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Dzień Dziecka , to święto, które wypada na 
początek czerwca i jest ulubionym dniem 
w kalendarzu wielu dzieci. Zwykle na nas 
czeka mnóstwo gier, zabaw, konkursów albo 
wycieczek. Natomiast tegoroczne święto 
było inne niż zwykle, co spowodowane jest 
panującą epidemią koronawirusa. Tak samo 

w naszej szkole, w prawdzie w nietradycyjnej 
formie czekała na nas niespodzianka, którą 
nam przygotowali nasi Rodzice. Gorąco dzię-
kujemy naszej Macierzy Szkolnej za złożone 
życzenia i prezenty!

 Uczniowie

Tak trudno mi wyrazić
to, co w sercu czuję,
więc powiem jedno słowo -
Kochana Mamo: DZIĘKUJĘ!

Uczniowie

Dzień Dziecka

Dzień Mamy
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Poza nauką w naszej szkole interesujemy 
się również muzyką, śpiewem i rytmem, co 
sprawia nam dobre samopoczucie i zabawę.                       

Uczniowie

Tak jako všechny občany, firmy a instituce 
nejen v republice, i naši školu potkalo nelehké 
období, kdy se během jednoho dne celý 
systém vzdělávání úplně změnil. Děti měly 
najednou zákaz pobývat ve škole a vlastně 
i venku a nikdo netušil, jak dlouho bude tato 
situace trvat. Nezbylo nám nic jiného, než se 
přizpůsobit. Nebudu popisovat, co vše jsme 
vyzkoušeli, než jsme našli systém, který by 
fungoval. Všichni jsme se snažili dělat to nej-
lepší, čeho jsme byli v dané chvíli schopni a já 
bych touto cestou ze srdce ráda poděkovala 
všem svým kolegyním, které věnovaly své 
práci mnohem více času než v běžném pro-
vozu, ale také naprosté většině rodičů našich 
žáků, kteří rychle pochopili, že děti to bez 
jejich vedení a pomoci zvládnou jen těžko. 
Děkuji také samotným dětem za to, že pocho-
pily, že se učí samy pro sebe a svůj další život, 

a ne jen proto, aby dostaly jedničku a udělaly 
radost učitelkám nebo rodičům. Děkuji také 
ostatním zaměstnancům školy za to, že sami 
přišli s nápady, jak využít tuto mimořádnou 
situaci ke zlepšení prostředí, ve kterém se 
všichni pohybujeme. Někteří přišli nejen 
s nápadem, ale rovnou svůj nápad realizovali, 
a to i za přispění příslušníků vlastní rodiny.  
Je to opravdu obdivuhodný přístup. 

Všechny nás tato zkušenost někam posunula 
a já pevně věřím, že si budeme pamatovat, 
co je v životě důležité a že se vše, co poklá-
dáme za samozřejmost, může kdykoliv bez 
předchozího varování jakkoliv změnit. Proto 
si važme každé drobnosti, kterou máme 
a radujme se z maličkostí kolem sebe.

Mgr. Jana Kufová

Zabawy rytmiczne

Ohlédnutí za nelehkým obdobím 
 tohoto školního roku
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Vzhledem k mimořádné situaci během dubna 
a května jsme letos zápisy do MŠ a 1. třídy 
museli řešit netradičně, tedy bez přítom-
nosti dětí. Rodiče mohli přihlášky podávat 
prostřednictvím datových schránek, mailem 
s využitím elektronického podpisu, poštou 
nebo po individuální konzultaci i osobně. 

A jak to dopadlo? K základnímu vzdělávání se 
přihlásilo celkem 13 uchazečů, dvěma z nich 
byl povolen odklad povinné školní docházky 
o jeden rok. Do první třídy tak nastoupí v září 
11 prvňáčků. Počet školáků se ve školním 
roce 2020/2021 zvýší na 50 (+ 1 plnící povin-
nou školní docházku v zahraničí).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání podalo v termínu zápisu 12 zájemců.

Vzhledem k vysokému počtu dvouletých 
dětí a s ohledem na vyhlášku MŠMT, která 
přikazuje snížit maximální počet dětí ve třídě 
z 24 na 18 v případě, že jsou tam zapsány 
děti dvouleté, jsme byli nuceni 5 zájemců 
odmítnout. 

