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Vyhlášení veřejné sbírky 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce  Dolní Lomná, usnesením č. 25/1037
a osvědčení  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o konání veřejné sbírky
podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších  předpisů

Obec Dolní Lomná vyhlašuje veřejnou finanční sbírku 

Účel sbírky : Pomoc jihomoravským obcím zpustošeným tornádem.

Finanční příspěvky lze poskytnout: 
- v hotovosti do pokladničky na Obecním úřadě Dolní Lomná 164
- na sběrací listiny, které jsou na Obecním úřadě Dolní Lomná 164
- na zvláštní bankovní účet u České spořitelny, a.s., Praha,

 č.ú. 50032-1681987369/0800

Veřejná sbírka proběhne od 3.7.2021 do 31.8.2021

Děkujeme všem dárcům

        Renata Pavlinová
          starostka obce 

Telefon +420 558 357 411                                                                                                                               Česká spořitelna a.s.
Fax       +420 558 357 411 č.ú 1681987369
e-mail    obec@dolnilomna.eu IČO: 535966

Obec Dolní Lomná
Dolní Lomná čp. 164

739 91  Dolní Lomná

Renata 
Pavlinová

Digitálně podepsal 
Renata Pavlinová 
Datum: 2021.07.02 
13:56:24 +02'00'
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Jak co roku na początku lipca w naszej szkole 
odbywały się półkolonie. Tegorocznym tema-
tem był las. Przybyli do nas goście, którzy 
poopowiadali nam o sekretnym życiu mró-
wek nie tylko z naszych lasów, ale też z dale-
kich krajów oraz o różnych ziołach i roślinach, 
które możemy spotkać podczas przechadzek 

po Beskidach. Spróbowaliśmy herbatkę goto-
waną na ogniu oraz węże z ciasta pieczone 
na patykach. Pomimo tego rozwiązywaliśmy 
różne krzyżówki i łamigłówki oraz szlifowa-
liśmy język polski. Był to mile spędzony czas 
w gronie naszych przyjaciół. 

Natalka i Terezka

Obóz Językowy
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Braňme naši přírodu

V pátek 4. 6. se žáci naší školy zúčastnili 
programu zaměřeného na environmentální 
výchovu. Odbor Životního prostředí Měst-
ského úřadu v Jablunkově si pro žáky při-
pravil stanoviště se zajímavými a poučnými 
úkoly. Do přípravy vzdělávacího dopoledne 
se samozřejmě zapojili i pedagogové školy. 
Vychovatelky školní družiny navázaly na akti-
vity probíhající v rámci odpolední činnosti dru-
žiny, byly připraveny také doplňkové materi-
ály a program s rébusy, nechyběla bodovaná 
soutěž družstev ani odměny.

Žáci plnili například tyto úkoly:

• přiřazení odpovídajícího popisu k vodě 
různé kvality a čistoty

• poznávání savců, ptáků (charakteristické 
znaky, stopy zvířat)

• poznávání plodů a listů stromů
• třídění odpadů (seznámení se s pojmy: 

elektroodpad, bioodpad)
• seznámení se z recyklací a následným vyu-

žití plastů 
• koloběh recyklace 
• třídění bylin (léčivé byliny, užitkové rostlin, 

chráněné rostliny v našem okolí)
• rozvíjení hrubé a jemné motoriky u aktivity 

zaměřené na třídění odpadu 
• tvorba básně, sloganu a loga

U všech aktivit žáci vzájemně spolupraco-
vali, pomáhali si a podporovali se. Nebáli se 
vhodně prosazovat svůj názor, byli však ote-
vření pro argumenty svých spolužáků a doká-
zali diskutovat.

Velmi je potěšilo, že svou aktivitou a přístu-
pem mohli podpořit projekt, který pomůže 
škole nakoupit nové vybavení učeben.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná
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Včely zblízka

Ve čtvrtek 24. 6. měli žáci 4. a 5. ročníku 
základní školy možnost strávit úžasné dopo-
ledne u včelaře pana Libora Bocka. Poutavé 
vyprávění o životě včel a ukázky praktických 
činností, které s tímto krásným koníčkem 
souvisí, poodhalilo našim dětem tajemství 
života tohoto společenského hmyzu, který 
si mnoho z nich spojovalo pouze s nepříjem-
ným žihadlem a sladkým medem. Děti kladly 

včelaři často velmi zajímavé a záludné dotazy, 
které však zkušeného chovatele nikterak neza-
skočily. Zajímavé dopoledne bylo zakončeno 
ochutnávkou čerstvě stočeného medu. 

