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Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

www.dolnilomna.eu Prosinec 2021

Krásné a spokojené prožití  vánočních svátků  

v kruhu rodinném, v novém roce mnoho zdraví, 

lásky, osobních úspěchů a radostných dní

 Vám přeje Obecní úřad Dolní Lomná

       
       

  

Niechaj nadchodzące Święta Bożego 

Narodzenia będą radosne, zdrowe i miłe,  

a Nowy Rok przyniesie spełnienie najskrytszych 

marzeń i realizację wszelkich planów 

 Życzy Urząd gminy Łomna Dolna 
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Zhodnocení roku 2021

Vážení a milí spoluobčané,

rok 2021 se blíží k závěru, proto nám dovolte, 
abychom se zmínili o nejpodstatnějších 
aktivitách obce v krátkém ohlednutí za právě 
uplynulým rokem. 

Obec hospodaří s příjmem na daních včetně 
rozpočtového určení daně na žáky ve výši 14,8 
mil. Kč, mimo daňovou výtěžnost se podařilo 

získat částku 55,7  mil. Kč, celkový rozpočet 
obce tak činí 70 461 824 Kč.  Naší obci se daří 
realizovat investiční a neinvestiční projekty 
díky národním a evropským dotacím.  

V souvislosti s realizací investičních akcí děku-
jeme občanům za mimořádné pochopení 
a toleranci při stavebních činnostech. Této 
součinnosti si velmi vážíme.

Mezi nejdůležitější investiční a neinvestiční akce letošního roku patří:

Projekt Popis Nositel Zdroj 
financování

“Dolní Lomná – 
čištění odpadních 
vod – domovní 
ČOV“

Obec Dolní Lomná díky přidělení dotace z prostředků 
Ministerstva životního prostředí ČR v březnu 2019 
zahájila realizaci decentralizovaného způsobu čištění 
odpadních vod formou výstavby 124 domovních čis-
tíren odpadních vod (DČOV).  Stavba byla ukončena 
v lednu 2021včetně vydání kolaudačního souhlasu ke 
všem 124 DČOV. Zkušební provoz stavby je stanoven do 
ledna 2022, proto každé úterý probíhá kontrolní den 
s účastí zástupců zhotovitele stavby Strojírny a stavby 
Třinec včetně údržby DČOV.
Prostřednictvím odborné firmy se provádí revizní 
zprávy na všech čistírnách, v letošním roce je zreali-
zováno 29 revizních zpráv.
Obec buduje čistírny odpadních vod a splaškovou 
kanalizaci, aby naší občané dle současné legislativy 
zákona o vodách, nemuseli ze žump a z bezodtokových 
jímek odpadní vody zneškodňovat subjektem oprávně-
ným k této činnosti na zařízení k tomu určenému, kdy 
od roku 2021 odbor životního prostředí v souladu se 
zákonem vyžaduje prokázání likvidace odpadních vod.
Zásadní přínosy při využití decentralizovaného způ-
sobu čištění odpadních vod:
• zadržení předčištěné odpadní vody v krajině zása-

kem do mělkého půdního horizontu (v denním 
objemu 44 m3, tj. 16060 m3/rok zásaklé vody). Tato 
možnost je dána požadovaným doplněním certifiko-
vaných DČOV o terciální dočištění filtrací a bakteri-
ologickou stabilizaci předčištěných odpadních vod. 
Jednotlivé DČOV jsou vybaveny kontrolními šachti-
cemi pro odběr vzorků předčištěné odpadní vody, 
kdy současně mohou tyto objekty plnit v budoucnu 
i funkci čerpací stanice pro další doplňkovou závlahu 
podmokem,

• podchycení všech kanalizačních vývodů z řešených 
rodinných domů a přivedení těchto odpadních vod 
na DČOV (což u klasického systému oddílné splaš-
kové kanalizace je velmi obtížně dosažitelné),

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí ČR

Moravskoslezský 
kraj

Občané
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Projekt Popis Nositel Zdroj 
financování

“Dolní Lomná – 
čištění odpadních 
vod – domovní 
ČOV“

• podstatné snížení používání biologicky neodbouratelných 
čistících, pracích a desinfekčních prostředků v domácnos-
tech zájemců,

