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PODĚKOVÁNÍ
Obec Dolní Lomná si velmi váží vstřícného a pozitivního postoje zejména maminek mladých 
hasičů, paní Petry Rathouské a v neposlední řadě firmy Manlomka. Děkujeme touto cestou 
za pomoc a výrobu ochranných roušek. Poděkování po právu náleží i Moravskoslezskému 
kraji za dodávku těchto ochranných pomůcek, zejména pro naše seniory v DPS.

Poděkování patří rovněž našemu Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lomná, pečovatelce  
p. Darině Jachnické a všem, kteří zajišťují, ale i  všem těm, kteří nabízí svou účinnou pomoc.

S úctou a poděkováním
Renata Pavlinová, starostka

Miroslav Stefek, místostarosta



Dolní Dolní

3



Dolní Dolní

4



Dolní Dolní

5



Dolní Dolní

6



Dolní Dolní

7
Stránka 1 z 4 

 

Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním 
souvislostem 

 
A. Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není 

nařízena karanténa) 
 

- Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a 
doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví. 
 

- Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1  a § 106 odst. 4 
zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené 
koronavirem. Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, 
aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. 
registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo 
má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. 
V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka 
u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 
79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.   
 

- Nejsou-li orgány ochrany veřejného zdraví stanovena konkrétní mimořádná 
opatření, upozorní zaměstnavatel zaměstnance, který jej informoval o návratu 
z oblasti zasažené koronavirem, na jeho povinnost kontaktovat svého registrujícího 
lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění. Ten rozhodne, zda 
zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, popřípadě mu bude 
na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa, 
izolace  či karanténní opatření (dále jen „karanténa“).  

 
- V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, je 

s ohledem na vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních 
důvodů učinil některé z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se 
zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo pracoviště a 
kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje:  
 
1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně 

vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například 
z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci 
z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit. 
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2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn 
a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-
li se se zaměstnancem jinak. 

 
3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu 

práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl 
překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není 
v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde 
o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada 
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku  (§ 208 zákoníku práce). 
 

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; 
obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen 
oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne 
se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody 
se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. 
Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce 
zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce). 

 
Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, 
aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez 
náhrady mzdy nebo platu. 
 

B. Zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR 
 

- O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného 
zdraví a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost  informaci 
o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.  
 

- V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně 
zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, 
když je dočasně práce neschopen (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce 
v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen 
zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat 
(viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce).  Podle § 191 zákoníku práce je 
zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu 
karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním 
předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na 
náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a 
to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak 
přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí. 
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- Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, 
které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně 
zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 
14 dnů trvání karantény. 
 

- Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v době trvající 
karantény. 
 

- Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena 
karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (viz § 219 odst. 1 
zákoníku práce, kde mezi důvody, pro které se dovolená přerušuje, karanténa není 
uvedena).  

 
C. Zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině 

 
- Je-li zaměstnanci nařízena karanténa v cizině, pak jde-li o státy EU a státy, se 

kterými Česká republika uzavřela bilaterální dohodu, zaměstnavatel je povinen 
omluvit jejich nepřítomnost v práci a poskytnout jim náhradu mzdy nebo platu 
v době prvních 14 kalendářních dnů karantény stejně, jako v případě, že je nařízena 
karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Postupuje se podle § 191 
a 192 zákoníku práce.  Jde-li o státy EU, postupuje se podle společných evropských 
pravidel, zaměstnancům je vydáno v místě pobytu potvrzení o nařízené karanténě 
a toto potvrzení zaměstnanec zašle svému zaměstnavateli v České republice a 
zaměstnavatel mu na základě tohoto potvrzení vyplatí náhradu mzdy nebo platu 
podle § 192 zákoníku práce. 

 
- Jestliže jde o státy, které nejsou členskými státy EU ani státy, se kterými má 

ČR uzavřenu bilaterální dohodu, pak pokud karanténa nařízená v tomto státě trvá 
i po skončení dovolené zaměstnance, je nepochybné, že zaměstnavatel bude 
povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Nepřítomnost zaměstnance 
v práci není v tomto případě zaviněným porušením povinností, které má 
zaměstnanec podle zákoníku práce, protože je povinen nařízenou karanténu 
v cizině dodržovat. 

 
- V případě, že v cizině zaměstnanec čerpá dovolenou, nařízením karantény se 

dovolená nepřerušuje (viz § 219 odst. 1 zákoníku práce, kde mezi důvody, pro 
které se dovolená přerušuje, karanténa není uvedena). Překážka v práci z důvodu 
karantény proto bude následovat až po skončení dovolené. 

 
D. Karanténa na pracovní cestě a cestovní náhrady 

 
- Pracovní cestou se podle § 42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce sjednané 
v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu 
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výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek 
stanovených v části sedmé zákoníku práce. Cestovními výdaji, za které je 
zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které 
zaměstnanci vzniknou právě při pracovní cestě podle § 42 zákoníku práce, a to jak 
pracovní cestě tuzemské, tak zahraniční (zahraniční pracovní cestou se podle § 154 
zákoníku práce rozumí cesta konaná mimo území České republiky). Cestovní 
náhrady příslušejí v souladu s podmínkami pracovní cesty určenými 
zaměstnavatelem po celou dobu jejího trvání, tedy od jejího počátku až 
do ukončení.  
 

- Je-li zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu nařízena karanténa, není tato 
skutečnost důvodem pro ukončení nebo přerušení pracovní cesty. Je nutno 
vycházet z toho, že zaměstnanci by v místě konání pracovní cesty nebyla karanténa 
nařízena, kdyby tam nebyl zaměstnavatelem vyslán (je zde tedy příčinná souvislost 
s vysláním na pracovní cestu). Tato okolnost obecně nemůže být k tíži 
zaměstnance a není tomu tak ani v případě dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance či jeho hospitalizace.  