Děkujeme panu Bockovi za úžasný výklad 
a ochutnávku. Určitě opět rádi využijeme 
jeho pozvání.

Marie Byrtusová a její žáci
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Soutěž KAREL ČTE RÁD 

V květnu byla vyhlášena soutěž ve čtení uměleckého textu s prvky dramati-
zace názvem KAREL ČTE RÁD. Soutěž byla vyhlášena v rámci projektu Míst-
ní akční plán pro ORP Jablunkov II, který již několikátým rokem umožňuje 
pořádání mnoha zajímavých a netradičních aktivit nejen pro naše děti. 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ORP JABLUNKOV
Místní akční plán pro ORP Jablunkov II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093 

Žáci měli za úkol vybrat si vhodný text, nacvi-
čit si hlasité čtení, při kterém dokáží pracovat 
s hlasem, tak jako profesionální herci a svou 
interpretaci textu nahrát. Nahrávku pak podle 
instrukcí zaslali k posouzení odborné porotě 
složené z pedagogů a dalších odborníků. Naši 
žáci se v hojném počtu soutěže zúčastnili a z 87 
účastníků získali hned pět cen ve dvou kate-
goriích. Gratulujeme našim žákyním Denise 
Sliwkové a Amálii Kiszkové (4. ročník), Victorii 
Cyprichové, Markétě Sikorové a Ivaně Sikorové 
(5. ročník). Doufejme, že jejich úspěch bude 
motivací i pro ostatní a čtenářů, kteří dokáží 
tak skvěle pracovat s textem a prožívat příběhy 
hrdinů knih bude v Lomné přibývat.

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149
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Náš malý třídní výlet

Naši malí školáci, žáci 1. a 2. ročníku základní 
školy se nemohli dočkat, až nastane vytou-
žený pátek 25. června. Těšili se převelice, 
protože tento den byl pro ně výjimečný. Měli 
navštívit chovatele exotů – papoušků a ji-
ných okrasných ptáků. V pátek nám počasí 
přálo, jelikož slunce zrána zalezlo za šedé 
mraky a nepálilo na hlavu ani nesvítilo do 
očí. Ve škole jsme nasadili na záda baťůžky 
se svačinou, sladkými dobrotami a vydali se 
na pěší pochod po cyklostezce, směrem na 
Jablunkov. Cestou jsme poslouchali ševele-
ní lesního ptactva, poznávali rozkvetlé letní 
květiny, stromy podle listů a pozorovali šneky 
s domečky, jak si to rázovali po krajnici. Také 
jsme si připomněli, jak má vypadat správně 
vybavené kolo a jak se mají chovat cyklisté na 
cyklostezce. Po dvoukilometrovém pochodu 
jsme dorazili do cíle. Někteří výletníci málem 
padli vysílením.

Byli jsme přivítáni skoro chlebem a solí. Děti, 
za doprovodu spolužačky Natálky, si pro-
hlédly všechno zvěrstvo, které bylo pohledem 
dostupné – bílé slepičky hedvábničky se svými 

kuřátky, orlovky pestré a viděly snad poprvé 
i divokého holuba, kačenky mandarínské a ka-
rolínky. V nádherném jezírku s lekníny se pro-
háněly kapři karasi a do toho vesele mečela 
za plotem sousedovic malá kůzlata, která na 
louce vyváděla skopičiny. Nakonec paní domu 
všem vypustila do voliér nádherné papoušky, 
kteří hráli všemi barvami a předvedli se v plné 
kráse. Na bidýlkách se předváděli amazoňa-
ni venezuelští, papoušci královští, nádherní 
i papoušci červenokřídlí. Všetečné děti také 
zaujala obrovská zahrada, vzrostlý strom, na 
který si mohli vylézt a plno hraček, kterými si 
zpříjemňovali pobyt na čerstvém vzduchu. Po 
prohlídce bylo dětem nabídnuto chutné po-
hoštění, které všichni využili a třešničkou na 
dortu byla skvělá kopečková zmrzlina. Někteří 
chodili i pro „nášup“. Cestou do školy za jem-
ného mrholení a s plnými bříšky sotva táhli 
nožky za sebou. Den se moc vydařil. Chtěla 
bych touto cestou velmi poděkovat manželům 
CZEPCOVÝM z Dolní Lomné za zrealizování 
a obětavost při přípravě této skvělé akce. 

