LIGOTSKÝ
MINI ZPRAVODAJ

č. 4
2019

Ligotský jarmark
2019
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ
Žádáme rodiče nově narozených dětí,
aby se dostavili do kanceláře OÚ s rodným listem dítěte.
A CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:
POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019 (600,-Kč/os.) Po lhůtě splatnosti poplatku za odpad, to
je 31. 8. 2019, budou zasílány UPOMÍNKY. Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví na č. účtu:
23425781/0100:
VS (odpad): 1340, SS: číslo domu

•

PLATBA STOČNÉHO
Platbu stočného za IV. Q. 2018 a I. Q. a II.Q. 2019 je
nutno uhradit ihned na č.ú.:
19-3769310247/0100
VS: 2321 SS: č.p./č.e.
Platby v hotovosti jsou prováděny v kanceláři
Obecního úřadu v Komorní Lhotce.

URGENTNÍ VÝZVA K OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU NAPOJENI NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ
Žádáme majitele rodinných domů a rekreačních nemovitostí, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizační síť, která je v současné době ve správě společnosti Služby občanům s.r.o., a
dosud se společnosti nepodepsali smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací, aby se neprodleně dostavili do kanceláře Obecního úřadu Komorní Lhotka k podpisu této smlouvy.
Děkujeme za spolupráci. Úřední dny: pondělí a středa: 08.00 – 12.30 13.00 – 17.00

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
PRO OBČANY KOMORNÍ LHOTKY
Bezplatné ústní právní poradenství
pro občany Komorní Lhotky je každé liché pondělí v měsíci od 15.00 – 17.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.

KNIHOVNA NOVĚ NABÍZÍ BOX
na vrácení vypůjčených knih,
kde může čtenář knihy vrátit,
když je knihovna zavřena. Box je
umístěn ve 2. patře Obecního
ú řa d u p ře d vc h o d e m d o
knihovny.

USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTEV OBCE NAJDETE NA :
www.komorni-lhotka.cz/dokumenty[100]-[cz]-zapisy-a-usneseni
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INFO
INFORMACE
Z OBCE
JUBILEJNÍ XX. ROČNÍK ..........
LIGOTSKÉHO JARMARKU

..........

Poslední červencová sobota patřila již po
dvacáté LIGOTSKÉMU JARMARKU, na který se
těšili nejen místní občané, ale také návštěvníci
ze širokého okolí.
..............................................................
XX. ročník LIGOTSKÉHO JARMARKU, nabízel
velice zajímavý program, který probíhal na dvou
pódiích. Největším lákadlem pro návštěvníky
bylo hudební duo TĚŽKEJ POKONDR, které to
rozjelo opravdu ve velkém stylu. Zazpívat přijela, teď už známa zpěvačka a výherkyně televizní
pěvecké soutěže – TEREZA MAŠKOVÁ, která pochází z nedalekých Oldřichovic. Na své si přišli
také příznivci country muziky v podání hudební
kapely PÁR STRUN ze Stříteže, dále hudební a taneční kapela CZYMU-NI?, „Gymnasci“ z Vendryně, hudební kapela ALL DĘTE z Polska, OLYMPIC
REVIVAL, dechová kapela BŘEZOVJANÉ z Březové, děti z MS PZKO Třanovice a své taneční
umění nám také představily děti a mládež z RADOST & IMPULS dance company z Bohumína. O

večerní zábavu se pak postaral DJ JEŽ.
Celým programem nás provázel známý moderátor Roman
Pastorek. Nechyběly ani atrakce a ani animační
programy pro děti. Jarmark klasicky doplnil stánkový prodej, a místní podnikatelé a spolky se postarali o pestrou nabídku občerstvení. Doprovodným programem byl košt vín z Jižní Moravy s
heligonkářem a karikaturistou Janem Grabcem.
Děti si mohly zasoutěžit na LIGOTSKÉM SRANDAMAČI a vyhrát hodnotné ceny. Celý den byl
areál pořád plný lidí, proto si myslím, že se jubilejní XX. ročník LIGOTSKÉHO JARMARKU opravdu povedl.
Velká poděkování patří naším sponzorům a
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci jarmarku.
XX. ročník LIGOTSKÉHO JARMARKU byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Těšíme se na setkání s Vámi, na XXI. LIGOTSKÉM JARMARKU, který se bude konat 25.7.
2020.
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BEZPEČNÉ PROŽITÍ LÉTA

Prázdniny jsou tady, děti už se nemohly dočkat a dospělí se těší na dovolenou. I toto odpočinkové období však není zcela bez rizik. I v létě
bychom měli dbát na základní pravidla požární
bezpečnosti, aby nám nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody.
.......................................................................
Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme na delší čas svou domácnost bez dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě. Ideální je
vypnutí celého elektrického okruhu na centrálním jističi, spolu se zastavením plynu a vody na
centrálních uzávěrech.
Během letního období zůstávají také děti
bez dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V
této době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. Snaží se například překvapit rodiče samostatně uvařeným
obědem, což nezřídka končí vzplanutím oleje na
pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. Častou
příčinou požárů v tomto období je již tradičně
hra dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích, senících nebo v
lese. Děti se v tomto období také rády „baví“ telefonováním na tísňová čísla a neuvědomují si,
že mohou blokovat volání jiných, kteří skutečně
potřebují pomoc.