 
- Pokud je toho zaměstnanec v karanténě schopen, musí podle § 186 zákoníku práce 

bezodkladně informovat zaměstnavatele o změně podmínek rozhodných 
pro poskytování a výši cestovních náhrad, tak, aby zaměstnavatel mohl přijmout 
potřebná opatření (např. zrušit rezervaci zpáteční letenky nebo ubytování). 
Přerušení nebo ukončení pracovní cesty, respektive neposkytování cestovních 
náhrad zaměstnanci, kterému je na pracovní cestě nařízena karanténa a nemůže 
se z tohoto důvodu vrátit do bydliště, by bylo rovněž v rozporu s dobrými mravy. 
Poskytování stravného a zahraničního stravného není vázáno na výkon práce, ale 
na dobu trvání pracovní cesty a dobu strávenou mimo území České republiky 
v kalendářním dnu. Je-li zaměstnanci během karantény na pracovní cestě 
zabezpečeno bezplatné stravování charakteru snídaně, oběda nebo večeře, pak se 
stravné a zahraniční stravné krátí způsobem stanoveným v příslušných 
ustanoveních zákoníku práce. Pokud má zaměstnanec zachováno ubytování, 
potom musí zaměstnavatel uhradit i tyto náklady, v případě, že nebylo poskytnuto 
zaměstnanci jiným subjektem v rámci opatření při nařízené karanténě. 
Zaměstnanci mohou během uvedené doby vzniknout i některé nutné vedlejší 
výdaje. I ty mohou mít souvislost s pracovní cestou, nikoliv s výkonem práce (§ 164 
zákoníku práce). Všechny tyto okolnosti je třeba vždy posuzovat podle konkrétního 
případu a jeho podmínek.  
 

- O ukončení nařízené karantény rozhoduje příslušný státní orgán (orgán ochrany 
veřejného zdraví) a zaměstnavatel potom následně podle konkrétních podmínek 
rozhodne o dalším průběhu pracovní cesty.  
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zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které 
zaměstnanci vzniknou právě při pracovní cestě podle § 42 zákoníku práce, a to jak 
pracovní cestě tuzemské, tak zahraniční (zahraniční pracovní cestou se podle § 154 
zákoníku práce rozumí cesta konaná mimo území České republiky). Cestovní 
náhrady příslušejí v souladu s podmínkami pracovní cesty určenými 
zaměstnavatelem po celou dobu jejího trvání, tedy od jejího počátku až 
do ukončení.  
 

- Je-li zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu nařízena karanténa, není tato 
skutečnost důvodem pro ukončení nebo přerušení pracovní cesty. Je nutno 
vycházet z toho, že zaměstnanci by v místě konání pracovní cesty nebyla karanténa 
nařízena, kdyby tam nebyl zaměstnavatelem vyslán (je zde tedy příčinná souvislost 
s vysláním na pracovní cestu). Tato okolnost obecně nemůže být k tíži 
zaměstnance a není tomu tak ani v případě dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance či jeho hospitalizace.  

 
- Pokud je toho zaměstnanec v karanténě schopen, musí podle § 186 zákoníku práce 

bezodkladně informovat zaměstnavatele o změně podmínek rozhodných 
pro poskytování a výši cestovních náhrad, tak, aby zaměstnavatel mohl přijmout 
potřebná opatření (např. zrušit rezervaci zpáteční letenky nebo ubytování). 
Přerušení nebo ukončení pracovní cesty, respektive neposkytování cestovních 
náhrad zaměstnanci, kterému je na pracovní cestě nařízena karanténa a nemůže 
se z tohoto důvodu vrátit do bydliště, by bylo rovněž v rozporu s dobrými mravy. 
Poskytování stravného a zahraničního stravného není vázáno na výkon práce, ale 
na dobu trvání pracovní cesty a dobu strávenou mimo území České republiky 
v kalendářním dnu. Je-li zaměstnanci během karantény na pracovní cestě 
zabezpečeno bezplatné stravování charakteru snídaně, oběda nebo večeře, pak se 
stravné a zahraniční stravné krátí způsobem stanoveným v příslušných 
ustanoveních zákoníku práce. Pokud má zaměstnanec zachováno ubytování, 
potom musí zaměstnavatel uhradit i tyto náklady, v případě, že nebylo poskytnuto 
zaměstnanci jiným subjektem v rámci opatření při nařízené karanténě. 
Zaměstnanci mohou během uvedené doby vzniknout i některé nutné vedlejší 
výdaje. I ty mohou mít souvislost s pracovní cestou, nikoliv s výkonem práce (§ 164 
zákoníku práce). Všechny tyto okolnosti je třeba vždy posuzovat podle konkrétního 
případu a jeho podmínek.  
 

- O ukončení nařízené karantény rozhoduje příslušný státní orgán (orgán ochrany 
veřejného zdraví) a zaměstnavatel potom následně podle konkrétních podmínek 
rozhodne o dalším průběhu pracovní cesty.  
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*KUMSX028VNPO* 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor dopravy a chytrého regionu 
28. října 117, 702 18  Ostrava 
 

 

 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

   

Zavedli jsme systémy řízení 
kvality, environmentu 
a bezpečnosti informací 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 
 

Informace o omezení dopravy  

Vážení, 
s ohledem na přerušení školní docházky, dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy v termínu  
od pondělí 16. 03. 2020 formou výlukových jízdních řádů v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období 
letních školních prázdnin.  

