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PŘÍRODNÍ  ZAHRADA  U  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  S  POLSKÝM  JAZYKEM
VYUČOVACÍM  V  DOLNÍ  LOMNÉ,  
DOLNÍ  LOMNÁ, OKRES  FRÝDEK  -  MÍSTEK 

Dne 29.8.2018 zastupitelstvo obce Dolní Lomná rozhodlo o přijetí účelové dotace spolufinancované
Státním fondem životního  prostředí  ČR na  základě  rozhodnutí  ministra  životního  prostředí  na
realizaci projektu  „Přírodní zahrada u mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Dolní

Lomné, Dolní Lomná, okres Frýdek - Místek“ ve výši 452.875,00 Kč. 

Hlavním  cílem  projektu  byla  úprava  zahrady,  která  je  lokalizována  před  budovou  základní  a
mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v centru obce Dolní Lomná. Škola považuje za
svou silnou stránku z hlediska budování vztahu dětí k přírodě samotnou lokalizaci školy (v podhůří
Beskyd).  Děti  jsou v každodenním kontaktu s přírodou a úpravou zahrady v přírodním stylu je
vytvořen předpoklad tento přístup udržet a ještě více rozvinout aktivity dětí mimo budovu školy.
Škola má nastaven Environmentální vzdělávací program, jehož hlavním cílem je vytvářet u dětí
kladný vztah k životnímu prostředí, přírodě a její ochraně a právě vybudování přírodní zahrady to
vše dětem umožní. Děti předškolního věku vnímají své okolí prostřednictvím smyslů, své činnosti a
svého těla. Přírodní zahradu budou vnímat jak svým zrakem (barvy přírody, tvary atd.), hmatem
(různé přírodní materiály – písek, kámen, kůra, listí), čichem (bylinky, vůně květin, dřeva…) a také
sluchem (zpěv ptáků)  a v neposlední  řadě chuťovými vjemy (bylinky,  drobné ovoce,  zelenina).
Zahrada dětem umožní porovnání vzájemných vztahů mezi organismy, porovnání diverzity rostlin,
porovnání změn v přírodě během celého roku, ověřování teoretických informací v praxi a mnoho
dalších. 

Celkové  způsobilé  výdaje  projektu  činily  532 794,00  Kč,  z  toho  výše  příspěvku  SFŽP ČR je
452 875,00 Kč a výše příspěvku obce 79 919,00 Kč.  

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Č. J.:  MEJA 10120/2019
SP. ZN.:  SPI 1391/2019/ŽP   
  221.3.1      V/20  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Ježowicz
Telefon:               558 340 692
E-mail:  jaroslav.jezowicz@jablunkov.cz 
Datum:  14.06.2019  

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A
Oznámení všem vlastníkům lesů s výměrou lesního majetku do 50 ha

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy 
lesů (dále jen „MěÚ Jablunkov“), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný 
podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a podle ustanovení § 48 odst. 2 
písm. d) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „lesní zákon“), oznamuje, že zajistil, 
ve smyslu ustanovení § 25 a § 26 lesního zákona, zpracování lesních hospodářských osnov 
pro lesní majetky do výměry 50 ha ve správním obvodu MěÚ Jablunkov. 
MěÚ Jablunkov, v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR ze dne 
18.3.1996 č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších právních 
předpisů, tímto oznamuje všem vlastníkům lesních majetků ve správním obvodu MěÚ 
Jablunkov, to je v katastrálním území Bocanovice, Bukovec u Jablunkova, Dolní Lomná, 
Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 
Návsí, Písečná u Jablunkova a Písek u Jablunkova, že si mohou lesní hospodářskou osnovu 
pro svůj lesní majetek převzít. Mohou tak učinit v budově Městského úřadu Jablunkov, na 
odboru životního prostředí a zemědělství, v úředních dnech v době od 0800 hod. do 1700 hod., 
nebo v jiném termínu, po předchozí telefonické domluvě (tel.: 558 340 692), a to po celou 
dobu platnosti lesních hospodářských osnov, to je do 31.12.2028. 
Vlastníci lesů obdrží lesní hospodářské osnovy na základě předložení osobních dokladů. 
V případě zastoupení jinou osobou, musí tato osoba předložit písemné zplnomocnění 
k převzetí lesní hospodářské osnovy vystavené vlastníkem lesa. 

