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W piękne wiosenne popołudnie 
dnia 24 maja zebrali się rodzice 
dzieci ze szkoły i przedszkola 
w ogródku szkolnym, by roze-
brać i uprzątnąć stary sprzęt. 
Mocno zabrali się do pracy i za 
chwilę wszystko było gotowe. 
Na tym miejscu teraz podczas 
wakacji może powstać nowy 
ekologiczny ogródek z dział-
kami, hotelikiem dla owadów, 
rabatką z kwiatami dla motyli, 
chodnikiem rozwijającym sensomotorykę 
i oczywiście małym placem zabaw ze zjeż-
dżalnią. Więcej informacji można uzyskać na 
stronach naszego przedszkola pod tym ad-
resem: https://przedszkole-jablunkov.web-
node.cz/przedszkole-dolna-lomna/projekty.

W imieniu wszystkich dzieci, które będą 
cieszyć się nowym ogródkiem serdecznie 
dziękuję.

Małgorzata Bocek

Podziękowanie
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Dne 17. 5.2019 zavítali žáci 1., 2. a 3. ročníku 
na zábavné dopoledne do Městského lesa 
v Jablunkově, kde se konal Den Země. Tento 
areál byl doslova nabit aktivitami, prová-
zejícími žáky environmentální výchovou. 
Byli rozděleni do několika skupin a v rámci 
rozmístěných stanovišť se pohybovali mezi 
úkoly, ve kterých kupříkladu objevovali ta-
jemství žížalího trusu, určovali názvy stromů, 
zvířat, plodů, získali poznatky o životě včel 
a procvičili si, jak správně třídit odpad. Do 

velmi bohatého programu tohoto dne patřila 
i ukázka sokolnictví, která naše žáky opravdu 
nadchla a také drobné sportovní aktivity jako 
je PET PONG. Za tímto originálním názvem 
se skrývá úder PET láhví do papírové koule, 
která měla trefit daný cíl. Rádi bychom tímto 
jménem školy moc poděkovali všem organi-
zátorům za velmi vydařenou akci a těšíme se, 
že se budeme moci se žáky zúčastnit i příští 
rok.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Den Země Jablunkov
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W piątek 31.5. 2019 przyjechał nas odwie-
dzić pan policjant. Przyjechał swoim wozem 
służbowym i pokazał nam wszystkie rzeczy, 
które w nim wozi i które mu są potrzebne 
w jego pracy. 

Przypomniał nam, że nie wolno nam 
rozmowiać z obcymi. Mamy uważać, 

kiedy przechodzimy przez jezdnię. Opowia-
dał nam również o niebiezpieczeństwach w 
internecie. 

Pan policjant był super!!! Dziękujemy

uczniowie

Dzień Dziecka!
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Na trzynieckim stadionie w piątkowy poranek 24 maja zapłonął olimpijski znicz. Uczniowie 
zaolziańskich polskich szkół podstawowych stanęli na starcie 37. Igrzysk Lekkoatletycznych. 

uczniowie

XXXVII Igrzyska Lekkoatletyczne

POZVÁNÍ 
17. 10. 2019 v 17.00 hod. proběhne talk show POSTEL HOSPODA KOSTEL Zbigniewa 
Jana Czendlika v Hotelu pod Akáty.

Srdečně zveme 

Hotel pod Akáty
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W piątek najmłodsi uczniowie klasy I naszej 
szkoły zostali uroczyście pasowani na czy-
telnika. Biblioteka to miejsce, które powin-
no kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, 
przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są 
mile widziani, miejscem, które będą chętnie 
odwiedzać. Po wprowadzeniu w magiczny 
świat książek i biblioteki przyszli czytelnicy 

złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze 
będą szanować książki, a później dokonano 
pasowania ich na czytelników.

Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej otrzy-
mali książki, które będą im przypominały 
o tym uroczystym wydarzeniu.