Počítáme s tím, že tyto děti budou přijaty 
během školního roku, jakmile to bude možné 
(děti v MŠ dosáhnou 3 let). Počet dětí zapsa-
ných v MŠ k 1. 9. 2020 je 42.

Mgr. Jana Kufová, ředitelka školy

Během uzavření školy došlo k radikální pro-
měně naší školní zahrady. Z iniciativy paní 
vychovatelky Taťány Marszalkové vznikla na 
zahradě zcela nová zákoutí, která vytvoří pro 
naše žáky vhodnější a příjemnější prostředí 
pro učení, hry a pobyt na čerstvém vzduchu 
a zároveň podnítí jejich zájem o přírodu - její 
význam pro život každého z nás, nutnost 
zachování a ochrany přírodních společenství 
v našem okolí. Děkujeme všem, kteří se na 
tomto projektu podíleli. 

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná 149, 
příspěvková organizace

Online zápisy do MŠ a ZŠ pro školní rok 2020/2021

Školní zahrada
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Rádi bychom se s Vámi prostřednictvím 
Lomňanského zpravodaje podělili o radost, 
kterou nám udělali naši žáci během domácí 
výuky v době koronaviru. Tato doba plná 
nejistoty, obav a komplikací byla pro nás 
učitele a naše žáky dobou hledání nových 
způsobů, jak se bez blízkého a téměř každo-
denního kontaktu vypořádat s učivem často 
obtížným na samostatné zvládnutí. I přes 
všechny překážky nás dokázaly naše děti 
za pomoci svých rodičů přesvědčit, že učení 
berou vážně a k plnění často záludných úkolů 
přistupují zodpovědně a kreativně. Zde je pár 
ukázek, jaká „díla“ z jejich iniciativy vznikala.
 

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná 149, 
příspěvková organizace

SKOKAN
Ellen Mikulová

Skokan dělá hop, hop, hop,
přeskočí i malý plot.
Je to krásná Žabička,
ale bojí se jí babička.
Jí mouchy i pavouky,
pro něj velké pochoutky.

BÁSEŇ O SPROSTÉ LIŠCE
Tereza Maroszová

Tahle liška zrzavá
v lese pořád nadává,
že má málo žrádla
pořád by jen kradla.
Chodí do našeho kurníku,
jako do módního butiku.
Chytá nám tam slepice, 
viděla i zajíce.
Moc si na nich pochutnává,
z kurníku nám přitom mává.

KOSATKA 
Damian Polok

Kosatka si klidně plave,
Má však nepřátele dravé. 
Kakadu tak klidný není,
Jeho druh je v ohrožení.
Kosatka tak malá není.

Učení doma
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GORILA
Jan Szotkowski

Gorila rozbila malovaný hrníček,
snědla mi můj perníček.
Já se na ní nezlobím,
protože mám další rým.
Je to holka chlupatá,
co má ráda kuřata.

GORILA 
Eliška Szczotková 

Gorilí mládě Anděla, 
ze zoo se poděla. 
Hledá ji už celé město, 
odměna je korun přes sto. 
Anděle se dobře žije, 
v bufetu si Colu pije.
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Po wymuszonych wakacjach przedszkole 
dnia 25 maja znowu otworzyło swe progi 
i przywitało zgłoszone dzieci. Cieszymy się 
bardzo wspólną zabawą, śpiewaniem pio-
senek, tańczeniem i zabawami ruchowymi, 
zwłaszcza na świeżym powietrzu w naszym 
pięknym ogródku. Tam również uczciliśmy 1 
czerwca Dzień Dziecka – były gry, bańki myd-
lane i dużo niespodzianek!
Mamy okazje do obserwowania życia w tra-
wie, obserwowaliśmy już mrówki, pszczoły, 
motyle, biedronki… Dowiadujemy się dużo 
ciekawostek z ich życia. Odkrywamy cały 
świat!
Już znowu jest w naszym przedszkolu 
radośnie.

W przedszkolu znowu gwarno i wesoło

Przedszkole Łomna Dolna
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Pomoc a usnadnění  
při vyřizování 

stavebních záležitostí
S platností od 1.6.2020 bude každý 
pátek od 8.00 – 15.00 hodin k dispo-
zici občanům na Obecním úřadě Dolní 
Lomná (zasedací místnost) ing. Vladi-
slav Matýsek (bývalý vedoucí staveb-
ního úřadu v Jablunkově).