• snížení stavební zátěže na samosprávném území obce Dolní 
Lomná,

• zamezení dodatečného celoplošného odvodnění mělkého 
půdního horizontu doprovázející liniové stavby kanalizací 
vedených po spádnici v konstrukčních štěrkových obsypech,

• zajištění čištění odpadních vod pro všechny domy na území 
obce vzhledem k rozptýlené zástavbě,

• podstatné snížení investičních nákladů ve srovnání s rea-
lizací splaškové kanalizace. Bez podpory a bez poskytnutí 
dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí ČR 
bychom nebyli schopni realizovat projekt výstavby 124 DČOV 
na území obce Dolní Lomná a zároveň bychom nemohli 
přispět ke zlepšování životního prostředí pro současnou, 
ale zejména pro příští generace.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí ČR

Moravskoslezský 
kraj

Občané

„Realizace 
optimalizace 
včetně posílení

Vodovodní řady Jestřábí, Křínov a Mlýny jsou vzájemně 
propojené, což významně pomáhá při zásobování pitnou 
vodou. Obec má nejen povrchové jímání, ale čerpá i vodu 
z podzemních zdrojů. Vlivem těžby kůrovcového dříví došlo 
jednak k významnému poklesu hladiny podzemních vod, 
dalším faktorem majícím vliv na zásobování pitnou vodou byl 
a je zvýšený pobyt vlastníků všech 303 chat na území obce a tím 
i enormní nárůst spotřeby pitné vody.
Postup řešení:
- v prvotní fázi proběhla montáž vodoměrů u všech rekreač-

ních chat
- byla zpracována studie „Realizace optimalizace včetně 

posílení vodovodních řádů“
- byla stanovena nová výše poplatku za vodné: občan s trva-

lým pobytem na území obce 10,- Kč/1 m3, majitel rekreační 
chaty 47,23 Kč/1m3

- proběhlo posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou
- obec získala dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 

3 mil. Kč na posílení zásobování pitnou vodou vodovodu 
Jestřábí 

- v současné době probíhá zpracování realizační projektové 
dokumentace, poté bude zažádáno a vydání stavebního 
povolení stavby včetně vyhlášení výběrového řízení doda-
vatele stavby

- v neposlední řadě obec připravuje žádost o dotaci na 
posílení zásobování pitnou vodou vodovodu Křínov, Války 
a Novina.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí ČR

„Modernizace 
vybavení ZŠ a MŠ 
Dolní Lomná“

Předmětem projektu bylo dovybavení základní a mateřské 
školy včetně školní kuchyně ve finančním objemu 490.000 Kč, 
z toho dotace z rozpočtu Státního zemědělského intervenč-
ního fondu činí 398 800 Kč, realizace projektu byla ukončena 
v srpnu 2021.

Obec Dolní 
Lomná 

Státní 
zemědělský 
intervenční fond

„Dolní Lomná – 
lokalita Závodí 
-kanalizace a ČOV“

Obec z Národních projektů MŽP a se svou žádostí uspěla 
a obdržela dotaci ve  výši 10,7 mil. Kč na řešení kanalizace 
Závodí. 2x proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby 
a vzhledem k navýšeným cenovým nabídkám, zastupitelstvo 
rozhodlo obě výběrová řízení zrušit. Na základě jednání s Mini-
sterstvem životního prostředí obec má i nadále alokovanou 
dotaci na realizaci stavby. Nyní se připravují podklady pro 
výběr zhotovitele stavby.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí ČR
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„Pořízení 
hybridního vozidla 
pro pečovatelskou 
službu“

Za účelem zkvalitnění poskytování pečovatelské služby:
- doprava seniorů k lékaři včetně stomatologa a na nákupy 

včetně rozvozu obědů.
- obec obdržela dotaci ve výši 855.000,- Kč (95 % dotace) 

z prostředků Evropských fondů.
- Nyní probíhá příprava výběrového řízení

Obec Dolní 
Lomná

EU

„Stomatologická 
obslužnost“

Občané naší obce mají zajištěnou zubní péči. Nutno ještě 
dojednat smlouvu s pojišťovnou.