Nauczyciel

Pasowanie na czytelnika
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Gynekologická ambulance Jablunkov s.r.o MUDr. Jiří Bojko oznamuje,  
že jsme posílili náš tým o MUDr. Davida Heczka.
Ordinační hodiny: Pondělí 8-12   13-15 Dr Bojko
 Úterý 8-12   13-15 Dr Heczko
 Středa  13-16 Dr Bojko
  Čtvrtek 8-12 13-16 Dr Bojko
 Pátek 8-12  Dr Heczko /na objednávku/
a nadále přijímáme nové pacientky, tel: 558 357 530

S Mateřskou školou v Bocanovicích se 
přátelíme již několik let. Máme společné ak-
tivity, návštěvy mezi sebou. 

Na návštěvu v tomto školním roce jsme se 
všichni obzvlášť těšili, jelikož jsme se jeli 
podívat do úplně nové školky. Mateřská škola 
se nám moc líbila, stejně jako vystoupení dětí 

z Bocanovic. Děti se nejvíce těšily na nové 
hračky, ale také na kamarády. 

Moc děkujeme za pozvání a návštěvu v nové 
školce a my zase na oplátku zveme naše ka-
marády z Bocanovic na prohlídku nové třídy 
s velkou skluzavkou.

Budeme se těšit, děti a pedagogové MŠ.

Naši kamarádi

P L A C E N Á  I N Z E R C E
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V pondělí 10. 6. měli žáci 4. a 5. ročníku mož-
nost prožít dopoledne ve společnosti dvou 
plazů – želvy Karla a chameleona Chamíka. 
Pro děti bylo velmi zajímavé a přínosné pozo-
rovat chování těchto dvou ne zcela běžných 
tvorů. Se zájmem zjišťovaly různé zajímavosti 
a sledovaly mazlíčky svých spolužáků. Snad 
všichni překonali počáteční ostych a obavu 
a plazy si oblíbili. Děkujeme Elišce Szczotkové 
a Adamu Špilákovi za ochotu představit nám 
své zvířecí kamarády.

Třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Domácí mazlíčci na návštěvě ve škole
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Po pěti hodinách, jednom Neurolu, studiu 
látky o pět kapitol zpět a jedné dobře míře-
né facce jsem naučila svého vnuka rovnice 
o jedné neznámé jako když bičem mrská.

Po zkušenostech s učením mých dětí a ná-
sledně mých vnuků je mi líto, že jsem se ne-
narodila na malém ostrově kdesi v Tichomo-
ří, kde jedinou starostí by bylo sehnat si kus 
žvance a za šumění mořských vln si zcela 
negramotná spokojeně žít. Ve svých letech, 
kdy mám blíž do hrobu než do kolébky, už 
opravdu nechci nikoho učit rovnice, gra-
matiku a bezobratlovce. Kdo tohle vlastně 
naučil mě? Poslední zkušenost mě donutila 
přemýšlet, zda jsem měla coby dítě školou 
povinné také takové problémy a jak moje 
vzdělávání vlastně probíhalo. V každém pří-
padě hladce pro mé rodiče. Nepamatuji se, 
že by se některý z nich zúčastňoval rodičov-
ských schůzek, jak jsem k tomu byla nucena 
později jako zpodpovědný rodič já. Nevzpo-
mínám si, že by za mé učitele musel někdo 
z rodičů suplovat a učit mě doma třeba ty 
pitomé rovnice. Skutečnost, že jsem nebyla 
zázračné dítě, které se nemusí učit, měla 
dopady na moji maličkost v podobě několika 
výprasků (zásadně od mamičky, neb tatíček 
byl humanista). Mamička měla mušku lepší, 
než Vilém Tell. Byla přesvědčena, že dobře 
mířená facka podstatně urychlí výchovný 
proces. Kupodivu, přes toto kruté zacházení 
nemám dnes pocit, že jsem byla týrané dítě. 
Naopak, není nic hezčího, než vzpomínky na 
mé dětství a mládí. Prošla jsem do života 
řádně vzdělána, ke spokojenosti rodičů i své. 

