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PODZIMNÍ JARMARK 2022

V Dolní Lomné se u dřevěného muzea koná 
každý rok v říjnu Podzimní jarmark.

Letošní rok je výjimečný. Významným mil-
níkem je sté výročí českého školství v Dolní 
Lomné, které jsme si mohli připomenout. 
Školství má nezastupitelný význam a před-
stavuje nejdůležitější organizační složku 
občanské vybavenosti, nejen po stránce 
vzdělávání, ale i kulturní a společenské. 

Začátky českého školství se datují od roku 
1922, kdy byla založena tzv. Menšinová ško-
la česká. Tehdy bylo zapsáno 19 prvních 
žáků. Vyučování probíhalo v odpoledních 
hodinách v pronajatých budovách. S časem 
rostl počet žáků a bylo nutné přistoupit k bu-
dově nové zděné školní budovy. Dne 4. Ledna 
1931 byla nová budova české školy slavnost-
ně otevřena. V roce 1933 byla otevřená expo-
zitura české školy na Kamenitém. 

Jménem obce Dolní Lomná by jsme tímto 
chtěli vyjádřit úctu všem pedagogům, kteří 
během sta let připravovali mladou generaci 
na vstup do života. Tito nositele vzdělano-
sti si zaslouží poděkování a uznání. Poděko-
vání si zaslouží všichni pracovníci školy, kteří 
o naše děti pečovali a pečují, a díky kterým 
máme školu, na kterou můžeme být právem 
hrdí. 

V dnešní době je nadmíru důležité ucho-
vání si vlastních kořenů. Kořeny naší kultury 
je folklór, v tom lidová píseň, tanec, tradice 
a zvyky naších předků. 

Jarmark nás má vrátit do dob dávno minu-
lých. Má nás potěšit na duši krásným folklo-
rem, ohnivým rytmem, svižným tancem, ale 
i dobrým jídlem. Má nám připomenout nejen 
dobová řemesla, ale i způsob obchodování 
se zvířaty.

Paní starostka Renata Pavlinová všechny 
co nejsrdečněji přivítala na 14. podzimním 
jarmarku: Poslankyni dolní komory Pos-
lanecké sněmovny p. Pavlu Golasovskou, 
Senátora horní komory poslanecké sněmo-
vny p. Jiřího Ciencialu a Konzulku Polské 
republiky v Ostravě p. Edyta Wodzyńska
-Andreewa, zástupce státní správy, zástup-
ce podnikatelských subjektů, vystavující, 
účinkující, prodávající a všechny hosty 
a spoluobčany.

Akci zahájily hodinovým kulturním progra-
mem žáci české školy u příležitosti stého 
výročí. Následovalo vystoupení polské 
školy, folklorní Soubor Lomňanek a folklor-
ní soubor z Polska Kotarzanie. Spolek Koli-
ba Košařiska předvedli ukázku šlapaní zelí, 
kterou hudebně doprovodila kapela Potasz. 
V Lomňanském muzeu probíhala výstava: 
Když draka bolí hlava. 

Celou akci provázel skvělý moderátor p. Petr 
Šiška, který nás seznámil s trhem a dražbou 
domácích zvířat. Majitelé a chovatelé se nám 
předvedli s unikátními exponáty, některé 
bylo možno zakoupit, případně vydražit. 
Závody formanů proběhly v režii p. Miroslava 
Stefka.  Nechyběla ani diváky oblíbena bo-
hatá tombola, jejíž hlavní cena bylo Přeštic-
ké černostrakaté selátko. Výzdobu zajistila p. 
Taťána Marszalková.

Ve večerních hodinách vystoupila Kapela 
Contiband a DJ Lost. 

Akce by neproběhla bez podpory místních 
chovatelů, kterým by jsme chtěli touto ce-
stou poděkovat: Jalowiczorz Roman, Raška 
Aleš, Pyszko Jan, Pyszko Martin, Cieślar Ro-
man, Sikora Jan, Czepiec Petr, Tomiček Vác-
lav, Lach Miroslav, Gomola Radoslav, Zo-
góra Adam, Niemiec Czeslaw, Velš Marek, 
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Smetana Dalibor, Dziková Daniela, Szurman 
Jan, Holešovský Pavel, Smolík Vítezslav. 