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

Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu
nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný
zákaz těchto činností.
Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé,
kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami.
Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnějšímu odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné
koncentrace.
V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým
hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky
mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání
zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je
vyloženě hazard s jejich zdravím. Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za čelním sklem vozidla. Na přímém slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, který je v uzavřeném prostoru vozidla často doprovázen požárem.
Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje!

Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v
lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen
chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak
pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném
ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně rozšířeného
mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Nazapomínejte, že také při grilování je třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě silného větru
raději negrilovat vůbec.
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SAREPTA Komorní Lhotka

ČERVENCOVÝ VÝLET
V úterý 9.7. 2019 proběhl v našem
domově výlet, kdy jsme společně navštívili
kamennou výstavu, Pomník letců a nakonec
nás čekal oběd v restauraci na okraji Těrlické
přehrady.
Dopoledne se naší první zastávkou stala
kamenná výstava v Těrlicku pod vrcholem
Babí hory. Expozice mnohatunových soch z
kamene krásně dotvářela krajinu v nově
vzniklém Sochařském parku. Naši klienti se
mohli kochat nejen sochami pocházejícími z
různých koutů světa, ale i nádherným
výhledem na Moravskoslezské Beskydy. Díky
slunečnému počasí jsme viděli Lysou horu,
Godulu, Javorový a mnoho dalších vrcholů.
Jako další jsme navštívili Dolní Těrlicko a
Pomník letců, který připomíná tragédii ze
září roku 1932. Tvoří ho postava letce v
nadživotní velikosti, který v pravé ruce drží
ratolest vítězství a levou se opírá o vrtuli
letadla. Pomník stojí na místě, kde se zřítila a
zahynula slavná polská posádka, vítězové v
té době největšího světového závodu.
Cílem našeho letního výletu byla těrlická
restaurace Hájenka, jejíž kuchyně se
specializuje na výrobu výborných a v našem
regionu velice oblíbených domácích
plněných bramboráků. Naši klienti si mohli
vybrat z více než 40 druhů placků a to nejen
slaných, ale i sladkých, které byly plněny
hlavně ovocem a smetanou. Vynikající oběd
jsme si za příjemně teplého počasí mohli
sníst na velké, zastřešené terase.
Všem účastníkům, klientům i doprovodu,
se výlet velmi líbil. Všichni se do syta najedli a
domů jsme se vrátili spokojení a plní
krásných zážitků.
Jménem domova
tým pracovnic aktivizace
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DOZP Komorní Lhotka
............................................

ČERVNOVÉ AKTIVITY

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

Začátkem června se klienti zúčastnili
každoročních Olympijských sportovních
her v Zubří na Vysočině, které pořádá Jihomoravský kraj pro zařízení sociálních
služeb. Tato akce se koná od pondělí do
pátku, kdy se soutěží, ale také jsou různé
zábavné aktivity, jako bocca, orientační
běh, diskotéka, opékání párků, plavání v
rybníku, jízda na šlapadlech, procházky
do lesa atd.
...............................................................
Klienti soutěžili v různých disciplínách
např. skok z místa, překážková dráha s
během a míčem, hod na cíl apod. Z těchto disciplín si přivezli medaile, dárkové
předměty a spoustu zážitků. S jinými klienty jsme se zajeli podívat do Ostravské
Zoo na celodenní výlet, při procházkách
jsme krmili zvířata, a také jsme se občerstvili a ochutnali zmrzlinu. V rámci spolupráce s místní knihovnou nám paní Katka
Charbuliaková domluvila ukázku canisterapie. Sešli jsme se u nás v domově s canisterapeutkami z Ostravy a s jejich psy.
Přijely 2 dámy se třemi psy – zlatý retrívr,
australský ovčák a kříženec. Australský
ovčák nám předvedl, jak pomáhá asistenční pes při svlékání, dále poslušnost a
vzájemnou spolupráci s člověkem. Na takovouto terapii klienti velice pozitivně reagují, neboť jim to přináší zlepšení psychického i zdravotního stavu. Z jejich výrazu tváře jde vidět, jak jsou spokojení a
šťastní v bezprostřední blízkosti a dotyků
psa. Proto také máme dohodu s canisterapeutkou Mgr. Beránkovou, která k nám
dochází každý měsíc se svou fenkou Bibi
nebo Nana. Začátek léta si vychutnáváme na zahradě na terase, kde s klienty i
grilujeme a společně plánujeme, co podnikneme v dalších dnech.
Za ISÚ Komorní Lhotka
Simona Dvorníková
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„Byli jsme se
......... také podívat do
úplně nové sanitky,
kde nám
27. 5. jeli žáci čtvrtého a pátého ročníku na
ukázali přístroDen otevřených dveří na Záchrannou stanici v
je, některým doNemocnici Třinec. Na několika stanovištích viko n c e m ě ř i l i
děli resuscitaci, vybavení sanitky, defibrilaci,
tlak, tep a okysaj. Jak je tato zkušenost zaujala, pak psali ve
ličení v krvi.“
slohovém cvičení. Tady je několik postřehů ze
David
slohových prací:
„Také nám uká....................................................
zali, že když se
„Na Záchranné stanici se nás ujal záchranář
provádí masáž
Marek, který nás zavedl k záchranářce Janě,
srdce tak se člokterá nám ukázala masáž srdce, kterou jsme si
věk
unaví. Ale
mohli vyzkoušet.“ Anežka
oni
tam
měli takový přístroj, který stojí cca půl
„Viděli jsme film o AED defibrilátoru. Nejvíc se
milionu,
a on provádí člověku masáž srdce aumi líbila sanitka.“ Niki
tomaticky.“
Eliška
„Dali mě do speciálního lůžka a znehybnili mě.“
„Mě
se
nejvíc
líbil defibrilátor a dispečink na
Gabi
112.“
Štěpán
„Nejvíc se nám líbilo, jak nás dali na lehátko a
Pro žáky byla tato exkurze podnětná a velice se
zavřeli do sanitky.“ Lucka a Maťo
jim
líbila. Jsem ráda, že se naše škola těchto
„Dívali jsme se na prezentaci, jak to funguje na
smysluplných akcí účastní.
112 v Ostravě.“ Michal
Lucie Gavelčíková