A tak jsem začala vzpomínat, jak to vlastně 
ve škole tenkrát bylo. Například paní učitelka 

Válková nás vyučovala češtinu stylem „Já 
vám to do těch palic natluču, i kdybyste to 
neměli přežít!“. Věřím, že moji spolužáci do-
dnes umí vyjmenovaná slova a bez zaváhání 
by vysypali “bflmpsvz“ vzbuzeni uprostřed 
noci nebo úplně opilí. Absence jejich znalosti 
znamenala automaticky z diktátu pět, i když 
vše ostatní bylo bezchybně a krasopisně na-
psané. Krasopis, ano, takový předmět oprav-
du existoval a paní učitelka měla na naše 
výkony veliké požadavky. Když prohlásila, 
že můj písemný projev vypadá jako klínové 
písmo starých Egypťanů a že si opíšu dva-
cetkrát „Píseň práce“, abych si vypsala ruku, 
uronila jsem slzu. Namítla jsem, že by stačil 
jeden trest, proč mám psát zrovna „Píseň 
práce“, že navrhuji třeba hymnu, že tohle 
mamička nerozdýchá. Neustoupila a já doma 
pilně psala, zatímco ostatní skotačili venku. 

Také na pani učitelku Broučkovou vzpomíná-
me s láskou. Nebila nás, neřvala, a když bylo 
volno, vyprávěla nám staré antické báje. My 
poslouchali, jak Zeus zahýbal Héře, jak He-
lena vzala roha s Paridem a co z toho bylo 
za melu. Na její vyprávění jsme se těšili jak 
malé děti na pohádky a makali, aby nám zbyl 
čas na další příběh. Být to dnes, tak jsem 
dysgrafik, psala bych jako čuně a neuměla 
po 30 letech „Píseň práce“. A o antice bych 
nevěděla zhola nic. 

Pan učitel Klikar, matikář přezdívaný He-
rodes, to bylo jiné kafe. Od šesté třídy do de-
váté jsme házeli korunky do kasičky svatému 
Antonínovi, ať nás příští rok má někdo jiný. 
Svatému Tondovi koupil farář nové šatičky, 
a my zase měli Herodese. Před jeho hodinou 
bylo o přestávkách ve třídě hrobové ticho. 

Příběh k zamyšlení - Facka
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Zoufalci, kteří tušili, že ne vše ovládají, se na 
poslední chvíli snažili zachránit si kůži a do-
hnat, co se v pěti minutách dohnat nedalo. 
Naivní troubové. Zelené manšestrové sako 
s koženými záplatami na loktech, kalhoty 
barvy neurčité, obočí jako Brežněv a postava 
taky taková, vlasy ala Einstein. Impozant-
ní postava vkráčela do třídy za hrobového 
ticha, my stáli v pozoru jak vojáci na buzer-
place. Obrovská ruka mávla, někteří sedli do 
lavic, některým se podlomila kolena. Během 
dvaceti sekund napsal z hlavy na tabuli pří-
klad dlouhý jako Lovosice a rovnátko. Třída 
strnula a upuštěný špendlík by vydal zvuk 
bomby. Vyvolal pět nešťastníků k tabuli, 
a už to jelo. Za rovnítkem se rozechvělé ruce 
snažily vypočítat příklad. První zaváhání, 
a ozvalo se „Pět, sednout!“, „Pomalej, tři, 
sednout!“, „Blbej, pět, sednout!“, „Ještě bl-
bější, pět!“, „Kuba se nám překonal, čtyři, 
sednout!“. Nejblbějšího vyprovodil ze stu-
pínku pořádným pohlavkem. Kuba je dnes, 
mimochodem, řádným profesorem fyziky na 
prestižní universitě v USA a deset týraných 
studentů si vybralo po maturitách Matfyz. 
Dnes by pana učitele odsoudili a zavřeli, až 
by zčernal. Za všechny ty pohlavky, štulce 
a modřiny na rukou, co nám udělal dřevěným 
pravítkem. Holky tahal za vlasy a vyhazoval 
na hanbu v rohu třídy. Prostála jsem tam 
něco hodin, a přesto mi nic z probírané látky 
neuniklo. Když mi řekl, že tak beznadějně 
blbou holku ještě neviděl, že ubozí rodiče 
určitě nevědí, co zplodili a mnoho jiných 
pochval tohoto typu, tak doma ani muk. 
Mamička by řekla, že to tak bude, protože 
pan učitel má vždycky pravdu. A já vím, že 
nebýt jeho, neuměla bych matiku, měla bych 
odborníky diagnostikovanou lehkou mozko-
vou dysfunkci a dostalo by se mi zvláštní 
péče ohledně mého vzdělávání.

