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Na následující dvojstraně si máte možnost 
prohlédnout výběr z obsáhlého díla L. Jurzy-
kowského, které se nachází u sběratelů i ob-
darovaných jak v Česku, tak v zahraničí. Au-
torem snímků je Petr Rucki, který v roce 2016 

vyfotografoval vše, co Ludvík ještě přecho-
vával doma, a tak zachoval cenné svědectví 
o jeho tvorbě. Některé další snímky nalezne-
te na www.lomnadolina.cz, v sekci kultura/
řezbáři.

Řezbářské umění Ludvíka Jurzykowského

Miroslava Křenková
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Květen v družině

Hned začátkem května jsme navští-
vili centrum URSUS, kde děti strávili 
zajímavé odpoledne s odborníky přes 
vodní hmyz a stali se na chvíli malými 
přírodními průzkumníky.

Holky se u školy učily plést věnečky 
z pampelišek, kterými se vyzdobily, 
když odemykaly studánku nad školou 

v lese. Tam jsme také postavili hle-
mýždi hotely.

Krásné odpoledne jsme také prožili 
se zvířaty v Zemědělském dvorku, ve-
dle kterého je vynikající kavárna, kde 
jsme si dali zmrzku.

Vychovatelky ŠD  
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Dzień Dziecka 

Tegoroczny Dzień Dziecka upłynął nam na 
wędrówkach i integracji. Wyruszyliśmy z Gór-
nej Łomnej na Kamienity. Na szczycie mo-
gliśmy przypomnieć sobie historię szkoły. 
Wspólnie spędzony czas dał nam wiele rado-
ści a świeża, górska zieleń pozwoliła naszym 
umysłom odetchnąć i zrelaksować się. Wró-
ciliśmy zmęczeni, ale naładowani pozytywną 
energią. 

Mgr. Marcela Szotkowska
SP im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem 

Nauczania w Jabłonkowie filia Łomna Dolna
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Ekspozycja u strażaka

W budynku Straży Pożarnej w Dolnej Łomnej 
znajduje się ekspozycja dotycząca II wojny 
światowej, którą mieliśmy przyjemność po-
dziwiać. Autor tej wystawy - Pan Martin To-
mica - to zawodowy strażak i pasjonat mode-
larstwa oraz historii II wojny światowej. Pasją 
zaraził go ojciec, z którym od niespełna 20 lat 
składa modele czołgów. Do tej pory udało im 
się odtworzyć ok. 50 modeli, stworzyć makie-
ty oraz zgromadzić sprzęt militarny. Dzięku-
jemy Panu Tomicy za zaproszenie oraz cenną 
lekcję historii.

Mgr. Marcela Szotkowska
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Zdravotní přednáška pro naše důchodce

Klub důchodců při OÚ Dolní Lomná navštívil 
dne 1.6.2021 lázeňský lektor a bylinkář Karel 
Štenbaur. Naši důchodci pozorně sledovali 
přednášku na téma bylinky a posílení imu-
nitního sytému. V následné diskuzi odpoví-
dal lektor na četné dotazy, takže přednášku 
lze považovat za úspěšnou. 

Za Klub důchodců Milan Sikora

POZVÁNÍ – ZAPROSZENIE
Klub důchodců při OÚ Dolní Lomná pořádá 

dne 23.7.2021 zájezd na Hrčavu a Trojmezí  spojený s gulášovkou a hudbou.

Odjezd z Jestřábí v 8.00 hodin.

      Přihlášky přijímá p. Katka Sikorová v obchodě. 

Záloha 100,- Kč

Zve výbor Klubu důchodců Dolní Lomná 
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Už druhým rokem jsme měli možnost toto 
pořekadlo potvrdit dne 5. 6. 2021 na Dětském 
dni, který zorganizovaly společně obce Horní 
Lomná a Dolní Lomná. Vše se odehrávalo ve 
sportovním areálu a fotbalovém hřišti v Hor-
ní Lomné, kde kromě soutěží byla připravena 
řada atrakcí, na kterých se děti mohly doslo-
va vyřádit. Na skákací hrad nebo nafukovací 
lezeckou stěnu si musely vystát frontu, stejně 
jako na malování na obličej. Sbor dobrovol-
ných hasičů pro návštěvníky připravil doslo-
va „ohnivý zásah“ i s podrobným výkladem 
rizik a s ukázkou techniky, kterou používají 
třeba při vyprošťování zraněných osob z ha-
varovaných vozidel.

