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                     DOLNÍ LOMNÁ 
 

SENIOR TAXI 
 

Služba určena pro seniory a občany se zdravotním postižením zajišťována                  
na katastrálním území obce Dolní Lomná. 

 

Poskytovatel služby: 
 

Obec Dolní Lomná, tel.:558 357 411 
Pečovatelka Darina Jachnická 
(pro objednání služby volejte nejdříve 1 pracovní den před požadovaným dnem využití 
služby nebo v daný den) 

 

558 357 411 
 

 

Co musím udělat, abych mohl službu využívat? 

 - podat si Žádost o poskytování služby SENIOR TAXI na OÚ Dolní Lomná  
  - předložit občanský průkaz, 
- předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P (pokud jsem jeho držitelem), 
- předložit potvrzení o pobírání starobního důchodu  (pokud byl přiznán) 
 

ŽADATELI BUDE VYSTAVEN PRŮKAZ SENIOR TAXI 
Bez předložení tohoto průkazu nelze službu využívat. 
 

CENA: Výše úhrady přepravované osoby za 1 jízdu v jednom směru:  

Dolní Lomná – Dolní Lomná  30 Kč 

Dolní Lomná – Horní Lomná 30 Kč 

Dolní Lomná - Jablunkov 40 Kč 

Dolní Lomná – Návsí  50 Kč 
Dolní Lomná - Nemocnice Třinec  100 Kč 

Dolní Lomná – Nemocnice Podlesí 100 Kč 

Dolní Lomná – Český Těšín, zubní ošetření 130 Kč 

 

 

                    
DOLNÍ LOMNÁ 

OBEC 
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KDY? Každý pracovní den od 7:00-15:00 h. V případě akutních situací po dohodě i 
mimo uvedenou dobu. 
 

KDO? Každý občan s trvalým pobytem na území Obce Dolní Lomná.  

- který dosáhl nejméně věku 65 let (senior) nebo je bez ohledu na dosažený věk – 
osobou pobírající starobní důchod 

- nebo je  bez ohledu na dosažený věk – držitelem průkazu osoby se zvlášť těžkým 
zdravotním postižením (průkaz ZTP) či průkazu osoby se zvlášť těžkým 
zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 
 

KDE? Senior Taxi bude přepravovat uživatelé na uvedená stanoviště a případně z níže 
uvedených stanovišť zpět do jejich trvalého bydliště na území Obce Dolní Lomná, dle 
individuálních potřeb uživatele. 
 

Stanoviště: 

  Poliklinika Jablunkov (obě budovy)   Sanatorium Jablunkov 
  Lékárna Jablunkov                           Nemocnice Sosna 
  Jablunkov                                     Nemocnice Podlesí 
  Městský úřad Jablunkov                 Návsí lékař, lékárna 
  Dolní Lomná a Horní Lomná        Český Těšín, zubní ošetření 

 
 

 

Měsíčně je možno využít maximálně 10 jízd v jednom směru 
 

V případě, že uživatel bude potřebovat výlučně ze zdravotních důvodů (např. pravidelná 
rehabilitace, převazy, infuze apod.) navýšit počet jízd měsíčně – tj. bude požadovat více než  
10 jízd v jednom směru, požádá předem (tj. před vyčerpáním základního limitu jízd) o udělení 
výjimky pracovníka Obecního úřadu Dolní Lomná (OÚ), kterému předloží zdravotní potvrzení 
o prováděných lékařských ošetřeních. Příslušný pracovník OÚ je oprávněn vyhodnotit aktuální 
situaci uživatele a výjimku povolit, přičemž maximální celkový počet všech takto udělených 
výjimek pro všechny uživatele služeb bude měsíčně 20 jízd navíc (v jednom směru). Z tohoto 
celkového dodatečného limitu bude pověřený pracovník OÚ dle potřeby uživatelům přidělovat 
jednotlivé „dodatkové“ jízdy poskytované a hrazené v rámci sjednaných služeb. 
 

 V Dolní Lomné 1.6.2022 

 
 

 
Renáta Pavlínová Miroslav Stefek 
starostka obce                                                                                          místostarosta obce 
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Maminky a jejich svátek v MŠ

Nadšení i napětí ve vzduchu by se dalo krá-
jet. Podkroví ve škole praská ve švech a děti 
můžou předvést, co si připravily pro své 
blízké. 