Poděkování patří zastupitelstvu obce, 
občanům a všem těm, kteří přiložili ruku ke 
společnému dílu. Je to velká radost, když 
občané přichází nebo volají a říkají máme 
volno, můžeme pomoct nebo uděláme to či 
ono, to dělá tu naší obec krásnou a výjimeč-
nou, a proto děkujeme všem těm, kteří se na 
akci jakýmkoliv způsobem podíleli.

Akce se uskutečnila díky pomoci organi-
zací a spolků a jsou to: SRPŠ, Klub důchod-
ců, PZKO, SDH, TJ Dolní Lomná, SSK Dolní 
Lomná, Sport for Hearts, Český svaz včelařů, 
Klub myslivců Dolní Lomná, Myslivecký spo-
lek Novina. 

Jarmark končil v pozdních nočních hodinách 
a účastníci odjížděli a odcházeli spokojeni 
a okouzlení vším, co se v průběhu jarmarku 
nabízelo.

PODĚKOVÁNÍ SI ZASLOUŽÍ SPONZOŘI 
NAŠEHO JARMARKU: OBEC DOLNÍ LOMNÁ, 
FA LACH BOCANOVICE, HOTEL EXCELSIOR, 
PENZION RZEHACZEK, HORSKÁ CHATA KA-
MENITÝ, TURISTICKÁ CHATA SEVERKA, RE-
LAX V ÚDOLÍ LOMNÉ– P. KULTANOVÁ, PILA 
KAWULOK, PILA LOMNÁ, AUTODOPRAVA 
– JAROSLAV BILKO,  URSUS – ZÁŽITKOVÉ 
CENTRUM, POTRAVINY SIKOROVÁ, CZEP-
CZOROVÁ JANA – DÁRKOVÁ SÍŇ JABLUN-
KOV, KVĚTINÁŘSTVÍ KAMÉLIE – JABLUNKOV, 
MITRENGA – ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA, STA-
VEBNINY NÁVSÍ – LIBOR FIKSEK, KADEŘ-
NICKÝ SALON – MAGDALENA SIKOROVÁ,KA-
DEŘNICTVÍ KAMILA HAWLICZKOVÁ, TONER-
COPY s.r.o., p. BOGUSLAW SADLIK, p. ANNA 
NOVOTNÁ, PEKÁRNA DOLNÍ LOMNÁ, CHATA 
SKALKA, p. VLADISLAV HECZKO, p. VOJZĚCH 
SIKORA, p. VLADISLAV FOJCIK, p. PETRA 
RUCKÁ

PŘIPOMÍNÁME: 
Každé 1. úterý v měsíci bude prováděno  

odkalování vodovodních řádů Jestřábí, Křínov a Ondráše.

UPOZORNĚNÍ: 
NAUČNÁ STEZKA MIONŠÍ JE OD 15.9.2022 UZAVŘENA. 

STEZKA BUDE OPĚT OTEVŘENA OD  1.6.2023.
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Vážení a milí spoluobčané, 
 
dovolte mi několik slov. 
 
Nastal ten čas a věřte, že jedním z mých  nejtěžších rozhodnutí, které jsem musela kdy v životě učinit, bylo dále nekandidovat do zastupitelstva 
obce, vždyť práci pro naši krásnou obec miluji a je mi koníčkem. 
 
Bohužel zdraví již není v takové kondici, jak bych si přála a již bych nemohla dát obci to, co si naše obec zaslouží a to, co bych si sama přála. 
 
Na obecním úřadě pracuji 30 let, od roku 1992, z toho 20 let jako starostka s vědomím,  že spoluobčané ctí soudržnost, ochotu pomáhat druhým a 
v případě potřeby se semknout a pevně držet při sobě.    
 
Bylo mi ctí a potěšením pracovat společně se všemi zastupiteli, zaměstnanci obce, se zaměstnanci organizačních složek obce, kluby a spolky  a 
občany.  
Za spolupráci děkuji členům zastupitelstva obce, výborům, komisím, kolektivu obou základních a mateřských škol,  Klubu důchodců, SDH, TJ, 
KST, SSK Dolní Lomná, členům spolků, klubů, jednot a zaměstnancům úřadu.  Srdečně děkuji občanům za veškerou podporu a pomoc, které se 
mi po celou dobu dostávalo.  
 
Novým členům zastupitelstva přeji především  hodně sil, samých skvělých nápadů a moudrých rozhodnutí pro naši krásnou Dolní Lomnou. 
 