Ing. Jaroslav Ježowicz 
zástupce vedoucího odboru a 
referent na úseku státní správy  
lesů, myslivosti a rybářství 

- dle rozdělovníku - 

Jaroslav 
Ježowicz

Digitálně podepsal 
Jaroslav Ježowicz 
Datum: 2019.06.14 
08:57:36 +02'00'
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V pátek 4. října nás pan Michalík opět 
všechny nadchnul a zaujal svým poutavým 
a zajímavým vyprávěním o přírodě v našem 
okolí. Způsob, jakým dokáže nejen žákům, 
ale i pedagogům představit přírodniny, se kte-
rými se běžně setkáváme v našem okolí, a které 
nám často přijdou obyčejné a nezajímavé, 
je prostě jedinečný. Myslím, že každý, kdo sle-
doval jeho výklad zpestřený vyprávěním často 
až dobrodružných zážitků, odchází s pocitem, 
že žije na nejkrásnějším místě na světě, a že 
je jeho povinností to místo chránit a vážit si jej.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Beseda s lesním pedagogem
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ – DNE  22.12.2019  U LOMŇANSKÉHO 

MUZEA
od  9.00 – 16.30 hodin 

Kapry zabíjíme, stahujeme, kucháme
Fa Petr Krause 

VÁŽENÍ OBČANÉ,
dovolujeme si Vás informovat, že je možné  pronajmout  si  

od obce Dolní Lomná  plošinu. 
Poplatek za pronájem je účtován ve výši 250,- Kč/½ hod., 

i za každou další započatou  ½ hod.          

Články obce

UPOZORNĚNÍ: 
NAUČNÁ STEZKA MIONŠÍ  

JE OD 15.9.2019 UZAVŘENA. 
STEZKA BUDE OPĚT OTEVŘENA 

OD 1.6.2020.

PŘIPOMÍNÁME:
Každé 1. úterý v měsíci bude prováděno 
odkalování vodovodních řádů Jestřábí, 

Křínov a Ondráše. 
Z důvodu poklesu tlaku ve vodovodních 

řádech žádáme občany  o strpení. 
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Chociaż pogoda nam nie dopisała, uważamy, że Jarmar w tym roku był bardzo udany. Dzieci 
szkolne jak i nasi kochani przedszkolacy pokazali na scenie świetny występ. W ich tańcach było 
dużo energii i dużo radości. Dziękujemy!!     Rodzice

