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Vážení spoluobčané,

srdečně Vás prostřednictvím našeho tradičního

zpravodaje Lomňánek zdravím a věřím, že vstřebáváte

mnoho pozitivní energie z právě přicházejícího jara,

okořeněného velikonočními svátky. 

Od posledního vydání se zase děly věci, ale nemusíte mít

obavy, vše podstatné jsme Vám shrnuli do následujících

stránek. 

V krátkosti vyzdvihnu z obsahu nyní to nejdůležitější. 

Zájemcům o kotlíkové dotace z plánované 4. výzvy rádi

pomůžeme s vyřízením žádostí o kotlíkovou dotaci.

Nyní nás v této záležitosti můžete kontaktovat.

Dále se v letošním roce budou realizovat terénní úpravy

a výsadba zeleně kolem rybníka pod kostelem, pořídilo

se příslušenství k novému traktoru, schválili jsme

pořízení 2. změny územního plánu obce a o dalších

plánovaných, či již zahájených projektových

dokumentacích se dozvíte více uvnitř. 

Nyní je nejpodstatnější informací, že od  

25. dubna 2022 bude obecní úřad přestěhován do nové

budovy na výletišti. 
Těšíme se na Vás v nových

prostorách a samozřejmě jsme zde pro Vás. 

Přeji Vám krásné a pohodové 

Velikonoce.

Kamil Kawulok
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Bylo, nebylo...
27.11.2021 Předadventní trh domácích
výrobků
1. ročník této akce se uskutečnil v areálu výletiště, kde se ve
dvou prodejních stáncích prodávaly zabijačkové dobroty. 
O domácí výrobky byl tak velký zájem, že ti, kteří zaváhali a
přišli odpoledne, již nenakoupili vše, některé výrobky, jako
třeba sekaná, byly vyprodané. 
Na trhu nechyběli ani naši včelaři, prodávali zde ručně
vyráběné svíčky z vosku s vánoční tématikou a také
nemohla chybět jejich pověstná medovina.
Kouzelnou, předvánoční atmosféru podtrhly vánoční koledy
a také první sněhové vločky. 
Budeme doufat, že se z této akce stane krásná tradice a
bude se opakovat každoročně.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na náročných přípravách
dny předem, tak i v samotný prodejní den.
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4.12. 2021 Mikuláši, čerti a babka znovu na
scéně
Napětí stoupá, v dáli jdou slyšet kravské plechové zvonce,
už jsou za humny... Honem děti, ještě si rychle zopakujte
modlitbu či básničku. Šestičlenná  výprava obchází lidské
příbytky, Mikuláši rozdávají pamlsky a chrání děti i dospělé
před čertisky, kteří prahnou po nějaké zlobivé duši. Babka se
taky staví na stranu dobra a vysvětluje čertům, že příště to
už snad bude lepší...
A bude? Dejte si na nás pozor, za rok jsme tu zas!

Cyklostezka nejen na kolo, ale i na běžky
Letošní zimní sezónu si zajisté
užili běžkaři. Poprvé mohli využít
běžkařskou trasu na nové
cyklostezce. Děkujeme tímto obci
Dolní Lomná za přípravu
běžkařské stopy.

Nový traktor TYM T654 s příslušenstvím
nahradil starý ZETOR
Na konci loňského roku obec pořídila nový traktor TYM
T654 od firmy Agroservis Opava s.r.o. Cena bez DPH činila 
1 022 000 Kč. Součástí traktoru je čelní nakladač, řetězy,
zadní polohovací radlice, zametač a nyní nově i mulčovač.

Pro příznivce elektrokol máme dobrou zprávu a sice, že
obec díky dotaci ze SOJ pořídí 2 nabíjecí stanice. Umístěné
budou u střediska Relax u Zajonca a u nového obecního
úřadu.
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Jednalo se již o 6. ročník této krásné akce. Trasa měřila
zhruba 7 kilometrů. Sraz byl v 11.00 hod u autobusové
zastávky před obchodem, kde se připravovaly a vázaly
sáňky za koňské spřežení. Celkem 8 koní a 2 traktory táhly
děti i dospělé směrem ke Kyčmolu a dále směrem k
Lačnovu. Složitější terén zvládly traktory, rovinky zase
koníci. Počasí tomuto dni přálo a nádherné výhledy těšily
každého z nás. V mezizastávce na nás čekal p. Dalibor
Smetana s připraveným ohněm na opékaní buřtů, teplým
čajem a tatrankou. Velké poděkování patří majitelům koní za
to, že si našli čas a byli ochotni se podílet na radosti dětí i
dospělých. Děkujeme také zaměstnancům obce a dalším
dobrovolníkům, kteří již den předem připravovali trasu, a
dokonce nahazovali ze strání sníh na část cest, tam kde už
nebyl.