Občané tak nebudou muset jezdit se 
žádostmi na stavební odbor Městského 
úřadu Jablunkov.

P. Matýsek bude poskytovat pora-
denskou službu z hlediska staveb-
ního zákona, dále bude nápomocen 
s vypsáním a přijímáním žádosti, 
a to:
- ohlášení stavby
- žádost o územní souhlas
- žádost o vydání rozhodnutí o umís-

tění stavby
- žádost o stavební povolení 
- žádost o vydání kolaudačního sou-

hlasu 
- ohlášení odstranění stavby apod.

Obecní úřad Dolní Lomná

Poděkování 
Dne 21.4.2020 při pálení klestí došlo 
k požáru lesa. Za perfektní zásah všech 
profesionálních i dobrovolných hasičů 
i hasiček moc děkuji.

Sikora Bronislav 
Dolní Lomná čp. 263

Upozornění:
Od 1.6.2020 do 15.9.2020

je opět zpřístupněna
naučná stezka Mionší. 

Údržba luk a pastvin
 Upozorňujeme, že v souladu s ustano-
vením zákona č. 31/1964 Sb., o rostlinné 
výrobě, ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1, 
je každý majitel luk a pastvin povinen udr-
žovat veškeré pozemky v kulturním stavu.

Dojde-li k nerespektování citovaného usta-
novení, budeme nuceni postupovat v sou-
ladu se zákonem č. 200/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, podle nichž může být 
uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč.
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V prosinci roku 2019 se v televizi objevila 
zpráva, že se z Číny šíří neznámý virus a nikdo 
si s ním zatím neví rady. Pro nás informace, 
kterou po odvysílání televizních novin dále 
neřešíme.
Jenže virus se pomalu šířil mezi lidmi, až se 
dostal do Evropy, kde především v Itálii a ve 
Španělsku napáchal nemalé problémy. Naše 
vláda začala reagovat, když se velmi zhoršo-
vala situace na severu Itálie. Vyhlásila výji-
mečný stav a došlo tak na omezení některých 
práv občanů.
Obecné informace k viru:
Původně označený virus COVID-19 byl po zís-
kání prvních vzorků podroben analýzám za 
účelem zjištění jeho chování. Na základě stu-
dií byl virus označen jako SARS CoV-2. Jedná 
se o takzvaný obalený vir o velikosti 60 – 140 
nm (nanometrů tj. miliarda metrů). Obal viru 
označovaný jako kapsida je tvořen lipido/pro-
tejnovým obalem. Přežití a množení viru je 
možné pouze v hostiteli, resp. buňkách hosti-
tele (člověk, netopýr atd.). Vir nemá nástroje, 
aby např. pronikl přes kůži a infikoval člověka. 
Nakažení osob probíhá pouze kapénkovou 
infekcí, tzn. vdechnutím nebo ránou na těle. 
Vir napadá a infikuje tkáně horních a dolních 
dýchacích cest, kde vytváří zánět a blokuje 
okysličení krve. Letalitu ovlivňuje velkým 
způsobem zdravotní stav jedince (rakovina, 
dýchací potíže a srdeční potíže, cukrovka 
apod.); každý jedinec snáší infekci jinak, 
nemusí ani postřehnout, že je nositelem. 
Virus se šíří stejně jako chřipka formou kapé-
nek, tj. pokud člověk mluví, dýchá, kašle, 
apod. Virus je zničitelný UV světlem nebo 
teplotou. Lze ho efektivně likvidovat ethe-
rem o koncentraci vyšší než 75%, etanolem 
o koncentraci 70%, roztoky na bázi chloru 
nebo kyseliny peroxyoctové, ozonem. Vir bez 

hostitele žije v řádech maximálně hodin. Čím 
je vyšší teplota, tím rychleji vir schne a zaniká. 
Ničení viru není složité, ale proběhne při pou-
žití stanovené koncentrace látek:

a) Teplota 60C 
b) Savo s virucidním účinkem, zpravidla 3% 

roztok
c) Ethanol, ale pouze v 70% koncentraci
d) Technický líh, musí mít obsah 93% 

ethanolu
e) Isopropanol, 70% koncentrace
f) Dezox, 2% roztok s vodou na plochu 

a postřik
g) Desue, 1,5% roztok s vodou na plochu 

a postřik
h) Gutar, je již hotový alkoholový postřik
i) Manox, alkoholová dezinfekce na ruce bez 

oplachu
j) Kyselina peroxyoctová, za přesných kon-

centrací používaná jednotkami požární 
ochrany

k) Generátory ozonu, v uzavřeném prostoru. 
Během spuštění nesmí být v prostoru 
nikdo! Po použití musí být prostor vyvět-
rán (hrozí poškození zdraví, karcinogenní).