Námi milovaný učitel na chemii, zvaný 
Nuklid, byl starý pán, který měl být už dva-
cet let v penzi. Kdysi vyučoval latinu, ale nás 
učil chemii. Zásadně dával za jedna, a když 
už bylo opravdu zle a někdo nevěděl, že H2O 
je voda, tak chytil bez slitování za dvě. Já 
k tomu přihodila ještě H2SO4 a tím moje vě-
domosti o chemii končí. Na druhou stranu 
jsme díky němu vedli zuřivé debaty, jestli 
je lepší zlo činiti nebo snášeti, řešily se filo-
zofické otázky tohoto světa. To byla Nukli-
dova parketa a na ní nás naučil tancovat. 
Hyperaktivita byla ovšem i tímto milovaným 
kantorem přísně zakázána. Takovýto jedinec 
byl potupně vykazován ze třídy za dveře. 

Shrnuto a podtrženo: nás, chudinky, nikdo 
nikdy neuznal za nemocné dyslektiky, dys-
grafiky, dysjánevímco, za postižené mozko-
vými dysfunkcemi, nebo hyperaktivní. My 
jsme byli prostě blbí, nebo neukáznění. Do-
stali jsme po čumáku, mnozí hned při pro-
jevu blbosti a nekázně ve škole, mnozí až 
doma, když si matky, popřípadě otcové, pře-
četli poznámky nebo vysvědčení. A bylo vy-
malováno. Škola se s námi nemazlila a díky 
za to. Rodina nám dala mantinely, i za to dík.

A tak se stalo, že když můj milovaný vnuk 
nechtěl po pěti hodinách pochopit, jak se 
počítají rovnice a Neurol přestal působit, po-
užila jsem onu starou metodu mojí mamičky 
a Herodesa. Trefila jsem se přesně, facka 
sedla a stal se zázrak - vzápětí jsme počítali 
zcela bezchybně jednu rovnici za druhou. 
Z matematiky máme za jedna. To, že neumí 
jíst příborem, už nějak přežiju.

Zdroj Internet, autorka neznámá,  
upravila M. Křenková
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Dne 23.5.2019 byla naše škola 
na výletě. Tentokrát jsme vyrazili 
směr Lovecký zámek Úsov a Javo-
říčské jeskyně. Na zámku se žáci 
prošli lovecko-lesnickým muzeem, 
které je ojedinělým muzeem svého 
druhu ve střední Evropě. Před-
stavuje unikátní sbírku trofejí 
a preparovaných zvířat nejen 
z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie 
a Afriky. Vznikla díky lovecké 
vášni rodu Lichtensteinů. Výstava 
obsahovala i lovecké zbraně, což 
zaujalo zejména chlapce. Žákům 
se na Úsově líbilo, nad některými 
exponáty dokonce užasli. 

Pak jsme se přesunuli do Javoříčských 
jeskyní, jejichž velká část byla objevena už 
v roce 1938. Komplex chodeb, dómů a pro-
pastí, který působil tajemně, na některé až 
hrůzostrašně, je také zimovištěm malých 
netopýrů - vrápenců. Některé z nich jsme měli 
tu čest vidět. Pod vedením průvodce a jeho 
poutavého výkladu byli žáci i učitelé vtaženi 
do života jeskyní. Společně jsme obdivovali 
krápníkové útvary a byli rádi, že mohli spatřit 
tak nádherné místo, ukrývající se uprostřed 
bukového lesa.