Starší Veverky předvedly s velkou parádou 
muzikálně zpracované představení Dvanáct 
měsíčků. Vtipným pojetím a krásným pro-
vedením sklidily veliký potlesk. Jiskřičky 
v očích byla největší odměna pro všechny. 

Mladší Berušky si připravily soubor taneč-
ků a básniček v modrotiskových sukýn-
kách, a jejich roztomilost překonala i malé 
zaškobrtnutí.

Děti pak maminkám a babičkám rozdaly vy-
tvořené dárečky a na všechny čekala sladká 
odměna – zákusek a káva či čaj. Tímto děku-
jeme i za ochotu a pečení maminkám. 

Koletiv MŠ
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Školní výlet

1.6., pro všechny děti slavnostní den, kdy 
oslavují Den dětí, někdo taky narozeniny, 
jako u nás ve školce nebo školní výlet, na 
který jsme se všichni moc těšili.

Letos jsme se vydali do Studénky na Jarošův 
statek za zvířátky. Ta mají vždy u dětí velký 
úspěch, ne jinak tomu bylo i tentokrát. Do-
mácí zvířata, která velmi dobře známe, jsme 
si prohlédli, společně jsme koníkům uklidi-
li jejich obydlí a pak nás za odměnu koníci 
povozili.

Moc děkujeme SRPŠ za platbu autobusu 
a našim kuchařinkám za vydatnou svačinu 
na výletě.

Kolektiv MŠ
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Návštěva statku

V pondělí 9. 5. jsme my žáci 4. a 5. ročníku 
s nadšením vyrazili na návštěvu nedalekého 
hospodářství. Přijali jsme milé pozvání paní 
Szotkowské, maminky našich dvou spolužá-
ků, a vydali jsme se s paní učitelkou na vy-
cházku, během které jsme poznávali rostliny 
na rozkvetlé louce, obdivovali úžasné scené-
rie okolní krajiny a těšili se na báječné pohoš-
tění paní Szotkowské. 

Možnost krmení a hlazení všemožného zví-
řectva byla skvělá, ale bábovka, chlebíčky 
a osvěžující nápoj byly ještě lepší. Společně 
prožité chvíle na zahradě byly moc fajn a jen 
neradi jsme se loučili a vraceli zpět do škol-
ních lavic. Moc děkujeme.

Žáci a třídní učitelka III. třídy
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Ve středu 18. května měli všichni předškolá-
ci a školáci v Dolní Lomné možnost vydat se 
na putování vesmírem. Díky spolupráci s pa-
nem Markem Mohylou, který poskytl prosto-
ry sálu Hotelu Pod Akáty, se zúčastnili žáci 
a děti české i polské školy a školky vesmírné 
show. Pestrý program odpověděl malým zvě-
davcům na mnohé otázky:

Proč Slunce na obloze svítí, kdy ho vidí-
me a kdy ne? Jak můžeme vidět Měsíc? Jak 
se otáčí Země, co to způsobuje lidem? Kdy 

Kosmický zážitkový stan
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Ve čtvrtek 2. 6. se vydala škola na výlet. Po 
dvouletém období různých omezení a opat-
ření jsme se všichni těšili. Cílem naší cesty 
bylo krajské město Ostrava. Lačni po zá-
žitcích jsme dopoledne shlédli muzikálové 
představení Malá Mína zmlsaná v Divadle 

Školní výlet

vidíme na obloze hvězdy? Jak se jmenují zá-
kladní souhvězdí na noční obloze a planety 
Sluneční soustavy? Která zvířata byla ve ves-
míru? Kdo byli první kosmonauti?

Aktivita „Živý vesmír” – zapojila všechny děti 
do zážitkového učení, které odhalilo a vy-
světlilo princip pohybu Slunce, planet a je-
jich měsíců, pohyby Země a Měsíce. 

Program se všem moc líbil.

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Dolní Lomná
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loutek. Úžasné představení plné písniček, 
nás diváky zmožené cestováním autobu-
sem nabilo energií a s velkou chutí jsme se 
vydali do ZOO. Výukový program Ze života 
zvířat připravený zaměstnanci zoologické 
zahrady nás nalákal na prohlídku mnoha vý-
běhů a pavilonů. Krásné počasí, dobrý oběd 
a možnost nákupu občerstvení a suvenýrů 
umocnilo naše zážitky a příjemně unaveni 
jsme se vraceli zpět do Dolní Lomné.

