
Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej 

                                                                       

LOMŇANŠTÍ DŮCHODCI Z KLUBU DOCHODCŮ PŘI OÚ DOLNÍ LOMNÁ  

SE ROZJELI POZNÁVAT KRÁSY NAŠICH SOUSEDŮ – POLSKO 

 

První zastávka byla ve sklenících v Polském Těšíně, kde si mohli 

návštěvníci nakoupit různé druhy květin, a také toho patřičně využili. 

Pak jsme jeli do Istebne, do „Centrum zdrowia i rehabilitacji“, kde jsme 

měli zajištěný oběd, ale hlavním cílem této návštěvy byl „Park Wodny Olza“. 

Možnosti koupání využili téměř všichni návštěvníci, v parku jsme rehabilitovali 

dvě hodiny, byla to nádhera. Po koupeli jsme všichni rádi šli na oběd. 

Po obědě jsme navštívili chatu „Złoty Groń“, kde jsme udělali malou 

prohlídku, škoda, že počasí nám nepřálo. Odtamtud je pěkný výhled na okolí, což 

nám nevyšlo. Zpátky jsme jeli do Ochodzite, kde nás provedl Krzysztof po nové 

předělávce, byl to unikát.  

Většina si dala pivečko nebo něco jiného. 

Zájezd jsme zakončili ve sportovním areálu v Bukovci, kde bylo příjemné 

posezení. I při špatném počasí byl zájezd hodnocen na výbornou.  

 

Upozornění našim členům, že 1. 6. 2017 se uskuteční smažení vaječiny, 

vstup 2 vajíčka. Občerstvení je zajištěno, je to jako vždy u Lomňanského muzea  

ve 14.30  hod. Co je podmínkou – hlavně vezměte s sebou dobrou náladu, ať se 

nám tato akce vydaří jako vždy.  

Pavel Machník - předseda 



 

Každý majitel je povinen v souladu s ustanovením zákona č. 31/1964 Sb., 

o rostlinné výrobě, ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1, udržovat veškeré pozemky 

v kulturním stavu.  

Upozorňujeme Vás tímto, že pokud nebude dodrženo výše citované 

ustanovení, budeme nucení postupovat v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., 

ve znění pozdějších platných předpisů, kde může být uložena pokuta až do výše 

5 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

OD 1.6.2017 DO 15.9.2017 BUDE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNA NAUČNÁ 

STEZKA MIONŠÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 23. 4. 2017 ve 14:00 hodin vyjela jednotka SDH Dolní Lomná 

k požáru bytu v 2. NP domu s pečovatelskou službou. Jednotka vyjela na místo 

události s vozidly CAS 24 Liaz 1+3 (Šmíd Ivo, Tomica Martin, Kohut Lukáš, 

Wawřač David) a DA 12 Ford 1+2 (Gorzolka Jan, Wáclawek Marek, Jurczak Kinga). 

Velitel jednotky rozhodl vyslat první skupinu v dýchacích přístrojích a jedním 

proudem C z vozidla CAS Liaz. Průzkumná skupina po chvíli nalezla v 2. NP dvě 

zraněné osoby, velitel tedy vyslal druhou záchrannou skupinu zdravotníků. 

U jedné z osob bylo zjištěno tepenné krvácení se zlomeninou dolní 

končetiny a u druhé osoby pohmožděná levá ruka. Hned na místě bylo zastaveno 

krvácení a u obou osob byly použité vakuové dlahy na znehybnění končetin. 

Osoba s poraněnou dolní končetinou musela být transportována na páteřní 

desce z 2. NP před budovu. 

Před budovou zdravotníci osoby stabilizovali sledováním saturace, 

měřením tlaku, podáním kyslíku a ošetřením dolní končetiny a připravili je na 

transport Záchranné služby. 

Po ukončení cvičení byli členové jednotky seznámeni s komplexem 

budovy, s  hlavními uzávěry vody, plynu a el. proudu, s nouzovým otevíráním 

výtahu. 

Cvičení na objekty obce v hasebním obvodu musí jednotka provádět jak 

z důvodů, které jí nařizuje zákon č. 133/1985Sb. o Požární ochraně, tak z důvodů 

školení, výcviku a seznámení se s těmito objekty, kde zpravidla zasahuje jako 

první, než dojedou jednotky HZS Třinec. Cvičením bylo nadále zjištěno, že jediná 

úniková cesta – schodiště - je zastavěna květinovou výzdobou. Při transportu 

zraněné osoby měli čtyři hasiči nesoucí nosítka velmi ztížené podmínky. Stejný 

problém by nastal při situaci transportu nemocné osoby záchrannou službou 

v této budově. 