12.2.2022 Lomňanský Kulig se těší stále větší
oblibě
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26.2.2022 Hasičský ples roztančil Lomnou
Po covidové pauze se milovníci tance a
plesů konečně dočkali. V sobotní večer
navštívilo sál v hotelu Salajka téměř 70 lidí.
O organizaci se postarali členové SDH Horní
Lomná v čele s Pavlem Kotalou, Adamem
Gruszkou a Jaromírem Gruszkou. Krásnou
výzdobu sálu, včetně propracovaných detailů
a také fotokoutek se zábavnými rekvizitami
připravila členka SDH Karolina Sikorová. K
poslechu i k tanci hrál DJ Filip. Návštěvníky
pobavil tzv. srdíčkový tanec, kde výčet
tanečních párů byl vskutku pestrý. Na
parketu jsme mohli vidět krále a královnu,
vidličku a nůž či hada s hadicí. Nechyběla
ani bohatá tombola, dobré jídlo a pití.

Silný vítr zasáhl v tento den
celý Moravskoslezský kraj,
nevyhnul se ani Horní Lomné.
Nejvíce zasaženou oblastí
byly Kantořonki, kde padlo
více než 100 stromů a
zatarasily i hlavní silnici. Díky
poctivé práci dobrovolných
hasičů z Horní i Dolní Lomné,
se podařilo celkem rychle
silnici zprůjezdnit. 
Děkujeme jim za jejich
obětavost, píli a přejeme
hodně zdaru při jejich práci.
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17.2.2022 Popadané stromy potrápily hasiče

Obec v minulém měsíci pořídila tuto tříkolku ADVENTO
s nabíjecím akumulátorem v celkové ceně 61 600 Kč.
Bohoušek bude výborným pomocníkem při běžné
údržbě obce, svozu odpadků, přepravě vody na
zavlažování a další. 

Vozítko Bohoušek posílí vozový park obce I letos se v Lomné bruslilo
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravách ledové plochy. Ledová plocha byla hojně
využívána nejen dětmi, ale své bruslařské dovednosti
oprášili i dospělí. 
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26.3. 2022 Hokejbalový turnaj v Třinci

9.4.2022 Fotbalové utkání v rámci přeshraniční spolupráce v obci Hażlach

Velikonoční mše svaté

Zelený čtvrtek - mše svatá od 16.30 hod.

Velký pátek - obřady velkého pátku od 16.30 hod.

Bílá sobota - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně od 20.00 hod.

Velikonoční neděle -  8.00 hod. česká mše svatá, 
                                  10.30 hod. polská mše svatá.

Velikonoční pondělí - 8.00 hod. polská mše svatá,
                                  10.30 hod. česká mše svatá.

Horní Lomná má za sebou poslední aktivitu v rámci projektu
přeshraniční spolupráce s partnerskou obcí Hażlach.
Šestou a sedmou aktivitou byla vzájemná fotbalová utkání
na obou domácích půdách. Po naší podzimní hladké výhře
v Horní Lomné s výsledkem 5:1, přišla tvrdá odplata v obci
Hażlach, kdy jsme si letos odvezli doslova "výprask" v
poměru 2:9. 

Podstatou celého projektu je hlavně poznání nových
přátelství a také jednotlivých místních kultur, což se
podařilo na výbornou a díky splnění všech podmínek
projektu, je vybavena budova zázemí pro sportovce
příslušenstvím v hodnotě více jak půl mil. Kč.

Lomňanští hokejbalisté se zúčastnili turnaje v Třinci,
kdy z celkového počtu 8 týmů se umístili na
úctyhodným 5. místě. Před ně se vměstnali pouze
týmy z Třince.



