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Prodej vánočních kaPrů
PRODEJ TŘEBOŇSKÝCH KAPRŮ  

– DNE  22. 12. 2021 U LOMŇANSKÉHO MUZEA
od  9.00  do 16.30 hodin 

Kapry zabíjíme, stahujeme, kucháme…
Fa Petr Krause 
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Plužení zajišťuje…
V zimním období 2021-2022 bude provádět zimní údržbu místních komunikací:

Od čp. 270 směr jablunkov (vše) – p. Vítězslav Krzok, Dolní lomná čp. 77 (tel. 725 496 913)
Od Budzoša přes jestřábí, Kantořonki (p. Michalíka) přes Mionší a zpět přes Glovčín,  
Fojtovou louku, ČD po urbašku  - p. Daniel Krzok, Dolní lomná 77 (tel. 737 443 245).

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce  obce 
Dolní lomná č. 1/2002 o rozsahu, způsobu  
a lhůtách  odstraňování  (zmírňování)  zá-
vad ve schůdnosti na místních komunikacích 
a průjezdných úsecích silnic a úsecích míst-
ních komunikací, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí - VYHlÁšCe O ziMní ÚDRžBĚ 

Vymezení pojmů

1. zimní údržbou pozemních komunikací 
se rozumí zmírňování závad, které vznik-
ly pověrnostními vlivy a podmínkami za 
zimních situací na místních komunikacích 
a průjezdních  úsecích silnic. 

2. Období zimní údržby začíná kalendářně, 
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních ko-
munikacích v platném znění, 1. listopadu 
a končí 31. března následujícho roku. 

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace 
mimo toto definované období, zmírňují se 
závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komuni-
kace bez zbytečných odkladů přiměřeně 
k vzniklé situaci. 

3. Pro účely plánu zimní údržby  místních ko-
munikací obec rozhodla o tomto pořadí:

a) i. pořadí: pozemní komunikace – chodníky 
na mostech přes řeku lomnou, a to:
ev. č. 01151 – 3 přes řeku lomnou v obci 

Dolní lomná  (délka chodníku 31 m, šířka 
1,60 m, plocha chodníku činí 50m2)

ev. č. 01151 – 4 přes řeku lomnou v obci 
Dolní lomná (délka chodníku 31 m, šířka 
2,10 m, plocha chodníku činí 65m2)

b) ii. pořadí: místní komunikace ii. třídy, no-
vina, chodník od areálu Matice  slezské 
po čp. 125 - po čp. 149 oboustranně (pra-
covník OÚ frézou), jestřábí, točna ČSaD 
jestřábí, Křínov, Matysy, Policie ČR

c) iii. pořádí: místní komunikace iii. třídy, 
Mlýny, Vodní Pila, Matušky, Řeka, urbaš-
ka, Fojtová louka, Firuvka, Pod pilu, Glov-
čín,  Mionší, Budzoše, Do Stefka, Války, 
Borovina, Radošonka (latkula – jen ze 
souhlasem dodavatele  a jeho technic-
kých možností), Mostořonka, Ondráše, 
Skalka (hájenka 376) 

d) iV. pořádí: účelová komunikace

Plán zimní údržby  byl projednán a schválen 
na  14. zasedání zastupitelstva obce Dolní 
lomná dne 6. 6. 2012, usnesením č. 14/618.

Plán zimní údržby, který byl schválen na 
18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 
22. 12. 2008, se usnesením č. 18/813 ruší).

Renata Pavlinová, starostka obce
Pavel Boháč, místostarosta obce
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uPOzORnĚní:
žádáme občany, kteří mají vodoměr, aby do konce prosince 2021  

nahlásili jeho stav na Obecní úřad Dolní lomná,  
a to buď telefonicky /tel. 558 358 720, 558 357 411/,  

osobně nebo emailem na halina.zielinova@dolnilomna.eu  
nebo marie.czudkova@dolnilomna.eu.

HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU                HARMONOGRAM  SVOZU  KOMUNÁLNÍHO    ODPADU            
                                                   DOLNÍ  LOMNÁ  2022            
                1 X ZA 3 TÝDNY:   

  10.1.2022          4.4.2022                                   27.6.2022      19.9.2022 
  31.1.2022                                     25.4.2022                                      18.7.2022    10.10. 2022 
  21.2.2022                                       16.5.2022                                      8.8.2022      31.10.2022 
  14.3.2022                                        6.6.2022                                    29.8.2022    21.11.2022 

   12.12.2022      
 

HARMONOGRAM  SEPAROVANÉHO  ODPADU 
(v pytlích   -papír, plast) 

        21.1.2022                               13.5.2022                                   2.9.2022                          
        18.2.2022                                10.6.2022                                 30.9.2022                         
        18.3.2022                                    8.7.2022    28.10.2022                        
        15.4.2022                                  5.8.2022                          

 
   25.11.2022   
   23.12.2022        

                          
                          SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO  ODPADU 

  Datum sběru       Den          Stanoviště kontejnerů  Kontejner   40m3 
 
 14.5.2022 
 22.10.2022 

 
    sobota 

Jestřábí – točna            1 
Řeka – rest. Mánes            1 
Mlýny            1 

               

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA SMOLO Třinec s.r.o. 
v Jablunkově /zdarma/ 

 
                Pondělí, středa                  8.00 - 16.30 hod.                  
                Úterý, čtvrtek, pátek      8.00  - 14.30  hod.                          
                 Sobota                             7.30  - 12.00  hod. 
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Běh Písečnou 21. 8. 2021

Zakopane – Polsko – soustředění 25.-29. 8. 2021

Prvním letošním závodem byl pro všechny 
závodníky tradiční běh Písečnou. Ti starší si 
už koncem července vyběhli na Kozubovou.  
V početném množství se za slunečné soboty 
nejvíce dařilo: Báře, Kláře, Walentýně, Ro-
manovi, Radkovi, Petříkovi, Martínkovi, Ond-
rovi a lukášovi. Právě oni dosáhli na stupně 
vítězů.

letos jsme v rekordním počtu 45 účastníků vy-
razili po delší době na soustředění, které nám 
trenérky naplánovaly do polských Tater.

Pro zocelení kondice jsme využívali zmoder-
nizovaný biatlonový areál v Kościeliskach, 
kde jsme trénovali na kolečkových lyžích a ti 
menší na bruslích. Podnikali jsme nádherné 
túry na okolní vrcholky hor, prošli jsme doli-
ny Kościeliska a Chocholowská, Tomanowa, 
Chuda Turnia 1850 mnm, ti starší Grześ 1653 
mnm a Volovec 2064 mnm. Počasí nám v té 
době moc nepřálo, ale bylo i sluníčko a vše 
jsme zvládli na jedničku.
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MČR v Liberci na kolečkových lyžích 23.-26. 9. 2021

Krajský Přebor – Dolní Lomná  28. 9. 2021

Do liberce jsme vyrazili už ve čtvrtek a tyto 
významné závody spojili s menším soustře-
děním. ubytovali jsme se ve  sportovním 
areálu v jablonci Břízky a k tréninku jsme 
využívali spolu s místními biatlonisty okolní 
asfaltové tratě. 

Páteční závod volnou technikou se výji-
mečně povedl kantorovi, který v kategorii 
mladších dorostenců vybojoval 7. místo! 
Gratulace.

Velmi dobře sprintovala i Szotkowská 
M. a získala 13. místo. Sobotní distanční zá-
vod volnou technikou dojeli oba lomňanští 
sportovci v silné mezinárodní konkurenci 
shodně na velmi pěkném 15. místě. 

