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„Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Obec Dolní Lomná obdržela z programu „Integrovaný

regionální operační program“ účelovou investiční dotaci spolufinancovanou Evropskou unií v rámci

reakce  Unie  na  pandemii  COVID-19  na  projekt  „Pořízení  automobilu  pro  pečovatelskou

službu“.  

Předmětem projektu je zkvalitnění vybavení terénní pečovatelské služby v obci Dolní Lomná. 

Obec  Dolní  Lomná  je  od  1.7.2007,  na  základě  Rozhodnutí,  které  vydal  Krajský  úřad

Moravskoslezského kraje,  poskytovatelem sociální služby: Pečovatelská služba – Chráněné byty –

Dolní Lomná, okr. Frýdek – Místek, s místem poskytování: Dolní Lomná 291, 739 91 Jablunkov,

registrační  číslo  (identifikátor):  8982188.  Pečovatelská  služba  v  obci  Dolní  Lomná  je  terénní

sociální službou s registrovanou kapacitou 15 osob určenou pro osoby se zdravotním postižením

a seniory.  Pro  výkon  své  činnosti  dosud  nevlastnila  automobil.  Tato  situace  značně  limitovala

časovou dostupnost péče a reakceschopnost.  Potřeba služeb a využití pečovatelské služby navíc

v době pandemie velmi vzrostla,  což bylo dáno i omezením pohybu, které se významně dotklo

potřebné skupiny.

V rámci  realizace  projektu  pro  pečovatelskou službu obec  koupila  hybridní  automobil  plug-in.

Pořízením tohoto automobilu dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Pečovatelská služba

bude schopna v čase uspokojit více klientů, umožní také tzv. senior taxi apod. A díky využívání

ekologického dopravního prostředku, provoz pečovatelské služby bude ekologičtější. 

Realizaci projektu se podařilo zkvalitnit zázemí a rozvoj terénní pečovatelské služby. 

Projekt:

„Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ 

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 
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Domácí mazlíčci

Konečně nadešel ten vytoužený den, kdy si 
žáci 2. a 3. ročníku mohli do třídy, v rámci 
výuky prvouky, donést svá nejmilejší zvířát-
ka, o která doma ve svém volném čase peču-
jí. Všechny překvapil svým hlasem, jasnými 
a zářivými barvami papoušek nádherný a ve 
vedlejší kleci tichounce prozpěvovaly malé 
chůvičky. Žáci přinesli v klecích různé druhy 
křečků a také morčata. Obzvlášť jedno morče 

bylo řádně „vypasené“. Zelenavá suchozem-
ská želvička se ve třídě krmila natrhanými 
pampeliškami a ostatní děti se neodvažovaly 
sáhnout na agamu vousatou. Všichni žáci si 
připravili ke svému mazlíčkovi zajímavosti, 
se kterými seznámili žáky ostatních ročníků. 
Den s domácími mazlíčky byl skvělý.

 Mgr. Božena Sadowá 
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Hudební vystoupení v MŠ

Mechechuláci! To jsou naši noví kamarádi, 
kteří se na nás přijeli do školky podívat, aby 
nás naučili nejenom nové písničky. Děti se 
seznámily také s novými hudebními nástroji, 
jako je například ukulele, společně si s Me-
chechuláky zazpívali a zatančili.

Pomocí písniček jsme si zopakovali roční ob-
dobí, měsíce v roce a mnoho dalších zajíma-
vostí například o lese, který máme všichni 
tak rádi. Mechechulákům děkujeme za milé 
hudební vystoupení a budeme se těšit na 
další shledání. 

Děti a kolektiv MŠ

PerličKy Ze šKOlních laVic
• Ukazujíc na zadní část těla říkala, že ji 

bolí zadní čelist.

• Dědek porval babku.

• Ukázka z čítanky: čerti jsou výborní 
lyžaři. Při sjezdu si pomáhají ocasem, 
kterým vzadu brzdí a balancují. Bohatší 
čerti si na ocas navlékají koženou 
manželku (manžetu).

• Zmenšený model Země je klopus 
(glóbus). 

• Ministr školství se stará o to, aby učitelé 
měli výplatu.