Dětský den letos navštívilo více než 500 ná-
vštěvníků, z toho 211 dětí, které si svůj svátek 
dokonale užily. Byla to po dlouhé době prv-
ní společenská akce, které se po rozvolnění 
vládou nařízených koronavirových omeze-
ní mohl zúčastnit větší počet osob. Vedení 
obce zajistilo i bezplatné antigenní testová-
ní návštěvníků, které prováděl a potvrzoval 
přítomný lékař a zdravotní sestra. K dispo-
zici byly i nezbytné respirátory. Lomňanské 
děti dostaly při prezenci sportovní šátek 
s textem „Jsem Lomňan“ a poukázky na ob-
čerstvení – párek v rohlíku a zmrzlinu, které 
si mohly v průběhu celého dne vyzvednout 
a zkonzumovat.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ…



Dolní Dolní

9

Členové naší ZO ČSV Dolní Lomná se spo-
lupodíleli na této vydařené akci, k jejímuž 
zdárnému průběhu nemalou měrou přispě-
lo i téměř letní počasí. Pro návštěvníky jsme 
připravili spoustu včelařských propagačních 
materiálů, nabídku medu, propolisu a pylu, 
různé druhy ručně vyráběných svíček a oz-
dob ze včelího vosku, a také medové pečivo. 
Na závěr Dětského dne si na své přišli i do-
spělí návštěvníci, kteří měli možnost ochut-
nat různé druhy medoviny nejen z našeho 
kraje, ale i z jiných oblastí naší republiky. 

Pokud děti chtěly získat odměnu, musely ab-
solvovat celkem deset disciplín, ve kterých 
si mohly ověřit svůj um, obratnost, přesnost 
i znalosti. U našeho včelařského stanoviště si 
splnily dvě z nich. Tou první byl vědomostní 
kvíz, který větší dítka zvládla bez nápovědy, 
těm menším pomáhali rodiče, a občas se 
to neobešlo ani bez úsměvných poznámek 
z řad rodičů „ tak to jsem o včelách opravdu 
nevěděl“.  Druhou disciplínou bylo nafuko-
vání balónků, kde děti mezi sebou soutěžily, 
kdo nafoukne balónek víc a dříve, což vyvolá-
valo salvy smíchu a pestré balónky létaly po 
celém hřišti.

Odpovídali jsme na spoustu dotazů týkají-
cích se včelaření i včelích produktů. Byla to 
pro nás příležitost seznámit děti a nevčelař-
skou veřejnost se včelařením, a věříme, že 
se i díky tomu někdo z návštěvníků rozhod-
ne rozšířit a hlavně omladit naši členskou 
základnu. 

Chtěli bychom poděkovat vedení obce Hor-
ní Lomná za skvělou organizaci této akce, 
členům SSK Dolní Lomná a jeho předsedovi 
Martinu Lasotovi při zajišťování stanovišť, 
Okresní organizaci ČSV Frýdek-Místek, která 
ji finančně podpořila, jejím funkcionářům 
-  předsedovi Miroslavu Poništovi, Jaroslavu 
Bartákovi a Věrce Cholavové, a hlavně čle-
nům i nečlenům naší ZO ČSV – Pavlíně Sme-
tanové, Renatě Szotkovské, Soni Kolaříkové 
a Janu Kawulokovi za pomoc při přípravě 
akce a jejich celodenní výdrž.

Věříme, že Dětský den v Horní Lomné od-
startoval spoustu dalších vydařených akcí 
v tomto roce, na kterých se znovu sejdeme! 
Přejeme všem krásné letní dny plné sluníčka 
i skvělé blížící se prázdniny!