Soustředění spojené se závody jsme v ne-
děli zakončili za nádherného babího léta vý-
stupem na místní liberecký ještěd.

za slunečného počasí se koncem září konal 
na tradičních tratích u lyžařské chaty na Pile 
přespolní závod pro širokou veřejnost i pro 
lyžaře, kteří si tímto testují svoji kondici před 
nadcházející zimní sezónou. Pohledem na 
výsledky lze konstatovat, že naši sportovci 
nic nepodcenili a ,,převálcovali“  soupeře. 

zlato a titul přeborníka Moravskoslezské-
ho kraje vybojovali: Suszka a., Karkoška P., 
Sihelníková B., Halabrinová K., Halabrin R., 
Sikorova a., Kantor D., Szotkowská a. a Szo-
tkowski S., stříbro: Roženková R., nogły j., 
Kawuloková K., Suszka j., Kretková e., Rože-
nek M. a bronzový pohár získali: Sihelníková 
a., Kowolowski O., Mitrenga S., Roženková z., 
Waclawková W., Kawulok R. a Szotkowská M. 
Velké gratulace!

Velký dík patří všem rodičům, kteří se na or-
ganizaci podíleli a všem sportovcům za to, že 
tak vzorně reprezentovali lomňanský oddíl.
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TJ Dolní Lomná z.s. – Výjezd na Vysokou 2. 10. 2021

Krajský závod – Břidličná 16. 10. 2021

za krásného slunečného počasí vyrazilo 8 zá-
vodníků z našeho oddílu na Valašsko porov-
nat své síly se soupeři na kolečkových lyžích, 
ti menší na bruslích.

Ve velmi pestré konkurenci (sešly se kluby 
ze tří moravských krajů) se naši závodníci 
neztratili.

na bruslích sourozenci Halabrinovi Klára 
a Roman shodně vybojovali zlato. 

na kolečkových lyžích klasickou technikou 
stříbro do lomné dovezly Szotkowské agnie-
szka a Małgorzata a Kantor Damian.

Do Břidličné jsme na posled-
ní přespolní běh vyrazili v po-
čtu 20-ti závodníků. Díky této 
silné sestavě bylo opět naše 
sportovce velmi často vidět 
na stupních vítězů. zlato 
vybojovala Halabrínová K., 
stříbro: Kowolowski O. a Ha-
labrin R., bronzoví doběhli: 
Karkoška P. a Suszka j. 

Konkurence byla oprav-
du velmi silná, proto je tře-
ba zmínit i ty bramborové 

medaile, které si domů odvez-
li: Sihelníková B., Kawuloko-
vá K. a Kantor D., kterého od 
bronzu dělila pouhá sekunda.

To vše ke sportu patří, tímto 
krásným závodem jsme ukon-
čili letní přípravu. nyní trénin-
ky snad pokračují ve vyšším 
nasazení a naši sportovci se 
těší na první sníh. Doufáme, že 
ti zkušenější vyrazí za sněhem 
do zahraničí, a ostatním brzo 
nasněží u nás v Beskydech.

Předseda TJ Dolní Lomná Beata Kluzová
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Novinky ze školní družinky

V říjnu jsme se s Robinsony přesunuli v čase 
až do Pravěku. Vyráběli jsme si pravěké šper-
ky, dělali mouku z obilí, vytvořili jsme pra-
věkou galerii a vyráběli pravěké zbraně, se 
kterými jsme lovili divočáka. Také jsme na-
vštívili obecní úřad, kde jsme si zvolili druži-
nový parlament a pobesedovali s naší paní 
starostkou, za což moc děkujeme.

Vychovatelky ŠD
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Veverky a Berušky v ZOO

Hurá, sbalit svačinky a jedeme, zvířátka če-
kají!!! Všichni jsme se nemohli dočkat, až 
vlezeme do zOO. Hned u vstupu nás upouta-
li plameňáci, daňci aj. Cestou jsme nakrmili 
kozy, které popravdě byly trochu bujaré a tr-
kaly, ale my jsme z vesnice a nedáme se. Obří 
průlezky samozřejmě nešlo minout, takže 
jsme si udělali pauzu na svačinku, dobrůtku 
a pokračovali jsme dál. Opice sklidily veliký 
úspěch u dětí. Hroši se líně váleli ve vodní 

lázni a tak jsme pokračovali dál za slonem, 
žirafou, velbloudem a dalšími zvířecími ka-
marády. na konci zOO nás čekal vláček, který 
nás zavezl zpět k východu a my jsme unave-
ní, ale plní zážitků jeli domů. u školky nás če-
kaly maminky, tatínkové a děti mohly vše ro-
dičům vyprávět hned za tepla. Máme všichni 
radost, že nám počasí přálo a výlet se vydařil. 
Těšíme se na další.