l) Další detergenty ve výbavě hasičů: Hvězda, 
Persteril, Incizur

Ukázalo se, že se Češi dokážou semknout, 
a když vláda neměla dostatek roušek a respi-
rátorů, museli jsme si je zhotovit sami. A tak se 

Hasiči v době Pandemie
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zapojily i naše členky SDH, některé šily doma 
a některé v hasičské zbrojnici. Zpočátku pou-
žily materiál z vlastních zdrojů, později jim 
materiál dodal obecní úřad. 
Informace o tom, jak by měla Jednotka postu-
povat v době pandemie, jsou zpracovány 
v bojových řádech jednotek a používáme je 
při školeních členů. Velitel Jednotky Martin 
Tomica pracuje u HZSP jako chemik, a tak 
byly veškeré informace o viru z první ruky. 
Po konzultaci s paní starostkou jsme zajistili 
nákup potřebného materiálu na výrobu dez-
infekce, prováděli jsme rozvoz letáků s infor-
macemi pro občany, dále jsme v ochranných 
oblecích provedli dezinfekci autobusových 
zastávek, veřejných míst a vnitřních prostor 
obecního úřadu.

Museli jsme zajistit, aby byla ve vozidlech 
dezinfekce rukou, potřebné množství rou-
šek a respirátorů. Dále jsme museli nakoupit 
ochranné obleky v době, kdy byl jejich veliký 
nedostatek na trhu, abychom vůbec mohli 
provádět zásah. Jsme tedy připraveni pro-
vádět jak potřebnou dezinfekci, tak zásah 
v místech, kde je infikovaný člověk s virem 
(ochranný protichemický oblek typu Tychem 
F, Tychem C, ochranné obleky Tyvek expert, 
ochranné štíty, respirátory, celoobličejové 
masky s ochrannými filtry OF – 10, ochranné 
rukavice, chirurgické rukavice, bezkontaktní 
teploměr).
Výrobou ochranných štítů pomáhá hasičům 
i obci člen SDH Petr Morawiec tištěním na 
3D tiskárně.

Pro účinnější dezinfekci nám chybí moto-
rové rosiče a generátory ozonu.

Omezení se týkají i nás, hasičů. Nesmíme 
provádět činnosti, jako jsou školení, brigády, 
tréninky. Do 30.6.2020 nesmíme pořádat sou-
těže. Pokud vláda nestanoví jinak, nesmějí se 
scházet mladí hasiči, kterým jsme sami zrušili 
pravidelné schůzky ještě před rozhodnutím 
vyšších orgánů, jelikož se kolektivu našich 
hasičů účastní i děti z okolních obcí. Chtěli 
jsme tak eliminovat možnou nákazu.

Jinak probíhá život hasičů běžně a velitel 
musí zajišťovat chod jednotky tak, aby byla 
akceschopná i ve výjimečném stavu. Musíme 
zde apelovat na nezodpovědné občany při 
pálení klestí a jiného rozdělávání ohně v době 
nadměrného sucha. Museli jsme vyjíždět 
k několika požárům jak u nás v Dolní Lomné, 
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kde se jednalo zatím o největší lesní požár, tak 
i v Mostech u Jablunkova a Horní Lomné, kde 
naše jednotka musela zasahovat.

Musíme se pohybovat v rouškách a to hasi-
čům stěžuje práci, navíc početnými výjezdy 
může dojít k nakažení hasičů.

Prosíme tedy všechny, kteří provádí pálení 
klestí v lese nebo na louce u domu, aby před 
započetím rozdělání ohně ohlásili tuto sku-
tečnost na krajské operační středisko telefo-
nicky na tel. číslo 950739821, nebo na inter-
netu www.hzsmsk.cz – PÁLENÍ KLESTÍ, kde 
je třeba nahlásit jméno, adresu, čas začátku 
a ukončení pálení. Pokuta za porušení zákona 
o požární ochraně ve smyslu vypalování je 25 
000 Kč. Neoznamujete tedy pálení klestí na 
obecní úřad. Může se stát, že vaše informace 
o pálení projde několika osobami a krajské 
operační středisko bude mít neúplné nebo 
špatné informace. Je tedy lepší, když si pálení 
nahlásíte sami.