Tímto bychom Vás chtěli informovat o realizovaných změnách jízdních řádů k 16. 03. 2020, které budou 
dostupné na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.  

O případných dalších opatřeních Vás budeme včas informovat. 

S pozdravem 

 
Ing. Ivo Muras, v.r. 
vedoucí odboru dopravy 
a chytrého regionu 
 
Za správnost vyhotovení 
Ing. Silvie Poštulková 

 

Rozdělovník 
Obce Moravskoslezského kraje 

Na vědomí 
Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Váš dopis zn.:   
 
 

- dle rozdělovníku - 

Ze dne:  
Čj.: MSK  37070/2020 
Sp. zn.: DSH/7680/2020/Poš 
 276.11 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Silvie Poštulková 
Telefon: 595 622 202 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2020-03-12 

Elektronický podpis - 12.3.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Silvie Poštulková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.7.2020 09:33:24-000 +02:00
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Příchod dítěte na svět byl v rodině význam-
nou událostí. Ihned po umytí  byl novoroze-
nec dáván k políbení otci a následně všem 
dětem jednomu po druhém, aby ho všichni 
z celého srdce milovali. Když však některé 
z dětí ještě nemluvilo, nebylo mu dovoleno 
novorozence políbit, protože by pak muselo 
„počkat s řečí“ na toho mladšího. Zejména 
otcem byl syn v rodině radostněji přijat než 
dcerka, protože někteří tvrdili, že když je 
prvním dítětem v rodině děvče, tak život 
té rodiny bude hodně bezútěšný a otec se 
už nikdy nestane „fojtem“. Ne vždy se však 
přání otce splnilo na poprvé. Nejednou 
musel takový nerozumný otec čekat na syna 
několik let a stávalo se také, že „kvůli jed-
nomu synkovi bylo deset děvuch v rodině“. 
Někteří otcové tvrdili, že „když se jedna 
děvucha narodí, je to tak, jako by člověk jed-
nou vyhořel, nebo si udělal stotisícový dluh“.

Novorozenou dcerku bylo třeba vzít na pra-
vou ruku a  pak zavinout do mužské košile, 
„aby byla vždycky ctěná“. Kdyby ji někdo 
z nepozornosti vzal nejprve na levou ruku, 
neměli by o ni v budoucnu chlapci zájem. Na 
levou ruku se naopak brali chlapci, „aby je 
děvuchy neuháněly“, až vyrostou.

Dítěti, které se narodilo přes den, rostly 
světlé vlasy a tomu, které se narodilo v noci, 
tmavé. Ale aby  mělo vlasy kudrnaté,  muselo 
se hned po narození položit na beraní kůži. 
Výsledek prý byl zcela jistý. Když se dítě 
narodilo s pláčem, bylo prý vždy zdravé. 
Blahobytný život předpovídala dítěti bujná 
kštice, protože „každý vlasatý bude bohatý“.

 Významnou roli hrála v životě novorozence 
koupel. Dítě koupali v dřevěné vaničce. Po 
první koupeli bylo zapotřebí  dávat pozor, 
aby se vodu nevylilo pod práh chléva nebo 
přímo do chléva, protože by zahynul všechen 
dobytek. Tak bylo možné učinit pouze v pří-
padě, když chtěl někdo uškodit sousedovi, 
ale i tehdy se málokomu povedlo vejít nená-
padně do sousedova chléva a tam dokonat 
zhoubné dílo na cizím dobytku. „ Do vaničky 
se děvuše dávalo do koupele dlouhé stéblo, 
aby měla dlouhé vlasy“.

Matce novorozence nebylo až do křtu dovo-
leno vycházet z domu. Měla ležet v posteli 
nebo pobývat v pokoji a pečovat o své 
maličké. A ponechání nekřtěného novoro-
zence bez péče mohlo dopadnout fatálně. Na 
takovou příležitost  totiž číhal ďábel, který 
popadl nekřtěné děcko a nahradil ho svým 
podvržencem. S takovým podvržencem měli 
pak všichni v domě ukrutné trápení. Věčně 
„vřískal až do roztrhání těla, blábolil tak, že 
mu nikdo nerozuměl“ a podělával se. Taktéž 
nebylo matce dovoleno chodit před křtem 
dítěte do temného podkroví, protože později 
by se bálo pobývat potmě. Nedoporučovalo 
se ani zabývat se doma šitím, protože „když 
matka doma šila, děcku pak škodily  hlísty“. 
Kdyby matka i přes všechna tato varování 
vyšla před křtem z domu, mohlo by se jí 
přihodit nějaké neštěstí, nebo by ji mohli 
vystrašit zlí duchové.

 Zveřejněno v kalendáři Zwrotu r. 1957,  
připravila M. Křenková

Josef Ondrusz: 
 Pohled na děti ve světle mýtů těšínského lidu (2)
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Przyjście na świat dziecka było w rodzinie waż-
nym wydarzeniem. Zaraz po obmyciu dawano 
noworodka do pocałowania ojcu a następnie 
wszystkim dzieciom po kolei, ażeby go wszy-
scy serdecznie pokochali. Gdy jednak któreś 
z dzieci nie mówiło jeszcze, nie wolno mu było 
dawać noworodka pocałować, bo musiałoby 
wtedy „poczkać z rzeczóm“ na tego młod-
szego. Syn był w rodzinie, szczególnie przez 
ojca, chętniej widziany od córki, bo niektó-
rzy twierdzili, że kiedy pierwszym dzieckiem 
w rodzinie jest dziewczyna, to żywot w tej 
rodzinie będzie opłakany, a ojciec już nigdy nie 
zostanie „fojtym“. Nie zawsze jednak to życze-
nie ojca spełniło się za pierwszym razem. Nie-
raz przez kilka lat było trzeba czekać takiemu 
nierozsądnemu ojcu na syna, a zdarzały się 
i takie wypadki, że było „gwóli jednego synka 
dziesięć dziołch w rodzinie“. Niektórzy ojcowie 
twierdzili, że „jak sie jedna dziołcha urodzi, to 
tak jakby człowiek roz wygorzoł, albo se zrobił 
sto tysięcy dłógu“.