S přáním pevného zdraví a  všeho dobrého Renata Pavlinová 
 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
dovolte, abych Vám i já touto cestou poděkoval za podporu v uplynulých 20 letech, které jsem na obci strávil ve funkci zastupitele a poslední 
volební období i jako místostarosta. Děkuji rovněž všem zastupitelům, s kterými jsem mohl v tomto dlouhém období spolupracovat a snažil se 
společně přispět k rozvoji Dolní Lomné. Těm nastávajícím přeji pevnou a svobodnou mysl při vedení a dalším rozvoji obce. 
Největší dík patří paní starostce Renatě Pavlinové nejen za obrovský kus práce, který pro Dolní Lomnou odvedla, ale i za způsob kterým tuto 
práci vykonávala. 
S úctou Miroslav Stefek  
 

Vážení a milí spoluobčané, 
 
dovolte nám krátké ohlednutí za uplynulými roky. 
Jsme rádi, že se v období posledních dvaceti let podařilo realizovat investiční i neinvestiční projekty včetně služeb pro rozvoj obce. Stěžejní a 
nejzásadnější věci bylo oddlužení obce, bez kterého nebylo možné zajistit základní fungování a rozvoj obce. Tímto krokem bylo umožněno obci 
ucházet se o dotace.  Velkým dílem k tomu přispěl Moravskoslezský kraj, Ministerstvo financí a obce Bystřice a Nýdek. Za celé toto období se 
podařilo získat finanční prostředky z různých dotačních titulů na 331 mil. Kč. Všechny tyto prostředky byly využity na zkvalitnění infrastruktury, 
služeb a rozvoj obce. Mezi těmi nejvýznamnější můžeme zmínit: rekonstrukce základních a mateřských škol včetně bytového domu a obecního 
úřadu včetně pošty, přístavba tělocvičny a půdních prostor základní školy, výstavba víceúčelového hřiště, domu pro seniory, hasičské zbrojnice. 
Neméně důležité byly opravy místních komunikací a výstavby chodníků, kanalizace včetně ČOV a domovními čistírnami atd.  Poděkování patří 
všem, kteří se na těchto akcích jakkoliv podíleli. 
 
 Stav hospodaření obce Dolní Lomná, schválený na 33. zasedání Zastupitelstva obce dne 16.9.2022: 

Obec hospodaří s příjmem na daních včetně rozpočtového určení daně na žáky ve výši 12,9 mil. Kč, mimo příjmů z daní se podařilo získat částku 
28,7 mil. Kč, celkový rozpočet obce tak činí 41 653 839 Kč.  Naší obci se daří realizovat investiční a neinvestiční projekty díky národním a 
evropským dotacím.  Obec nemá žádné půjčky a úvěry. Stav obecního účtu k 16.9.2022 činí 6 273 182,92 Kč. V tabulce uvádíme v jaké fázi 
rozpracovanosti se nachází jednotlivé projekty pro následující roky za účelem rozvoje obce. 

U bodu č. 3 „Rekonstrukce místních komunikací“ Borovina a Firůvka se  29.9.2022 již podařilo předat staveniště fa Strabag. 

Dobrou zprávou je, že se pro období od 8/2021 do 7/2024 podařilo dohodnout zastropování cen elektrické energie za cenu nižší než je 
cena garantována státem, totéž platí u ceny plynu pro období 2/2022 do 1/2024.  

 

 

 

 

grafik
Lístek s poznámkou
Dobrý den,Tohle je trošku nemilé,je to malé písmo, nezabírá to celou stránku. zkuste prosím celý soubor poslat ve zdrojových datech (word, excel...) a já jej upravím tak, aby seděl na stránku a čtenář neměl problém s přečtením.Děkuji
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Stav projektů obce Dolní Lomná k 16.9.2022 
 
Projekt 

 
Popis 

 
Nositel 

 
Poznámka 

 
1) „Zesílení krovu 

ZŠ tělocvična“ 

 
       1) Dotace přiznána z prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje 
       2) Projektová dokumentace stavby - k dispozici 
       3) Stavební povolení stavby - k dispozici 
       4) Probíhá výběrové řízení 
       5) Realizace stavby 2022 

 
Obec Dolní Lomná 

 
 
 
 
 