5.10. Jarmark
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V pondělí 23. září odpoledne letěla aktovka 
s učením do kouta a nastalo těšení. Zítra 
se neučíme, jdeme do lesa! Hurá!! Budou 
houby, šišky, možná i zajíci. Ráno celá naše 
škola za doprovodu paní učitelek vyrazila 
pěšky na zastávku Matyščina louka. Tam 
si děti posvačily dobroty a následně se 
nahrnuly do autobusu směřujícímu do Horní 
Lomné. Pod krásným košatým javorem se 
dozvěděly zajímavé informace o jedlých 
a  nejedlých houbách, o vlivu přírody na 
naše zdraví. S plnými taškami hub jsme pak 
vyrazili na zelené hřiště s různými atrakcemi. 
Unaveni, ale spokojeni jsme dorazili auto-
busem zpět do školy, kde nás přivítala vůně 
vynikajícího oběda.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Cvičení v přírodě
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27.9. Dokończenie chodnika sensorycznego
W naszym ogródku musieliśmy dokończyć 
chodnik sensoryczny. Wybraliśmy się do lasu 
na szyszki. Pani nauczycielka podzieliła nas 
do trzech grup. Zadaniem każdej grupy było 
nazbierać jak najwięcej szyszek. Było bardzo 
zabawnie!              Uczniowie
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XII. euroregionální  jarmark v Dolní Lomné
Dne 5.10.2019 se uskutečnil XII. ročník euro-
regionálního jarmarku. Kulturní akci před-
cházely dva týdny intenzivních příprav a práce 
našich spoluobčanů, spolků a organizací. 
Zadostučiněním pro všechny, kteří se podíleli, 
byla účast asi 1 000 návštěvníků a to i přes 
deštivé a chladné počasí.
Tradiční akci zahájily svým nádherným kul-
turním programem děti obou základních 
škol a mateřských škol, Malý Mionší a kapela 
Potasz. 
Celou akci provázel skvělý moderátor p. Karol 
Skupień, který nás seznámil s trhem a dražbou 
domácích zvířat. Majitelé  a chovatelé se nám 
předvedli s unikátními exponáty, které bylo 
možno zakoupit, případně vydražit. Výzdobu 
zajistila p. Taťána Marszalková. 
Divadelní představení proběhlo pod tak-
tovkou manželů Mruzkových, pt. GOIDOL 
(GOROLSKÝ IDOL). Účinkující byli: Zdeněk 
Mruzek, Dana Mruzková, Darina Kaše, Tamara 
Kaše, Andrea Franková, Kamil Franek, Adam 
Szczuka,  Jolanta Szczuka, Radek Szkan-
dera, Josef Szkandera, Taťána Marszalková, 
Kateřina Poloková,  za což jim patří velké 
poděkování. Po tomto programu následovala 

vystoupení fríských koní, předvedení ple-
men hospodářských zvířat, dražba prasete. 
Závody formanů proběhly v režii p. Miroslava 
Stefka. 
Dále byla uspořádána výstava fotografií 
v Lomňanském muzeu „Život starých horalů“, 
v Hospůdce Doma „Lomňanská krajina“ a na 
podium proběhla ukázka „Ĺudové hudobné 
nástroje Karpat“ a „Kůže v životě horalů“.
S kulturním programem se nám předvedla 
Cimbalová muzika  Mionší. Ve večerních 
hodinách  vystoupila Kapela Dr. Ong.,  Kapela 
Izabel a Práskání Rosti Petříka. 
P o d ě k o v á n í  s i  z a s l o u ž í :  A S O C I A C E 
SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLST VÍ TĚŠÍNSKÉ 
SLEZSKO,  ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, PIVO-
VAR RADEGAST, PILA KAWULOK, SPOLEK 
KOLIBA KOŠAŘISKA, FIRMA LACH, P. TAŤÁNA 
MARSZ ALKOVÁ , HORSK Ý HOTEL NOVÁ 
POLANA, PEK ÁRNA NOVINA, POTRAVINY 
P. SIKOROVÁ, HOSPŮDKA DOMA, RESTAURACE 
MÁNES, P. KULTANOVÁ – RELAX V ÚDOLÍ LOMNÉ, 
P. KUBISZOVÁ – KADEŘNICTVÍ, AKVAHELP, 
S.R.O., CHATA KAMENITÝ, SSK DOLNÍ LOMNÁ, 
WELLNESS HOTEL POD KYČMOLEM, HOTEL 
EXCELSIOR, P. KRAUSE, P. ROZBROJ, TONER 
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COPY, XIDYS JABLUNKOV, KVĚTINÁŘSTVÍ 
KAMÉLIE - JABLUNKOV, HRČAVKA, DÁRKOVÁ 
SÍŇ JABLUNKOV, P. HECZKO, FA MANLOMKA, 
MYSLIVECKÝ KLUB DOLNÍ LOMNÁ, MYSLI-
VECKÝ SPOLEK NOVINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ 
LOMNÁ, PENZION RZEHACZEK, ČSAD VSETÍN 
, O.S., BUKOVEC POD KYMPÓM, SDH DOLNÍ 
LOMNÁ, SRPŠ DOLNÍ LOMNÁ, SRPSZ ŁOMNA 
DOLNA, KLUB DŮCHODCŮ DOLNÍ LOMNÁ, 
TJ DOLNÍ LOMNÁ, URSUS - ZÁŽITKOVÉ CEN-
TRUM DOLNÍ LOMNÁ.  Mediálními sponzory 
byli: HUTNÍK, GŁOS, MORAVSKOSLEZSKÝ 
DENÍK, RÁDIO ČAS, RÁDIO ORION. 