Rádi bychom poděkovali členům Sdružení 
rodičů za finanční podporu, kterou nám 
poskytli na úhradu autobusové dopravy. Díky 
nim měli žáci komfort od nástupu u školy až 
po večerní příjezd a celý výlet jsme mohli 
zvládnout lépe i přes nástrahy počasí tohoto 
dne. Děkujeme také personálu školní jídelny 
za přichystání „výletové polévky“, která nám 
chutnala, zaplnila naše žaludky a dodala síly 
na zpáteční cestu.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Školní výlet
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Dne 1. 5. 2019, jak už 
je zvykem, sportovci 
místního běžeckého 
oddílu zahájili novou 
sezónu.

Tradičně jsme vyra-
zili na Kozubovou 
a ti menší si vytýčili 
okruh kolem Noviny. 
Všichni jsme se ve 
1 3 . 0 0  h o d .  s e š l i 
v centru Lomné, kde 
se konala Valná hro-
mada a smažila vaječina. Sešla se celá parta 
a navíc v našem klubu jsme přivítali mnoho 
nováčků. Celý den jsme strávili v krásné, slu-
nečné a sportovní atmosféře. 

Povzpomínali jsme 
na skvělou loňskou 
sezónu a vytýčili si 
nové cíle. V nejbližší 
době nás čeká spo-
lečné letní soustře-
dění na Ostravici a ti 
starší se individu-
álně zapojí s něja-
kým větším klubem. 
Na podzim nás čeká 
série přespolních 
běhů,  pak z imní 

soustředění na prvním sněhu a je tu zima…

Tak s chutí do toho!

Beata Kluzová, trenérka

TJ Dolní Lomná z.s. vkročilo do nové sezóny
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KD při OÚ DL informuje

Zájezd do Valašského Meziříčí a tradiční vaječina
Lomňanští důchodci z Klubu důchodců při OÚ 
Dolní Lomná uskutečnili dne 16. 5. 2019 zájezd 
do Valašského Meziříčí. Tento zájezd lze hodno-
tit jako velice vydařený. Na tom, že se povedl, 
má největší zásluhu naše členka výboru pro 
kulturu, p. Katka Sikorová.

Nejprve jsme se zastavili ve velkovýrobně 
masných výrobků Krásno. Zde jsme měli 
domluvenou prohlídku. Provedli nás provo-
zem, informovali nás o minulosti podniku 
a pak nám promítli film, který nám názorně 
předvedl současnou moderní výrobu speci-
alit z masa. Pro každého člena bylo rovněž 
připraveno občerstvení – různé jejich dobroty 
a malé pivo k tomu. Kdo chtěl další, musel si 
ho zaplatit zvlášť. 

Ve městě jsme navštívili zámek. Po jeho pro-
hlídce jsme město opustili a pokračovali do 
Kopřivnice do známého muzea Tatry. Celé 
muzeum je obnoveno a expozice je velmi zají-
mavá. Po těchto zážitcích jsme pokračovali do 
Hnojníku do hospody u Zajíce, kde jsme měli 
objednané jídlo atd., což byl závěr vydařené 
akce. Nálada byla v hospodě skvělá, hráli nám 
p. Šeda a Bronek, zpívalo se a přidala se k nám 
i číšnice a kuchař. Oba říkali, že se s takovým 
dobrým kolektivem už dlouho nesetkali. 
Nakonec musíme poděkovat p. řidiči, byl velice 
ohleduplný a dovezl nás bezpečně domů.

Po úspěšném zájezdu nás čekalo další setkání 
na tradiční vaječině, která se letos kvůli 
nepříznivému počasí konala v PZKO. Jídlo 

se připravovalo v jejich perfektní kuchyni. 
Za to bychom chtěli poděkovat správci panu 
ing. Jopkovi a vůbec celému sdružení PZKO, 
protože nám vždy na požádaní vyjdou maxi-
málně vstříc. 