 Mgr. Božena Sadowá
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Vážení občané, 

vstupujeme do letní rekreační sezóny a Povo-
dí Odry, státní podnik na Vás apeluje, abyste 
naše řeky a vodní díla využívali: 

• za nízkých průtoků
• při dobrých teplotních podmínkách vody 

v řekách
• při nízké rychlosti proudící vody
• nejlépe za přítomnosti dalších osob
• s opatrností při vstupu do vody
• při dodržování zdravotnických zásad a při 

vstupu do větší hloubky se osmělili a pak si 
můžete v plné míře a hojnosti využívat vodní 
bohatství. 

Každý podle svého věku a kondice si musí 
zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro 
něj jsou vhodné, zvláště za děti tak musí učinit 
jejich rodiče, případně jejich dozor.

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při 
nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud 
je vodní dílo užíváno s rozvahou, tzn. v letních 
měsících, za běžných průtoků a při vhodných 
teplotních podmínkách vody a vzduchu a nej-
lépe vždy s dohledem dalších osob na břehu, 
je bezpečné.

A hlavně nepoškozujme a neničme záchran-
né prvky a prostředky!

Úpravy toků přes naše města a obce jsou 
mimo opevnění vlastního koryta často dopl-
ňovány o říční hráze a u některých řek je za-
jišťována ochrana proti povodním kombinací 
úprav toků s tlumicím efektem, které zajišťují 
přehrady nad nimi. Nedílnou součástí těchto 
úprav toků jsou spádové objekty. Spádové 
stupně jsou nezbytné ke zmírnění vodní ener-
gie a rychlosti proudící vody a její erozní síly, 
zejména při povodních, aby během nich neby-
ly břehovou erozí skokově napadeny říční hrá-
ze, následně protrženy a v konečném důsledku 
nebylo zaplaveno město či obec. Jejich funkce 
je v celém systému ochrany proti povodním 
nezastupitelná. Na tocích v povodí Odry, 
které spravuje státní podnik Povodí Odry, a u 
kterých zajišťuje ochranu proti povodním, je 
těchto spádových stupňů s výškou nad jeden 
metr více jak 900.

Samozřejmě si dejme všichni společný záva-
zek, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, 
tak si po sobě také uklidíme. 

Děkujeme.

Každý splav na řece může být nebezpečný
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Sluníčko nás v měsíci červnu hodně hřálo, proto jsme si mohli do sytosti užít vodních radovánek 
na našem „Ostrově“. Zkoumali jsme život vodních živočichů v řece Lomňance, stavěli loďky, 
hráze, koupali se. Dokonce jsme si uvařili gulášovku v kotlíku.

Zchladili jsme se také při super akci našich hasičů, kde jsme si mohli třeba hadici zkusit hasit požár.

„Hurá prázdniny!!!“ křičíme společně z plných plic poslední červnové odpoledne a moc se těšíme 
na nové „Robinsony“ ze školky. 

Vychovatelky Táňa a Zuzka

Červen ve školní družině
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Kulturní akce Matice slezské v Dolní Lomné

Matice slezská v Dolní Lomné pořádá každo-
ročně dvě základní akce:

Slezské dny a Festival na pomezí. Akce toho 
druhu se programově připravují s několika-
měsíčním předstihem. Bohužel již od loňského 
roku trvající a velmi omezující covidová opat-
ření Vlády ČR v oblasti kulturních akcí přinesla 
velké množství neřešitelných problémů. Fol-
klórní soubory nemohly nacvičovat program 
kvůli zákazu shromažďování osob, to platilo 
i u zahraničních souborů a navíc byly uzavřeny 
hranice. Byl zákaz pořádání jakýchkoliv akcí, 
proto se programová rada rozhodla Slezské 
dny zrušit.