Obec Dolní 
Lomná

„Cyklostezka 
údolím Lomné  
– III. etapa, úsek 8“

Předmětem projektu bylo dobudování scházejícího úseku za 
pilou kolem chat v areálu bývalých českých drah až po Infor-
mační centrum Mionší. Obec získala dotaci ve výši 13,5 mil. Kč 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Se zhotovitelem byly 
uzavřené 2 dodatky ke smlouvě, oba na méněpráce.

Obec Dolní 
Lomná

Státní fond 
dopravní 
infrastruktury

„Podpora výměny 
kotlů v obci Dolní 
Lomná“

Obec obdržela dotaci ve výši 8,7 mil. Kč pro občany, kteří rea-
lizují výměnu kotlů v rámci 3. výzvy. Projekt řeší výměnu 40 ks 
kotlů, z toho předmětem realizace je: 8 ks tepelné čerpadlo, 18 
ks kotel na biomasu, 14 ks plynový kotel včetně rezervy výměny 
kotlů v počtu 5 ks. Obec zajišťuje průběžnou administrativu 
žádostí o kotlíkové dotace a bezúročné půjčky pro občany.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí ČR

„Snížení 
energetické 
náročnosti 
obecních budov“

Dotaci z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR na 
podporu výměny kotlů (půjčky občanům) naše obec následně 
použije na snížení energetické náročnosti obecních budov.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí ČR

„Dovybavení 
JSDH“

Účelem dotace je nákup vybavení pro hasiče, a to hlavně 
materiálů pro protipovodňová opatření ve výši 150.000 Kč. 
Dále SDH hasičů obdržel z Nadace ČEZ dotaci ve výši 20.000,- 
Kč na dovybavení.

Obec Dolní 
Lomná

Krajský úřad 
MSK 
SOJ
Nadace ČEZ

„Revitalizace 
bývalého areálu ČD 
Dolní Lomná“ 

Obec podala žádost o dotaci z prostředků Ministerstva financí 
ČR na výstavbu bytových jednotek v bývalém areálu ČD.

Obec Dolní 
Lomná 

Ministerstvo 
financí ČR

„Rekonstrukce 
místních 
komunikací“

Obec požádala o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní 
rozvoj na opravu místních komunikací Borovina a Firůvka. Dále 
obec požádala LČR, s.p. o opravu místní komunikace Novina.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR
Lesy ČR

„Prodloužení 
chodníků“

Byla podána žádost o dotaci na dostavbu chodníků:
- od Murovanice po novou zástavbu
- pod Viaduktem
- na Závodí směrem k železniční zastávce

Obec Dolní 
Lomná

EU

„Instalace 
fotovoltaického 
systému, včetně 
akumulace 
elektrické energie“

S ohledem na zvyšující se cenu elektrické energie a z důvodu 
navýšení dotace Ministerstva životního prostředí na pořízení 
střešních solárních panelů rodinných domů, bude Obecní 
úřad Dolní Lomná nápomocen občanům s vyřizováním žádostí 
o dotace.
Dotační program: Nová zelená úsporám, podoblast C.3

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí

Vážení spoluobčané, 

rok 2021 byl pro naši obec rokem náročným. 
Těší nás, že se podařilo zrealizovat alespoň 
některé investiční a neinvestiční projekty. 
Za dobře vykonanou práci a aktivní přístup 
děkujeme členům zastupitelstva obce, výbo-
rům, komisím, kolektivu obou základních 
a mateřských škol,  Klubu důchodců, SDH, 
TJ, KST, SSK Dolní Lomná, členům spolků, 

klubů, jednot, zaměstnancům úřadu a všem, 
kteří se zapojili do veřejné práce. V neposlední 
řadě děkujeme občanům za podporu, které 
se nám dostalo.

Přejeme všem klidné a radostné svátky 
vánoční a do nového roku 2022 hlavně pevné 
zdraví, spokojenost a porozumění.

Renata Pavlinová, starostka obce
Miroslav Stefek, místostarosta obce
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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 

OZNÁMENÍ
Z důvodu nepříznivé situace 
v souvislosti s onemocněním 
COVID–19 s lítostí oznamu-
jeme, že jsme byli nuceni  
ZRUŠIT PŘEDVÁNOČNÍ BESÍD-
KU pro naše seniory z Dolní 
Lomné, která se měla konat 
5.12.2021 v Hotelu pod Akáty.