Nowonarodzoną córkę należało wziąć na 
prawą rękę a następnie owinąć w męską 
koszulę, „aby była dycki zocno“. Gdyby przez 
nieuwagę wzięto ją najpierw na lewą ręke, nie 
miałaby w przyszłości wzięcia u chłopców. Na 
lewą rękę brano natomiast chłopców, „aby 
dziołchy za nimi nie góniły“, kiedy dorosną.

Dziecku urodzonemu w dzień wyrastały jasne 
włosy a urodzonemu w nocy ciemne włosy. 
Żeby zas dziecko miało włosy kędzierzawe, 
było je trzeba zaraz po urodzeniu położyć 
na barani kożuch. Miał to być środek nieza-
wodny. Kiedy dziecko urodziło się z płaczem, 
miało być zawsze zdrowe. Dostatek w życiu 
wróżyło dziecku bujne owlosenie, bo „każdy 
kudłaty bydzie bogaty“.

 Ważną czynnością w życiu noworodka 
była kąpiel. Dziecko kąpano w drewnianej 
wanience. Po pierwszej kąpieli należało 
uważać, żeby wody nie wylać pod próg 
chlewa lub w samym chlewie, bo by wszystko 
bydło wyginęło. Można to było uczynić tylko 
w wypadku, gdy się chciało poszkodzić sąsia-
dowi, ale i wówczas rzadkokomu udało się 
podejść niepostrzeżenie do chlewa sąsiada 
i tam dokonać zgubnego dla cudzego bydła 
zabiegu. „Do waniynki dawało sie dziołsze do 
kąpieli dłógi ściebło, aby miała dłógi włosy“.

Matce noworodka nie wolno było aż do 
chrztu wychodzić z domu. Powinna była leżeć 
w łóżku lub przebywać w pokoju i pilnować 
swego maleństwa. Pozostawienie bowiem 
nieochrzczonego noworodka bez opieki 
mogło pociągnąć za sobą fatalne skutki. Na 
taką okazję mianowicie czyhał dziabeł, który 
porywał nieochrzczone dziecko i zamiast 
niego podrzucał swego podciepa. Z takim 
podciepem mieli potem wszyscy w domu 
straszliwe utrapienie. Wiecznie „wrzeszczoł 
aż do potarganio, żwandłoł, że mu tego żodyn 
nie rozumioł“ i paskudził pod siebie. Również 
na ciemny strych nie wolno było iść matce 
przed ochrzczeniem dziecka, ponieważ póż-
niej bałoby się ono przebywać po ciemku. 
Również zajmowanie się w domu szyciem 
było niewskazane, bo „jak matka przed 
chrztem szyła, to dziecku szkodziły potym 
glisty“. Gdyby pomimo tych wsystkich prze-
stróg matka przed chrztem wyszła z domu, 
mogłoby się jej przytrafić nieszczęście lub 
mogłyby ją postraszyć zle duchy.

Zveřejněno v kalendáři Zwrotu r. 1957,  
připravila M. Křenková

Józef Ondrusz: 
 Dziecko w świetle powiarek ludu cieszyńskiego (2)
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Pochování basy a zabijačkové hody 

 Klub důchodců při  OÚ Dolní 
Lomná organizoval jako každý 
rok zabijačkové hody a pocho-
vání basy. Letošní zabijačku  
s pochováváním basy můžeme  
nazvat „To tu ještě nebylo“, na 
čemž má hlavní zásluhu naše 
p. Katka Sikorová a výbor KD. 
Akce se zúčastnilo 60 našich 
členů a muzikanti ze Sloven-
ska, kteří všemu dali pořádný 
šmrnc. Každý účastník přispěl 
částkou 100,- Kč.

Začátek byl 14.30 hod. v hotelu 
Pod Akáty, před programem se 
realizovalo jídlo a občerstvení, a pak to začalo. 
Středem naší obce prošel průvod masek  
v doprovodu turistů a našich občanů. Nejprve 
se zastavil na obecním úřadě, pak v restauraci 
Mánes, kde byli návštěvníci hospody velice 
překvapeni, ale začali fandit. Pokračovalo se 
do pekárny, do domu s pečovatelskou služ-
bou  a zpět do hotelu Pod Akáty. Můžeme 
směle říci, že to tu ještě nebylo, takové veliké 
šou díky  Katce, která něco takového vymy-
slela, aby to nebyla jen zabijačka. To se 
opravdu zdařilo. Následoval tanec, návštěníci 

tančili s jednotlivými maskami 
a nakonec došlo k pochování 
basy za průvodu maskáčů, 
které doprovázel na harmo-
nice p. Šeda.

 Pak se prodávaly koblihy, 
pivo, káva, škvarky. Před 
losováním tomboly byl ještě 
srdíčkový valčík; každý dostal 
srdíčko a čekal na svého part-
nera či partnerku. Po tomto 
tanci přišlo očekávané loso-
vání tomboly, do které daro-
vali věci naši členové. Nasbí-
ralo se jich opravdu hodně, 

za to všem, kteří přispěli, děkujeme. Pak se 
rozjela správná zábava. Jsme velice rádi, že 
naši senioři ukázali, že to ještě umí roztočit. 