Za ZO ČSV Dolní Lomná  
Bc. Miroslav Poništ, jednatel
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Na gorolskóm nute…

Aktualny rok szkolny nie był 
łatwy dla nikogo, ani dla na-
szych przedszkolaków. Nie 
mogły odbyć się żadne ulu-
bione imprezy, ciekawe spo-
tkania, wycieczki… Przed-
szkole było nawet przez 
długi czas zamkięte i dzieci 
tęskniły do wspólnych za-
baw, do kolegów. Lecz mamy 
mocną wiarę, że już to złe 
za nami i w przedszkolu bę-
dziemy znowu żyć jak daw-
niej. Jednak, ponieważ nie 
będzie tradycyjnego festynu, 
przynajmniej ubraliśmy się 
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w stroje gorolskie do wspólnej sesji zdję-
ciowej w plenerze. Dzieci miały okazję za-
poznać się z tradycyjnym strojem, w który 
kiedyś dawno ubierali się nasi przodkowie. 
Zabawiliśmy się w zabawy i zaśpiewali daw-
ne gorolskie piosenki. Pogoda nam sprzy-
jała i powstały cudowne zdjęcia naszych 
aniołków. Osądźcie sami... Tablo naszych 
absolwentów Anielki, Sylwusi, Marysia i Ma-
tyáška można pooglądać w piekarni. Żegna-
my się z nimi z ciężkim sercem i życzymy, by 
jak motyle rozwinęły swe piękne kolorowe 
skrzydła i poleciały nimi ukraszać świat.

Nauczycielki z przedszkola
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W ostatnim czasie przygląda-
liśmy się bliżej różnym zawo-
dom. Odwiedziliśmy lokalne-
go pszczelarza, który bardzo 
ciekawie opowiadał o ulach, 
pszczołach oraz o tym jakimi 
urządzeniami i narzędziami po-
sługuje się podczas pracy. Do-
wiedzieliśmy się jak wygląda 
sposób pozyskiwania miodu, 
kiedy to pszczoły już go wytwo-
rzą. W piekarnii już od progu 
poczuliśmy ciepło i smakowity zapach wy-
pieków. Zobaczyliśmy kolejne etapy wypieku 

naszego ulubionego pieczywa. 
W szkole poznaliśmy pracę ku-
charza i kelnera, w ruch poszły 
noże, obieraczki, łyżki, widelce, 
a nawet grill. Każdy z wielkim za-
angażowaniem doskonalił swoje 
umiejętności kulinarne oraz pra-
cę w zespole. Przekonaliśmy się 
jak ważna jest praca i jak istotną 
rolę pełni w społeczeństwie. 

Mgr. Marcela Szotkowska
SP im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem 

Nauczania w Jabłonkowie filia Łomna Dolna

Poznajemy zawody



Dolní Dolní

13

Asi většina z nás se někdy nechala zlákat akč-
ními cenami nebo novými módními trendy 
a pořídila si kousek oblečení, který nakonec 
zůstal ve skříni nenošený. Když přezkoumá-
me svoje šatní skříně, zjistíme, že jsou sice 
narvané, ale polovinu věcí nenosíme – a to 
z různých důvodů. Například čekáme, až do 
některého kousku zhubneme nebo přibere-
me. Když si k tomu uvědomíme, že módní 
průmysl je v současné době považován za 
významného znečišťovatele životního pro-
středí, je problém na světě.

Každý z nás může přispět k řešení této situa-
ce. Nepředpokládáme, že lidé začnou méně 
nakupovat, ale bylo by skvělé, kdyby se více 
zamysleli než si něco nového koupí. Pomoh-
lo by také, kdyby oblečení nevyhazovali do 
směsného odpadu, ale do kontejneru na 
textil případně je vozili organizacím, které 
oblečení vybírají. Kolikrát se totiž vyhazuje 
oblečení, které by ještě někdo využil. Další 
možností je nákup použitého oblečení. 

V Centru pomoci sv. Rafaela dáváme oble-
čení druhou šanci. Všechny pytle s použitým 
textilem, které k nám lidé přinesou, roztřídí-
me. Co lze použít, vystavíme v charitním šat-
níku. Toto oblečení si mohou lidé pořídit za 
dar a tím přispět na provoz Centra pomoci sv. 
Rafaela. Další hezké oblečení, které nevyuži-
jeme u nás, balíme na Ukrajinu případně pře-
dáváme do Pěstounského skladu v Ostravě. 