Kolektiv MŠ
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Výstava

zahrádkaření je činnost, která blahodárně 
působí na tělo i duši člověka. Kvetoucí ovoc-
né stromy na jaře, od jara do podzimu roz-
kvetlé květinové zahrady a okenní truhlíky 
nebo nádherné plody na ovocných stromech 
na podzim - to je balzám pro duši zahrádkáře. 
V říjnu se uskutečnila již tradiční výstava Klu-
bu zahrádkáře v jablunkově. Všichni, kdo 
si ji šli prohlédnout, viděli skvělé výpěstky 
našich přátel. návštěvníci se mohli kochat 
krásou a vůní podzimních plodů, zajímavý-
mi ručními pracemi, mohli si zakoupit květi-
nové vazby na výzdobu hrobů, k občerstvení 
posloužily domácí zákusky a koláče. Pro děti 
a dospělé byla připravena bohatá tombo-
la. Schodiště klubu a ostatní prostory byly 
vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků české 

základní školy. Ti také před začátkem podzi-
mu poctivě sbírali šnečí ulity, které ve škole 
krásně pomalovali a připravili je tak k výzdo-
bě schodiště v budově.

Mgr. Božena Sadowá
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O jablku a hrušce

Kino

O drakovi

jednou krásně svítilo a hřálo sluníčko, byl 
krásný podzimní den. ze stromů opadávalo 
ovoce a listí. jedno jablko se drželo na stro-
mě zuby nehty. zafoukal vítr a ono, chudák, 
spadlo dolů. Druhý den se probudilo pod 
stromem a vidělo vedle sebe hrušku a začali 

si spolu hrát na kutálenou. Hráli si spolu do 
večera a pak se museli rozloučit, protože 
skončili na talíři u babičky a dědy.

Vendula Slavičová,  
Eliška Poništová, 2. ročník 

Když nastal podzim, šel ježek do kina. Hráli 
film o mravenci a ruměnici, který se mu lí-
bil. za dvě a půl hodiny se v kině ozvalo z re-
produktotů, aby ho všichni rychle opustili, 
že se musí uzavřít a že bude předěláno na 

obchodní centrum. Tak šel domů, na druhý 
den si šel nasbírat zásoby na zimu. 

Petr Karkoška,  
Michal Krywda, 2. ročník 

Byl teplý a krásný podzim a liliana pouštěla 
na louce draka. Vtom se zatáhlo, začalo mrz-
nout. lili zamrzl drak tak, že se také  přestal 
úplně hýbat, zmrzl provaz  i její ruka, kterou 
ho pevně držela. Hodně se polekala a běže-
la domů. Maminka jí uvařila teplý bylinkový 
čaj, aby z té zimy neonemocněla. Když se 

lili podívala z okna, zjistila, že začalo sněžit. 
Do okýnka jí začali ťukat ptáčkové, kterým 
začala být zima. Otevřela jim dokořán a až do 
jara je krmila slunečnicovými semínky.

Eliška Gruszková, 2. ročník;  
Eva Sofie Musálková, 3. ročník  

O veverce a žábě 
Byla jednou jedna veverka a ta měla hrozně 
ráda oříšky a jadérka ze šišek. jednoho dne 
se šla veverka adéla podívat na zvířecí diva-
dlo a potkala cestou žábu Kvákalku, která se 
jí ptala, kam jde. „no, do divadla“, řekla ve-
verka. „Tak to jdu správně, půjdeme spolu“, 
řekla žába. Když přišli na představení, viděla 

veverka poprvé medvěda a žába viděla na 
vlastní oči datla, kterého jenom v lese slyše-
la, jak ťuká do stromů. V divadelním předsta-
vení viděly hodně zvířátek a za dvě hodiny 
byl konec. Veverka se žábou se začaly kama-
rádit a prožily spolu hodně dobrodružství.