Zároveň informujeme, že 
o besedu naši senioři nepři-
jdou a uskuteční se v průběhu 
roku 2022.

Obecní úřad Dolní Lomná

OZNÁMENÍ
Kalendáře na rok 2022 jsou k vyzvednutí na Obec-

ním úřadě pro občany Dolní Lomné zdarma.
Obecní úřad
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PODĚKOVÁNÍ

Tříkrálová sbírka v Dolní Lomné 
 ve dnech 1. 1. 2022 – 16. 1. 2022. 

Obec Dolní Lomná děkuje paní Střelecké Emilii  
za upečení trubiček pro děti obou základních a mateřských škol v Dolní Lomné  

a paní Janě Bilkové, která darovala obci vánoční strom.

Děkujeme firmě PEKÁRNA SIKORA DOLNÍ LOMNÁ za krásné a chutné  Mikuláše,  
které upekla a darovala dětem z Dolní a Horní Lomné.

Děkujeme mladým hasičům za krásná přání,  
která vyrobili pro naše seniory z Domu s pečovatelskou službou.

Obecní úřad
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Wyjątkowy gość 

Tradycyjnie jak co roku, odwiedził naszą 
szkołę i przedszkole Święty Mikołaj. Przy-
wiózł nie tylko worek pełny prezentów, ale 
też swoją gitarę i zaprosił wszystkie dzieci do 
wspólnego śpiewania kolęd. Dużo radosnych 
przeżyć sprawiły dzieciom nie tylko prezen-
ty. Bardzo serdecznie dziękujemy aniołkom 
pomocnikom Świętego Mikołaja pani Ewie 
i pani Alence.

W naszym przedszkolu czas przed Świętami, to 
ulubiony okres roku. Dzieci uwielbiają tworzyć 
świąteczne ozdoby, śpiewać kolędy i wspólnie 
przygotowywać się do Świąt Bożego Narodze-
nia, bo każde dziecko lubi sprawiać radość in-
nym w swoim otoczeniu. My mamy zaszczyt 
spędzać ten czas adwentu z nimi.

Grono pedagogiczne
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Jarmark świąteczny

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. 
Zapach piernika, świeżo ścięta i przystrojona 
choinka - to buduje wyjątkowy, świąteczny 
klimat. I właśnie po to, aby i w naszej szko-
le zagościła świąteczna atmosfera.  22 listo-
pada nasza szkoła zamieniła się na moment 
w pracownię plastyczną, w której działo się 
wiele ciekawych rzeczy. W miłej atmosferze, 
powstały pełne uroku dekoracje świąteczne. 
Dzieci z zapałem wykonywały piękne ozdoby, 
kartki świąteczne, gwiazdki, wieńce, świeczni-
ki itp., wykazując przy tym wiele pomysłowo-
ści i kreatywności. Zorganizowane warsztaty 
były niezwykle radosnym przeżyciem i prze-
niosły wszystkich w nastrój oczekiwania na 
utęsknione święta. Wszystkim towarzyszył 
dobry humor, radość tworzenia ozdób. Ta 

wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmos-
ferę przedświątecznych przygotowań.

Grono pedagogiczne
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PF 2022

Pohotovost k šetření škod  
způsobených velkými šelmami

Pro účely šetření škod způsobených vlkem 
ve dnech pracovního volna a svátků Agentu-
ra ochrany přírody a krajiny České republiky 
provedla změnu týkající se pohotovosti na 
území mimo CHKO Beskydy.

Pro oblast Moravskoslezského kraje mimo 
území CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky je to 
telefonní číslo: 733 158 393.

Klíčové je škodu nahlásit nejpozději do 48 
hodin a kontaktovat příslušný orgán ochra-
ny přírody, což je v pracovních dnech obec s 
rozšířenou působností a ve dnech pracovní-
ho volna a svátků AOPK ČR, Regionální pra-
coviště Správa CHKO Poodří.