• naše republika se jmenuje Praha. 

• na mapě vedou od severu k jihu 
palubníky (poledníky).

• Konstantin a Metoděj byli zvěrozvěstové 
(věrozvěstové). 

Mgr. Božena Sadowá
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Preventivní program POLICIE ČR

V pátek 22. 4. navštívily naši školu policistky 
z Krajského ředitelství policie Moravskoslez-
ského kraje.

Během dvou vyučovacích hodin se věnovaly 
mnoha tématům z oblasti prevence. Zajíma-
vou formou upozornily naše žáky i děti z Mš 
na nebezpečí, se kterými se mohou setkat 
a vysvětlili jim také, jak se v těchto situacích 
zachovat. Během programu nechyběly filmo-
vé ukázky a prezentace modelových situací, 
zajímavé kvízy a křížovky, čtení policejní po-
hádky a v neposlední řadě otevřená diskuze 
se žáky a dětmi.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Dolní lomná
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Dne 29. 4. 2022 jsme se účast-
nili akce Ukliďme naše obce. 
akce se účastnili žáci 1.-5. tří-
dy. Žáci byli rozděleni do smí-
šených skupin. Každá sku-
pina dostala pytle ke třídění 
odpadu, rukavice a karty, 
na které později zapisovala 
potřebné informace. Úko-
lem těchto skupin bylo sbí-
rání odpadků v Dolní lomné 
a jejich třídění do správných 
pytlů (papír, plast, smíšený 

odpad). Všechny skupiny šly 
společně směrem k Polaně. 
Žáci dostali tablety, na které 
fotili místa, která se jim v obci 
nelíbí. Fotky budou předány 
zastupitelům obce. 

Žáci své poznatky prezento-
vali před ostatními. Překvapi-
li nás svou všímavostí a krea-
tivitou. Tato aktivita je velice 
bavila. 

Mgr. Daniela Rucka

Ukliďme naše obce
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Víte, že hvězdy vlastně nejsou hvězdy, ale 
víly, kterým září křídla? Jedna z nich se straš-
ně moc chtěla podívat na Zemi. Ta planeta se 
jí nejvíc líbila, protože měla podle ní nejhez-
čí barvu. Ostatní se jí zdály být nudné, samá 
červená a oranžová. 

Jednoho dne sletěla víla dolů. My na Zemi 
jsme ji viděli jako kometu. Víla přistála 
a usoudila, že to, na čem právě stojí, bude 

nejspíš louka, na které je plno nějakých krás-
ných barevných věcí. Pár si jich utrhla a na-
jednou něco vyběhlo z křoví a začalo to na 
ni křičet: „Ty potvoro, ty zrůdo, jak se opo-
važuješ trhat mé květiny! Vždyť každý přece 
dobře ví, že na louce skřítka hihňala se nic 
netrhá!!!!“ 

Víla se podivila. To stvoření mělo velký nos 
a červenou čepičku, malinké hnědé botky 

a velký šedivý vous. a když to 
na ni začalo křičet, zděšením 
uskočila. „Kdopak jste,“ ptá se 
víla. „no přece skřítek hihňal. 
a kdo jste vy?“ „Já jsem víla.“ 
„a jméno?“ ptá se skřítek. „no 
tak to žádná víla u nás nemá, 
jsme na nebi a….a nikdo nás 
nepojmenoval.“ „Jo, tak vy jste 
hvězdy,“ zasmál se skřítek. „Po-
čkej, a na jakém místě na nebi 
jsi?“ „Támhle,“ ukázala víla na 
prázdné místo na nebi. „Tak-
že ty jsi Polárka! Tak to se tam 
musíš vrátit, jinak nebudeme 
vědět, kde je sever!“ „ale já 
strašně málo svítím,“ povídá 
víla. „aha, tak chvilku počkej.“ 

a skřítek zapískal a najednou 
přiběhla spousta malých skřít-
ků. „To jsou moje děti,“ řekl 
skřítek, „no tak nestůjte tam 
jak tvrdé y a rychle! Míšo, při-
nes ty svoje světlušky a ty, Kájo, 
natrhej ty krásné květiny a dej 
je naší víle.“ Takže víla vypada-
la nádherně. Vzala světlušky, 
rozloučila se a poté, co se vrá-
tila, všichni zase bezpečně po-
znají, kde je sever.