Pořadatelskou službu zajistila TJ Dolní 
Lomná, za což jim děkujeme. 
Jarmark končil v pozdních nočních hodinách 
a účastníci odjížděli a odcházeli spokojeni 
a okouzlení vším, co se v průběhu jarmarku 
nabízelo.  

Přejeme našemu lomňanskému muzeu, aby 
bylo živou a aktivní spojitostí bohaté minu-
losti se současností a budoucností a také 
odkazem dědictví našich předků v tomto tvr-
dém a drsném kraji,  ale přesto výjimečném 
a krásném.
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3. 10. Do Łomnej Dolnej przyjechali repre-
zentanci Republiki Czeskiej w biegach nar-
ciarskich. Adam Fellner i Jan Pěchoušek 
pokazali nam jak trenują, ćwiczą i utrzymują 
się w kondycji. Było bardzo ciekawie!!!

Uczniowie

Reprezentacja w biegu narciarskim
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Bezpečně do školy
Ve středu 2. října měli žáci navštěvující 
školní družinu možnost prožít zajímavé 
a poučné odpoledne v přítomnosti policisty 
por. Mgr. Lukáše Kendziora. Dvouhodinový 
program upozornil děti na různá nebezpečí 
a úskalí, která na ně číhají při každodenní 
cestě do školy a při hrách. Dopravní výchova 
prezentovaná policistou formou her, kvízů 
a modelových situací připomněla dětem 
pravidla bezpečnosti, která je nutno dodržo-
vat ať už v roli chodce, cyklisty, spolujezdce 
i bruslaře. Žáci se aktivně zapojovali do všech 
připravených úkolů a předvedli své znalosti 
i dovednosti a těšili se z množství užitečných 
dárečků, které za svou aktivitu obdrželi.
Základní škola a mateřská škola získala od 
Policie ČR také dva výtisky velmi oblíbené 
a kladně hodnocené publikace Policejní 
pohádky. Děkujeme por. Mgr. Lukáši Ken-
dziorovi z Krajského ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje oddělení tisku 
a prevence a těšíme se na další setkání.        
          Kolektiv pedagogů ZŠ
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Tradiční Lomňanský jarmark
- hodnocení Klubu důchodců 

Dne 5. 10. 2019 se konal XII. ročník eurore-
gionálního jarmarku. Jeho příprava byla jako 
vždy pečlivá a průběh měl vysokou úroveň, 
což ocenili hlavně návštěvníci. I přes nepříz-
nivé počasí se zúčastnilo překvapivě hodně 
příznivců této akce a dle jejich vyjádření byli 
většinou velice spokojeni. Domníváme se, 
že vozatajské závody a jarmark mají velice 
dobrý zvuk v celém našem regionu. 
Největší zásluhu na této veliké akci má paní 
starostka a dále zaměstnanci obecního 
úřadu, zastupitelé a jiní pomocníci. 
Pořad uváděl jako vždy profík p. Skupień. 
Manželé Mruzkovi měli na starosti divadelní 
představení a další části programu. Vše pro-
běhlo na jedničku. Co se týče našeho klubu, 
byl zajištěn prodej koláčů od našich babiček, 
pivo, nu a něco ostřejšího bylo taky. Koláčů 

bylo méně, než minule, děkujeme všem, kteří 
je dodali a nebo věnovali fi nanční příspěvek. 
Tyto peníze využijeme na naše tradiční akce 
a zájezdy.
Na závěr vyslovujeme poděkování hlavně 
paní starostce, zaměstnancům OÚ  a dobro-
volníkům, kteří podali pomocnou ruku na 
přípravě této akce. Náš klub děkuje našim 
členům, zejména členům výboru, kteří se 
podíleli jak na přípravě, tak na prodeji. 