Starší prostěradla a povlečení posíláme do 
Denního stacionáře sv. Josefa, kde z nich lidé 
s mentálním postižením vyrábějí koberce. 
Poškozené bavlněné oblečení dáváme firmě 
Lexona, která je používá na čištění strojů. Co 
už dál nepoužijeme, to odváží firma zpra-
covávající použitý textil a z nepoužitelného 
textilu vyrábí městský mobiliář, např. lavičky.  

Často jsme zavaleni pytli a unavení, protože 
třídíme celý den, ale víme, že to má smysl. 
Těší nás, když si k nám přijdou lidé vybrat 
něco na sebe. Chceme nabídnou lidem krás-
né oblečení, které by se jinak vyhodilo a zne-
hodnotilo. Máme dobrý pocit, že alespoň 
takovou malou troškou můžeme přispívat 
k ochraně životního prostředí.

Lidé se nás často ptají, zda je jedno, jestli se 
dá oblečení do kontejneru nebo k nám. Nám 
to určitě jedno není. Oblečení v kontejneru 
si odveze firma, která ho dále zpracuje. My 
máme k dispozici pouze oblečení, které nám 
lidé do Centra přivezou. 

V Centru pomoci sv. Rafaela není pouze cha-
ritní šatník. Je to místo setkávání, kde si při 
vybírání oblečení můžete posedět, dát si 
kávu a Vaše děti si mezitím můžou hrát v dět-
ském koutku. 

Provozní doba: PONDĚLÍ A STŘEDA 8:00 – 
17:00; ÚTERÝ A ČTVRTEK 8:00 – 14:00

Adresa: Bezručova 130, za Tescem, budova 
MŠ – zadní vchod

Na setkání s Vámi se těší tým Centra pomoci 
sv. Rafaela.

Dáváme oblečení druhou šanci 
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Po rozšíření střídaček, které jsme zre-
alizovali na konci minulého roku, se 
nám  na lomňanském víceúčelovém 
hřišti  povedlo dokončit další práce. 
Ty spočívaly v prvé řadě v odstranění 
starých, nevyhovujících sítí, které již 
měly odbyto svoje. Následovalo zvý-
šení konstrukce, na které je upevněno 
osvětlení, což umožní situovat světla 
ve větší výšce a zlepšit tak osvícení 
sportovní plochy. Součástí obměny 
bylo také navaření konzolí pro prů-
věs sítí v prostoru za brankami. Zjed-
nodušeně, síť teď bude za brankami 
sahat výše a ještě bude tvořit oblouk, 
díky čemuž by mělo méně míčů kon-
čit mimo hřiště. Do takto upravené 
konstrukce byly instalovány nové sítě 
z pevného úpletu s malými oky. 

Poděkování patří místním dobrovol-
ným hasičům za poskytnutí techniky, 
vedení obce za součinnost a nakonec 
všem našim členům i přátelům za po-
mocnou ruku.

Sport for Hearts Dolní Lomná, z. s.

Hřiště připraveno na sezónu!
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V dubnu a květnu proběhly v naší škole zápi-
sy k povinné školní docházce a k předškolní-
mu vzdělávání. Vzhledem k epidemiologické 
situaci už podruhé za sebou bez přítomnosti 
dětí. Rodiče mohli podat žádosti a další po-
třebné dokumenty poštou, pomocí datové 
schránky nebo osobně. Naprostá většina ro-
dičů preferovala osobní kontakt. A jak to vše 
dopadlo?

K zápisu do školy bylo během měsíce dubna 
podáno celkem 16 žádostí, z toho 1 po zákon-
ném termínu. Tento nešvar se nám objevil 
v posledních dvou letech. Chtěla bych upo-
zornit rodiče budoucích školáků na to, že je 
povinností zákonného zástupce termín zápi-
su dodržet. Nedodržení této povinnosti může 
být příslušnými úřady řešeno jako přestupek 
s udělením finanční pokuty.  

Pro příští školní rok bylo do naší školy za-
psáno 15 dětí, jednomu dítěti byl povolen 
odklad povinné školní docházky o jeden rok. 
Škola se tak už těší na 7 nových prvňáčků 
a 8 prvňaček. 