Zúčastnilo se nás 47 členů a nasbíralo se přes 
200 vajíček. Nálada byla perfektní, i když počasí 
nebylo nic moc. Na tom, že jsme se dobře 
bavili, měl velkou zásluhu harmonikář Bronek 
Sikora, který to pořádně roztočil.

Poděkování patří ženuškám a mužům, kteří 
nám všem připravili velmi dobrou vaječinu, 
dále byly koblihy a koláče, které darovala p. 
Matykiewiczová. Pivo bylo z restaurace Mánes, 
poděkování patří p. vedoucí Evě Sikorové za 
její opětovnou vstřícnost a ochotu při zapůj-
čení přístroje na pivo, a za to, že vždy všechno 
přiveze a odveze. 

Co nás čeká 13. 7. 2019? Uskuteční se tradiční 
Vozatajské závody. Je to významná akce v Dolní 
Lomné, kterou pořádá OÚ Dolní Lomná. Je 
velice známá v celém okolí. Věříme, že naše 
členky přispějí jako vždy svými výbornými 
babiččinými koláči a kdo nepeče, něčím jiným. 
Předem děkujeme. 

Další zájezd je naplánován na 26. 7. 2019 do 
Istebné se zakončením na Hrčavě při gulá-
šovce. Odjezd autobusu je v 7.30 hod. - točna 
Jestřábí. Poplatek na osobu je 150 Kč. Při-
hlášky u p. Sikorové, jako vždy. 

Pavel Machník, předseda Klubů důchodců 

Daruji německého ovčáka, stáří 5 let, slyší na jméno Asta.  
tel. 733 578 008
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Naši sponzoři: 
IRP-Dostálek Český Těšín   •    AKVAHELP METAL Praha

 Sovaski, s.r.o Bohumín   •    Obec Dolní Lomná   •    Pekárna Dolní Lomná 

Festivalový program tradičně uvádí Josef MLOK Grim, držitel Zlaté Porty

Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje

Změna programu vyhrazena •  Bohatá a levná nabídka krajových specialit

Informace: www.festivalnapomezi.cz

Mediální 
partner:

MATICE SLEZSKÁ v Dolní Lomné 
pořádá pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla

v Národopisném areálu v Dolní Lomné

SOBOTA 6. 7. 2019 od 15.00 hodin

PÁTEK 5. 7. 2019 od 18.00 hodin

www.lomnadolina.cz

V programu vystoupí: 
BG STYL      SOVA & SLAMÁK      JÁ NEVÍM 

 JAROMÍR NOHAVICA

BLAF      NEW BRIDGE     POKÁČ     MONOGRAM 
FOLK TEAM     JOHNNY CASH REVIVAL (SK)  

FLERET & ZUZANA ŠULÁKOVÁ    STONEHENGE (PL)

Vstupné: pátek 400,-Kč  •  sobota 300,-Kč  •  permanentka na 2 dny 600,-Kč děti do 130 cm v doprovodu rodičů zdarma!

Předprodej vstupenek v restauraci Mánes v Dolní Lomné a na www.ticketportal.cz
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Salajka na Kamenitém

Spolek Koliba a Ognisko Goroli Śląskich                                                    
w Koszarziskach 

pořádá Dny se starými technologiemi                                   

Od 1. 7. do 7. 7. 2019 budeme na Kamenitém  
vyrábět salajku. 

Při tom budou probíhat dílny starých řemesel: výroba provazů, 
zpracování vlny, tkaní, malování na skle ...  

Program: 
1. 7. slavnostní zahájení v 17:00 hodin 

1. -  5. 7.  od 10:00 - 16:00 hodin dílny starých řemesel
                                         

Odborným garantem výroby salajky je Muzeum Novojičínska, p.o.                                                                                                       
Tento projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje.                                                                                                                             

                

 

       



www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 6/2019 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidelný informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Renata Pavlinová.  

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., www.tiskarnaklein.cz

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

červnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w czerwcu.