Za to jim všem patří veliké poděkování. 

Připomínáme, že dne 16.11.2019 se ve 
14.30 hodin uskuteční členská schůze Klubu 
důchodců v Hotelu pod Akáty a  na místě 
se budou vybírat členské příspěvky na rok 
2020.

Pavel Machnik, předseda Klubu důchodců

Krátké hodnocení knihy o historii Slezských dnů,
vydané k 50. výročí 

Můžeme říci, že úprava publikace je výtečná. Bohužel v ní chybí informace o skutečných 
zakladatelích Slezských dnů. Hlavní zakladatelé, jako p. Zdejší, p. Hambalek, p. Laštůvka, 
p. Škandera, p. Machnik a další, nejsou vůbec uvedeni. A také pan Růžička, který měl na 
starosti kulturu na okrese, bez něho by se další Slezské dny neuskutečnily. Byli různí 
obětavci, jako např. p. Hambálek, který sehnal peníze na hlavní podium, jinak by to 
podium nestálo. Veškeré práce v tomto areálu se díky příznivcům dělaly zdarma nebo za 
nějakou symbolickou odměnu. Všichni tito lidé si zasloužili být jmenováni. No, doufejme, 
že při další knize za 50 let jim bude nějaká vzpomínka věnována. 

Pavel Machnik
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Včelaři z Dolní Lomné ve Starém Smokovci.
Život spolkový i běžný někdy přináší velká 
překvapení. Byl jsem osloven panem staro-
stou Horní Lomné panem Kamilem Kawulo-
kem,zda bychom se jako spolek včelařů 
mohli zúčastnit setkání Goralů ve Starém 
Smokovci a  reprezentovat na tomto setkání 
naše údolí podél říčky Lomné. I přesto, že to 
bylo v termínu 14. 9. 2019 a my jsme jako 
Okresní organizace ČSV F-M organizovali 
velkou výstavu a prezentaci našeho oboru 
na Slezsko-ostravském hradě v Ostravě, slíbil 
jsem, že se pokusíme zvládnout obě akce.
Oslovil jsem i starostku Dolní Lomné paní 
Renátu Pavlínovou, které se tato forma 
prezentace obce líbila. Dostali jsme velké 
množství propagačních materiálů obou 
našich obcí, se kterým jsme se je vydali zvi-
ditelnit pod slovenské velehory.
Po příjezdu do Starého Smokovce jsme byli 
příjemně překvapeni perfektní přípravou 
celé akce počínaje parkováním a stavbou 
stánku pro nás přes elektrické přípojky, 
registrací a končící dalšími potřebnými 
náležitostmi, které vyžadují nynější zákony. 
Po celé své funkční období se setkávám při 

organizování různých včelařských akcích 
s velkým nedostatkem pomocníků. Byl jsem 
příjemně překvapen, kolik ochotných lidí 
všech věkových kategorií se zde podílelo na 
tomto svátku Goralů.
Po ustavení celé naší expozice a vybalení 
všech propagačních materiálů začali už od 
9.00 hod. náš stánek navštěvovat hosté. 
Mnozí byli překvapení, z jaké dálky jsme při-
jeli. Díky počítačové technice jsme mohli pre-
zentovat včelařství i trošku jinak: promítali 
jsme dokumenty z včelařského prostředí, 
chovu včelích matek, v ýroby mezistěn 
a ostatních výrobků z včelího vosku, propa-
gace včelích produktů a jiné.
Milým překvapením byly i návštěvy hostů 
z našeho jablunkovského regionu, kteří zde 
vystupovali v kulturním programu. Zdravici 
nám přišel vyslovit i starosta Bystřice nad 
Olší pan Roman Wróbel, který zde byl se 
souborem. Vystupovaly zde ještě folklórní 
soubory z Milíkova a Jablunkova.
Celá akce byla rozdělena na 3 části, které 
tvořila přehlídka řemesel, souborů a prezen-
tace gastronomických specialit jednotlivých 
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přihlášených obcí. Organizátoři obcházeli 
jednotlivé vystavovatelé a také my jsme se 
mohli představit před velkým obecenstvem, 
stručně vysvětlit, odkud jsme a čím se 
zabýváme. Po krátké chvíli jsme museli náš 
prostor doslova bránit, aby nám návštěvníci 
v mžiku nerozebrali všechny propagační 
materiály. Naše prezentace měla propagační 
a ne prodejní charakter, měli jsme zde ochut-
návku medu a odlévali jsme i různé ozdůbky 
z vosku a voskové svíčky. Hostům a jejích 
ratolestem jsme věnovali krásné včelařské 
učební pomůcky, hry a další letáčky z vče-
lařskou tématikou.
Jelikož se náš stánek nacházel jako první 
vedle pódia, měli jsme možnost slyšet a vidět 
i všechny vystupující soubory, které velmi 
vtipně představoval moderátor celé akce. 
Akce měla mezinárodní rozměr, byli zde 
zástupci ČR, Ukrajiny, Slovenska a Polska 
včetně delegací z těchto zemí. Součástí 
programu byl i průvod všech účinkujících na 
Hrebienok, kterého jsme se bohužel nemohli 