V první polovině května podávali zákonní 
zástupci žádosti o přijetí dětí do mateř-
ské školy. Žádostí bylo v termínu podáno 
14 a všem zájemcům bylo vyhověno. Po da-
ném termínu se ozvali další, ale pro ty už, 
bohužel, místo nemáme. Ve školce tedy po 
prázdninách přivítáme 9 nových chlapců 
a 5 děvčat. I na všechny tyto děti se už moc 
těšíme.

Mgr. Jana Kufová
ředitelka školy

Dne 3.6.2021 uspořádal výbor Klubu dů-
chodců první společnou akci v letošním 
roce, a to smažení vaječiny.

Akce se uskutečnila za krásného slunečného 
počasí v areálu u lomňanského muzea.

V hojném počtu, při harmonice, na kterou 
hrál náš člen p. Šeda, si všichni zazpívali, 
dobře se bavili a pochutnali si na smaženi-
ci, kterou připravili naši členové výboru ze 
180 vajíček.

ZÁPISY 2021

Důchodci smažili vaječinu
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Je třeba poděkovat členu PZKO p. Jopkovi, 
který nám jako v minulosti i tentokrát umož-
nil tuto vaječinu v jejich kuchyni připravit.

Byli jsme potěšeni z milé návštěvy naší paní 
starostky a náměstka ministra životního 
prostředí ČR, kteří nás přišli pozdravit. 

Naší nejbližší připravovanou akcí bude zá-
jezd, který byl v minulosti oblíben, a to na 
Hrčavu a Trojmezí, spojený s kotlíkovým 
gulášem a hudbou dvou harmonikářů ze 
Slovenska. 

Bližší informace podá naše kulturní refe-
rentka p. Katka Sikorová v obchodě.

Srdečně zve výbor Klubu důchodců 
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Łomna Dolna poprzecina-
na jest też licznymi drogami 
i ścieżkami, których nazwy 
mają budowę dwuczłonkową, 
przy czym rzeczownik pospo-
lity bywa opuszczany. Jest tu 
więc Jordanka (jako że leś-
niczy Jordan ją zbudował), 
Na Polanym, Szanieczniarsko, 
Główczyńsko, Na Przechód, 
Krzinowsko, Jastrzymbsko, 
W Rowniach, Do Małszowych 
Dolin, Spuszczowo (transportowano niom 
drzewo), Ku Kanału, Do Miónsznego Potoka, 
Do Postrzednika, Upłazowsko, Kościółkowsko, 
Dolińsko, DO Noclegów, Do Hołotowej, Do Bes-
kida, Poza Pole, Poza Przikre, Ponad Topiarza, 
Kozubowsko, Ponad Kantorzónki, Ku Nowinie, 
Popielarsko, Wygón, Przygón (dla bydła). Na 
Kamynitym zaś: Staro, Nowo, Wysznio, Niżnio, 
Poza Pola, Kole Chrostów, Niżnim Placym, Wy-
sznim Placym, Poza Polanym, Cesta Wyrchym, 
Kamynickym Potokym. Nacześciej więc nazwy 
dróg i ścieżek wywodzą się od nazw dzielnic, 
lasów pól, rzadziej zaś od innych obiektów.

Nazwy potoków pozostają także w związku 
z nazwami dzielnic, wzniesień itp. Rzeczow-
nik pospolity (potók) bywa prawie że zawsze 
opuszczany, w wyniku czego nazwa pozos-
taje jednoczłonkowa. A zatem: Jastrzymbski 
(Potók), Miónszny, Fiyrówski, Główcziński, Ka-
mynicki, Podkamynicki, Krzinowski, Boszkul-
ski, (inaczej zwany Popielarskim), Suchy, Sta-
ry, Nowiniarski, Doliński, Sławicki, Główczinek 
z właściwościami leczniczymi oraz najwięks-
zy z potoków, będący właściwie rzeką – Łóm-
nianka. Ponadto jest w Łomnej cała masa 
bezimiennych potoczków, wypływających 
z Postrzednika, Przikrego, Hołotówek, Noc-
legów, Beskida, Upłazu itd.