Postupně se situace a podmínky uvolňovaly, 
ovšem stále nebyly splnitelné podmínky pro 
pořádání festivalů. Měli jsme připravený dvou-
denní program Festivalu na pomezí. Kapely 
stále čekaly na rozhodnutí, zda budou u nás 
vystupovat. Rozhodnutí pořádat festival při-
šlo až počátkem června po rozhodnutí Vlády 
ČR o konání festivalů ve venkovním prostředí 
v max. počtu 1000 návštěvníků za velmi přís-
ných hygienických podmínek. Proto jsme 
se rozhodli v jednodenní podobě festival 
uspořádat, aby se jeho kontinuita definitivně 
nepřerušila. Museli jsme znovu sestavit pro-
gramovou dramaturgii, po stránce organizační 
bylo nutné zajistit pořadatelský tým, smlouvy 
s účinkujícími, propagaci akce, ozvučení, 
ubytování účinkujících, prodej občerstvení 
a zajištění hygienických podmínek, a to ve 
velmi krátkém čase.

Výsledkem byl velmi hodnotný program 
letošního ročníku Festivalu na pomezí, který 
se konal v sobotu 3. července 2021. Pro-
gram začínal humorným vystoupením slo-
venské kapely FUNNY FELOWS, pokračoval 

domácím BLAFEM, který zde pokřtil své nové 
CD s názvem SZUFLODA.

Následovalo nádherné vystoupení legendy 
HANY ULRYCHOVÉ s novým složením kapely 
CIMBAL CLASSIC. Program pokračoval vystou-
pením pražské kapely SUNNY SIDE, poté 
vystoupila další legenda ze Slovenska – PAVOL 
HAMMEL, který překvapil a přijel i se svou 
kapelou. Vystoupení bylo úžasné a diváci se 
loučili vestoje bouřlivým potleskem. Dále 
vystoupila skvělá kapela MALINA BROTHERS, 
slovenská kapela JANKO KULICH A KOLEGIUM 
a závěr festivalu patřil folkrockové skupině 
FLERET. 

Pro většinu kapel to bylo letošní první vystou-
pení a také Festival na pomezí byl jedním 
z prvních v Moravskoslezském kraji.

Snažili jsme se i v tomto nelehkém období 
uspořádat festival na úrovni, na jakou jsou 
domácí i zahraniční diváci již léta zvyklí, což 
se nám podařilo. 

Věřím, že situace bude lepší v příštím 
roce a vrátíme se zpět do příjemných dnů 
s kulturou.

Připravujeme koncert JARKA NOHAVICY, 
který se uskuteční v neděli 25. 7. 2021 
ve 20 hodin v areálu Matice slezské. 
Zbytek vstupenek je na ticketportálu, 
omezená část je také v kanceláři Matice 
slezské v Dolní Lomné.

Jarmila Kantorová
předsedkyně Matice slezské

v Dolní Lomné
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Ukončení školního roku

Všechny děti i pedagogové se na tyto okamžiky 
velmi těší, ne jinak tomu bylo v pondělí, 28. 6. 
2021, kdy si pro všechny děti i žáky z MŠ a ZŠ 
připravil své vystoupení kouzelník pan Kříž, 
kterého za dětmi pozvala naše paní starostka 
Renata Pavlinová.

Vystoupení se konalo u Muzea v Dolní Lomné 
a vyvolalo u dětí spoustu radosti a otázek: 

„Jak to vlastně udělal?“ To je právě to, co 
nikdy nikomu správný kouzelník neprozradí 
a to je správné. 

Děkujeme paní starostce, panu kouzelníkovi 
a všem přejeme krásné prázdniny, plné zdraví 
a pohody.

Děti, žáci a pedagogové  
z MŠ a ZŠ Dolní Lomná
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Egypťan Sinuhet je nadčasový světový román, který nezestárl ani tím, že jeho děj je situován do Egypta 14. stol. př.n.l., 
ani tím, že ho Mika Waltari napsal již téměř před osmdesáti lety. Prostřednictvím ústřední postavy lékaře, jehož život se 
odehrává ve víru měnících se dějin národů zmítaných válkami a věčnými zákulisními praktikami, řeší autor otázku smyslu 
lidského bytí. Sinuhet, Ten-jenž-jest-osamělý, se snaží obstát se ctí ve světě, jehož běh je určován touhou po moci a bohatství, 
a zároveň neztratit své lidství - i přes chyby, kterých se dopouští.

Spousta dějových zvratů, barvité osudy jednotlivých postav, vynikající překlad a celkové humanistické zaměření přinášejí 
neobyčejně silný čtenářský zážitek.