Věříme, že tyto akce budou pokračovat 
i v příštích letech. A na závěr nesmíme ani 
tentokrát  zapomenout poděkovat personálu 
hotelu  Pod Akáty za dobré jídlo a vzornou 
obsluhu.

Oznámení ohledně zájezdů a našich akcí KD:

První je 7.5.2020. V 8.00 hodin  odjezd 
z Jestřábí do Polského Těšína – skleníky, 
památky atd. Další zájezd se uskuteční 
11.6.2020 v 7.00 hod. z Jestřábí do Opavy. 
(program je připraven)

Mezi zájezdy se setkáme na  tradiční vaje-
čině u muzea  28.5.2020 ve 14.30 hod. (Vajíčka 
s sebou jako vždy.) 

Veškeré zájezdy a naše akce hlaste do 
obchodu Katce Sikorové nejméně týden 
před zájezdem, můžete telefonicky, ale nej-
lépe osobně. 

Pavel Machnik,
Předseda KD
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I když nám letošní zima moc sněhu nepři-
nesla, my jsme i tak stihli nějaké ty zimní rado-
vánky. Začátkem roku jsme za našim lomňan-
ským muzeem dobyli jižní pól a zařádili si na 
bobech a snowboardech před naší školou. 

V měsíci lednu již tradičně u nás v družině pro-
bíhá projekt „Pestrá a zdravá strava“. Zveme 
mezi děti naší milou vedoucí školní jídelny 
Marcelku, která s dětmi diskutuje nad slože-
ním jídelního lístku v naší škole a vysvětluje 
zásady zdravého stravování. 

O ochraně zdraví nám nedávno také přišli 
popovídat naši skvělí záchranáři a zdravot-
níci Kinga a Martin Tomicovi. Děti si mohly 
vyzkoušet první pomoc, masáž srdce, umělé 
dýchání a ošetřování různých zranění. Tímto 
oběma odborníkům moc děkujeme a budeme 
se těšit na další setkání.

Únor se u nás v družince nesl v duchu pohá-
dek, kdy jsme soutěžili v různých pohádko-
vých kvízech, zpívali známé pohádkové písně 
s využitím karaoke a vytvořili si kostýmy 
pohádkových bytostí z papíru.

Vychovatelky ŠD

Novinky ze školní družinky
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Jak spędzaliśmy zimę w naszym przedszkolu

W tym roku zima nie dożyczyła nam uciech 
śniegowych tak, jak byśmy chcieli. Musie-
liśmy więc doświadczenia zimowe prze-
prowadzać w sali przedszkolnej i z lodem 
z zamrażalnika… Choć pokrywa śniegowa 
wcale nie sprzyjała sportom zimowym, to 
w naszym przedszkolu i tak przebiegła olim-
piada zimowa. Wykonaliśmy narty z tektury 
i pudełek, dobraliśmy kijki i dalej do biegów 
na nartach po dywanie!

Dużo czasu też spędzaliśmy z książką – naj-
lepszym przyjacielem. Przeczytaliśmy mię-
dzy innymi całą serię książeczek o Franklinie, 
który przeżywa podobne przygody jak nasze 
dzieci, co wypłynęło ze wspólnych rozmówek 

po każdym czytaniu. Dzieci lubią też opo-
wiadania autora Grzegorza Kasdepke, które 
bywają bardzo śmieszne, ale i też pouczające.



Dolní Dolní

25

Bal karnawałowy w szkole i przedszkolu

Bal karnawałowy dla  dzieci to dzień niezwy-
kły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 
Tak też było w dniu 21. 02. 2020 r w naszej 
szkole i przedszkolu, gdzie odbył się wielki 
Bal Karnawałowy.

Tego dnia  już od rana w przedszkolu i szkole 
pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były za bohaterów znanych bajek, 

można było spotkać wróżki, królewny, 
księżniczki,  motylki, rycerzy, piratów, paja-
cyków, policjantów, Spider-Mana, Batmana, 
...  niesposób  zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo 
trudno. Wystrój Sali wprowadził w radosny 
nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej 
zabawy.

Nie zabralo również konkursów, w których 
wszyscy chętnie uczestniczyli. Na Sali podczas 

Rozwijaliśmy też kreatyw-
ność i twórczość dzieci 
poprzez czynności pla-
styczne. Powstało mnóstwo 
wspaniałych dzieł, dzieci nie 
boją się żadnej pracy, czy 
z farbą, czy z różnorakim 
materiałem. Są wśród nas 
prawdziwi artyści.

Śpiewaliśmy też i tań-
czyliśmy, niektóre tańce 
przedstawiliśmy na baliku 
maskowym naszym szkol-
nym kolegom, z którymi 
świetnie się zawsze bawimy.

Ale prawdziwej zimy też udało nam się zasma-
kować na autentycznym kuligu na Kuba-
lonce. Wybraliśmy się tam wraz z rodzicami 

i przeżyliśmy przygodę jak 
w bajce. Aż pięcioro sani  
ciągnęły po dwa konie. 
Pojechaliśmy pięknym 
lasem a na koniec w góral-
skiej kolibie czekał na nas 
pyszny żurek.

A teraz cieszymy się już na 
przyjście wiosny i wołamy 
ją różnymi sposobami, 
chociażby takimi pięknymi 
kępkami trawy z rozkwitnię-
tymi kwiatkami.