Požadavky na únikové cesty řeší vyhláška 246/2001.Sb. o Státním 

požárním dozoru, kde se mimo jiné píše, že musí být trvale volně průchodné 

komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových 



cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,  

§ 11, odst. 3, písm. a,b,c). 

 

 

Den 11. 3. 2017 se zapsal do historie hasičského sboru Dolní Lomná 

červeným písmem jako slavný den, kdy bylo vysvěceno zcela nové hasičské 

vozidlo Ford Transit. Jeho zakoupením jsme se posunuli o několik let dopředu, 

protože vydrží zase dlouho bez každoročních investic do oprav.  

Vozidlo bylo spolufinancováno ze tří zdrojů: z Ministerstva vnitra HZS ČR, 

z MSK Kraje a přispěním obce. Ford stál celkem 1 107 000 Kč a  jeho základní 

výbava obsahuje 2 hasicí přístroje, 1 sekeru VRVN -1, lékárničku, 2 svítilny 

nabíjecí, 2 světla s kabelem a digitální radiostanici. 

Vozidlo nepřesahuje svou celkovou hmotností 3500kg, tudíž s ním 

mohou jezdit i členové výjezdové jednotky, kteří mají řidičské oprávnění skupiny 



B, a bude sloužit jak k výjezdům, tak i pro dopravu hasičů na školení, nákupy pro 

jednotku, soutěže, atd. 

V den svěcení vozidla přijali pozvání zástupci obecního úřadu v čele 

s paní starostkou Renatou Pavlinovou, ředitel územního odboru HZS FM plk. 

Nezval, zástupci firmy Karireal, Družební sbor DHZ Klokočov ze Slovenska  

a přátelé hasiči OSP Rajcza z Polska. 

Po proslovech následovalo vysvěcení knězem p. Edvardem Cokotem  

a náš nejstarší člen p. František Filipek pokřtil nové vozidlo šampaňským. 

Poté následoval oběd v Hotelu pod Akáty a malém posezení v Hasičské 

zbrojnici. 

U této příležitosti bych rád všem poděkoval za roční trpělivost  

s dotažením celého projektu do zdárného konce, celému zastupitelstvu obce,  

p. starostce za pochopení a umožnění zakoupení nového dopravního vozidla 

hasičům. 

Velitel JSDH Dolní Lomná - Tomica Martin 

 



Tento měsíc se nesl v duchu spolupráce žáků základní a mateřské školy.  

Pro malé předškoláky bylo připraveno zábavné dopoledne, které vtáhlo 

děti do dění ve školních třídách a posílilo tak jejich sebevědomí před samotným 

zápisem do prvního ročníku základní školy. V jednotlivých třídách plnili budoucí 

prvňáčci za asistence svých starších spolužáků zajímavé úkoly. Odměnou za jejich 

splnění bylo vysvědčení úspěšného předškoláka a malý dárek.  

Pro příští školní rok bylo zapsáno 10 dětí a jednomu dítěti byl povolen 

odklad školní docházky. 

Druhou společnou aktivitou bylo autorské čtení žáků třetího a čtvrtého 

ročníku. Školáci pro své malé kamarády vytvořili pohádky, jejichž hrdiny byly 

předměty denní potřeby, jako například mycí houba, hřeben, zubní pasta atd. 

Toto čtení bylo odměněno bouřlivým potleskem dětí z mateřské školy i jejich 

paní učitelek. 

Malá ochutnávka z naší tvorby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohádka o kouzelné pastelce 

Jan Klus 4. Ročník 

Byl jednou jeden domeček a v tom domečku bydlel Martin s maminkou  

a tatínkem. Jednou k nim přijela na návštěvu babička a přivezla Martinovi nové 

pastelky. Martin z pastelek moc velkou radost neměl, protože pastelek měl 

hodně, ale vzal si je, poděkoval a šel do pokojíčku. Napadlo ho, že namaluje 

babičce obrázek. Vzal si nové pastelky a začal malovat. Když to měl hotové, 

nestačil se divit. Všechno na obrázku se začalo hýbat. Zkusil namalovat druhý 

obrázek a zase se stalo to stejné. Všechno na obrázku jakoby ožilo. Ty pastelky 

byly kouzelné. Martin měl z toho velkou radost, užil si s pastelkami hodně 

zábavy. Druhý den je vzal do školy a ukázal to spolužákům, všichni mu ty 

kouzelné pastelky záviděli. Když přišel domů, chtěl si zase něco namalovat, ale 

pastelky v aktovce nebyly. Celou ji vysypal, ale nenašel je. Martin se rozplakal, 

myslel si, že je někde ztratil. Další den ve škole měl Martinův spolužák Matěj 

hrozně špinavé ruce od různých barev. Martin se ptal, co se mu stalo. Matěj mu 

nechtěl nic říct, ale nakonec se přiznal, že je to od těch kouzelných pastelek, 

které Martinovi vzal. Pastelky se mu pomstily za to, že je ukradl. Vrátil je 

Martinovi a barva z Matějových rukou zmizela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básničky pro maminku tak, jak je vytvořily děti 1. a 2. ročníku 

Jsi moje srdíčko, maminko. 

