení spoluobčané, rád bych navázal na
předchozí články o myslivosti v Komorní
Lhotce a činnosti našeho mysliveckého
spolku.
V předešlých článcích jsem vás stručně
informoval o činnosti spolku během mysliveckého roku, jehož hlavní náplní byla péče
o zvěř. Pod tento pojem lze zahrnout soubor
všech činností spolku, které ve výsledku
mají pozitivní dopad na populaci a zdravotní
stav zvěře. Jsou to zejména zimní přikrmování, léčení parazitóz zvěře, zajišťování
krmné základny na zimu, péče o prostředí
zvěře – výsadba a následná údržba krytových ploch pro zvěř, ochrana zvěře při senoseči, zazvěřování drobnou zvěří (např. se každoročně pokoušíme opětovným zazvěřováním bažantí zvěří o udržení populace tohoto
druhu zvěře alespoň na minimálních stavech a vypouštíme do honitby cca 40-60 ks
bažantů v hodnotě 15000 Kč.).
K významným činnostem rovněž patří i pořádání mysliveckých kulturních akcí jako jednoho ze zdrojů financování chodu spolku.
Finance jsou potřeba na nájem honitby,
zazvěřování honitby, nákup krmiv pro zvěř,
chov loveckých psů,údržbu majetku spolku
a mysliveckých zařízení a další náklady spojené s činností našeho spolku.
Veškerá tato činnost je zajišťována dobrovolnou prací členů spolku s nespočtem brigádnických hodin.
Odměnou za tuto práci na udržení honitby
je možnost lovu zvěře a její využití z části pro
potřebu členů spolku a z části jako nabídka
široké veřejnosti, ať už formou nabídky myslivecké kuchyně na našich akcích, nebo i jako
prodej zvěřiny.
Lov zvěře je nedílnou součástí hospodaření
s přírodními zdroji a myslivost v naší zemi a
potažmo i v naší honitbě je postavena na
základech trvale udržitelného hospodaření.
Což laicky řečeno v praxi znamená vzít si a
využít z přírody jen tolik, kolik je přírůstek a

udržovat a chovat základ ze kterého přírůstek vzniká. Takovým způsobem hospodaření
je zajištěno pokračování této činnosti v dalších generacích .
V naší honitbě Komorní Lhotka - Hnojník udržitelným lovem obhospodařujeme tyto
druhy zvěře:
Jelení zvěř – lovíme ji v celkovém počtu (jelen, laň, kolouch) 30 ks ročně a lov vzhledem
k rostoucím stavům zvyšujeme.
Srnčí zvěř – lovíme ji v celkovém počtu (srnec, srna, srnče) 90 ks a lov o něco navyšujeme v Hnojníku vzhledem k blížící se
dostavbě dálničního obchvatu Třanovice –
Ropice. Tento obchvat nám protíná významnou lokalitu s vyššími stavy srnčí zvěře a to
nese sebou vysoké riziko srážek se zvěří a
tím škodám na zvěři a v dopravě.
Černá zvěř – lovíme ji v celkovém počtu
(kňour, bachyně, selata) 25 – 35 ks a lov provádíme velice intenzivně bez omezení
počtu. Důvodem je trvalý nárůst populace
této zvěře v celé ČR, ale i Evropě a tlak státu
na redukci populace divokých prasat.
Přes drtivý celoroční odlov černé zvěře, a to
jen s uplatňováním jediné etické zásady (nelovit vodící bachyně do konce srpna), bylo
v ČR uloveno v roce 2020 cca 239 000 ks
černé zvěře.
Černá zvěř má oproti jiným druhům spárkaté zvěře vysokou dynamiku přírůstku. Ta
není v současné době ovlivněna střídáním
žírných roků, jak tomu bylo v minulosti (roky
bohaté na potravu – bukvice, žaludy a další
plody). Takové roky pak přispívaly k dočasnému navýšení počtu zvěře. Dnes má divočák díky zemědělským plodinám žírný rok
téměř stále a navíc má k disposici trvalou
krtinou (lány řepky, kukuřice apod.) znemožňující lov. Odečteme-li z ročního
lovecky využitelného času období, kdy jsou
vzrostlé řepky, což je duben-srpen, kukuřice
červenec – říjen, dále čas, kdy je pro lov
nepříznivé počasí, tak nám zbývá pro efek-
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tivní lov, kterým lze stavy divočáků redukovat asi jen 120 dní v roce. Proto byla vládou
v našich velice humánních mysliveckých
zákonech povolena řada výjimek ze zakázaných způsobu lovu, která zjednodušují pravidla pro lov černé zvěře (je povolena technika nočních zaměřovačů, odlov při sklizni
plodin, vnadění zvěře, apod.). To vše by
mělo napomoci stavy divočáků udržet na
uzdě. Pro zajímavost, černá zvěř byla v českých zemích ve své době na příkaz panovnice Marie Terezie úplně odlovena a její
chov byl umožněn jen v oborách. Tento stav
trval do konce druhé světové války, jejíž
bojové operace obory rozvrátily a uniklá
zvěř se stala základem dnešní populace
v ČR. Ta byla „přiživena“ volnou populací
ze Slovenska, kterou na naše území přehnala fronta. A tak se stalo, že se divočák
díky své populační dynamice z počtu stovek
kusů rozmnožil za 70 let na odhadovaný stav
v ČR 800.000 ks s ročním odlovem téměř
240 000 ks. Naproti tomu současné zemědělské hospodaření neprospívá drobné zvěři, a tak se její stavy alespoň snažíme všemožně držet mírně nad minimálními stavy
daných zákonem .
Chov zajíců v naší honitbě se nám podařilo
stabilizovat díky intenzivnímu lovu lišek
a zvýšení podílů pastevních ploch v krajině,
což nám dovoluje každoročně plánovat