Žáci ZŠ Dolní Lomná a jejich třídní učitelky
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V pondělí 16. května žáci všech tříd naší školy 
netrpělivě očekávali své rodiče, aby jim uká-
zali, jak se ve třídách učí. Někteří s údivem 
pozorovali, jak se výuka po letech změnila. 

V prvním ročníku proběhla Slabikářová slav-
nost, ve které žáci předvedli svým rodičům 
čtení známého a neznámého textu, kreslení, 
opis básně, didaktické hry. Společně zazpíva-
li píseň Já jsem muzikant. Poté byli slavnost-
ně pasování na čtenáře a byli odměněni kníž-
kou, kterou jim zakoupili rodiče. 

Ve druhém a třetím ročníku žáci předvedli 
své znalosti z českého jazyka, matematiky 
i geometrie, zkrátka nepřišli ani dva ukrajin-
ští žáci. K učení se využil prostor celé třídy 
i výukové programy. Po skončení vyučova-
cích hodin se žáci odebrali do „šatny“ - Školní 
družiny, převlékli se do připravených herec-
kých kostýmů a tiše trpěli hereckou trémou. 
Jejich první veřejné vystoupení se setkalo 
s velkým ohlasem. Nastudovali jsme totiž 
společně pohádku Dva tovaryši, kde se bo-
hatý a chamtivý Vincek neustále hádal s chu-
dým Jožinem o to, kdo se má na světě lépe. 
Samozřejmě vše dopadlo, jako v pohádce, 
dobře. Čarodějnice pomohly čertům a Vincek 
putoval do pekla, kde musel zametat, Jožin 
se oženil s princeznou. A starý král? Ten už 
byl zralý na důchod, tak šel na odpočinek.

Na závěr „děkovačky“ jsem žáky odměnila 
krásnou šerpou s nápisem „Malý herec 2021 

– 2022“.        
Mgr. Božena Sadowá

Den otevřených dveří
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Dne 20.5. se žáci ZŠ a MŠ Dolní Lomná zúčast-
nili akce Den Země, která se konala v areálu 
Městského lesa v Jablunkově. Pro žáky bylo 
připraveno 14 stanovišť se zábavně – edukač-
ní tématikou. Byla pro ně připravena různá 
stanoviště např. sokolníci, hasiči Jablun-
kov, Městská Policie, koloběžky, longboardy, 

opičí dráha, tvoření, pokusy, malování, bylin-
ková zahrádka, včelařství, projížďka na koni 
a další. Žákům se zábavné dopoledne velmi 
líbilo. Akce byla zakončena chutným obědem 
podávaným v přírodě.

Mgr. Daniela Rucka

Den Země

PeRLiČKy Ze ŠKOLNíCH LAViC
• Cyril sestavil písmo hlaholinu 

(hlaholici).

• V učebnici byla pověst o Oldřichovi 
a Ludvině (Boženě).

• K čemu se používají brambory? K výro-
bě šrotu.

• U nás asi bude kopná cesta.

• Já jsem mokrý jako ščur.

• V Rakousku se chovali skoti.

• Nedlubej se pořád v tom nose. 

• Včera u nás byl na návštěvě dědeček 
a starka. Přinesli mi rožki.

• Dřevo z borovice lesní má v sobě mno-
ho plyskořice.

• Můj strejda chová jezevce s papírama 
(jezevčíky).

• Kukačka smáčí vejce do cizích hnízd 
(snáší).

• Samička snáší bulatá vejce (kulatá).

• Když byl ten voják trefen šípem, asi se 
musel dlouho mordovat.

• Bezinky se zpracovávají na čaje a ma-
rolády (marmelády).

• Zmije je moc jedovato.
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„Witómy was, witómy was,
hej grónie was witajóm,
dziecka sie kłaniajóm.
Witómy was miyndzy nami, 
górolkami, górolami.
Hej, rynce wóm ściskómy,
bo was radzi mómy.“

Tak właśnie w sobotę 11 czerwca rozbrzmia-
ło się po okolicznych gróniach powita-
nie dzieci z polskiego przedszkola i szkoły 

w Łomnej Dolnej, którym rozpoczął się długo 
oczekiwany festyn ogrodowy.Tym razem mo-
tywem przewodnim był nasz góralski folklor. 
Dzieci przedstawiły bogaty program naszych 
ludowych pieśni i tańców. Całą okolicę szko-
ły przepełniły zapachy domowych pyszności. 
Nie brakowało również ciekawych atrakcji 
dla dzieci. Całemu wydarzeniu towarzyszyła 
miła i rodzinna atmosfera. Dziękujemy kape-
li góralskiej oraz wszystkim rodzinom, które 
zaangażowały się w przygotowanie i prze-
bieg tej imprezy. Wszyscy świetnie się bawili!