Sinuhet o smrti
K Azirovi jsem šel proto, že po celé Sýrii neměl jediného pří-
tele, neboť muž, jež je v poutech a jenž ztratil své bohatství 
a jehož čeká potupná smrt, nemá již přátel. Aziru se zeptal: 
„Ty, Sinuhete, jsi nashromáždil ve svém srdci moudrost 
všech zemí. Pověz mi tedy, jak mohu podplatit svou smrt ?“

„ Aziru, vše ostatní může člověk podplatit a oklamat. Lásku 
i moc můžeš podplatit, dobro i zlo, svůj rozum i své srdce, 
ale zrození a smrt jsou nepodplatitelné. Nicméně ti pravím 
této noci, kdy plamen tvého kahanu se chvěje: ve smrti není 
čeho se obávat, smrt je dobrá. Život je jako žhavý popel, ale 
smrt je jako svěží voda. Ve smrti se zavrou tvé oči a nebudou 
již vidět, ve smrti zmlkne tvé srdce a nebude již naříkat, ve 
smrti ochabnou tvé ruce a nebudou již dychtit po činech, 
ve smrti se podlomí tvé nohy a nebudou již toužit po prachu 
cest bez konce. Taková je smrt, Aziru, příteli můj“.

Sinuhet ve válce
Pracoval jsem při světle planoucích stanů a do bolestného 
úpění raněných se mísil nářek žen, jež vojáci táhli za sebou 
a o něž metali los, aby se s nimi obveselili. Omýval jsem 
a sešíval zející rány, vkládal vyhřezlá střeva zpět do rozříz-
nutých břich a napínal lebeční kůži zpět na její místo. Těm, 
jimž bylo zemřít, jsem dával pivo a utišující léky, aby v noci 
klidně zemřeli. Avšak mnozí z nich se vysmívali mé ochotě 
a rozdírali své rány a strhávali své obvazy, když slyšeli plakat 
děti a sténat ženy, s nimiž se obveselovali Egypťané. Krčili 
nohy, pokrývali si hlavy svými plášti a umírali vykrvácením.

Sinuhetův otrok Kaptah  
(po smrti Sinuhetovy milované ženy)
„Vskutku, můj pane, jsem znechucen pohledem na tvé 
chlastání a na tvůj sviní život, takže víno ztratilo chuť v mých 
ústech. Co je mrtvo, je mrtvo a nevrátí se, takže podle mého 
názoru by bylo pro nás nejlépe, kdybychom odtud zmizeli, 
pokud ještě můžeme. Neodsuzuji muže, jenž má trochu 
v hlavě a jenž se bije na rozích ulic a pak má boule na hlavě 
a probouzí se v domech rozkoše. Opilost se rozumně léčí 
pivem a slanou rybou, a pak je opět nutno vrátit se k práci, 
jak to bohové určili. Kdežto ty, můj pane, ty piješ, jakoby 
každý den byl tvým dnem posledním a bojím se, že piješ, 
abys zemřel, ale chceš-li tak učinit, utop se raději v kádi vína“.

(Při jiné příležitosti) „Mé srdce je naplněno radostí, 
když tě vidím a radost tryská v slzách z mých očí, ačkoliv 
jsem si již přece myslil, že zdědím po tobě všecko zlato. Ale 
nermoutím se nad tímto ztraceným bohatstvím, neboť bez 
tebe jsem jako jehně, které se ztratilo své matce, žalostně 
bečím a mé dny jsou chmurné. A za tvé nepřítomnosti jsem 
tě neokrádal více než dříve, ale staral jsem se o tvůj dům 
a o tvé zboží a o všecky tvé zájmy“.

O princezně Beketamon
Po této příhodě se musela nicméně uchýlit pod ochranu 
zdí domů rozkoše, aby potají sbírala kameny, a navštívila 
také četné domy rozkoše ve čtvrti chudých a stále žádala za 
rozkoš, kterou nabízela, pouze jediný kámen od každého, 
kdo se chce s ní obveselit.

V té době věděli již všichni, co Beketamon činí, a dvořané se 
chodili tajně dívat do zahrady na její dům, jež stavěl stavitel 
z jejích kamenů.a Haremhebovi lidé si říkali mezi sebou: 
„Je to rodinný spor a člověk učiní moudřeji, vloží-li svou 
ruku mezi mlýnské kameny, než mezi manžela a manželku, 
sváří-li se spolu, neboť každý, kdo se mezi ně vloží, má pak 
oba proti sobě“.