odlov kolem dvaceti zajíců.
Situace s bažantí zvěří však není příznivá
a vyžaduje každoroční udržovací zazvěřování, kdy do divoké populace bažantů dopouštíme zakoupené bažanty z bažantnic.
Zvěř, která dosahuje raketového růstu své
populace, jsou lišky a jezevci. Vymýcením
vztekliny z důvodu ochrany obyvatelstva formou orální vakcinace lišek, kdy očkovací
návnady po deset let každoročně roznášeli
myslivci v rámci celé republiky, se nám negativně vrátilo v enormním navýšení stavů lišek
a jezevců a následně to přispělo k hlubokému propadu stavů drobné zvěře.
Pro zajímavost uvádím, že v roce 2003 bylo
v naší honitbě s výměrou 1700 ha odloveno
51 lišek. Přičemž odborná literatura uvádí, že
zdravá populace lišek je dva kusy na 500 ha.
Čili stav lišek by měl být pro naši honitbu cca
7 ks!! Stejná situace je i s kunou skalní,
naopak tchoř obecný je dnes velice vzácný.
Lov zvěře a její počet je plánován po vzájemné konzultaci se zástupci honebního společenstva jako držitele honitby a se zástupci
LČR jako významným vlastníkem honebních
ploch. Plán i jeho plnění je kontrolováno referátem ŽP v Třinci.
Lov samotný je prováděn v souladu se zákonem a etickým kodexem, humánně a za
doprovodu mysliveckých kulturních tradic.
Ing. Dulava Jiří
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Vi. ročník memoriálu Jarka Molina
Po roční odmlce způsobené pandemii COVID-19 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
další, již šestý ročník soutěže v požárním
sportu - Memoriál Jarka Molina.
Tentokrát se soutěž přesunula z louky pod
saunou k „domku PZKO“. Hlavním důvodem
byla lepší dostupnost pro organizaci soutěže
a také skvělé technické zázemí (WC,
kuchyně apod.).
Soutěže se zúčastnilo mnoho družstev, a to v
kategoriích mini, mladší MH, starší MH,
dorost, ženy a muži. Nechyběli ani polští
hasiči z družební obce Boronów.
Akce se konala opět za velkého zájmu diváků. Ti měli k dispozici bohaté občerstvení

(klobásy, koláčky, zelňačka, hot dogy apod. a
také něco dobrého k pití).
Po skončení soutěže si požární útok mohli
vyzkoušet také diváci, resp. „stará garda“.
Jejich výkon sklidil obrovský aplaus.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách soutěže
nebo přímo zajišťovali chod akce, velké díky
patří místnímu spolku PZKO za možnost využití jejich prostorů, ochotu a spolupráci a
také Obci Komorní Lhotka za pomocnou
ruku při realizování soutěže.
Výbor SDH KL
(am)

Naše družstva se v jednotlivých kategoriích umístily takto:
Kategorie mladší: 1. místo - čas: 15:09 s
Kategorie starší: 2. místo - čas: 15:31 s
Kategorie dorost: 5. místo - čas: 16:69 s

Kategorie muži: 2. místo - čas: 17:80 s
Kategorie ženy: 1. místo - čas: 20:35 s („A“)
3. místo - čas: 21:82 s („B“)
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Zahájení školního roku
v mateřské škole
Provoz v Mateřské škole byl po letních prázdninách
zahájen ve středu 1. září 2021 v plné kapacitě 52 dětí.
Školka byla vyzdobena spoustou obrázků v podobě
organizace dne, znaků podzimního období, třídních
pravidel i dělení tříd podle obrázků a jejich pojmenování.
Celý měsíc září probíhá adaptace v podobě seznamování s novým prostředím, s režimem a organizací
dne.
Děti se v mateřské škole mimo jiné učí společnému
soužití v kolektivu, vytvářet si nové kamarádské
vztahy i zvládat odloučení od rodičů.
Kolektiv MŠ Komorní Lhotka