Veškeré potřebné informace týkající se 
škod způsobených velkými šelmami na-
leznete na stránkách: www.navratvlku.cz.

Příjemné prožití Vánočních svátků, spoustu zdraví, spokojenosti 
a radosti nejen z našich nejmenších.

přejí děti a uč. z mateřské školy.
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Devět  zapomenutých vánočních tradic.  
Přinesou vám štěstí, bohatství i lásku

1. Světlo pro zatoulané duše

Svíčky k vánoční atmosféře neodmyslitel-
ně patří. V tomto období mají specifický vý-
znam. Naši předci totiž věřili, že o Vánocích 
je hranice mezi světem živých a mrtvých 
tenčí. Světlo ohně potom pomáhalo na-
jít zbloudilým duším cestu k nám i zpět. 
Na stromeček se dávaly svíčky proto, aby 
duše viděly, jak moc na ně jejich blízcí 
vzpomínají.

2. Předpověď počasí na celý rok

Bude mokro, nebo sucho? Vyzkoušejte trik 
hospodářů, pomocí kterého dříve předpoví-
dali počasí. Oddělte od sebe dvanáct plát-
ků cibule, položte je do řady a každý posol-
te. Ty, které do rána zvlhnou, označí měsíce 
(podle pořadí, ve kterém leží), v nichž bude 
deštivo.

3. Chléb štěstí, koště smůla

Na Štědrý den nebyl povolen žádný úklid, 
aby se spolu s prachem nevymetlo z domu 
i štěstí. Naopak, aby se vám v nadcházejícím 
roce dařilo, doporučovalo se během štědro-
večerní večeře sníst kousek okoralého chle-
ba nebo si o den později dát vejce snesená 
přímo na Boží hod.

4. Sedm magických předmětů

Pod sedm hrnečků na stole se náhodně 
umístilo sedm předmětů. Podle toho, jaký 
jste si potom vytáhli, měl váš rok vypadat. 
Mince znamenala bohatství, kousek uhlí ne-
moc, hřebínek nesnáze, šátek očekávanou 
dalekou cestu, dudlík příchod miminka, 
kousek chleba štěstí a prsten novou lásku či 
svatbu.

5. Ovázaný stůl

Vánoční stoly se na Štědrý den ovazovaly 
(např. řetězem či provazem) kolem dokola 
proto, aby se všichni ve stejném složení po-
tkali i v následujícím roce. Takto vytvořený 
magický kruh symbolizoval soudružnost 
a vzájemné pouto. Pod stůl se také dávaly 
sekery – kdo se jich během večeře dotýkal 
chodidlem, toho neměly bolet nohy.

6. Devět pokrmů na dosah ruky

Během vánoční večeře se nemá vstávat od 
stolu. Dříve se totiž věřilo, že ten, kdo vsta-
ne, na sebe přivolá do roka a do dne ne-
štěstí. Všechny pokrmy proto musely být na-
chystané po ruce. Současně se většinou při-
pravovalo přesně devět různých jídel (vedle 
kapra také plno druhů luštěnin), což symbo-
lizovalo úplnost. Dodnes se někde dodržuje 
zvyk pečení devíti druhů cukroví.

7. Stromek plný míru a pokoje

 Při zdobení vánočního stromečku si můžete 
zavzpomínat na dávné významy jednotlivých 
ozdob. Sušená jablka a ořechy představo-
valy „oběť“ části úrody duchu Vánoc, který 
na oplátku zajišťoval šťastné svátky. Přivábit 
ho navíc měly zavěšené rolničky a zvoneč-
ky. Jejich cinkání také odpuzovalo zlé duše 
a přinášelo klid a mír. Hvězda na špičce stro-
mu potom symbolizovala naději a prozření.

8. Jablka: oloupat, rozkrojit a společně 
sníst

Dříve bylo zvykem jíst jablka u štědrovečer-
ního stolu společně, aby se utužilo rodinné 
pouto. Bylo to proto, aby si kterýkoliv člen, 
jenž během následujícího roku obrazně či 
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doslovně zabloudí, vzpomněl, s kým o Váno-
cích jablko jedl, a ke svým blízkým se navrátil.
Pojí se s tím i další tradice. Před snědením 
jablka se do spirály loupala jeho slupka. 
Čím delší byla, tím delší život danému člo-
věku určovala. Mladí hoši a dívky zase roztá-
čeli pruhy slupky třikrát nad hlavou a poté je 
odhodili na zem. Po dopadu většinou připo-
mínaly nějaké písmeno, na které mělo začí-
nat jméno jejich nastávajících.