558366021 obec@hornilomna.eu     

Zpravodaj obce Horní Lomná

www.hornilomna.eu

8.

Co je před námi...

30.4. 2022 Stavění máje

Přijďte podpořit naše kluky v souboji o pohár starosty Horní
Lomné, který se bude konat v sobotu 7.5. od 8.00 hod. na
víceúčelovém hřišti u obchodu. Svou účast potvrdily 4 týmy.
Domácí tým se poprvé pokusí ukořistit putovní pohár, který
se momentálně nachází u soupeřů v Třinci.

7.5.2022 Hokejbalový turnaj o pohár starosty
Horní Lomné

Minulý rok se setkání nemohlo uskutečnit z důvodu
opatřením proti nemoci Covid. Jsme rádi, že letos se situace
kolem tohoto onemocnění uklidnila a srdečně zveme
všechny naše občany 60+ na slavnostní oběd, který se
uskuteční v úterý 10.5. v 12.30 hod. v hotelu Salajka.
Nebude chybět zajímavý program a také malé překvapení.
Každý občan 60+ dostane do schránky pozvánku. Prosíme o
závazné potvrzení Vaší účasti, nejpozději do 2.5. na tel. 
č.: 558366021, popř. 773245623.
Nabízíme taktéž pomoc s dopravou k hotelu, kterou můžete
nahlásit rovněž na zmíněných tel. kontaktech. Těšíme se na
Vás.

4.6. 2022 Dětský den
Organizace tohoto dne je v přípravách, vše potřebné se včas
dozvíte,  ale již teď Vám můžeme slíbit, že i letošní ročník
bude stát za to a můžete se těšit na bohatý a zábavný
program.  Sledujte naše obecní stránky, facebook, popř.
vývěsky u autobusových zastávek. 

6.5.2022 Očkování psů

9.00 hod. Rekreační středisko Relax
9.10 hod. Salajka
9.30 hod. Obchod, autobusová točna u Koupaliště
9.50 hod. Pod Kyčmolem

Oznamujeme všem chovatelům psů v katastru obce Horní
Lomná, že povinné očkování proti vzteklině proběhne v
pátek, dne 6.5.2022 na těchto místech:

Očkování se provádí za poplatek 300 Kč za psa. Vakcína je
platná  3 roky. Vakcinace proti vzteklině je pro psy povinná.
Na místě je možné nechat psa očipovat za úhradu 550 Kč,
příp. zakoupit antiparazitní přípravky. Očkování bude
provádět MVDr. Kovář, mobil 773 520 600.

Rekonstrukce mostu – směr Kyčmol
Během měsíce května až srpna je plánována rekonstrukce
mostku směrem ke Kyčmolu. Objízdná trasa bude vedena
přes provizorní most, takže doprava v tomto místě nebude
výrazně omezena. 

10.5.2022 Setkání občanů 60+

1.5.2022 Pouť na památku Nalezení sv. kříže

6.30 polská mše svatá,
8.00 slovenská mše svatá,
9.30 česká mše svatá,
11.00 polská mše svatá.

Mše svaté: 

V týdnu od 19.4.-22.4 proběhne stěhování obecního úřadu.
Z tohoto důvodu bude úřad uzavřen. Úřad bude přestěhován
do budovy sportovního zázemí v centru obce, vedle
fotbalového hřiště. Těšíme se na Vás v nově zařízených
prostorách. 

Stěhování obecního úřadu 

Letošní investiční plány obce
Po náročném roce, kdy obec realizovala spoustu investičních
akcí, nezahálíme ani letos. Tento rok se nese v duchu
příprav projektů na další velké akce v obci.

Cyklodoprava v obci Horní Lomná – II. etapa
Zázemí víceúčelového hřiště
Rekonstrukce bývalého obecního úřadu
Odkanalizování oblasti Stoligy a Louka

Jedná se o zhotovení projektových dokumentací na tyto
investiční akce:

Bezesporu největším letošním projektem obce bude
realizace parčíku pod kostelem, s názvem Projekt
sadovnických úprav parku Horní Lomné. Cílem  je vytvořit
odpočinkovou zónu v intravilánu obce, která bude
obohacena výsadbou nových, ale do zdejší krajiny patřících
rostlin a dřevin. Součástí projektu je vytvoření zpevněných
pochůzích ploch.