Eliška Poništová, 2. ročník 

Práce našich dětí
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Co děláme na podzim

Přesazování rostlin

na podzim se sbírá listí. na podzim se sbírají 
jablka. na podzim vydlabáváme dýně a zdo-
bíme jimi domy. na podzim nosíme zimní 
oblečení. na podzim chodíme na hřbitov. 

na podzim opadává listí. na podzim děláme 
a pouštíme draky. na podzim dojíme krávy. 

Šimon Słowik, Tomáš Cieslar 2. ročník 

V rámci opakování učiva o podmínkách ži-
vota na zemi, základních projevech živých 
organizmů, stavby těla rostlin a vztahů mezi 
živou a neživou přírodou si žáci 4. a 5. roční-
ku všechny své získané znalosti mohli ověřit 
a prohloubit při přesazování rostlin. Kromě 
učiva přírodovědy rozvíjeli své dovednosti 

v oblasti praktických činností, které vedou 
žáky k manuální zručnosti, dodržování po-
stupu práce, vzájemné pomoci a spolupráci 
a dalším návykům jako např. pořádek a čis-
tota na pracovním místě. Odměnou za odve-
denou práci jim byla rostlinka aloe, o kterou 
mohou dál doma pečovat.
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Dopravní výchova

V průběhu měsíce října měli žáci 4. a 5. roč-
níku možnost připomenout si a procvičit 
si znalosti a dovednosti týkající se pravidel 
bezpečného a správného chování chodců 
a cyklistů. 

Preventivní přednášky zaměřené na bez-
pečnost dětí v silničním provozu jsou vždy 

potřebné a přínosné. žáci si užili nejen teo-
retickou část, během které řešili problémové 
úlohy, ale také jízdu zručnosti na dopravním 
hřišti u zš jablunkov, při které museli apliko-
vat získané znalosti. Děkujeme panu lyskovi 
z organizace BeSiP, který poutavým způso-
bem naše žáky proškolil.

Ovoce a zelenina na školním talíři

V sadu je na podzim plno práce. na stro-
mech dozrálo ovoce a sadaři je musí očesat. 
Plní bedýnky jablky, hruškami, švestkami, 
nechávají schnout ořechy. Ve vinohradech 

dozrávají bílé i modré hrozny. Všude je spa-
dané listí, které je potřeba shrabat, sklízí se 
zelenina a záhony se musí před zimou upra-
vit. zelenina je velmi zdravá. letos se všem 

na záhonech urodilo dostatek, 
proto jsme si ve škole mohli 
dovolit vyučovací hodinu pr-
vouky ve stylu koukání, ohma-
távání, pozorování a nakonec 
ochutnávání. Všechny děti při-
nesly ovoce a zeleninu. ze vše-
ho se připravila výstava, pak 
následovaly hádanky a vše 
skončilo v hladových bříškách 
žáků 2. a 3. ročníku. Všem moc 
chutnalo.

Mgr. Božena Sadowá 
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Karel čte rád aneb Vánoční čas-čas pohádek

Projekt MaP ii vyhlašuje další soutěž zaměře-
nou na čtení textu s prvky dramatizace.

V předešlé soutěži byla naše škola velmi 
úspěšná a naši žáci se umístili na předních 
místech.

Dovolujeme si touto cestou oslovit rodiče 
a požádat je o podporu a pomoc při účasti 

dětí v této zajímavé aktivitě, která posílí ne-
jen vztah dětí ke knihám a četbě, ale vede 
také k prohloubení jejich zájmu o mediální 
výchovu, rozvoji technické gramotnosti a vy-
užívání nových technologií ve výuce.   

Bližší informace: 
web: http://map.jablunkov.cz/,
fb: https://www.facebook.com/map.jablunkov/
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DŮležiTÉ OznÁMení
z důvodu nepříznivé situace kvůli vládním opatření v souvislosti s onemoc-
něním COViD 19 oznamuje klub důchodců při Obecním úřadě Dolní lomná, 
že rUŠí výroční schůzi spojenou s Mikulášskou zábavou, která se měla 
konat dne 9.12.2021 v hotelu pod akáty.