účastnit, protože jsme zajišťovali prezentaci 
včelařství ve stánku.
Celá akce byla zakončena v 18.00 hod. spo-
lečným vystoupením všech účinkujících na 
pódiu, kde všichni zazpívali naši Goralskou 
hymnu. Muzikanti pak hráli po skupinkách po 
celém Starém Smokovci, v ulicích bylo velké 
množství lidí a dlouho jsme nemohli odjet. 
No prostě paráda, „svátek horalů” se vydařil 
a celou zpáteční cestu nám tyto melodie 
zněly v uších. Před půlnoci jsme dorazili domů 
a přiznám se, že přestože únava byla znát, 
usnout nešlo - tolik dojmů to v nás zanechalo.
Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat panu 
starostovi Horní Lomné za nápad a příleži-
tost, kterou nám umožnil propagovat a repre-
zentovat nejenom naše obce, ale i náš spolek 
včelařů. Díky patří i organizátorům této akce 
ve Starém Smokovci za skvělou organizaci i za 
pozvání na další, již 5. ročník tohoto setkání 
v roce 2020.

 Miroslav Poništ
předseda ZO ČSV Dolní Lomná



Dolní Dolní

18

Včelaři z Lomné mají své zázemí
Díky vstřícnému jednání Obecního úřadu 
v Horní Lomné se Základní organizaci ČSV 
Dolní Lomná podařilo získat volný nebytový 
prostor k vytvoření potřebného zázemí, 
které všem členům - včelařům bude sloužit 
nejen ke společným schůzkám, ale budeme 
je využívat také pro různá školení a semináře 
pro včelaře i pro včelařskou mládež a pro 
neformální setkání „nevčelařů“ zaměřená 
na problematiku včelaření pro širší veřejnost. 
Společné prostory nám také umožní uskladnit 
léčiva pro včely v daném včelařském roce, 
včelařské pomůcky ve vlastnictví naší základní 
organizace i veškerou potřebnou svazovou 
dokumentaci tak, abychom dodrželi zákon, 
který nařizuje statutárním zástupcům ochranu 
osobních údajů podle GDPR. Navíc toto zázemí 
určitě usnadní a zjednoduší komunikaci mezi 
včelaři. 
Sídlo našeho včelařského spolku v Horní 
Lomné v suterénu bývalé školy v přírodě, 
dnešního domova seniorů, si můžete přijít 
prohlédnout dne 4. 12. 2019 od 16.00 hodin. 
V tomto téměř předvánočním čase jsme pro 
Vás přichystali prohlídku našeho zázemí spo-
jenou s výrobou svíček, kde si navíc můžete 
také svíčku sami vyrobit. Svíčkami, medem 
a dalšími včelími produkty si můžete zpříjem-
nit předvánoční čas i Vánoce samotné. 