Po dvouleté pauze se konečně uskuteční tradiční stavění
máje. Májka se bude stavět u hotelu Salajka od 15.00 hod. a
jak tradice velí, nejdříve svobodné dívky nazdobí stuhami
vršek májky a následně svobodní hoši předvedou svou sílu.
Všichni jsou srdečně zváni k posezení u táboráku. Důležitým
úkolem zúčastněných bude svým zpěvem odradit číhající
vetřelce před pokácením.

I letos si můžete zdarma odebrat kompost

Opětovně děkujeme společnosti SMOLO  za jejich dar v
podobě kompostu vhodného na úpravu vašich zahrad. V
průběhu května bude pro Vás k dispozici  na obvyklém místě
– parkoviště pod kempem.
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Typ zdroje tepla Limit (Kč)

Plynový
kondenzační kotel

100 000
omezeno!

Kotel na biomasu s
ruční dodávkou paliva,

vč. akumulační
nádrže/se samočinnou

dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo 180 000
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Tato výzva představuje poslední šanci získat finanční
podporu na instalaci ekologického zdroje vytápění před
zákazem provozu starých kotlů od 1. září 2022 (bude možno
používat pouze kotle s emisní třídou 3 a výše). Za provoz
nevyhovujícího kotle bude hrozit pokuta ve výši až 50.000,-
Kč.

Kotlíkové dotace – IV. výzva

Kotlíková dotace může být použita na pořízení plynového
kondenzačního kotle, kotle na biomasu nebo na tepelné
čerpadlo. Dle nejnovějších informací z kraje, bude do určité
míry omezena výměna starého kotle za plynový
kondenzační kotel v souvislosti s aktuálním
mezinárodním děním.  Ministerstvo životního prostředí
garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v
případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla
na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v
termínu do 30. 4. 2022.

Další změnou je navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze
130.000 Kč na 180.000 Kč.

Nad rámec této dotace z Moravskoslezského kraje, poskytne obec ze svého rozpočtu každému úspěšnému
žadateli dotaci ve výši 10.000 Kč.
Předpokládáme, že výzva pro občany bude vyhlášena dne 1. 6. 2022 se začátkem příjmu žádostí od 1. 7. 2022.

Inzerce
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Zastupitelstvo na svém 22. zasedání schválilo novou
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s
účinností od 1.1.2022. Celé znění vyhlášky je zveřejněno na
stránkách obce: www.hornilomna.eu v sekci Dokumenty –
Obecně závazné vyhlášky.

Základní sazba poplatku pro občany a chataře činí 700 Kč,
přičemž jsou zohledněny úlevy pro občany trvalé hlášené v
obci. Občané mladší 18 let a starší 70 let platí poplatek ve
výši 500 Kč. Poplatek je splatný do 30.6.2022.

Poplatek za vývoz odpadů můžete uhradit hotově do
poklady OÚ, anebo bezhotovostním převodem na č.ú.:
26220781/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné/evidenční domu. Platbu můžete provést celkově
jednou částkou za celou rodinu.

Platba odpadů za rok 2022

Vypalování trávy

S přicházejícím jarem nastává čas úklidu zahrad, polí apod. Pálení klestí a shrabané trávy není vyloženě zákonem
zakázáno, ale je třeba dodržet několik pravidel. Zejména nepálit klestí při větrném počasí, alespoň 50 m od okraje lesa.
Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru. Mějte vždy připravený dostatek hasících prostředků pro případ, že by se oheň
vymknul kontrole.
V případě velkého mno�žství odpadu je nutné po dobu 5 dnů nebo do vydatného de ště místo pálení kontrolovat.
Doporučujeme každé pálení nahlásit na https://paleni.izscr.cz/. 

Samostatnou kapitolou je pak plošné
vypalování trávy a porostů. To zákon
vyloženě zakazuje! Přesto se hasiči i u nás
v obci potýkají s takovýmto jednáním. Při
vypalování trávníků se požár velmi rychle
šíří a není v rukách jedince jej uhasit. Proto
důrazně žádáme občany, aby se vyhnuli
takovému jednání.