Velitel JSDH Dolní Lomná, Tomica Martin
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 Obvykle po dvou nebo třech týdnech se konal 
v kostele křest novorozence. Dítě oblečené 
a zavinuté do povijanu brala kmotra na pra-
vou ruku a nesla ho do kočáru, kterým se 
jelo do kostela. Cestou se nesměla ohlížet 
směrem, kde stál rodný dům, protože pak by 
se tomu dítěti pořád stýskalo po rodičích. 
Neměla také mít na sobě nic červeného, „pro-
tože by se děcko dlouho opruzovalo“. Když 
se před křtem pomočilo, bylo prý vždycky 
šťastné. Kterému se dostalo při křtu do úst 
hodně soli, nechyběla mu moudrost. I jeho 
pláč během ceremoniálu křtu byl dobrým 
znamením. Vůbec se všeobecně věřilo, že 
takové plačící nebo řvoucí dítě bude později 
pěkně zpívat, že bude mít hezký hlas a dlouhý 
život.

 Když kněz odešel po zakončení křestního 
ceremoniálu do zakristie, váleli děti před 
oltářem, aby byly vážené a šťastné. Kostel-
ník si často získával přízeň žen, když vzal po 
odchodu kněze z oltáře kapesník, kterým si 
kněz utíral ruce po obětování, a otřel jím tvá-
řičky novokřtěných dětí. Tento úkon jim měl 
zajistit uznání ve společnosti a pěkný vzhled.

Ihned po návratu domů položila kmotra dítě 
na stůl, rozvázala povijan a vybalila ho z ple-
nek, aby co nejdříve mluvilo. Sundané plínky 
a košilka byly pověšeny vysoko pod stropem, 
aby se dítě v životě dočkalo slávy a vydo-
bylo si vysoké postavení ve společnosti. 
Aby bylo šťastné, bylo ještě třeba vystavit 
košilku slunci. Když dítko jen tak beze všeho 

leželo, shromážděná rodina si ho důkladně 
prohlížela a dohadovala se, komu z rodičů 
se podobá. „Jestliže byla dívka podobná na 
otce a chlapec na matku, pak ty děti měly 
být v životě šťastné“. Kromě toho se ještě 
věřilo, že „na koho bylo první dítě podobné, 
ten z rodičů první zemře“.

Za nějakou dobu po křtu se matka vydávala 
s dítětem do kostela na tzv. „požehnání“. 
Nesměla za knězem příliš spěchat, „pro-
tože by hned měla druhé malé“. Matka dívky 
musela před oltářem držet zapálenou svíci až 
nahoře u plamene, „aby děvče mělo dlouhý 
vrkoč“. Za oltářem posvětila tvářičku dítěte, 
aby bylo moudré.

Dítě krmila matka tak, že je kojila, a to co nej-
déle, protože panovalo všeobecné mínění, že 
„pokud matka dává děcku pít, nemůže mít 
druhé“. Stávalo se, že vesnické ženy, které 
nechtěly mít zakrátko druhé dítě, kojily 
dokonce několik let. 

„Odstavení“ se odehrávalo více méně tako-
vým způsobem, že „matka usedla na konev 
s trochou vody, potom vstala a do té konve 
kopla, až se voda vylila“. Dítě prý tak pře-
stalo toužit po mateřském mléce. A aby mělo 
v životě všeho dostatek, muselo odstavení 
proběhnout při úplňku. Pak už mu připravo-
vali papinku z mléka a krupičky. První papinku 
bylo třeba míchat novým velkým hřebíkem, 
aby mělo zdravé a silné zuby a „ne kvedlač-
kou, protože by zuby děcka měly kořeny jak 
ta kvedlačka“.

Josef Ondrusz: Pohled na děti  
ve světle mýtů těšínského lidu (3)
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Zazwyczaj po dwóch lub trzech tygodniach 
odbywał się w kościele chrzest noworodka. 
Ubrane i zawinięte w poduszce dziecko brała 
chrzestna matka na prawą rękę i niosła je 
do kolasy, którą wyruszano do kościoła. 
Chrzestnej matce nie wolno było ogłądnać 
się w stronę domu, bo dziecko tęskniłoby 
potym zawsze za rodzicami. Nie powinna 
była też mieć ona nic czerwonego na sobie, 
„bo dziecko dłógo by sie odparzowało“. Kiedy 
się dziecko przed chrztem zmoczyło, było 
zawsze szczęstliwe.