Za Klub důchodců Sikora Milan, předseda

Je čas draků

na každém počasí je něco pozitivního, tak-
že když dnes krásně venku foukalo, vytáhli 
jsme draky a vzhůru do oblak . i když se to 
sem tam šmodrchá a vítr neposlouchá, zába-
vu nám to určitě nepokazilo a větrné počasí 
jsme si užili. 

Kolektiv MŠ
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Protipovodňové prostředky pro hasiče

V letošním roce požádala SOj o individu-
ální dotaci Krajský úřad s tím, že budou vy-
baveny jednotky SDH na zásahy spojené 
s povodněmi.

Každá z jednotek obcí na jablunkovsku to 
pojala originálně, napsali do požadavků co 
potřebují, naše jednotka měla představu, že 
se vybavíme povodňovými stěnami všichni, 
abychom jedním systémem mohli pomoci 
ostatním, pouze hasiči z Mostů u jablunkova 
nakoupili stejné povodňové zábrany.

Kromě již zmiňované stěny, která nahrazuje 
stěnu z pytlů s pískem, naše jednotka dispo-
nuje vysoušečem zdiva, který bude k zapůj-
čení, vysoušeč obuvi, suchý oblek a vysavač 
na vodu.

Celkově byly prostředky pořízeny za 
150 000 Kč, podíl obce 22,4 tis. Kč.

Velitel JSDH Dolní Lomná
Tomica Martin

Staň se hasičem 
Pomáhej chránit lidské životy 
i majetek 
 

SE k nám 
 

Zajímají Tě bližší informace  
o podmínkách přijetí a výkonu služby?  

 Věk min. 18 let 
 řidičské oprávnění skupiny C výhodou 

 

Ozvi se na telefon: 731944226,  
nebo napiš na e-mail: martintomica@seznam.cz 
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Jak jablunkovští věšeli zbojníka

Jesień w naszej świetlicy

jablunkovští chytili cigána, řekli mu, že je 
zbojník a chtěli ho pověsit. zaklínal se jim 
živým bohem, přesvědčoval a prosil, ale 
oni na jeho prosby nic nedali, stavěli šibe-
nici a zvali po celém okolí na tu podívanou. 
a než se cigán nadál, byl tu den popravy.

Ráno k němu přišli, prý co by si ještě přál, 
všechno mu vyplní. Robívalo se tak, odsou-
zeným se lépe umíralo, když měli před smr-
tí nějakou radost. Cigán vzpomíná a vzpo-
míná, neví, co by si přál, pak mu bleskne 
v očích.

„Páni milí,“ hrbí se pokorně, „celý život jsem 
žil spořádaně a bylo mi hej. Muzička hráva-
la, housličky, cimbál, oj, to se výskalo! než 
uložíte mé kosti k věčnému odpočinku, do-
volte jim, ať si zatancují.“

Páni rozvážili, uznali, že to není žádné 
zvláštní nebo dokonce pobuřující přání a že 
to ani tuze moc nestojí, a proto svolili. Tak 
přišli k šibenici i muzikanti, banda dobře se-
hraná a veselá. Když přivedli odsouzence, 
přečetli mu rozsudek a rozvázali mu pouta, 
chlapi začali hrát. Cigán se dal do tance. na-
před mu to nešlo, ale pak se rozhýbal a tan-
čil, jako by hned vedle ani nebylo kata a ši-
benice, jakoby kolem dokola nestálo hrůza 
lidí a páni už netrpělivě nečekali, až se po-
prava skončí.

Tančil cigán, až pánům odtančil. Pachol-
ci se sice za ním vrhli, ale jak by ho mohli 
chytit v takovém množství lidu? i proklouzl 
odsouzenec šťastně všemi. Skryl se v lese 
a teprve v podvečer přeběhl za kopec. Tam 
na druhé straně ještě ani vůbec nevěděli, že 
chytili nějakého zbojníka a že on jim utekl 
zpod šibenice. Milý cigán zaklepal na okno 
jedné dřevěnky. Vyšla stařenka a poskytla 
mu nocleh.

ustýlá pozorná starka cigánovi v jizbě na 
lávce, dává mu houni na přikrytí a záhlavek 
pod hlavu. ale cigán jej bere a klade si jej 
pod nohy. Starka hledí, usmívá se a pokyvu-
je hlavou nad prostotou ubožáka, který jistě 
spává někde pod smrky, když ani neví, nač 
je která věc.