Odstrašujícím příkladem je požár v obci z
konce března, který vznikl pálením klestí v
blízkosti lesa. K případu   vyjíždělo 11
hasičských jednotek.

Proč obce zvýšují ceny za odpady?
Od ledna začal platit nový odpadový zákon. Počítá s
ukončením skládkování až v roce 2030, avšak už nyní
zvyšuje poplatky za skládkování. Obce má motivovat k vyšší
míře třídění. Za část skládkovaného odpadu bude poplatek
pro obce stejný, jako je nynější paušál, tedy 500 korun za
tunu. Platí přitom omezení, že každá osoba s trvalou
adresou v místě vytvoří do 200 kilogramů odpadu. Bude-li
produkce odpadu větší než 200 kg na obyvatele, bude
poplatek vyšší, a to 800 korun za tunu.

Hmotnostní limit se bude časem snižovat na 120 kilogramů
na obyvatele v roce 2029 a poplatek za nadlimitní odpad
poroste. V roce 2023 má činit 1000 Kč, v roce 2025 pak
1500 Kč a v roce 2029 to bude 1850 Kč za tunu. 

Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění
využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a
nastartování recyklačního průmyslu. K recyklovatelným
materiálům bude nyní vedle papíru a lepenky patřit také
buničina.

Jednoduše řečeno, cenu místního poplatku za vývoz odpadů
a možné budoucí zvýšení poplatku v naší obci bude
ovlivňovat váš přístup k třídění odpadů. Sami víme, kolik je
dnes obalových materiálu jen z běžného nákupu. Denně se
setkáváme s ignorováním třídění a nacházíme v komunálním
odpadu vhozené plasty či papíry. 

Prosíme, nebuďme lhostejní k ostatním občanům. Na
obecním úřadě jsou pro Vás zdarma k dispozici  modré pytle
na papír a žluté na plast. Stačí pak naplněné pytle přivézt k
obecnímu úřadu. Tímto přístupem nezatížíte obecní systém
odpadového hospodářství a ovlivníte možné zvýšení cen
poplatku za odpad, přispějete k efektivnímu třídění a k
ochraně přírody. Děkujeme!

http://www.hornilomna.eu/
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Na březích malebné říčky Lomná leží dvě stejně malebné
obce – Dolní Lomná a Horní Lomná. Čas letí jako bláznivý,
a letos je to už 90 let od založení ZO ČSV Dolní Lomná,
která nyní sdružuje už čtvrtou generaci místních včelařů.

ZO ČSV Dolní Lomná slaví 90 let

Nadmořská výška se v těchto obcích pohybuje od 450 m do
1000 m, a je s ní spojeno chladnější podnebí s
dlouhotrvající zimou a sněhovou pokrývkou. Toto vše
ovlivňuje mední výnosy a jsme zde spokojeni s průměrem
10 kg medovicového (lesního) medu z jednoho včelstva.
Hlavním zdrojem a zárukou snůšky kvalitního nektaru z jedlí
a dalších nektarodárných stromů a keřů je určitě všem
známý prales Mionší. Také v povodí říčky Lomná je
množství vrb, olší, lísek, bříz a javorů, které poskytují
včelám pyl jako jejich základní obživu. Květového medu si
tady moc neužijeme právě z důvodu povětrnostních
podmínek, takže ho jako správní hospodáři necháváme
většinou našim včelkám.
V našem údolí vyrostlo mnoho osobností, a to nejenom v
našem oboru včelařství, ale také v řezbářství a myslivosti.
Někteří naši spoluobčané fungují dokonce ve více spolcích
jako „3 v 1“. 
Určitě neuškodí trochu zabrousit do historie našeho spolku.
Se včelařením tady začínal pan učitel Jan Korzenný st.
Později zavedla Správa státních lesů v Dolní a Horní Lomné
racionální chov včel a zřídila několik velkých včelínů, o které
pečoval odborně školený včelmistr a chovatel matek pan
Ludvík Jurzykowski.