 
2) „Realizace 

optimalizace 
včetně posílení 
vodovodních 
řádů“ 
100 m3 vodojem 
Jestřábí 

 
1) Dotace přiznána z prostředků Ministerstva životního prostředí 
2) Projektová dokumentace stavby - k dispozici 
3) Stavební povolení stavby - k dispozici 
4) Probíhá výběrové řízení 
5) Realizace stavby 2023 

 

 
Obec Dolní Lomná  

 

 
3) „Rekonstrukce 

místních 
komunikací“ 
Borovina a 
Firůvka 

 
1) Dotace přiznána z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj 
2) Projektová dokumentace stavby - k dispozici 
3) Stavební povolení stavby - k dispozici 
4) Výběrové řízení – ukončeno 
5) Realizace stavby 2023 

 
Obec Dolní Lomná 

 

 
4) „Dolní Lomná – 

lokalita Závodí 
-kanalizace a 
ČOV“ 

1) Dotace přiznána z prostředků Ministerstva životního prostředí (5 bodů 
Povodí, případně překlopit do nové žádosti) 

2) Projektová dokumentace stavby a změna PD  - k dispozici 
3) Stavební povolení stavby - k dispozici 
4) Probíhá výběrové řízení 
5) Realizace stavby 2023-2024 

 
Obec Dolní Lomná 

Změna projektové 
dokumentace (odmítnutí 
obce Bocanovice na 
spolurealizaci části pod tratí) 

5) „Kotlíkové 
půjčky“ 
40 žádosti 

1)  Dotace je přiznána z prostředků Ministerstva životního prostředí 
2) Vyúčtování 2022 

 

Obec Dolní Lomná  

6) „Snížení 
energetické 
náročnosti 
obecních 
budov“ 

Instalace 
fotovoltaických 
panelů a tepelného 
čerpadla na obecních 
budovách 

1) Dotace je přiznána z prostředků Ministerstva životního prostředí 
2) Zadání změny projektové dokumentace  
3) Změna PD odsouhlasena  Státním fondem ŽP 
4) Výběrové řízení 
5) Realizace stavby 2023 

 

Obec Dolní Lomná  

7) „Návrh řešení 
enormních cen 
energií u 
rodinných 
domů a možné 
omezení 
dodávky 
zemního plynu“ 

Řešení dalších 
důležitých aspektů: 
- snížení 

energetické 
zátěže v rámci 
obce 

- pocovidové 
oživení 

1) Obec má k dispozici usnesení zastupitelstva, v případě dodávky 
zemního plynu z vrtu v Horní Lomné, o snížené ceně plynu pro 
občany v Dolní Lomné, v případě nedodržení snížené ceny je 
schválená pokuta ve výši 10 mil. Pro dodavatele plynu. 

2) Je projednáno s KÚ Moravskoslezského kraje zařazení vrtu na 
zemní plyn v Horní Lomné do krizového plánu.  

3) Zpracování krizového plánu – závislost na energiích RD v obci – 
k dispozici.  

4) Požadavky občanů, na pořízení fotovoltaiky na střechy. 
5) 1. Jednání v 4/2022 s Ministerstvem životního prostředí 

s požadavkem na řešení u občanů, kteří pořídili kondenzační kotel 
výměnou za kotel na pevná paliva a jsou zcela závislí na dodávkách 
zemního plynu 

6) 2. Jednání v 8/2022 s Ministerstvem životního prostředí 
s požadavkem na vyhlášení nového dotačního titulu pro obec, po 
vzoru sousedního státu, (kombinace fotovoltaiky s tepelným 
čerpadlem, takto mají zrealizováno 815 rodinných domů): 

- příjemce dotace obec (stejně jak u DČOV), která vyřeší stavebně 

Obec Dolní Lomná  
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ekonomiky 
- nezávislost na 

ohrožených 
dodávkách 
zemního plynu. 

požadavky občanů 
- podíl dotace 85% 
- 15% hradí vlastník domku 
- po podání daňového přiznání majitel obdrží zpět vlastní podíl, tj. 15%, 

max. 250.000,-Kč 
7) Další jednání v 11/2022 s Ministerstvem životního prostředí 
 

8) „Technická 
infrastruktura“ 

1) Dotace přiznána z prostředků MMR 
2) Stavba zrealizována 
3) Probíhá kolaudace stavby 

Obec Dolní Lomná  

9) „Řešení 
zásobování 
vodou vrchní 
Novina“ 

1) Vrt zrealizován 
2) Probíhá čerpací zkouška 
3) Posílení stávajícího vodojemu 

Obec Dolní Lomná  

10) „Prodloužení 
chodníku“ 

Chodník od Murovanice 
po novou stavbu pod 
Viaduktem na Závodí 
směrem k železniční 
zastávce.  