Przedszkole Łomna Dolna
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pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili 
się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo 
chwilowego zmęczenia. Największy zachwyt 
wywarł na dzieciach pokaz kolorowych 
świateł i baniek mydlanych. Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu 
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przynio-
sła  wiele radości naszym wychowankom, to 
było głównym celem tego balu.  Kiedy czas 
zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opusz-
czały balową salę. Szkoda, że następny bal 
dopiero za rok. Grono pedagogiczne

Dovybavení školní knihovny
Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek, 
který nám umožnil zakoupit sedací vaky 
a taburety do zrekonstruovaných prostor 
naší školy. V nově vzniklé prostorné učebně 
probíhá nejen výuka, ale především slouží 
jako školní knihovna. Je proto velmi důle-
žité, aby se zde žáci cítili příjemně a nové 
vybavení určitě zútulnilo tuto místnost. 
Doufáme, že příjemné prostředí přispěje 
také k rozvoji čtenářství u našich žáků. 
Rodičům ještě jedou děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci.

Kolektiv pedagogů ZŠ
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Niezapomniany kulig w zimowej scenerii Beskidów
Pełne wrażeń były nietylko dzieci lecz i do-
rośli, którzy w piątek 14.2.2020 wzięli udział 
w kuligu, który odbył się na Kubalonce ( Pol-
ska). Pięć par koni zawiozło nas na Stecówkę, 
z której w blasku słońca, mogliśmy podziwiać 
nie tylko beskidzkie okolice, ale również 
dobrze widoczny Rozsutec w Małej Fatrze. 
Następnie koniki zawiozły nas do szałasu, 
gdzie na nas czekała góralska atmosfera oraz 
pyszny żurek.

Po smacznym posiłku, dzieci korzystały 
z zabaw na śniegu, wielką atrakcją było zjeż-
dżanie z górki, czy turlanie w śniegu. Chociaż 
przemoknięte, ale nadmiar zadowolone, 
wróciły do swoich domów.
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ZŠ Jablunkov
Dne 19. 2. 2020 jsme byli 
pozváni do ZŠ v Jablunko-
vě. Paní učitelky si pro nás 
připravily stanoviště, na 
kterých nám žáci devátých 
ročníků ukázali několik fy-
zikálních a chemických po-
kusů. Tento den byl spojen 
s životadárnou tekutinou 
- vodou. 

Ve fyzice jsme zkoumali 
vlastnosti vody - dělitelnost 
na kapky, pozorovali jsme 
vodorovnou hladinu kapali-
ny, nestlačitelnost kapaliny 
a povrchové napětí vody. 
Velmi zajímavé bylo barvení 
bílých růží vzlínáním barev.

Nejvíc nás bavily chemické 
pokusy. Velmi zajímavá 
byla lávová lampa a tajné 
písmo. Místo pera, kterým 
se píše ve škole, jsme po-
užili mléko a ocet. Tajné 
písmo se nám objevilo, 
když jsme papír zahřívali 
nad plamenem.
Hladové žaludk y jsme 
si zaplnili vlastnoručně 
upečeným koláčem s me-
ruňkami a pečení šneci 
z listového těsta nám sami 
klouzali do krku. 

Mgr. B. Sadowá 
 a žáci 4. a  5. ročníku
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V pátek 6.3.2020 se již od brzkých ranních 
hodin rozezněl smích žáků po všech třídách 
i chodbách. Za tuto krásnou uvolněnou 
atmosféru jsme vděčili naplánovanému 
KARNEVALU. Široká škála a pestrobarevnost 
masek byla zkrátka ozdobou celé školy. My, 
pedagogové jsme u některých masek oprav-
du velmi oceňovali kreativitu, pracovitost 
a šikovnost rodičů, kteří masky svým dětem 
vlastnoručně vyráběli. Některými žáky nám 
bylo sděleno, že výroba masky byla i jejich 
práce, což jsme také ocenili alespoň sladkou 
odměnou. Po prezentaci masek ostatním 
členům pracovního kolektivu školy i kama-
rádům ve školce, se děti zúčastnily tanečních 
soutěží. Po závěrečném vyhodnocení nej-
lepších masek letošního ročníku karnevalu, 
si žáci 4. a 5. ročníku pro své spolužáky při-
pravili tzv. stezku odvahy, která vedla napříč 
celou školou. Ve svých maskách plnili úkoly 
a zkoušeli zajímavé aktivity, které se jim moc 
líbily. Ke konci báječného dopoledne uřícení, 
zpocení, rozesmátí, unavení a šťastní hezky 
poobědvali a odešli spokojeně do družiny 
nebo dům. Děkujeme všem, kteří své děti 

podpořili, připravili jim masky a umožnili jim 
tak zažít báječné dopoledne ve škole.
 Kolektiv pedagogů ZŠ

Karneval v ZŠ
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Karneval

TJ Dolní Lomná z.s. – výsledky

Den, na který se snad všechny děti moc těší 
a nemohou dospat. Také naše děti byly velmi 
nedočkavé, až konečně bude ten velký den. 
V pátek se naše děti i paní učitelky proměnily 
v různé pohádkové postavičky známé, ale 
i méně známé a karneval mohl začít.

Rejdění začalo hned ráno po příchodu do 
mateřské školy a do masek se děti ještě ob-
lékaly po odpoledním spinkání. No, od rána 
toho bylo asi málo. 

Karnevalový rej si děti užily jak ve školce tak 
potom v tělocvičně, kde probíhaly různé sou-
těže a hry. Také jsme se museli předvést na-
šim kamarádům a pedagogům ze školy a poté 
se nám představili také starší kamarádi.
A kdo vyhrál nejlepší masku? No přece všich-
ni! Moc děkujeme rodičům za nápadité masky 
a našemu SRPŠ za finanční podporu, za kte-
rou jsme dětem mohli vymyslet překvapení 
ve formě balíčků.