„ale cigáne“ radí mu dobrácky, „záhlavek 
patří pod hlavu, ne pod nohy!“

Cigán otevře oči a povídá:„Oj, matičko dob-
rá, kde by byla má hlava, kdyby nebylo prá-
vě mých nohou?“ a zůstal ležet tak, jak si 
všechno připravil a hned usnul.

Z knihy Karla Dvořáčka   
Stará píseň, Profil, 1967, str. 44,  

vybrala M. Křenková

W naszej świetlicy każde dziecko niemal co-
dziennie ma możliwość kontaktu z przyrodą 
podczas wyjść do lasu, na łąkę czy nad rzekę.  
Swobodna twórczość i zabawa jest jednym 
z najważniejszych praw dzieciństwa, dlate-
go  podczas zajęć świetlicowych dzieciom nie 
brakuje twórczej wolności działania. Poprzez 

wszystkie zmysły dzieci o każdej porze roku 
eksplorują przyrodę z wszystkimi jej dobro-
dziejstwami. Tegoroczna jesień rozpieszcza-
ła nas szczególnie piękną pogodą i cudow-
nym kolorytem drzew, co wykorzystaliśmy 
w czasie naszych zajęć. 

Grono Pedagogiczne
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SKaRBY PaNI JeSIeNI w PRZeDSZKOLu

jesień to wyjątkowa, bardzo kolorowa 
pora roku, obfitująca w ciekawe zajęcia 
w przedszkolu. 

W naszej sali powstał kącik jesienny z na-
zbieranych podczas spacerów darów jesie-
ni, o których śpiewamy w ulubionej piosen-
ce „Czary pani jesieni“. Poznaliśmy bliżej 
sposób życia jeża, mieliśmy okazję zapo-
znać się z nim na żywo, bo postanowił od-
wiedzić nasz ogródek. nie zabrakło też pięk-
nych prac plastycznych, które przedszkolaki 
uwielbiają. Powstały przestrzenne drzewka 

jesienne z worka i bibuły, duży jeż jako pra-
ca zbiorowa dzieci lub o jakże udane sówki 
z woreczków wypełnionych nazbieranymi 
kolorowymi liśćmi. Mali artyści potrafią na-
malować nawet muzykę! Dzieci stworzyły 
przepiękne abstrakcyjne obrazy malując 
i słuchając utworu a. Vivaldiego Cztery Pory 
Roku – jesień.

Przedszkolaki bardzo polubiły jesień i jej 
skarby.

Grono pedagogiczne
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Znáte včelí vosk?

 Odjakživa je to základní 
materiál včel pro stavbu 
pláství, který se později na-
učili používat i lidé. V dřívěj-
ších dobách z něj vyráběli 
svíce, sloužil jim k utěsňo-
vání a vrstva vosku dokáza-
la po dlouhou dobu ochrá-
nit výrobky ze dřeva před 
vlhkem. V dnešní době se 
používá při výrobě kosme-
tických přípravků, v restau-
rátorství,  gastronomii nebo 
ve farmacii. 

 Včelí vosk je navíc bohatý 
na vitamín a (retinol), který 
je nezbytný pro růst a vývoj 
těla, zejména pro zdravé 
zuby a kosti, a chrání sliz-
nice před infekcemi. Má-
lokdo ví, že žvýkání plástů 
s medem má hojivé účinky, 
zpomaluje paradontózu, 
léčí afty nebo záněty v ústní 
dutině.

 Svíčky ze včelího vosku 
jsou návratem k přírodě, 
krásně voní po medu a při 

jejich zapálení nevznika-
jí žádné škodlivé látky - na 
rozdíl od svíček vyrobe-
ných z parafínu, přidaných 
vonných esencí a dalších 
příměsí. 