1) Podána žádost o dotaci /MAS (v zásobníku) 
2) Projektová dokumentace stavby – k dispozici 
3) Stavební povolení stavby – k dispozici 

Obec Dolní Lomná  

11) „Revitalizace 
bývalého areálu 
ČD Dolní 
Lomná –
výstavba bytů“ 

1) Podána žádost o dotaci/Ministerstvo financí (v zásobníku) 
2) Projektová dokumentace stavby – k dispozici 
3) Stavební povolení stavby – k dispozici 

Obec Dolní Lomná  

12) „Pořízení 
elektrovozidla 
pro dopravu 
seniorů“ 

1) Dotace přiznána z prostředků IROP/EU 
2) Výběrové řízení – k dispozici 
3) Pořízení vozidla – splněno 
4) Levnější tarif pro nabíjení na OÚ – požádáno 

Obec Dolní Lomná  

5) Nabíječka – na stěnu u vchodu na OÚ 

13) „Stavba 
kapličky“ a 
návrh výstavby 
hřbitova 
Omezená místa 
v Jablunkově po 
3 letech 

1) Návrh na řešení v územním plánu obce 9/2022 
2) Návrh příhraničního partnera Istebne o společném projektu 
3) Návrh kapličky 

Obec Dolní Lomná  

14) „Řešení areálu 
Matice slezské“ 

Výzva zastupitelstva k ukončení prodeje Restaurace Mánes z důvodu daru, 
mimo jiné, obce v podobě objektu Mánes obdarované Matici slezské v 90. 
Letech. 

Obec Dolní Lomná  

15) „Odvodnění 
DPS a bytovky 
186“ 

Projektová dokumentace je k dispozici. Obec Dolní Lomná  

16) „Návrh 
zkulturnění 
plochy před 
muzeem“ 

Studie je k dispozici Obec Dolní Lomná  

17) „Výstavba 
garáže za 
hotelem“ 

Projektová dokumentace je k dispozici. Obec Dolní Lomná  

18) „Dovybavení 
JSDH“ 

Podaná žádost o dotaci MSK přes SOJ. Obec Dolní Lomná  

19) „Pořízení 
kompostéru“ 

Požadavek na SOJ, žádost bude podána ve IV. čtvrtletí 2022 SOJ. Obec Dolní Lomná  

20) „Žádost o 
opravu 

Žádost předána LČŘ – vlastníkovi cest.  Obec Dolní Lomná  
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místních 
komunikací 
Novina a 
Jestřábí“ 

21) „Úprava jímání 
Křínov“ 

Zpracování projektové dokumentace – zadáno.  Obec Dolní Lomná  

22) „Dokončit 
zastřešení 
zadního vstupu 
do polské 
školy“ 

Stavba v realizaci. 
 
 
 
 

Obec Dolní Lomná  

23) „Snížení 
energetické 
náročnosti 
hotelu“ 

1) Projektová dokumentace stavby – k dispozici 
2) Stavební povolení stavby – k dispozici 

Obec Dolní Lomná  

24) „Dovybavení 
SDH“ 

Dotace požádána z Ministerstva vnitra.  Obec Dolní Lomná  

25) „Dokončit 
Instalace 
vodoměrů u 
chat“ 

Výběrové řízení v řešení. Obec Dolní Lomná  

26) „Změna č. 1 ÚP 
obce Dolní 
Lomná“ 

V realizaci. Obec Dolní Lomná  

27) „Věcná 
břemena 
plynovodu 
Matyščina 

V realizaci. Obec Dolní Lomná  

louka“ 

28) Požádat o 
prodloužení 
stavebního 
povolení 
„Kanalizace 
Závodí“ 

V realizaci. Obec Dolní Lomná  

Projednáno a schváleno ZO dne 16.9.2022 
 
Renata Pavlinová, Miroslav Stefek        
 

grafik
Lístek s poznámkou
Platí až po tuto část. 
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PODĚKOVÁNÍ