Protože med je nejznámější včelí produkt 
a určitě všichni znáte jeho příznivé účinky na 
lidské zdraví, připravili jsme pro Vás několik 
informací o méně známém včelím produktu, 
kterým je včelí vosk.

CO JE VČELÍ VOSK?
Včelí vosk je základním stavebním materiálem 
pro stavění včelích pláství. Už v dávných 
dobách lidé tento produkt dokázali využít 
pro výrobu svící, které byly jediným zdrojem 
světla, používali ho k utěsňování škvír nebo 
k voskování dřevěného nábytku, který tak 
chránili před vlhkem.
I v dnešní moderní době našel včelí vosk svá 
uplatnění – používá se při výrobě přírodní 
kosmetiky, je součástí bylinných mastí 
a krémů, je účinný při hygieně ústní dutiny 
anebo se z něj dají vyrobit krásné svíčky nebo 
ozdůbky, které se odlévají do silikonových 
forem, a svíčky se dají také stočit z voskových 
mezistěn. 
Svíčky ze včelího vosku mají spoustu poziti-
vních účinků. Při jejich hoření se uvolňují 
příjemné medové a esenciální vůně, které 
provoní celý byt a zpříjemní večer, uvolní 
myšlenky, pozitivně dobíjejí energii, pomáhají 
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při soustředění, přinášejí psychickou vyrovna-
nost a vnitřní klid. Navíc hořící vosková svíčka 
slouží jako přírodní ionizátor vzduchu a dokáže 
neutralizovat nepříjemné zápachy. Zapálená 
svíčka ze včelího vosku před spaním přináší 
klidný a zdravý spánek, vnitřní klid a dodává 
pozitivní energii pro další den.
Ze včelího vosku se také vyrábějí speciální 
ušní nebo tělové svíčky používané v alterna-
tivní medicíně, kde napomáhají při odstraňo-
vání bolesti hlavy či páteře, pocitů tlaku, 
stresu nebo podrážděnosti, regenerují orga-
nizmus a mají příznivé účinky také při léčbě 
nachlazení nebo při problémech s dýchacími 
cestami.
Včelí vosk má i další uplatnění a využívá se při 
výrobě politur na nábytek, štěpařského vosku, 
leštících past, v autokosmetice, přidává se do 
přípravků na impregnaci textilu, obuvi a kůží, 
do ošetření pro antikorozní úpravu kovů nebo 
při restaurování obrazů.

Věděli jste, že:
• včelí vosk je nažloutlá hmota s medovou 

vůní?
• odstín barvy vosku udává druh pylových zrn, 

kterými se včely živí a oblast, kde včely žijí?
• včelí vosk taje při teplotě nad 75° C?
• na výrobu 1 kg vosku včely spotřebují asi 

3 kg medu?
Tavení vosku je zdlouhavé a pracné a vče-
laři ho zpracovávají obvykle v období klidu 
po zazimování včelstev. Vosk se získává ze 
včelích pláství tavením suchou cestou pomocí 
slunečního tavidla nebo pomocí horké vody 
či páry. Lze jej skladovat neomezenou dobu 
a jeho vlastnosti se nijak nemění.
Včely mají v životě naší planety nezastupitelné 
místo, ne nadarmo se říká, že „BEZ VČEL TO 
NEJDE“. Snad se podařilo touto cestou rozšířit 
Vaše vědomosti o jednom z včelích produktů, 
o včelím vosku.   Miroslav Poništ

Předseda ZO ČSV Dolní Lomná
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Hasiči Dolní Lomná
Mezinárodní cvičení Tunel 2019

Dne 8.10. 2019 se uskutečnilo dlouho 
připravované cvičení na případnou nehodu 
v Jablunkovském tunelu.

Námětem cvičení byl požár lokomotivy 
a velký počet zraněných ve vagonech. Cvičení 
se zúčastnily profesionální i dobrovolné 
sbory z našeho regionu, dále i hasiči z Čadce. 
Ve  agonech se nacházelo 62 zraněných osob, 
strojvedoucí nejevil známky života, tunel byl 
zakouřen, aby se imitovaly skutečné pod-
mínky zásahu.