.........

JAK JSME MĚLI EXKURZI
NA ZÁCHRANNÉ STANICI

........................................................................................................................................................................
............................ DEN DĚTÍ ............................
V sobotu 1. června se v areálu bývalého hotelu Premiér v Komorní Lhotce konala oslava
Dne dětí, kterou uspořádalaly firmy W8 s.r.o.
a Pires s.r.o.
......................................................................
Pro malé i větší návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a spousta zábavy: malování na obličej, skákací hrad, balónkohraní,
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jízda na koních, vystoupení klaunů, večer nechyběl velkolepý ohňostroj. Hudební stránku
mělo na starosti Rádio Orion.
Chtěla bych poděkovat pánům Jozefovi Valentovi a Tomáši Buzkovi za zorganizování této
velmi zdařilé akce a především za finanční dar
v hodnotě 40.000,- Kč , který byl věnován
dětem ZŠ T.G.Masaryka a MŠ v Komorní Lhotce.
Gabriela Palarčíková

INFORMACE
MATEŘSKÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
.........

NAŠI „PÁŤÁCI“ V PRAZE

.........

Tradiční výlet do hlavního města letos absolvovalo všech sedm žáků pátého ročníku. Jedním ze zážitků byla již jízda samotným vlakem,
mnozí totiž tímto dopravním prostředkem
nikdy nejeli, a proto si samotnou cestu náležitě
užili.
...............................................................
Po příjezdu do Prahy všechny mile překvapilo počasí, které bylo kupodivu chladnější než u
nás, a tak žáci zvládli projít téměř všechny naplánované pamětihodnosti a zajímavosti
města, např. Prašnou bránu, Staroměstské náměstí s orlojem, Muzeum Karlova mostu spolu s
projížďkou po Vltavě, Karlův most, Pražský hrad
s mnoha památkami, Muzeum voskových figurín, Václavské náměstí a jeho pasáž Lucerna a samozřejmě se také projeli metrem.
Na zpáteční cestě nebyla únava na dětech
vůbec znát, naopak ve vlaku probíraly nakoupené suvenýry, hrály hry a užívaly si společně poslední chvíle výletu. Lucie Gavelčíková,tř.učitelka
Náš domov – planeta Země – je vystavená
velkému tlaku, je proto důležité učit ohleduplnému přístupu k ní již děti v útlém věku.
Kolektiv MŠ Komortní Lhotka
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JUBILEJNÍ XX. ROČNÍK
LIGOTSKÉHO JARMARKU

Uzávěrka LIGOTSKÉHO miniZPRAVODAJE č. 5/2019 bude 14. 9. 2019
evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: E 22181
„periodický tisk samosprávného územního celku“
vychází 6x ročně, neprošlo jazykovou úpravou
Podklady, články, fotografie zasílejte na e-mail: zpravodaj@komorni-lhotka.cz
©Vydala Obec Komorní Lhotka, IČ 00494232
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Graf. zprac. a tisk:

A8 REKLAMA kreativ s.r.o. , www.a8reklama.cz , tel.: 775 919 800