Mám tě rád matičko, dušičko. 

Kvete mi srdce z lásky, 

máš krásné vlásky. 

Miluji Tě 

Maminko, mám tě moc ráda, 

buď má kamarádka. 

Z lásky nemáš žádné vrásky, 

v srdci slyším libé hlásky. 

Srdíčko se ti klepe, 

babička věnce plete. 

Mám tě ráda moc,  

neměj žádnou nemoc. 

 

Malí autoři básniček pro maminku s vyrobenými dárky pro maminku 

 – nudlové korálky a vějíř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maminka květinka 

 

Z lásky nemáš žádné vrásky. 

Miluji tě matičko, jsi mé srdíčko 

jako každé zlatíčko. 

Donesu ti maminko vázu s kytkou,  

ty moje květinko. 

Tvé oči svítí jako jarní kvítí. 

 

Maminko jsi moje srdíčko. 

 

Maminko miluji tě  

a z lásky srdce chci ti dát, 

aby tě měl každý jako já rád. 

Maminko jsi moc hodná a hezká. 

Jak holubička,  

když křídly tleská. 

 

Žáci ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie z panem Stanisławem Sielickim 

W szybkim tempie, gorącej atmosferze, z dozą zabawy i śmiechu, na 

spacer w odległe czasy i miejsca zabrał nas pan Stanisław Sielicki. Spektakl 

„Kalejdoskop czyli poznajmy się i szanujmy wzajemnie” odbył się 2 maja 2017 

roku. Podczas widowiska uczniowie mogli poznać naszych odległych przyjaciół 

ich kulturę i obyczaje. Ten spacer był pretekstem do zabawy, której 

najważniejszym  zyskiem jest wiedza. Uczestnicy przedstawienia nauczyli się, że 

na wszystko jest sposób i nie należy się poddawać czy załamywać. Siłę zaś należy 

wykorzystywać właściwie i wzajemnie się szanować. Był śmiech, śpiew i mądra 

zabawa, oraz uwielbiane przez wszystkie dzieci kolorowe piłki.  

 

 
 

Dzień Ziemi 

Dzień Ziemi 22 kwietnia, to coroczna akcja, której celem jest 

promowanie ekologicznych zachowań w społeczeństwie. Na codzień niestety 

zapominamy, jak ważna jest dla nas Ziemia. To nasza planeta, nasz dom, o który 

trzeba dbać, by nie uległ zniszczeniu przez nasze niedbalstwo. W związku z tym 

wyruszyliśmy na sprzątanie najbliższej okolicy szkoły...  



Wyposażeni w rękawice, worki i dobre chęci posprzątaliśmy wszystkie 

śmieci.  Zgromadzone w workach, zostały przygotowane do odwiezienia. 

Pamiętajmy każdego dnia, aby nie zanieczyszczać naszej Ziemi. 

 

 

English Day 

Ponad trzydziestka uczniów klas siódmych, ósmych i dziewiątych 

pojechała do Domu PZKO w Dolnej Łomnej, gdzie czekał na nich ciekawy 

program zajęć w trzech blokach, które prowadzili po angielsku pani Kersti 

Tacreiter z Kanady i panowie Julian Robinson z Wielkiej Brytanii i Daniel aż  

z Meksyku.  

Dom PZKO całą grupę nie pomieścił więc zajęcia z Danielem …….. 

odbywały się w naszej szkole. Wszyscy byli ciekawi co dzieje się za zamkniętymi 

drzwiami naszej klasy, którą w tym dniu odwiedzali tylko nasi starsi koledzy, więc 

poprosiliśmy pana Daniela o krótkie spotkanie. 



 

Uczniowie 

 

Koupím jakýkoliv druh nakladače hnoje 

 
 

tel. 732 567 800 

 

 

 



 



URSUS ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO  

CHKO BESKYDY 

Vás srdečně zve na terénní exkurzi - ZA BIOTOPY KARPAT, která se 

uskuteční v neděli 4.6.2017 od 9:30. Terénní exkurzi povede odborný pracovník 

Daniel Křenek na lokalitě Lomná. Sraz v URSUS centru.  

Na terénní exkurzi je nutná rezervace na čísle +420 725 435 030 nebo  

na e-mail: infinityprogress@seznam.cz 

 

 

 

 
Blahopřejeme jubilantům  

narozeným  
v měsíci květnu. 

 
 

Składamy  życzenia 
solenizantom 
urodzonym  

w maju. 
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