Na potokach tych czy Łóm-
niance zbudowano liczne 
mostki i kładki: U Gruszki, 
Fiyrówski, Podzsanieczarski, 
W Zotoce, Na Potoku, Przi 
Główczinku, Główcziński, 
U Matuszka czyłi Przi Pile, 
Na Rzyce, U Hyrczoka, Na Pr-
zejażdzie, U Starej Szkoły, Przy 
Łómie czyli Kantorzónczański, 
Do Borowiny. Na Łómniance 
spotykamy też brody, którędy 

pędzono bydło na pastwiska. Mielizny takie 
były Pod Szanieczkami, Pod Staróm Piłóm, 
W Zotoce.

Nazewnictwo osobowe Łomnej Dolnej cha-
rakterystyczne jest licznymi przydomkami, 
doczepianymi do nazwisk prawie że wszy-
stkich mieszkańców. Związane to jest prze-
dewszystkim ze znacznym rozczłonkowani-
em terenu i niezwykłym upowszechnieniem 
niektórych nazwisk, przydomki zaś ułatwiają 
orientacje wśród mieszkańców, z których np. 
nazwisko Sikora nosi 36 rodzin. I taki stan 
w Łomnej Dolnej rzeczywiście istnieje. Nic 
więc dziwnego, że Sikorowie są nosiciela-
mi  rozróżniających  ich przydomków: Kur-
zisz, Zostudnian, Podkłodzian, Z Pioszczku, 
Matyszczynian, Sałajczan, Hyrczok, Ujczik, 
Madejok, Fojtowian, Firówczan, Szanieczor, 
Chraściniok, Ćwilichor, Pitras, Szarek, Sznapa, 
Z Czerchle, Z Wyszni Jizby, Ramszok, Nowołón-
czor, Zwyrtkulan, Kowoliczek.

Drugą najliczebniejszą grupę tworzą Szkan-
derowie, do których przylgnęły nast. przy-
domki: Turczok, Bas, Baseczek, Tokacz, Ze 
Zogródki, Klimek, Sornik, Pajónk, Kajok, Kap-
siok, Trzyloł, Fus, Patereczek, Szuster, Kugel, 
Kołocziczek. Do popularnego Szotkowskie-
go dołączono takie: Jasiok, Jasioczek, Bioły, 
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Kubosz, Bahlyt, Z Murowanice, Ondrusznian. 
Martynków nazywa się zaś Maszek, Szkolnik, 
Płónczan,, Chraściniok, Swaczyna.

Ponadto jest tu znanych jeszcze wiele innych 
przydomków, z których niektóre przyczytamy: 
Gorgosz, Hadamiczek, Błoszkula, Bachrania, 
Burczoczka, Cygónek, Dawid, Dłógi, Fiedorek, 
Fojtek, Gielatek, Gojny, Grejcarek, Karłeczek, 
Karówczok, Kikulok, Klimczok, Chałupian, 
Kołor, Kowol, Kowoliczek, Krawiec, Krynty, 
Kubosz, Jaraczka, Lachulok, Ogryzek, Od Mos-
tu, Nosocz, Nowołónczorek, Jaś, Parzyzek, 
Pieczka, Podkamyniczorek, Porwózek, Ramsza, 
Szaniecznior, Szopior, Tiszler, Kympczan.

Jeżeli spojrzymy na wyżej przytoczone przy-
domki, możemy stwierdzić, że są najczęściej 
motywowane pochodzeniem nosicieli (Sałaj-
czan), ich cechą fizyczną lub psychiczną 
(Nosocz, Paterek), wykonywaną funkcją (Foj-
towian), zatrudnieniem (Ćwilichor), nazwą 
miejsca zamieszkania (Z Pioszczku), wyróż-
niającym się tu obiektem (Zostudnian) itd.

I jeszcze pozostał mi miły obowiazek serde-
cznego podziękowania wszystkim łomni-
anom, którzy z wiełką ochotą informowali 
mnie o tutejszych nazwach miejscowych, sz-
cególnie zaś p. Annie Filipek. Dzęki nim udało 

mi sie zebrać bogatą i bardzo ważną doku-
mentację onomastyczną.