POLÁRKA
Tereza Musálková
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Ještě před Velikonocemi jsme stihli navští-
vit dvorek plný zvířátek a hlavně mláďá-
tek u Marcelky Mohylové, za což ji moc dě-
kujeme. V rámci dopravní výchovy jsme si 
připomněli vybavení cyklisty a zopakovali 
dopravní značky. Konec dubna už tradičně 

patřil čarodějnicím. Vařili jsme lektvary, léta-
li na koštěti a v kotlíku si připravili bylinkový 
elixír z čerstvě natrhaných kytek na našem 
Ostrově. 

Vychovatelky Táňa a Zuzka

Novinky ze školní družinky
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W dniu 27.4.2022 r.,w ramach  realizacji pro-
jektu edukacyjnego „Doświadczamy nauki”, 
dzieci uczestniczyły w atrakcyjnej wycieczce 
do Ogrodu Zoologicznego w Ostrawie. Głów-
nym jej celem było poznanie życia zwierząt 
w różnorodnych środowiskach. Przed wej-
ściem na teren ZOO uczniowie zapoznali się 
z obowiązującym tam regulaminem. W zwie-
dzaniu tego niezwykłego miejsca towarzyszy-
ła pani Przewodnik, która interesująco opo-
wiadała o pochodzeniu i zwyczajach zwie-
rząt. interesującym miejscem zwiedzania 
było egzotarium pełne rzadkich gatunków 
płazów, gadów i ryb. Wyczekiwanymi przez 
dzieci zwierzętami, okazały się olbrzymie 
słonie, które wyróżniały się ciekawą historią. 
Dużym przeżyciem było głaskanie i karmie-
nie zwierząt w Mini –ZOO, a szczególnie al-
pak, lam i kóz karłowatych. 

Grono Pedagogiczne

Wycieczka do ZOO



Dolní Dolní

11

Premiérový ročník ankety „Můj trenér“ se ko-
nal 23. dubna v TOP hotelu Praha a vítězem 
se stala naše trenérka z klubu TJ Dolní lomná 
paní Beata Kluzová. 

Když při vyhlášení vítězů zaznělo z reproduk-
toru její jméno, vypadala Beata Kluzová velmi 
překvapeně.

cílem ankety není ocenit trenéry za sportov-
ní úspěchy, ale za jejich obětavou práci, za 
přístup k lyžování, ke svým svěřencům nebo 
třeba k rodičům. Za nadšení a elán, který 
každý den ve svém klubu projevují. „To oce-
nění pro mě moc znamená. Vím, že si mě děti 
váží, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že mě 
do ankety přihlásí. Největší radost mám pro-
to z toho, že naše děti jsou právě takové, jaké 
jsou.“ Říká Beata. 

Jako trenér působí v klubu od roku 2009, kdy 
ukončil působení její bratr a o mladé závodní-
ky, mezi kterými byly i její děti, se neměl kdo 
starat. TJ Dolní lomná funguje už řadu let v ro-
dinné atmosféře. ,,V klubu působil můj bratr. 
Můj otec skončil s trénováním teprve loni v 84 
letech, kdy po něm přebrala přípravku moje 
dcera. A já působím v klubu jako předsedkyně 
i trenérka.“ Vypráví o svém oddílu, který v tuto 
chvílí připravuje přibližně 45 dětí. 

na většinu povinností je přitom v klubu sama. 
Toto o ní napsali její svěřenci do nominační-
ho formuláře: ,,Veškerý svůj volný čas věnuje 
nám, dětem a mládeži v klubu. Je to trenérka 
serviswoman :-), řidička a často také psycholog 
v jednom. Když jezdíme na republikové závody 

a soustředění, nezřídka se taky staví k plotně, 
aby nám ohřála teplé večeře a obědy. Dohlí-
ží na pitný režim a kvalitní jídlo, takže vlastně 
taková druhá máma. Mám za sebou již několik 
republikových závodu, ale nikdy jsem neviděl, 
aby toto všechno zvládla jedna osoba. Naše 
trenérka je na všechno sama. Po závodech na-
chystá jídlo a pak do večera připravuje lyže. Je 
obdivuhodná také v tom, že si nikdy nestěžuje 
jaké to má těžké.“  

Jejím snem a přáním je, aby nějaký odchova-
nec byl jednou zařazen do reprezentace. 

a my jí to z celého srdce přejeme a děkujeme 
jí za to, jaká je. 