9. Kdy bude svatba? Odpověď ležela ve 
stromu

Dívky se na Štědrý den shromáždily pod 
hrušní (stromem, který dříve představoval 
ochránce domu) a do její koruny házely dře-
věnou hůl. Pokud ve větvích zůstala, zna-
menalo to, že se dívka do roka vdá. Pokud 
spadla, s každým dalším pokusem se roky 
k budoucí svatbě přičítaly.

REJ BROUČKŮ A BERUŠEK

Ve středu 03.11.2021 se v Mateřské škole ko-
nal veselý Rej broučků a berušek. Děti u Ma-
teřské školy nakreslily na kamínek svého ob-
líbeného broučka, kterého poté uložily v lese 
do listí. Nakonec děti uspaly na zimu všechen 
hmyz Mravenčí ukolébavkou a vydaly se na 
lampionový průvod společně s rodiči. 
Rej jsme zakončili v Hotelu pod Akáty, kde byl 
pro děti jako sponzorský dar připravený hor-
ký čaj a párek v rohlíku, za což velmi děkuje-
me provoznímu Hotelu pod Akáty p. Markovi 
Mohylovi, a také obecnímu úřadu. 

Kolektiv MŠ



Dolní Dolní

12

Adventní atmosféra u prvňáčků

Žáci první třídy s velkou radostí přivítali ad-
vent. Ve třídě mají adventní kalendář ve for-
mě dárkových taštiček. Každé ráno má jeden 
žák možnost nakouknout do jedné taštičky, ve 
které je čokoládová baňka. Nejprve splní úkol, 
napsaný na baňce, následně si ji smí vzít jako 
odměnu. Prvňáčci se vždy těší na další “ote-
vřené okénko” v jejich adventním kalendáři. 

Žáci se také postupně seznamují s vánočními 
tradicemi a koledami. Ve výtvarné výchově 
mají možnost vytvářet různé výrobky se zim-
ní tématikou. 

Přejeme Vám krásné prožití  
vánočních svátků

učitelka Daniela a prvňáčci
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Lahodný nápoj 

Zimní malování

Jelikož před časem 
nastalo chladnější ob-
dobí, tak i my ve škole 
jsme tomuto přizpůso-
bili výuku. Děti se moc 
těšily na přípravu čaje. 
Nanosily sušené bylin-
ky, citróny, domácí si-
rupy a med. Tento den 
měli všichni žáci žízeň 
jako trám. Než ochut-
nali první doušky čaje, 
seznámili se nejdříve 
s bylinkami, které na-
nosili. V pytlíčcích jsme 
měli voňavou mate-
řídoušku, meduňku, 
mátu, někteří donesli 
lipový květ, jitrocel, oregano aj. V dalším ba-
líčku byl ostružiník, maliník, jahodník, černý 
bez a šalvěj. Našli jsme si v atlasech rostlin, 
jak rostlinky vypadají před sušením, kde ros-
tou, kdy kvetou, jaká část rostlinky se sbírá 
a jak můžou působit na naše podlomené 

zdraví. Po této činnosti jsme přistoupili k va-
ření čaje. Celou třídu prostoupila jeho pří-
jemná vůně. Čaj jsme dochutili citrónem 
a osladili medem. Všichni si pochutnali a těší 
se na další akci.

Mgr. Božena Sadowá

Nastal prosinec, adventní čas. Pro naše před-
ky se jednalo především o období radostného 
očekávání příchodu Spasitele, duchovní pří-
pravy na Vánoce, rozjímání a dobročinnosti. 