Září v družince

Dne 1. 10. 2022 proběhly v rámci lomňan-
ského jarmarku oslavy 100 let českého škol-
ství v Dolní Lomné. Díky obětavosti všech 
zaměstnanců školy i dalších osob, které ne-
zištně pomohly, aniž by chtěly být někde 
jmenovány, proběhla tato akce velmi úspěš-
ně a důstojně. Chtěla bych proto všem zain-
teresovaným osobám – dětem, učitelkám, 

vychovatelkám, všem nepedagogickým za-
městnancům, rodičům, paní starostce a její-
mu týmu i dalším přátelům školy velmi po-
děkovat za čas a práci, kterou v rámci příprav 
a realizace oslav naší škole věnovali. Velmi si 
Vás všech vážím a přeji naší škole, aby měla 
ve svých zdech vždy takto skvělé lidi.

S úctou Jana Kufová, ředitelka školy

Po odpočinku během letních prázdnin jsme 
se opět ve zdraví všichni sešli v naší družin-
ce, přivítali se s prvňáky a vydali se za novými 
společnými zážitky. 

Naši malí Robinsoni museli od samého začát-
ku plnit spoustu úkolů, aby přežili na Ostrově 

u Lomňanky. Mimo to jsme navštívili nádher-
nou vláčkovou zahradu u pana Sovy a stihli si 
i zvolit na Obecním úřadě družinovou radu. 

Tímto moc děkujeme panu Sovovi a zaměst-
nancům OÚ. 

Vychovatelky ŠD

grafik
Lístek s poznámkou
Doufám, že jsem všechny články a fotky spolu k sobě seřadila správně, jelikož nic nebylo ve složkách seřazeno, tak jsem nevěděla co k čemu patří. Prosím pro příště aby bylo vše seřazeno, očíslováno 1, 2, 3...abychom se vyhli většímu přehazování fotek a článků :)Moc děkuji. S pozdravem a přáním krásného dne,Kiss Farkasová Gabrielagrafické oddělení
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Archeopark Chotěbuz – Podobora

V úterý 20. září navštívili žáci v rámci aktivit 
hrazených z projektu MŠMT Šablony III Ar-
cheopark Chotěbuz – Podobora.

V rámci prohlídky expozic v multifunkčním 
výukovém centru a replice slovanského hra-
diska žáci absolvovali interaktivní zážitkové 
aktivity, při kterých se ještě více seznámili 
s životem našich předků. Namleli obilí na žer-
novech, vyzkoušeli si lukostřelbu, do vosko-
vých tabulek si napsali své jméno hlaholicí, 

měli možnost nahlédnout do obydlí dávných 
Slovanů a poznat tak jejich způsob živo-
ta, každodenní povinnosti, zvyky, styl boje 
a vztah k bohům.  Otázky a úkoly předklá-
dané žákům navazovaly a vycházely z teore-
tické přípravy probíhající v rámci zájmového 
vzdělávání ve škole. 

Příjemný zážitek nepokazilo ani sychravé 
počasí.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná

PERlIčky ZE škOlNÍch lavIc 
• U nás bude asi kopná cesta, když je venku tolik slunka.
• Paní učitelko, já jsem mokrý jako ščur, bo tam trochu šipi.
• V našem Rakousku se chovali skoti.
• Tondo, nedlubej se furt v tom nose.
• V hodině náboženství, pan farář: Děti, tam jsou křesła. Co to jsou křesła?  
 No přece stołki! Aha, židle ….
• Aničko, už jsi hrála? Ni, teprv idym.
• V lese je zmije a je fest jedovato.
• Vzdálenější slavné naše předky ojedeme autobusem.
• Slunce se žlutálo mezi oláčky. 
• Děti si ve školce zpívaly cyp, cyp cybulenka ….. 
• Já se jdu dnes očkovat proti tuberóze, protože naše krávy už to mají.

Mgr. Božena Sadowá
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Dravci

O rajčeti 

5.10. 2022 jsme se společně s kamarády 
z polské MŠ a ZŠ sešli u nás před školou 
a těšili se na dopoledne se sokolníky. 
Byli nám představeni dravci, sovy, které 
si děti mohly také pohladit. Dozvěděli 
jsme se v krátkosti o jejich životě, co je 
pro ně typické, kde žijí a jakého věku se 
dožívají. Nejvíce se nám líbila sova a orel 
bělohlavý.