Festyn ogrodowy
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Odwiedzanie środowiska leśnego jest dla 
naszych przedszkolaków czymś bardzo na-
turalnym, więc z zainteresowaniem posłu-
chaliśmy opowieści pana myśliwego ericha 
Sikory o lesie i jego mieszkańcach. Dzień 
Dziecka świętowaliśmy razem z ekipą Straży 
Pożarnej z Gródku. Mogliśmy zapoznać się 

z pracą strażaka i wzbogacić wiedzę na temat 
bezpiecznago zachowania się w przedszkolu. 
Wszystkim naszym gościom dziękujemy za 
cenny czas, który nam ofiarowali. Również 
składamy serdeczne życzenia wszystkim na-
szym Tatusiom, którzy 23 czerwca obchodzą 
swoje święto.

Odwiedził nas pan myśliwy oraz ekipa strażaków
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Wycieczka do ogrodu zoologicznego w Ostra-
wie była kolejną ciekawą przygodą, jak i do-
skonałą lekcją przyrody dla dzieci z przed-
szkola i szkoły. Wśród wszystkich zwierząt 
największe wrażenie sprawił ryk lwa, króla 
afrykańskiej sawanny. Poznaliśmy również 
wiele ciekawostek z życia słoni. Dzieci mogły 
na własne oczy zobaczyć tak długo oczekiwa-
ne krokodyle i hipopotamy. Podczas powrotu 

autokarem, zmęczone ale szczęśliwe dzieci, 
zapewniały o tym, że na pewno kiedyś tam 
powrócą!

Pogoda sprzyja już i spacerkom do lasu, 
gdzie dzieci uwielbiają bawić się i obserwo-
wać życie leśnych mieszkańców, wiedzą, że 
trzeba leśne środowisko chronić i dlaczego. 

Nauczycielki przedszkola

Wycieczka do Zoo
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Po dwuletniej przerwie na stadionie lekko-
atletycznym w Trzyńcu zagościła impreza 
uwielbiana przez wszystkich – Lekkoatle-
tyczne Mistrzowstwa Polskich Szkół Podsta-
wowych.W tegorocznej  edycji wzięło udział 
26 szkół z całego Zaolzia.W sumie o medale 
walczyło 394 sportowców. Ceremonii otwar-
cia, jak również walce o medale przyglądali 

się z trybun Miejskiego Stadionu na Leśnej 
rodzice i koledzy z ław szkolnych.Naszą szko-
łę reprezentowało dwunastu uczniów.Brali 
udział w dyscyplinach biegowych,skokach 
w dal oraz rzutach piłeczką. Wszystkim  na-
szym zawodnikom wielkie brawa !!! 

Grono pedagogiczne

Igrzyska Lekkoatletyczne

W dniu 19.05. wszyscy nasi  uczniowie klas 
1-5 wybrali się do rówieśników z polskiej 
małoklasówki w Dolnej Łomnej w Beski-
dach. Mikroprojekt Wspólna ławka jest ini-
cjatywą obu placówek – pierwsze spotkanie 

integracyjne uczniów odbyło się w miłej 
atmosferze i idealnej pogodzie. Pierwszym 
punktem wycieczki były zajęcia przyrod-
nicze w Centrum edukacyjnym „Ursus”. 
Dzieci poznały m. in. różne gatunki ptaków 

Wspólna ławka
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żyjących w Beskidach na podstawie filmu, 
eksponatów i wykładu. Po wspólnym obie-
dzie odbyły się gry i zabawy integracyjne 
w szkolnym ogródku. Rozwiązywaliśmy 
wspólnie zagadki przyrodnicze na leśnej po-
lanie, nie zabrakło też wypadu na lody. Dzię-
kujemy łomniańskiej społeczności szkolnej 
za zaproszenie i cieszymy się na ponowne 
spotkanie, tym razem w Lutyni nad brze-
giem Olzy.