Srdíčkový den
v mateřské školce
Měsíc září se v naší školce nese hlavně ve znamení
nástupu dětí do MŠ.
Posílit pěkné vztahy mezi dětmi bylo cílem
„Srdíčkového dne“. Protože má srdíčko červenou barvu, sešli jsme se ve slavnostně vyzdobené třídě oblečeni do červené. Celý den se nesl v duchu přátelství,
spolupráce a kouzelných slovíček.
,, Zavařovali“ jsme kompot, „Srdíčkovník“ plný srdíček tištěných bramborovým razítkem, vzájemně
jsme spolupracovali při tvorbě obřího srdce z vršků
od PET lahví, procvičili jsme si jemnou motoriku při
dekorování srdce z přírodních materiálů a během
srdíčkového tance si zopakovali jména svých kamarádů.
Ze všeho nejvíc jsme se však těšili na námětovou hru
„Na cukráře“. Hnětli jsme opravdové těsto, váleli,
vykrajovali a upekli voňavá perníková srdíčka. Po
vychladnutí jsme je nazdobili a nechyběla ani malá
ochutnávka. To byla dobrota!!
Abychom měli na tento den památku, čekal na kamarády „Srdíčkový foto koutek“. Z každé fotky se na nás
smály spokojené děti, což byl pro nás důkaz, že se
tento den vydařil a dětem se líbil.
Kolektiv MŠ Komorní Lhotka

> Základní škola

Školní rok zahájen
Po dvouměsíčních letních prázdninách se
konalo ve středu 1. září slavnostní zahájení
nového školního roku 2021 / 2022 rovněž
i v naší škole. Kromě prvňáčků proběhlo ve třídách 1. antigenní testování žáků, které
všechny děti bez potíží zvládly. Testování
našich nejmladších žáčků proběhlo následující den za dobrovolné přítomnosti rodičů.
Ve škole jsme přivítali 15 prvňáčků, které
doprovodili na první školní cestě rodiče i
někteří prarodiče. Do školy rovněž zavítal i pan
starosta Ivo Sztefek, který popřál žákům i
zaměstnancům pohodové vykročení do
nového školního roku a předal prvňáčkům
sady pastelek a omalovánky. Sdružení rodičů
věnovalo našim nejmladším žákům ručníky,

třídní učitelka 1. ročníku PaeDdr. Sylva Martiňáková připravila pro své svěřence učebnice,
pracovní sešity a další pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.
Z důvodu dodržování protiepidemiologických opatření byla oficiální část zahájení zkrácena, žáci a rodiče obdrželi základní informace k organizaci výuky, školní družiny a
školní jídelny.
V letošním školním roce navštěvuje ZŠ 70
žáků, v MŠ je zapsáno ve 3 odděleních 52
dětí. Služeb školní družiny využívá 50 dětí,
které jsou rozděleny do dvou oddělení.
Také já přeji všem dětem a jejich rodičům ,
pedagogům správním zaměstnancům v ZŠ a
MŠ především pevné zdraví a úspěšné zvládnutí školního roku bez distanční výuky.
Gabriela Palarčíková

> Základní škola

Exkurze do archeoparku
V pátek 17. 9. za velmi deštivého počasí
nasedli žáci čtvrtého a pátého ročníku na vlak
směr Chotěbuz, kde je v Archeoparku čekal
program pod názvem Slovanský den. V replice
slovanského hradiště nás přivítali dobově
odění průvodci a seznamovali žáky s každodenním životem našich předků. Program byl
zakončen několika scénkami ze života přemyslovských knížat, zejména sv. Václava, a ukázkou bojových strategií pradávných válečníků.
Cestou zpět si děti mohly projít budovu muzea
a prohlédnout si zboží, se kterým Slované
obchodovali. Navzdory větru a dešti si žáci
exkurzi užili, zvítězilo heslo „Nejsme přece z
cukru“.
Lucie Gavelčíková

> Mateřská škola Malina
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> Mateřská škola Malina

Zábavné pokusy s Luci

CO SE DĚJE
V MALINĚ

> Pozvánka

Pozvánka na kurz pro rodiče
Někdy už býváme jako rodiče z výchovy unaveni. Cítíme, že nám bere energii stálé vysvětlování, zákazy, příkazy, křik...
Že se nám z rodiny vytratila radost ze společného prožívání, že se spolu neumíme bavit, že
si spolu nepovídáme, že se nám život smrskl do
kusých informací.

Pojďte se s námi zastavit, odpočinout si,
načerpat
ź Pojďte s námi získat nové podněty, způsoby, inspiraci.
ź Pojďte se s námi naučit mluvit tak, aby
nás děti poslouchaly.
ź Pojďte se s námi naučit naslouchat tak,
aby děti s námi mluvily.
Rodičovské skupiny
pro posílení osobních
a rodičovských kompetencí
- 9 setkání kurzu vytvořeného
na základě individuální psychologie Alfreda Adlera a
Rudolfa Dreikurse. Nabízíme
interaktivní setkávání, možnost přijít se svým výchovným
problémem, nahlédnout do
výchovných stylů, sourozeneckých konstelací, zjistit,
proč děti „zlobí“, jak funguje v
našem životě podpora a
povzbuzení, jak sdělovat, abychom byli slyšeni. Možnost se
zastavit, načerpat, sdílet.
V rámci projektu Kompetence
pro stabilnější rodinu II je kurz
pro obyvatele Komorní Lhotky, Ropice, Horní Tošanovice,
Hnojník, Dolní Tošanovice,
Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice
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