Děti a rodiče z oddílu TJ Dolní Lomná 

Trenérka roku 

OBec DOlní lOMnÁ se připojuje ke 
gratulaci za 1. Místo v anketě: „MŮJ 
TRENÉR.“  Děkujeme trenérce Beatě 
Kluzové i jejím svěřencům roma-
novi halabrinovi, Damianovi Kan-
torovi a Małgorzacie Szotkowské, 

za úspěšnou reprezentaci obce a přejeme mnoho 
dalších úspěchů do dalších let. 

Starostka obce: Renata Pavlinová 
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U příležitosti oslav Dne Země, které každo-
ročně připadají na 22. dubna, jsme se i my 
následujícího sobotního rána 23. dubna sešli, 
abychom se zapojili do celostátního projektu 
„Ukliďme česko“ a přispěli tak alespoň ma-
lým dílem ke zvelebení společného prostoru 
naší obce.

celou akci jsme zahájili už v brzkých ran-
ních hodinách, které jsme věnovali přípra-
vě chutného guláše, který všem účastníkům 
akce přišel vhod právě po samotném úklidu. 
Ten začal ve 14 hodin a zúčastnilo se ho za 

oddíl mladých hasičů SDh Dolní lomná ne-
jen 13 dětí, ale také 9 dospělých občanů z řad 
rodičů našich dětí. cílem této společné akce 
bylo odstranit odpadky na místní cyklostezce, 
v okolí hlavního silničního tahu a taky v oblas-
ti kolem místního muzea. 

Máme radost, že se tato společná akce těší 
každým rokem stále většímu zájmu z řad dětí 
i jejich rodičů. Stejně radostné je i zjištění, že 
odpadů, které je potřeba z daných lokalit od-
stranit, je rok od roku méně.  Věřme, že stejný 
trend bude v následujících letech pokračovat. 

Závěrem bych rád poděkoval všem účastní-
kům této již tradiční každoroční akce a také 
Obecnímu úřadu, který nám i letos vyšel vstříc 
a podpořil nás zajištěním svozu sesbíraného 
odpadu. 

Úklid 2022
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Děti z obou mateřských školek a škol při-
šly navštívit dům s pečovatelskou službou, 
kde v předvelikonočním období popřáli dů-
chodcům veselé Velikonoční svátky, zazpívali 

a předvedli vlastnoručně vyrobené dárečky 
a vajíčka, za což důchodci moc děkují. 

Za DPS M. Sikora

Klub důchodců při OÚ Dolní 
lomná uskutečnil pro své 
členy jednodenní zájezd do 
rožnova pod radhoštěm. 
navštívili jsme květinovou 
výstavu pod názvem Valaš-
ská zahrada, skanzen a Pus-
tevny, kde jsme navštívili 
obnovenou chatu libušín. 

Za klub důchodců M. Sikora

Poděkování

Zájezd důchodců
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Kadeřnice v Dolní Lomné 

na obecním Úřadě 2 patro😉😉 

 

Pracovní doba 
Pondělí: 8:00-11:00 od 11:00 na objednání 

Úterý: 8:00-11:00 od 11:00 na objednání 

Středa: Od 13:00-17:00 

Čtvrtek: 8:00-11:00 od 11:00 na objednání 

Pátek: K Vám domů na objednání 

Sobota: Pouze účesy na objednaní 

Neděle: Zavřeno 

 

Provozní doba je ze začátku orientační. 

Děkuji za pochopení😊😊  

  
 

Nabízím veškeré kadeřnické a holičské služby 
plus: Čistící lázeň (vlasový botox) 

Copy z kanekalonu různých barev 
Kamila Hawliczková                         Telefon: 733 290 013 
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

květnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w maju.