Które dziecko przy chrzcie dostało do ust 
dużo soli, było mądre. Płacz dziecka podc-
zas ceremonii chrzestnej był dobrą wróżbą. 
Wierzono bowiem powszechnie, że takie pła-
czące lub krzyczące dziecko będzie póżniej 
ładnie śpiewać, że będzie miało dobry głos 
i długie życie.

Po zakończeniu ceremonii chrzestnej, kiedy 
ksiądz odszedł do kruchty, kulano dziećmi 
przed ołtarzem, żeby były zocne i szczęś-
liwe. Często kościelny zaskarbiał sobie przy-
chylność kobiet, kiedy po odejściu księdza 
wziął z oltarza chustke, którą ksiądz obcierał 
ręce po ofiarowaniu i obtarł nią twarzyczki 
nowoochrzczonych dzieci. Zabieg ten miał 
im zapewnić wzięcie i urodę.

Po powrocie do domu matka chrzestna kładła 
zaraz dziecko na stole, rozwiązywała powijok 
i wydostawała dziecko z pieluch, ażeby jak 
najprędziej mówiło. Zdjęte dziecku pieluszki 
i koszulkę zawieszano wysoko pod powałą, 
ażeby w życiu dożyło sławy i zdobyło wysokie 
stanowisko w świecie. Koszulkę należało rów-
nież wystawić na słońce, ażeby dziecko było 

szczęśliwe. Po rozwinieciu dziecka zebrana 
rodzina mu się dokładnie przygłądała 
i orzekła, do kogo z rodziców jest podobne. 
„Kiedy dziołcha była podano na tate, a synek 
na mame, wtedy ty dziecka miały być szczęś-
liwe w życiu“. Oprócz tego wierzono jeszcze, 
że „na kogo sie piyrsze dziecko podało, tyn 
z ojców piyrszy umrze“.

Za jakiś czas po chrzcie matka udawała się 
z dzieckem do kościoła na tzw. „wywód“. 
Nie wolno się jej było zbytnio śpieszyć za 
księdzem, „bo by miała hnedka drugi małe“. 
Matka dziewczyny musiała przed ołtarzem 
trzymać zapaloną świecę wysoko przy pło-
mieniu, „aby dziołcha miała dłógi warkocz“. 
Za oltarzem musiała oświecić twarzyczkę 
dziecka, ażeby było mądre.

Dziecko karmiła sobie sama matka. Karmiła 
je jak najdłużej piersią, ponieważ ogólnie 
mniemano, że „powiyl matka dowo dziecku 
pić, ni może mieć drugigo“. Zdarzały się także 
wypadki, że kobiety wiejskie, nie chcąc mieć 
w krótkim czasie drugiego dziecka, karmiły 
nawet przez kilka lat. „Odstawiani“ dziecka 
odbywało się mniej więcej w ten zposób: 
„Matka usiadła na konewce z troszkóm wody, 
a potym stanęła i kopła do tej konewki, aż 
sie woda wyloła“. Dziecko potem nie tęsk-
niło po pokarmie matki. Należało go odstawić 
ku pełni księżyca, ażeby miało wszystkiego 
pełno. Po odstawieniu przyrządzano dziecku 
papinki z mleka i grysiku. Pierwsze papinki 
trzeba było koniecznie mieszać nowym, 
grubym gwoździem, ażeby dziecko miało 
zdrowe i mocne zęby, a „ni rogulkóm, bo by 
zęby dziecka miały rozsochate korzenie, jak 
ta rogulka“.

Józef Ondrusz: Dziecko w świetle 
 powiarek ludu cieszyńskiego (3)
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Návštěvní řád naučné stezky Mionší

Naučná stezka Mionší je od roku 2014 provo-
zována obcí Dolní Lomná formou průvodcov-
ské služby. Tu pro obec zajišťuje Český svaz 
ochránců přírody CARPATHIA ve spolupráci 
s informačním centrem v Dolní Lomné.