Bylo, žilo jedno rajče, které se jmenovalo 
slečna Anežka Červená. Bydlela na keři u ma-
lého potůčku, který byl klidný a v noci hezky 
šuměl. Jednou, když slečna Červená spala, 
zjistila, že je úplné ticho, v potůčku nebyla 
ani kapka vody. Potůček vyschl. Měla žízeň 
a řekla si, že to prozkoumá. Šla proti proudu 
mnoho dní a mnoho nocí, až došla na mís-
to, kde byl vodopád. Vylezla nahoru a uvi-
děla starého chlupatého bobra, který ležel 
na hrázi, kterou udělal. Slečna Červená ho 

poprosila, aby tu hráz zbořil, aby byla v údo-
lí zase voda, ale bobr nechtěl. Na jeho přá-
ní mu musela tedy přinést nějakou lidskou 
botu. Nevěděla si rady, a tak se kutálela do 
města do obchodu s obuví. Tam našla v od-
padkovém koši nějaké staré prošlapané te-
nisky a ty mu zanesla. Když bobr viděl staré 
a špinavé boty, praštil botami slečnu Červe-
nou po hlavě, a tak vznikl kečup. 

Sára Brózdová, 3. ročník
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Moc děkujeme za návštěvu, děti MŠ a ZŠ
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„To są jesieni czary…“

W miesiącu wrześniu przedszkolaki powitały 
panią Jesień, która ukryła dla nich w przed-
szkolu kosz pełen zdrowych smakołyków. 
Z zapałem szukaliśmy jej darów w otacza-
jącej nas przyrodzie podczas spacerów oraz 
zabaw w pobliskim lesie. Można stać się 
„małym odkrywcą“ i nazbierać tyle skarbów: 
kolorowe liście, owoce dzikiej róży, kaszta-
ny, żołędzie,.. Wszystkie dary jesieni zebra-
ne przez dzieci są wspaniałym materiałem 
do zabaw i prac plastycznych. Nie zabrakło 
również wspaniałej zabawy podczas tego-
rocznego spotkania z rodzicami i wspólne-
go puszczania latawców. Dzięki uprzejmości 
państwa Kajzarów tegoroczne latawce od-
były się w ich ogrodzie. Serdecznie dzięku-
jemy za zaproszenie i bardzo miło spędzo-
ny czas. czestniczyliśmy również w pokazie 
ptaków drapieżnych, podczas którego dzieci 
mogły obejrzeć ptaki na żywo. Dzieciaki były 
zachwycone.
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Bieg przełajowy

Po dwóch latach covidowych nareszcie roz-
biegły się i zawody sportowe. W ramach or-
ganizacji AŠSK odbyła się w Jabłonkowie 
w Miejskim Lasku dalsza edycja biegu na pr-
zełaj. Nasi uczniowie opanowali te zawody, 
wygrywając dwie kategorie: dziewczyny 
starsze i chłopcy młodsi.  

Gratulujemy!!!
Grono pedagogiczne

POZvÁNka Na vÝROčNÍ SchŮZI klUBU DŮchODcŮ
Klub důchodců při OÚ Dolní Lomná svo-
lává své členy na VÝROČNÍ ČLENSKOU 
SCHŮZI. 

Kdy: 18.11.2022 
Kde: v Hotelu pod Akáty

PROGRAM:
1. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé  
 období
2. Zpráva o hospodaření

3. Plán činností na rok 2023
4. Diskuze 
5. Pohoštění
6. Výběr členských příspěvků (120,- Kč)

Účast na schůzi potvrďte u paní Sikorové 
Katky ( v obchodě do 14.11.2022) – nutno 
pro objednání pohoštění. 

Srdečně zveme své členy. 
Milan Sikora - předseda
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Jarmark Euroregionalny

XIV Euroregionalny Jarmark w Łomnej Dolnej 
zwabił w sobotę tłumy. Na scenie jako pierwsi 
przedstawili się uczniowie czeskiej szkoły. Za-
raz po nich wystąpili uczniowie z polskiej pla-
cówki. Tematem widowiska było pokazanie 
ludzi pracujących na polu.Uczniowie zapre-
zentowali swój program w strojach ludowych, 
z akompaniamentem kapeli „Nowina”.