 Kolektiv MŠ

Po zimní olympiádě se naši závodníci zú-
častnili začátkem února regionálních závodů 
jako je Beskydská lyže a populární Zjazd 
Gwiaździsty.

Dne 15.2.2020 vyrazila malá skupina do Ost-
ravy na City sprinty. Medaili vybojovali: Kan-
tor stříbro, Tomanek Ema bronz…ostatní se 

v silné konkurenci vesměs umístili těsně pod 
stupni vítězů. Nezapomenutelným zážitkem 
bylo představení vlajek zúčastněných států 
našimi sportovci.

28.2-1.3. Mistrovství ČR – Horní Mísečky 
Závodu se zúčastnilo 8 závodníků. V páteč-
ním sprintu se nejlepšího výsledku podařilo 

dosáhnout Szotkowské M., 
která se do TOP desítky pro-
bojovala skvělým 9. místem. 
Rovněž Kantorovi se podařilo 
vybojovat skvělé 15. místo. 
S výsledky sobotního kla-
sického běhu byl spokojený 
pouze Kantor, který vybo-
joval velmi pěkné 17. místo.
V neděli byly na programu  
štafety a stíhačka. Naše oddí-
lová štafeta (Kantor, Sikora, 
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Jochymek) nás svým výkonem  pěkně vyhe-
covala a po nádherném boji to bylo velmi dob-
ré 14. místo. Ve stíhačce se dařilo Szotkowské, 
která zajela moc pěkný závod, předstihla 
11 soupeřek a s 18. místem byla spokojena.

Krajský Přebor 
se konal 7.3. na Pradědu, kde nás přivítala 
pravá nefalšovaná zima. Sněhové podmínky 
byly výborné a trasy náročné.

Přesto jsme při účasti 15-ti závodníků do 
Lomné dovezli 9 pohárů!!!
Výsledky: zlato – Halabrín, Kantor a Tyl, stří-
bro – Halabrínová, Pindur, Kantorová  bronz 
– Pindurová, Mitrenga, Waclawková. 
 Do konce sezóny máme ještě tři republikové 
závody, tak snad se opět podaří dosáhnout 
pěkného výsledku a počasí nám umožní po 
dobu dvou týdnů ještě potrénovat.
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Bezpečně v kyberprostoru s projektem  
„Tvoje cesta onlinem“

Na 11. února letošního roku připadl „Den 
bezpečnějšího internetu“. Policejní prevence 
v oblasti online bezpečí nezůstává pozadu. 
V lednu letošního roku představili v praxi 
v Moravskoslezském kraji lektoři z Policejního 
prezidia České republiky preventivní projekt 
„Tvoje cesta onlinem“ (více zde: https://www.
policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx). 

Prevence v kyber prostředí patří i na Frýdec-
komístecku mezi priority v oblasti preven-
tivních aktivit. Policisté v regionu oslovili 
v minulých dnech na besedách více jak sto 
padesát dětí z několika škol. Je na místě 
říci, že chování dětí v kyber prostoru se za 
několik posledních let zlepšilo, avšak mají 
stále „rezervy“ v tom, jak rozpoznat, že si píší 
s „predátorem“ a nikoli se svým vrstevníkem. 
Preventivní program je také doplněn konkrét-
ními případy z Moravskoslezského kraje. Děti 
byly v rámci přednášek velmi aktivní a bylo 
zřejmé, že je dané téma zajímá a zvolená 
forma je pro ně velmi poutavá. 

Rovněž několik desítek dospělých (metodici 
prevence základních škol, pracovníci OSPOD 
a další) mělo možnost zažít projekt v praxi. 
Je důležité zmínit, že je zacílen také na ro-
diče, kteří jsou schopni u svých dětí vykonat  
nejefektivnější prevenci. 

I v následujícím období policisté zavítají 
v rámci regionu za dětmi i dospělými, aby 
jim ukázali, jakým způsobem „predátoři“ děti 
oslovují, či jak využívají toho, co děti sdílejí na 
sociálních sítích.
 por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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Preventivní programy v měsíci březnu ve škole

Naše tělo jako domov
Preventivní program s tímto názvem absol-
vovali žáci 1. a 2. ročníku. Jednalo se o inter-
aktivní zážitkový program, během kterého se 
žáci učili pochopit své tělo jako domov a kou-
ření, energy drinky a sladké nekvalitní jídlo 
jako příklady návyků, které tento domov ničí.  
Výstupem z tohoto programu bylo zpracování 
a vytvoření velkého plakátu s popisem všem 
negativních jevů v našem těle a příčin, které 
k nim vedou. Žáci si tento plakát sami zpra-
covali a nyní jej mají pověšený ve třídě, aby 
si mohli tyto nabyté vědomosti připomínat.

Poselství kouřových signálů
4. ročník se zabýval ve svém programu základ-
ními příčinami kouření, poukazoval na rizika 

a nebezpečné následky kouření, pomáhal 
dětem položit základy pro zdravé životní ná-
vyky včetně odmítavého postoje ke kouření.

Říkat ANO, říkat NE
Žáci 3. a 5. ročníku si užili interaktivní zá-
žitkový program zaměřený na zdravý vztah 
k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím 
kroužků, starším lidem. Tato beseda, trvající 
2 vyučovací hodiny měla za úkol napomoci 
pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Je-
jím cílem bylo pomoci žákům vážit si dobrých 
autorit a umět říct ne, když se autorita chová 
špatně. Obsahoval modelové situace, díky 
nimž si mohli jednotlivé situace vyzkoušet 
pomocí dramatizace.