Včelaření bylo vždy v naší obci podporováno i oběma
obecními úřady. V Dolní Lomné starostoval významný včelař
pan Viktor Sikora a jeho manželka paní Marie Sikorová byla
funkcionářkou naší ZO a pracovala i v Okresní organizaci
ČSV ve Frýdku-Místku. V těchto časech byl předsedou naší
ZO p. Alois Noga a po něm tuto funkci převzal pan František
Filipek. Tito předsedové velmi dobře zajišťovali chod naší ZO
a patří jim velký dík za odvedenou práci. Již v době jejich
předsedování se organizovaly kurzy chovu matek, které vedl
skutečně včelařský velikán v chovu včelích matek pan Emil
Macura z Nýdku. Povídalo se o něm, že na podlaze jeho
včelína jste si mohli prostřít a jíst přímo ze země. Jedna z
jeho přednášek proběhla i na chatě Lučebník, a musím
přiznat, že jsem dodnes lepší přednášku nezažil.

V dnešním čase má naše ZO celkem 37 včelařek a včelařů,
a také v předchozích letech byl jejich počet podobný.
Nejvýše měla naše ZO 45 členů, ale bohužel včelaři nám
stárnou a odcházejí tam, kam musíme všichni, takže jsme
rádi, že se nám daří najít i mladé pokračovatele. Počet
včelstev je různý, pohybuje se od 380 – 550. Tento počet je
dostatečný a zajišťuje nám opylení v našem údolí včetně
ovocných zahrad, a tak občané mohou díky našim pilným
opylovačům sklízet úrodu ze svých ovocných stromů a keřů.
.

Náš obor Včelařství je v našem údolí velmi potřebný, má
zde tradici, a také proto se funkcionáři snaží propagovat
včelaření na všech akcích, které jsou zde organizovány
obecními úřady Dolní a Horní Lomné. Účast na těchto
akcích je neskutečně vysoká a často nelze najít místo k
zaparkování. U našeho stánku ČSV je vždy plno
návštěvníků, kteří tu mají možnost ochutnat kvalitní med,
medovinu a další včelí produkty. Velkou podporu máme v
sídle našeho svazu v Praze, kde se mi podařilo zajistit
dostatek propagačních a vzdělávacích materiálů, díky
kterým má široká veřejnost možnost seznámit se s naším
krásným koníčkem. Dík patří i členům a hlavně členkám
naší ZO, které pomáhají zajistit hladký průběh všech těchto
akcí, a širokou škálu včelích produktů doplňují vlastnoručně
zdobenými medovými perníčky i dalším medovým pečivem. 

Náš spolek ZO ČSV Dolní Lomná spoluorganizuje také řadu
akcí v Horní Lomné, kde už 2 roky máme včelařskou
klubovnu s bohatou včelařskou expozicí. Spolupořádáme
také Dětské dny na zdejším fotbalovém hřišti. Na jeden z
těchto dnů zavítal i bývalý redaktor našeho měsíčníku
Včelařství, a byl velmi mile překvapený úrovní konané akce.

V minulém roce byla snůška medu od našich včeliček
skvělá, takže jsme mohli v předvánočním čase společně s
místopředsedou naší ZO panem Zdeňkem Peterem obdařit
skleničkou medu naše děti v místní české a polské
mateřské škole, a také v české a polské základní škole. Je
to první krok k oslavám našeho významného jubilea a
rozzářené úsměvy dětí, milé přijetí a poděkování dětí i jejich
učitelek je i pro nás krásnou odměnou. Snad i v roce 2022
bude medu dostatek, a tuto akci budeme moci zopakovat.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem stávajícím
funkcionářům naší ZO za spolupráci v těchto nelehkých
podmínkách, které vznikly díky řadě vládních omezení a
protikovidových opatření. 

Miroslav Poništ - předseda ZO ČSV Dolní Lomná
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Zažijte více v Těšínském Slezsku. 
Slevová karta Těšínské Slezsko Region Card poskytuje návštěvníkům slevy na ubytování ve vybraných hotelech a
penzionech, dále na wellness procedury, skipasy, na vstupy do bazénů, do muzeí, na rozhledny a na další turistické
atrakce. Výše slev dosahuje i 100 %. 
Kartu lze získat v síti informačních center od Mostů u Jablunkova po Bohumín nebo u smluvních partnerů. Více informací
zájemci najdou na webu www.tscard.cz nebo www.tesinskeslezsko.cz. 

http://www.tscard.cz/
http://www.tesinskeslezsko.cz/
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Nejen pro děti připravila katechetka Ivona Szkanderová.
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