Haremheb – válečník, později manžel 
Beketamon a faraon
„Jedu první, protože je mi určeno prolít mnoho krve, ačkoli 
nyní již mně prolitá krev nepůsobí příliš velikou rozkoš, a řev 
těch, kteří se dostanou pod kola mého vozu, mne pramálo 
těší. Jakmile budou mé voje dosti vycvičeny a nebudou 
se již bát smrti, dám se za nimi nosit v nosítkách, neboť 
opravdový velitel nesmáčí své ruce v nečisté a krvavé dřině, 
kterou může obstarat i ten nejbídnější otrok, ale pracuje 
svým rozumem a spotřebuje mnoho papyru...“

Sinuhet o člověku
„Není rozdílu mezi lidmi a každý se narodí na svět nahý 
a srdce lidské je jedinou mírou mezi lidmi. A nelze měřit 
člověka podle barvy jeho pleti či podle jeho jazyka, a nelze 
měřit člověka podle jeho roucha či šperků a nelze měřit 
člověka podle jeho bohatství či chudoby – nýbrž jedině 
podle jeho srdce“.

Miroslava Křenková

Letní četba: Mika Waltari, Egypťan Sinuhet
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3. 8. 2021 od 10 hod.

TAJUPLNÝ SVĚT BESKYD
Tajuplný svět hmyzu pod vodou a nejenom…  
• Expedice za hmyzem s entomologem • Ptačí svět  
Beskyd • Savci a šelmy Beskyd • Byliny Beskyd jak je 
neznáme aneb komu všemu chutnají - kopřiva a řebříček 
pod drobnohledem, měsíček aneb „místní šafrán“,  
pampeliškové kapari a  mnohé další vzácné byliny  

Kreativní dílničky • Ptačí svět Beskyd – 3D plakát
•  Bylinkové záložky
•  Bylinkové polštářky
•  Chrostík
•  Plstění

Badatelská činnost •  Ukázka odchytu a kroužkování 
ptačích zástupců s ornitologem

•  Odchyt hmyzu (sklepávadla, 
smýkadla)

•  Pozorování bylin pod mikrosko-
pem/lupou

•  Lovení drobného hmyzu  
ve vodních tocích 

BESKYDY
POD LUPOU
PRO RODINY S DĚTMI A VEŘEJNOST

Prosím, sledujte sekci „Zprávy“ na
wwww.ursuscentrum.cz  •  www.dumprirody.cz
+420 553 661 367  •  +420 725 435 030
Změna programu vyhrazena

Projekt je realizován v rámci projektu Ze života hmyzu, reg.č. LIFE16 NAT/CZ/000731 
Life for Insects, který je spolufinancován z programu EK, prostředků neziskové organi-
zace infinity-progress z.s; a z finančních prostředků Moravskoslezského kraje.

20. 7. 2021 od 10 hod.

ZE ŽIVOTA HMYZU
Hmyzí něžnosti • Ze života vodních ploštic a brouků  
• Krása motýlích křídel • Není strom jako strom aneb 
dřeviny Beskyd

Kreativní dílničky • Zápich modráska do květináče
•  Životní cyklus modráska černo-

skvrnného (obrázek na stěnu)
• Bzučivka

Badatelská činnost • Mikroskopování hmyzu
• Pozorování hmyzu pod lupou
• Ukázka odchytu hmyzu

EXKLUZIVNÍ KÁVA

PRAVÉ BESKYDSKÉ
PLACKY

19. 8. 2021 od 10 hod.

TAJUPLNÝ SVĚT BESKYD
Motýli a brouci Beskyd • Invazivní a nepůvodní druhy 
Beskyd aneb jak se rozšiřují rostliny a živočichové • Krása 
motýlích křídel • Ze života mravenců • Ryby Beskyd  

Kreativní dílničky • Landart z kamínků, dřevin, mechu
•  Modrásek bahenní a jiní  

zástupci hmyzí říše - 3D model
• Škvorovník - hmyzí hotel
•  Životní cyklus modráska  

bahenního (obrázek na stěnu)

Badatelská činnost •  Rostliny a hmyz  
pod mikroskopem/lupou

•  Pozorování mravenců  
a vývojových fází

ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ 

95 Kč/OSOBA
PROGRAM A INTERAKTIVNÍ ZAHRADA V CENĚ

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PROBÍHAJÍ 
PROGRAMY VE VNITŘNÍCH  

PROSTORECH  
55 Kč/OSOBA
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 7/2021 – 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
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Składamy życzenia
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