Odlévání a stáčení svíček 
ze včelího vosku si mů-
žete prohlédnout nebo 
také vyzkoušet 4. 12. 2021 
v klubovně včelařů v Horní 
lomné č. 128 (bývalá škola 
v přírodě). a pokud by vám 
právě tento termín nevy-
hovoval, můžete si na te-
lefonním čísle 608 734 855 
domluvit náhradní termín 
nebo si objednat svíčky 
i další včelí produkty.

Možná se vám bude hodit 
i recept na bylinnou mast:

1 kg na kostičky nakrájené-
ho vepřového sádla dáme 
rozškvařit. V průběhu škva-
ření odebíráme tekuté sád-
lo a přeléváme jím vybrané 
byliny (např. měsíček lékař-
ský). Hotovou směs nechá-
me vychladnout. Další den 

ji rozehřejeme, přecedíme, byliny odstraní-
me, a do teplé směsi dáme rozpustit 50 až 
100 g včelího vosku (čím méně dáme vosku, 
tím bude mast tužší). 

Za ZO ČSV Dolní Lomná
Předseda Miroslav Poništ
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V první polovině roku 2022 spustí Moravsko-
slezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo 
kotlíkových dotací.  

Abychom mohli dotace na nové zdroje 
tepla poskytovat, musíme nejdříve proká-
zat Evropské unii Váš zájem. 

K tomu slouží jednoduchý dotazník, který 
naleznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.  

Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany našeho 
kraje rozděleno. 

 

Pro více informací o výši dotace, uznatelných 
nákladech, oprávněných příjemcích podpory 
atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů: 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz 

 595 622 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický 
zdroj tepla 

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy! 

Kotlíkové dotace Vám zaplatí až 95 % nákladů na pořízení nového kotle. 

 

Z důvodu evidence počtu nových zájemců o kotlíkové dotace, žádáme občany, 
kteří budou mít zájem získat tuto dotaci na nový ekologický zdroj tepla, aby se 
nahlásili do konce prosince 2021 na Obecní úřad Dolní Lomná. 
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Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00

© KLEIN
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USNESENÍ 

27. zasedání zastupitelstva obce ze dne  20.10.2021 
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné 

 
Zastupitelstvo obce Dolní Lomná 
 
I.              U r č u j e  
27/1131   Zapisovatelku  p. Halinu Zielinovou   
27/1132   Ověřovatelé zápisu Mgr. Jana Kufová, p. Marek Mohyla 
27/1133   Návrhovou komisi ve složení p. Taťána Marszalková, p. Miroslav Stefek, JUDr.       
                Josef Zubek   
 
II.            S  c h v a l u j e 
27/1134   Předložený program 27. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná 
27/1135   Smlouvu o poskytnutí finančích příspěvků z rozpočtu Státního fondu dopravní  
                infrastruktury ČR na rok 2021 - (“Cyklostezka údolím Lomné – Dolní Lomná – III.  
                etapa, úsek 8“) 
27/1136   Výzvu k ukončení prodeje budovy čp. 19 v Dolní Lomné a k jednání s Obcí Dolní  
                Lomná ohledně způsobu dalšího užívání nemovitostí tvořících areál národopisných  
                slavností v Dolní Lomné – Matice slezská, pobočný spolek v Dolní Lomné; Matice  
                slezská, pobočný spolek v Opavě; Mafra, a.s. 
27/1137   Výběr zhotovitele na údržbu místních komunikací v zimním období 2021/2022 

– p. Vítězslav Krzok  od čp. 270  směr Jablunkov  
– p. Daniel Krzok  od Budzoše přes Jestřábí, Kantořonki (p. Michalik) přes Mionší a 

zpět přes Gluvčín, Fojtovou louku, ČD po Urbašku    
 
 
III.           B e r e   n a  v ě d o m í 
27/1138   Kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce   
 
 
 
 
   Renata Pavlinová                                Miroslav Stefek 
     starostka obce                                                                     místostarosta obce 
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

listopadu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w listopadzie.