Zúčastněné složky IZS:

HZS Stanice Třinec 2 x cisterna
HZS Stanice Nošovice 1 x cisterna
HZS Frýdek Místek 1 x cisterna, protiplyn, 
HZS Ostrava 1 x cisterna, operační středisko, 
2 x kontejner
HZS SŽDC Ostrava (Drážní) 1 X cisterna, 
1 x kolejové vozidlo
HaZZ Čadca 1 x cisterna
Hasičské učiliště Frýdek Místek 1 x cisterna, 
1 x kontejner

JSDH Jablunkov 1 x cisterna
JSDH Mosty u Jablunkova 1 x cisterna
JSDH Dolní Lomná 1 x cisterna
JSDH Bystřice 1 x cisterna
JSDH Bukovec 1 x cisterna
Záchranná služba 8 vozidel
Policie ČR 8 vozidel

Hasiči začali po příjezdu na místo s průz-
kumem a žádali o posily. Hasiči z Mostů 
u Jablunkova a Jablunkova prováděli hašení 
lokomotivy a hasiči z Třince vyproštění 
zraněných osob. Osoby, které se mohly 
samy pohybovat, byly evakuovány tunelem 
s ventilací, který je určený pro případ nehody 
v hlavním tunelu. Drážní hasiči z Ostravy 
nasadili na koleje vozidlo renault a tímto 
speciálně upraveným vozidlem byli schopni 
popojíždět po kolejích, vyvážet těžce zraněné 
a navážet vybavení přímo k místu nehody. 
Jednotka lomňanských hasičů měla za úkol 
zřídit čerpací stanoviště u požární nádrže 
(100000l vody) a dopravit vodu hadicemi do 
suchovodu v tunelu pro hašení.
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Není nutné tahat hadice po celé délce v 800m 
dlouhém tunelu, protože hasiči mají možnost 
se pouze jednou hadicí napojit v několika 
místech v tunelu.Hlavním tunelem vedou 
dvoje koleje. Ve vedlejším starém tunelu byl 

vybudován evakuační tunel s přetlakovou 
ventilací. K tunelu je možnost příjezdu pro 
velké množství záchranných složek z obou 
stran.

velitel JSDH Dolní Lomná -  Martin Tomica
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Lomňanští hasiči se společně s horskou službou 
a pracovníky lanové dráhy zapojili do výcviku 
záchrany osob v případě poruchy lanové dráhy.

Několik členů našeho sboru se připravuje na 
pravidelných školeních přímo na sjezdovce 
Severka. 

Hasiči Dolní Lomná
Záchrana osob z lanovky na Severce



Dolní Dolní

23

Pokud by došlo k poruše lanovky, budou hasiči 
takto připraveni  zahájit evakuaci osob z lanové 
dráhy na předem stanovených místech podle 
evakuačního plánu, než budou povolány složky 
IZS. Provozovatel lanové dráhy musí splňovat 
velmi přísná kritéria provozu a v případě poru-
chy lanové dráhy musí být zajištěna evakuace 

osob.  Provozovatel si musel zakoupit vybavení 
pro všech pět záchranných skupin, takže my 
jsme nemuseli investovat do vybavení, které 
by jen pro dvě osoby stálo několik desítek tisíc 
korun.

velitel JSDH Dolní Lomná -  Martin Tomica

Vážení, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy  
sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s řešením škod, 
způsobených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět na místní šetření,  
zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 731568413. Na toto číslo je možné volat od 8 do 
16.30 hodin nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu. 

Prosím o zveřejnění této informace ve Vašich zpravodajích nebo webových stránkách, tak 
aby byla dostupná chovatelům hospodářských zvířat a včelařům. Také prosím o poskyt-
nutí pohotovostního telefonního čísla příslušné Policii ČR při řešení škodné události. 

Děkuji za spolupráci.
Mgr. František Jaskula 
ředitel regionálního pracoviště 
Správa CHKO Beskydy 

Nádražní 36
Rožnov p.R. 756 51

tel. 571654293
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