Liczne stragany zachęcały do kupna rękod-
zieła, wyrobów jarmarcznych, domowego 
chleba i innych artykułów spożywczych. Była 
wystawa i sprzedaż zwierząt hodowlanych 
oraz pokaz koni.
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Grono pedagogiczne
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TJ Dolní Lomná – výsledky

Český Pohár v běhu do vr-
chu – Kozubová, 28.7.2022

Závodu v běhu do vrchu se 
zúčastnili tři sportovci z řad 
TJ: Tyl, Sikorová a Kantoro-
vá. Nejlepšího výkonu do-
sáhla Agata Sikorová, která 
v kategorii juniorek obsadi-
la výborné 3.místo! 

Tradičním ,,startovacím“ 
závodem v naši přípravě je 
Gorolski świeto – Bieg o dz-
banek mleka 6.8.2022. Zá-
vodů se z důvodu nemoci 
zúčastnilo jen pár sportovců, 
kteří se většinou umístili na 
tradičním ,,bramborovém“ 
čtvrtém místě. V kategorii ju-
niorek bronz si domů dovez-
la Ester. 

Druhým tradičním závodem 
je Běh Písečnou, kterého 
jsme se zúčastnili v sobotu 20.8.2022 a opět 
si prověřili svoji kondici 

KZ v Dolní Lomné 17.9.2022 se nám podaři-
lo zvládnout na jedničku. Velké díky rodičům 
při organizaci, maminkám za výborné koláče 
a našim svěřencům za skvělé výsledky. Za 
náš oddíl bojovalo 29 sportovců a soupeři 
opravdu neměli šanci. A výsledek: 8 zlatých – 
Świerczek A., Podešva K., Suszka J.,Kawulo-
ková K., Halabrin, Sikora Aga, Szotkowska 
G. a Szotkowská A., 6 stříbrných- Sikora M., 
Suszková A., Kowolowski O., Pindurová, 
Pindur, Waclawková W., a Szotkowski S. a 3 
bronzové medaile – Nogły J., Kowolowski V. 
a Waclawková E. !
Bieg dla serca – Krapkowice Polsko, 
24.9.2022 – pod záštitou SOJ Jablunkovsko  
vyrazila 15-ti členná skupina z řad sportovců 

na běžecké závody kona-
né pod záštitou EU v Krap-
kowicach. Naši lyžaři se 
v početné skupině ne-
ztratili a na jablunkovsko 
dovezli opět cenné kovy! 
Zlato vybojovali: Sihelni-
ková Bára, Halabrinová 
Klára a její bratr Roman, 
stříbro – Podešva Klaudia 
a Pindurová Anna, bronz 
– Waclawková Ewa. Vel-
mi pěkným umístěním je 
i čtvrté místo, které vybo-
jovala Sihelniková Adéla 
a Mitrenga Samuel. Byla 
to nádherná akce a domů 
jsme si dovezli opravdu 
hodně zážitků.

Výjezd na Vysokou – 
1.10.2022, již tradiční zá-
vod na Valašsku. Mladší 
sportovci bojovali na inli-

ne bruslích  - ti starší na kolečkových lyžích. 
Na závody se sjely všechny kluby ze zlínské-
ho, olomouckého a moravskoslezského kraje-
…a o to cennější jsou výsledky, kterých jsme 
jako team dosáhli.

Zlato vybojovali: Podešva Klaudia, Mitrenga 
Samuel a Halabrin Roman. Druhé místa pa-
tří sestrám Agnieszce a Gosi Szotkowským 
a bronz Halabrinové Kláře a Kantorovi D.

Letošní sezónou v našem klubu ukončili čin-
nost zmiňovaní výše: Szotkowská Agnieszka, 
Szotkowská Małgorzata a Kantor Damian, 
kteří přestoupili do klubu Fenix Ski team Je-
seník, kde pro dorostence již ve velmi nároč-
né přípravě jsou lepší podmínky. Děkujeme 
za všechny úspěchy, kterými se náš klub díky 
nim pyšní a držíme palce – ať se daří!!!
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 PĚSTITELSKÁ PÁLENICE DOLNÍ LOMNÁ 
 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ V SEZONĚ 2022/2023 

VOLEJTE 602 777 897 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESG Dolní Lomná s.r.o., Dolní Lomná 338, tel. 602 777 897, 739 91 Dolní Lomná, Gorollza | Facebook 
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5. 10. 2022
2. 11. 2022
7. 12. 2022
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www.dolnilomna.eu
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

řijnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w październiku.