Kolektiv pedagogů ZŠ
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Charita Jablunkov pomáhá v zahraničí

Charita Jablunkov řadu let organizuje po-
slední neděli před Velikonocemi dobročinnou 
akci nazvanou VELIKONOČNÍ KOLÁČ. Jde 
o „prodej“ velikonočních beránků a koláčů 
za dobrovolný příspěvek. Každým rokem se 
z výtěžku podpoří vybraný zahraniční projekt. 
V roce 2019 se v Jablunkovské farnosti vybralo 
206 730 Kč. Polovina z vybrané částky byla 
použita na dokončení rekonstrukce Hospice 
Božího Milosrdenství v Melitopolu na Ukrajině 
a druhá polovina na vybudování sociálního 
zařízení na střední škole v Didie a na teplé jídlo 
pro děti z mateřské školy v Maganzo v Tanzanii. 

Proč Ukrajina? 

Kněz Petr Krenicki dlouhodobě pracoval 
na západní Ukrajině. Po vypuknutí války 
se přesunul do východní části země, kde 
se z důvodu bojů hodně lidí ocitlo na ulici. 
O. Krenicki koupil starší dům v Melitopolu, 
kde poskytl útočiště seniorům, kteří zů-
stali sami nebo kteří nejsou schopní se ze 
zdravotních důvodů o sebe postarat a také 
matkám s dětmi, jejichž manželé zemřeli na 
frontě. Tito lidé nemají finanční prostředky, 
aby mohli odjet jinam, proto zůstávají v této 

oblasti. O. Krenicki postupně rekonstruuje 
prostory hospice. Z výtěžku VELIKONOČNÍHO 
KOLÁČE rekonstruovali koupelny, které jsou 
teď lépe uzpůsobeny nemohoucím seniorům.

A jak se Charita Jablunkov dozvěděla o po-
třebných dětech v Didie? V té době tam 
pobývala dobrovolnice Renata Zogata: 
„V Tanzanii ve městě Didie jsem pracovala 
10 měsíců na Střední salesiánské škole. V té 
době tam studovalo 1 200 dětí, z toho 800 
dětí tam bylo na internátě. Na internátě 
žijí děti ve velmi skromných podmínkách, 
které by pro našince byly nepřijatelné. 
I když všechny děti platí školné, nestačí 
to na dostatečné vybavení školy. Studenti 
mají k dispozici pouze několik toalet. Sprchy 
jsou pouze na dvoře – oplechovaný prostor, 
kde se studenti polévají vodou z kýblů. Za 
peníze z VELIKONOČNÍHO KOLÁČE se tak 
vybudovalo několik nových toalet a nové 
sprchy. Všichni zaměstnanci i studenti byli 
velmi vděční za tento dar. 

Během svého pobytu jsem se také setkávala 
se sestrami Alžbětinkami, které v Maganzo 
mezi jinými rozjely projekt „Dokrmování 

dětí“. Sestry vaří dě-
tem každý den jedno 
teplé jídlo, většinou 
rýži nebo kukuřičnou 
kaši s fazolemi, což je 
typické pro tuto oblast. 
Část výtěžku z VELI-
KONOČNÍHO KOLÁČE  
šla na podporu i tohoto 
projektu. Na místě jsem 
viděla, jak vybrané pe-
níze pomáhají. Setkala 
jsem se s vděčností ob-
darovaných a s radost-
nými tvářemi dětí.“
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ZAPOJTE SE i VY.
Můžete upéct vlastní koláče nebo pomoci 
s pečením beránků v Denním stacionáři  
sv. Josefa. Jste velmi vítání! Informace o akci 
a plánovaných brigádách ve stacionáři na-
leznete na naších webových a FB stránkách.

Mgr. Marie Šubrtová, 
 projektový pracovník 

Charita Jablunkov

Zapisy do przedszkola
Zapraszamy serdecznie nowe dzieci do zapisów, które w naszym przedszkolu 

przebiegać będą 4 i 5 maja od godz. 8,00 do 15,00.

Tworzymy warunki sprzyjające spontanicz-
nej i zorganizowanej aktywności, nie tylko 
ruchowej, dzieci w przedszkolu a przede 
wszystkim na świeżym powietrzu, na łące, 
w lesie, nad rzeką… i w naszym nowym 
naturalnym ogródku ekologicznym.

Zaufajcie państwo zaangażowanym 
nauczycielkom, które kochają dzieci i po-
trafią rozwijać, uczyć i bawić w przyjaznej 
i rodzinnej atmosferze. Zapiszcie swój 
skarb do naszego przedszkola.

Małgorzata Bocková
Przedszkole Łomna Dolna
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Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, p.o. 

 

pro školní rok 2020/2021 

se bude konatv ředitelně Základní školy a Mateřské školy v Dolní Lomné 

14. 4. 2020 v době od 13.00 do 15.00 hodin 

15. 4. 2020 v době od 14.00 do 16.00 hodin 

K povinné školní docházce budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

K zápisu se dostaví také rodiče dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, kterým byl povolen 
odklad školní docházky. 

K zápisu je nutno přinést 

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání(rodiče dětí MŠ Dolní Lomnážádost obdrží v MŠ) 

Zápisní list 

Případná odborná či lékařská doporučení 

 V případě, že rodič bude žádat odklad povinné školní docházky, se k zápisu musí dostavit a zde 
obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, který s přílohami doručí škole 
nejpozději do 30. dubna 2020.  

 Rodiče dětí, kterým byl odklad povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020 povolen, se 
dostaví vyplnit Žádost o přijetí. 

                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jana Kufová 
 

                                                                                       ředitelka ZŠ a MŠ 
 
  

Zápis do 1. třídy 
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 3/2020 – 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

březnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w marcu.