uczniowie PSP Lutynia Dolna  
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Klub důchodců při OÚ Dol-
ní Lomná  uskutečnil dne 
27.5.2022 tradiční smažení va-
ječiny. Akce se konala v areálu 
u naší hospůdky U staříků. Po-
časí moc nepřálo, tak zakon-
čení bylo v domě PZKO. V hoj-
ném počtu, při harmonice, se 
všichni dobře bavili a pochut-
nali si na smaženici, kterou při-
pravili naší členové výboru ze 
183 ks vajíček. Děkujeme spol-
ku PZKO, který nám jako vždy 
umožnil využít jejich prostory.

Dne 16. července 2022 budou 
v Dolní Lomné uskutečněny 
„Vozatajské závody.“ Výbor 
důchodců žádá své členky 
a členy, aby jak to bylo v mi-
nulosti, upekly na tuto akci 
babiččiny koláče nebo dle 
možnosti přispěli finančním 
obnosem, za což předem 
děkujeme. 

Za klub důchodců
M. Sikora,  předseda

Vaječina se vydařila
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V sobotu 4. 6. 2022 mohly znovu po roce vy-
užít děti k oslavě svého svátku fotbalové 
hřiště v Horní Lomné. Přestože ranní déšť 
nesliboval organizátorům této akce velkou 
účast, počasí se po ránu umoudřilo a sluníč-
ko provázelo návštěvníky téměř po celý den. 
Mládež z blízké Dolní Lomné na akci dopravili 
v hasičských vozech místní dobrovolní hasiči 
a nechyběly ani děti ze širokého okolí.

Čekala tu na ně spousta atrakcí a soutěží, 
které pro ně připravil Obecní úřad v Horní 
Lomné ve spolupráci s místními sportovci, 
hasiči, myslivci, rybáři a včelaři. V jednotli-
vých soutěžích si děti sbíraly razítka za splně-
né úkoly a za účast na všech kláních si mohly 
vyzvednout odměnu. 

Na soutěžních stanovištích bylo rušno, chví-
lemi i přeplněno a zájemci si často museli po-
čkat, než přijdou na řadu. 

U našeho včelařského stánku děti plnily dvě 
soutěžní disciplíny, jak jinak než z oboru 
přírody a včelařství. Za účast a vědomosti si 
mohly odnést propagační materiály, omalo-
vánky, balonky či drobné upomínkové před-
měty. Návštěvníci si zde mohli ochutnat med 
od našich včeliček, prohlédnout svíčky ze 
včelího vosku i nádherné medové perníky 
našich včelařek. O tyto perníkové výtvory, 
med nebo medovinu hosté hráli v nově při-
praveném „kole štěstí“. Rodiče či prarodiče 
nechyběli při ochutnávce medoviny a ocenili 
i naše medové pečivo. Velký zájem vzbudily 

V Horní Lomné jsme oslavili Dětský den
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i další včelí produkty, propolis a pyl. Všem 
soutěžícím i jejich rodičům patří velká po-
chvala za znalosti a zájem o včelaření! 

Po úspěšném zakončení všech soutěží při-
šla řada na volnou zábavu. Oblíbené skáka-
cí hrady byly neustále středem zájmu stejně 
jako bazény s živými rybami či projížďky na 
koních. Díky malování na obličej byly všech-
ny dětské tvářičky barevně vyzdobené, a kdo 
chtěl, mohl si nakreslit svůj obrázek na dřevo. 
Pozornost návštěvníků vzbudila také zajíma-
vá ukázka vozidel válečných veteránů a ha-
sičská výšková technika nebo střelnice shoot 
time. Nakonec děti dostaly příležitost vyřádit 
se v hasičské pěně. 

Připraveno bylo také občerstvení pro účast-
níky všech věkových kategorií. Navíc během 
celého dopoledne probíhala soutěž o nejlep-
ší guláš, který si po ukončení mohli zakoupit 
a ochutnat i návštěvníci Dětského dne. 

Opět to byl super den a velký dík určitě patří 
všem organizátorům! Poděkování patří také 
našim aktivním členům včelařské základ-
ny: Zdeňku Peterovi, Jarkovi Seidlovi, Mir-
ku Poništovi ml., Pavlíně Smetanové a Věrce 
Cholavové.