Poznámky:
1/ Z uvedených názvů se  prof. Kadlubcovi  jeví 

jeden jako kontroverzní, a to polská verze 
pro „Mionší“ (vrch, prales, potok). V části 
6 vysvětluje, proč používáné „Mionszi“ by 
mělo správně znít „Mionsz“.

2/ Text  Wędrówki nazewnicze – Łomna Dol-
na (3) vznikl pouze výběrem z pokračová-
ní č. 4 – 7, zveřejněných ve Zwrotu r. 1978. 
Pokud máte zájem seznámit se i s dalšími 
četnými názvy (polí, luk, lesů a pod.), mů-
žete nahlédnout do originálu na  OÚ Dolní 
Lomná. Tato sedmidílná studie prof. Ka-
dlubce by neměla upadnout v zapomnění, 
protože je trvalou připomínkou minulosti 
vesnice z lingvistického úhlu pohledu a zá-
roveň ojedinělá rozsahem sesbíraného ma-
teriálu. Mnohé názvy se používají dodnes, 
mnohé se již z různých důvodů  používat 
přestaly – všechny však svědčí o bohaté ob-
raznosti jejich tvůrců, tj. zdejších obyvatel 
minulých generací.

3/ Na fotografii Prof. PhDr. Daniel Kadłubiec, 
DrSc. dnes

Miroslava Křenková

MS kraj: Přednášky preventistů jsou opět ve třídách

Abychom vyplnili delší odmlku, způsobe-
nou pandemickou situací v ČR, po kterou se 
preventisté KŘP nemohli fyzicky dostavovat 
do prostor základních škol a provádět tak 
fyzický výklad přednášek, snažili jsme se 
v posledním měsíci školního roku 2020/2021 
vyjít maximálně vstříc ředitelům a ředitel-
kám základních škol, které potřebovaly, v již 
tak krátkém čase, zrealizovat přednášky na 
aktuální tíživá témata.  Mnohé přednášky, 

jako například kyberkriminalita a trestní od-
povědnost, se vzájemně prolínaly, neboť tato 
témata spolu úzce souvisejí.

V prvním červnovém týdnu se cyklus před-
nášek uskutečnil v budově Střední školy, Zá-
kladní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, 
na ul. Pionýrů 2352.

Ty nejmenší děti si ve školce mohly po-
slechnout dne 2. 6. besedu o pravidlech 

Jsme rádi, že máme zpětnou vazbu
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bezpečnosti na silnicích, o pravidlech při 
prázdninových radovánkách u vody apod. 
Děti plnily hravé úkoly a za odměnu si odnes-
ly drobný dárek ve formě omalovánek a re-
flexních doplňků. 

Dne 2.6. jsme se zaměřili na základní školu. 
Zde se přednášky konaly ve třech třídách 
1. stupně, ve kterých jsme si povídali o bez-
pečnosti při cestě ze školy a do školy, jak se 
zachovat když zabloudíme nebo jak reagovat 
při kontaktu s agresivní osobou, či při nálezu 
injekční stříkačky apod. I zde si děti odnesly 
drobný dárek.

Den 7.6. byl věnován 2. stupni základní ško-
ly. Žáci si ve třech třídách poslechli již výše 
zmíněnou problematiku kyberkriminality 
pomocí projektu „Tvoje cesta on-line“ spo-
lu s trestní odpovědnosti. Bylo patrné, že IT 

prostor jim není cizí a jejich znalosti v této 
problematice byly znát. Věnovali jsme se ne-
jen jak předcházet tomu, abychom se nestali 
obětí predátora, ale také co by nám mohlo 
hrozit, pokud bychom se sami stali predá-
tory. Na závěr se spustila volná debata nad 
případy z praxe policie ČR.

Jsme rádi, že naše práce měla smysl a tímto 
děkujeme paní ředitelce školy PaeDr. Ilje Ma-
louškové za její pěkné poděkování, které nás 
velice potěšilo. 

Žádosti na přednášky v tomto i dalším škol-
ním roce můžete zasílat na: krpt.prevence@
pcr.cz

Krajské ředitelství policie  
Moravskoslezského kraje
nprap. Bc.  Lucie Galiová

vrchní inspektor oddělení prevence
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