Dnešní generace má tento čas spjatý přede-
vším s vánoční výzdobou a také předvánoč-
ním shonem. I žáci 2. a 3. ročníku chtěli při-
spět k výzdobě domovů. Donesli si do školy 
zajímavé kameny, které pomalovali lesklou 
bílou barvou a na jejich povrch pak pomo-
cí různých výtvarných tajů připevnili hezký 
obrázek s vánočním nebo zimním tématem. 
Práce byla pro ně zážitkem, jelikož se s touto 
výtvarnou technikou setkali poprvé. Kameny 
si vyzdobili své pokojíčky. Zde je výsledek je-
jich práce. 

Mgr. Božena Sadowá
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Během podzimních prázdnin jsme si vyšli na 
celodenní družinový výlet. Na Novině si po-
svačili, celou cestu do Bocanovic prozpívali 
a v kempu U Viaduktu rozdělali oheň a opekli 
buřty k obědu.

Sluníčko nám svítilo a my si tak užili nádher-
ný podzimní den v naší krásné lomňanské 
přírodě. 

Taťána Marszalková

V pondělí 6.12.2021 zavítali do naší mateř-
ské a základní školy Mikuláš s čerty a anděly. 
Ač byl letos Mikuláš netradiční, přesto si jej 
všechny děti moc užily.  

 Mikuláš si s dětmi povídal, pochválil je ze své 
nebeské knihy, ale také si poslechly, v čem 
by se měly polepšit. Všem dětem se líbil čer-

tí tanec, který si v doprovodu písní společně 
s některými dětmi zatančili. Nakonec všich-
ni dostali mikulášskou nadílku, poděkovali 
a rozloučili se s Mikulášem a jeho družinou.

Moc děkujeme obecnímu úřadu za balíčky 
pro všechny děti.

Pedagogové ZŠ a MŠ

Družinový výlet

Mikuláš v naší škole
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Žáci 3. až 5. ročníku zdárně dokončili plavec-
ký výcvik. Perfektně připravené lekce vede-
né zkušenými lektory přispěli k zdokonalení 
našich žáků v plaveckých dovednostech, 
k rozvoji zdatnosti a v neposlední řadě k pěs-

tování pozitivního vztahu k pohybu. Hodiny 
plavání žáky bavili, těšili se na každé plavání. 
Děkujeme plavčíkům z Plavecké školy Bystři-
ce za příjemná páteční dopoledne. 

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná 

Plavecký výcvik
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Žáci 4.a 5. ročníku se během měsíce listopa-
du věnovali tématu SYCHRAVÉ POČASÍ.
V hodinách pracovních činností tvořili koláž 
z podzimních motivů, ve slohu skládali bás-
ničku, v přírodovědě sledovali a popisovali 
změny probíhající v přírodě.
Žáci v tajné volbě vybrali nej.. díla, která si 
vám dovolujeme představit.
Ostatní práce si můžete prohlédnout na 
webu naší školy zsdolnilomna.cz v sekci GA-
LERIE.

Marie Byrtusová

Sychravé počasí 

Kristýna Benková

Denisa Sliwková

Jakub Božovský

Vivien Lewinská

Anna Dampha
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Sportovci běžeckého oddílu se dočkali první 
sněhové nadílky a to na moravském ledovci 
– Pradědu. První soustředění se konalo ve 
dnech 1. – 5. 12. 2021 a celkem se ho zúčast-
nilo 16 sportovců.

Počasí nám přálo, bylo sluníčko, sněžení, 
mráz i vítr…vše co k pořádné zimě patří. 
První běžkování jsme si pořádně užili. Do-
rost najezdil pořádnou dávku kilometrů a ti 
menší se zdokonalovali v technice. Ještě na 
Praděd vyrazíme s  dorostem v termínu 10. – 
12. 12.2021 a ve dnech 17. – 19. 12.2021 opět 
celá skupina.

Pro přípravku máme nachystané trasy v Dol-
ní Lomné, kde od 8.12.2021 můžou trénovat. 
Doufáme, že počasí nám bude přát a sníh 
nám vydrží.

Více informací a krásných fotek můžete sle-
dovat na: www.tjdolnilomna.cz a mobilní 
aplikaci FB 

Předseda TJ Dolní Lomná
Beata Kluzová

TJ Dolní Lomná – soustředění PRADĚD
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www.dolnilomna.eu
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

prosinci.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w grudniu.