Je skvělé, že i v malé obci, jakou je naše Hor-
ní Lomná, dokážeme společně zorganizovat 
akci s tak velkou návštěvností. 

Miroslav Poništ
Předseda ZO ČSV Dolní Lomná
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POZVáNKA: 
Srdečně vás zveme na Den otevřených 
dveří u manželů Miloše a Dagmar Sovo-
vých, který proběhne na jejich zahradě 
plné vláčku. Co zajímavého Vás čeká? 
Dne 24.7.2022, od 10:00 do 18:00 hod. 
si mohou vaše ratolesti osvěžit své zna-
losti o dopravě a vyslechnout vyprávění 
o tom, jak se pan Sova k tomuto zajíma-
vému koníčku dostal. Prázdninový tip jak 
příjemně strávit neděli!

Adresa: Dolni Lomná 286
Tel.: 602 714 416

INZERCE



Dolní Dolní

21



Dolní Dolní

22

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2022
DOLNÍ LOMNÁ (červenec – prosinec)

Červenec
 1.7.-2.7.2022         30. Festival na pomezí – Matice Slezská
 10.7.-17.7.2022     Tábor NIPPON – Jujitsu Dolní Lomná
 16.7.2022              X. ročník vozatajských závodů
 22.7.2022              Gulášovka u muzea – Klub důchodců
 23.7.2022              Koncert kapely Čechomor a Kandráčovci - Matice Slezská
 30.7.2022              Fotbalový turnaj o pohár starostky obce SSK Dolní Lomná
 31.7.2022              Běh na Kozubovou – TJ Dolní Lomná

Srpen
 20.8.2022              Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici - SDH Dolní Lomná
 20.8.2022              Lomňanské vrcholy - Sport for hearts Dolní Lomná

 Září
   3.9.2022              Dětská olympiáda – SSK Dolní Lomná
   3.9.2022        Mánesovou stezkou, 43. roč.
 17.9.2022              Turnaj v nohejbalu – SSK Dolní Lomná
                               Krajský závod v přespolním běhu – TJ Dolní Lomná
 23.9.2022              Święto Pieczonego ziemniaka – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna

Říjen
  1.10.2022             100 let od založení české školy
                                XIV. Euroregionální jarmark
  7.10.2022             Puszczanie latawca
                               Wernisaż plenerowy – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna
21.10.2022             Projektowy dzień – zwierzęta – Základní škola s
                               polským jaz. vyuč. - Przedszkole

Listopad
 18.11.2022             Výroční členská schůze – Hotel pod Akáty -
                                Klub důchodců Dolní Lomná
 25.11.2022             Dzień pluszowego Misia – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna

Prosinec
   6.12.2022              Mikuláš pro děti – Obec Dolní Lomná
   7.12.2022              Mikuláš pro důchodce, Hotel pod Akáty – Klub důchodců Dolní Lomná
   9.12.2022              Przedstawienie teatralne – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna
 12.12.-31.12.2022   Vánoční výstava v muzeu – Obec Dolní Lomná
 16.12.2022              Turnaj ve stolním tenisu – SSK Dolní Lomná
 18.12.2022              Kolęda / Koleda MK PZKO
 22.12.2022              Spotkanie przy choince – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna
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Kadeřnický ceník 

Ceny jsou pouze orientační. Záleží na hustotě, délce 
a náročnosti. Děkuji za pochopení 😊😊 

Dámský 
Stříhání konečků rovně od 50 Kč 

Stříhaní na sucho od 130 Kč 

Stříhaní s umytím vlasu (mytí, foukaná, styling)  od 200 Kč 

Barvení (mytí, foukaná, styling) od 450 Kč 

Melír (mytí, foukaná, styling) od 560 Kč 

Odbarvení celých vlasů (mytí, foukaná, styling) od 900 Kč 

Přeliv od 500 Kč 

Nové techniky odbarvení (ombré, baleage, sombré…) od 980 Kč 

Čisticí lázeň (mytí, foukaná, styling) od 560 Kč 

Společenský účes od 450 Kč 

Copánky (kanekalon) dohoda 

Pánský 
Stříhaní na sucho od 130 Kč 

Stříhaní s umytím vlasů (mytí, foukaná, styling) od 200 Kč 

Ornamenty od 30 Kč 

Stříhaní nebo úprava vousů od 50 Kč 
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 6/2022 – 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

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

červnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w czerwcu.