Návštěvní podmínky NS Mionší jsou 
následující:

1) Stezka je přístupná s průvodcem od 
1.června do 15.září. V sezóně 2020 budou 
průvodci připraveni : každou sobotu a neděli 
v 9:30 a 13:30 hod.

Po předchozí domluvě (objednávce)  také 
v úterý a čtvrtek 9:30 hod. ( minimální sku-
pina 10 osob nebo min. vstupné 600,- Kč )

Pro organizované skupiny, školy a další sku-
piny návštěvníků (minimálně 10 osob, nebo 
minimální poplatek 600,- Kč) je možné indi-
viduálně domluvit návštěvu s průvodcem 
i v dalších dnech,  do naplnění limitu 2 exkurzí 
denně.

2) Poplatek za návštěvu naučné stezky s prů-
vodcem činí 80,- Kč pro dospělou osobu a 40,- 
Kč pro dítě, důchodce. Hradí se v informačním 
centru nebo průvodci na začátku exkurze.

3) V jedné skupině s průvodcem může být 
maximální počet 25 osob. Větší, předem 
objednané skupiny, se rozdělí do dvou skupin, 
každá bude mít vlastního průvodce. 

4) Vycházky začínají vždy u informačního 
centra Dolní Lomná ( nová dřevěná stavba 
u silnice, zastávku BUS Matyščina louka) .

5) Stezka je pouze pro pěší a není vhodná pro 

kočárky, invalidní vozíky. Vstup s ukázněným 
pejskem je možný, pouze na vodítku. 

Naučná stezka Mionší není žádným způso-
bem značená. Protože část této stezky pro-
chází po hranici národní přírodní rezervace 
Mionší (vstup veřejnosti omezen) je nanejvýš 
vhodné navštívit toto území s kvalifikovaným 
průvodcem, který vám poutavým způsobem 
sdělí informace o krajině a také o vzácných 
obyvatelích okolních přírodě blízkých lesů. 
Bez průvodce přicházíte o možnost dozvědět 
se zajímavosti o této zajímavé lokalitě. Délka 
naučné stezky je okolo 7 km, převýšení 330 
m a celá vycházka s výkladem trvá zhruba 3 
hodiny. Trasa je středně náročná; doporuču-
jeme uzavřenou turistickou (za sucha možno 
i sportovní) obuv do terénu. 

Je nutné dodržovat pokyny průvodce 
a návštěvní dobu NS Mionší !

Návštěvníci vstupují na stezku na vlastní 
nebezpečí.

Důležité kontakty: 

Přednostně informace podá IC Dolní 
Lomná, především o víkendech. Ostatní 
kontakty nemusí být během víkendu 
dostupné !

IC Dolní Lomná - 773 833 841 – dotazy, 
informace

ČSOP Carpathia – Richard Valko – richard.
valko@seznam.cz, tel: 734 670 950 – objed-
návky průvodcovských služeb pro skupiny

Obecní úřad Dolní Lomná – 558 358 720 
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OCHRANNÉ ROUŠKY
Obec Dolní Lomná velmi děkuje našim 
občanům za jejich solidaritu, vstřícnost 
a ochotu pomoci při šití roušek pro své 
spoluobčany v době koronaviru. 

Veškeré pomoci našich spoluobčanů 
a dalších spřízněných osob zapojených do 

této tolik potřebné činnosti si nesmírně 
vážíme.
S přáním pevného zdraví, s úctou a podě-
kováním

Renata Pavlinová, starostka
Miroslav Stefek, místostarosta

Připomínáme...
HARMONOGRAM  SVOZU  
KOMUNÁLNÍHO  ODPADU  

1 X ZA 3 TÝDNY:
22.6.2020,   13.7.2020,  3.8.2020,  
24.8.2020, 14.9.2020, 5.10. 2020,  

26.10.2020,  16.11.2020,  7.12.2020    

HARMONOGRAM  SEPA-
ROVANÉHO  ODPADU 
(v pytlích-papír, plast)

SVOZOVÉ DNY:
15.7.2020, 12.8.2020, 9.9.2020, 
7.10.2020, 4.11.2020, 2.12.2020

SBĚR OBJEMNÉHO 
A NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU   

Pozvání – Zaproszenie
Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní 
Lomné zve všechny členy dne 31.7.2020 
ve 14.30 hodin na tradiční gulášovku při 
Lomňanském muzeu.  Přihlášky podávejte 

do obchodu p. Sikorové. Věříme, že naše 
pozvání přijmete. 
Dobrou náladu s sebou. 

Pavel Machnik, předseda 

Datum 
sběru Den Stanoviště 

kontejnerů 
Kontejner 

40m3

24.10. 
2020 sobota

Jestřábí  
– točna 1

Řeka  
– rest. Mánes 1

Mlýny 1

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA 
NEHLSEN TŘINEC S.R.O. 

V JABLUNKOVĚ /ZDARMA/
Po 8.00 - 16.30 hod. Čt 8.00  - 14.30  hod.        
Út 8.00  - 14.30 hod. Pá 8.00  - 14.30  hod.
St 8.00  - 16.30 hod. So 7.30  - 12.00  hod.
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Lesní požáry

www.hzsmsk.cz

Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením požáru 
na velkých plochách a způsobují značné škody.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku 
požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

V lese je zakázáno:
• rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa a také

do vzdálenosti 50 m od okraje lesa;
• kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
• provádět plošné vypalování porostů, suché trávy apod.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Vyhlašuje krajský úřad a podmínky k zabezpečení požární ochrany v období
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou uvedeny v nařízení kraje.

Vlastník nebo uživatel lesa je v tomto období povinen zabezpečit opatření
proti vzniku požáru, pro jeho včasné zjištění a proti jeho rozšíření např.:
• nespalovat hořlavé látky, rozdělávat otevřené ohně,
• zajistit hlídkovou činnost,
• udržovat lesní cesty sjízdné a volné,
• udržovat zdroje vody  pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo 

umožněno jejich použití.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při spalování
hořlavých látek na volném prostranství stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru a zároveň spalování předem oznámit na územně příslušný HZS kraje.
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Raiffeisen
STAVEBNÍ SPOŘITELNA

Vyhrajte VESPU  
nebo další super ceny 

od 1.6.do 31.7.2020

• Pro děti a mladé do 25 let s výnosem 3,8% ročně.
• Stavební spoření s výnosem až 3,7% ročně
• Financování bydlení od 1,89%
Info: 733 311 072
Kancelář: Jablunkov, Bukovecká 106
(po telefonické dohodě)
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P O D R O B NĚJŠ Í  I N F O  N A  

 W W W . A N V E A . E U

 

 
 

M A R I Á N S K É  N Á M Ě S T Í  2 4

J A B L U N K O V

+ 4 2 0  7 3 2  5 3 0  9 0 6  

I N F O @ A N V E A . E U

bezplatně poradíme
zjistíme možnosti a výši dotace
zajistíme zpracování a vyřízení dotace

Nová zelená úsporám
Dešťovka

    adm
inistrace      projekty        dotace    

  

prověříme, zaměříme
navrhneme, naprojektujeme

Pasportizace staveb
Dodatečná povolení stavby
Ohlášení stavby / stavební povolení

zajistíme potřebné informace
zpracujeme veškerou administrativu
vyřídíme potřebná povolení
zpracujeme možnosti financování 

Předinženýrská činnost
Inženýrská činnost
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ŽIVOT NA SALAŠI
Spolek Koliba 

w Koszarziskach
Vás zve ve dnech 

Budou probíhat 
vý

6. 7. 2020 od 10.00 Miyszani
5. 7. - 10

5. 7. - 10. 7.  Život na salaši (prezentace v

Tento projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje,                                                                     
Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha,

Svazu chova

www.koliba

 

ŽIVOT NA SALAŠI
iba a Ognisko Goroli Śląskich
w Koszarziskach

Vás zve ve dnech od 4. 7. do 11. 7. 2020
na Kamenitý  

udou probíhat ukázky stříhání ovcí, zpracování vlny,
výroby sýra a tvůrčí dílny. 

Program: 
6. 7. 2020 od 10.00 Miyszani łowiec

10. 7. Tvůrčí dílny (10:00 - 16:00)
Život na salaši (prezentace v 10:00 a v

Tento projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje,                                                                     
ního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha,
Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. a obce Dolní Lomná 

www.koliba-os.cz, www.chatakamenity.cz

Ś ąskich                                                    

od 4. 7. do 11. 7. 2020

zpracování vlny,

łowiec
)

10:00 a ve 14:00)

Tento projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje,                                                                     
ního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha,

 ovcí a koz z.s. a obce Dolní Lomná 
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 4/2020 – 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

červnu

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w czerwcu


