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USNESENÍ
31. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.3.2018

konaného v kanceláři starostky Obecního úřadu v Dolní Lomné 

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.   U r č u j e 

31/1406 Zapisovatelku p. Renatu Pavlinovou 

31/1407 Ověřovatelé zápisu p. Ivan Kluz, 
JUDr. Josef Zubek

31/1408 Navrhovou komisi ve složení p. Alois 
Kawulok, p. Miroslav Stefek a p. Pa-
vel Boháč 

II.   S c h v a l u j e

31/1409 Předložený program 31. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

31/1410 Výsledky provedených inventur 
majetku obce a příspěvkových or-
ganizací k 31.12.2017 

31/1411 Rozpočet obce Dolní Lomná na 
rok 2018 ve výši 45 593 264,00 Kč 
v příjmové i výdajové části se zapo-
jením počátečního zůstatku 

31/1412 Zrušení zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku „Přístavba, nástavba 
a stavební úpravy budovy ZŠ“ ze 
dne 19.2.2018

31/1413 Vyhlášení nového výběrového řízení 
na dodavatele stavby „Přístavba, ná-
stavba a stavební úpravy budovy ZŠ“ 

31/1414 Příjem dotace z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy s Moravskoslezským 
krajem na na stavbu “Dolní Lomná 
– čištění odpadních vod – domovní 
ČOV“ 

31/1415 Žádost o podporu s dofi nacováním 
stavby „Přírodní zahrada u Mateř-

ské školy s polským jazykem vy-
učovacím“ – Státní fond životního 
prostředí ČR

31/1416 Žádost o podporu s dofi nancová-
ním stavby „Přístavba, nástavba 
a stavební úpravy budovy ZŠ“ – Mni-
sterstvo fi nancí ČR, program OSFA

31/1417 Příjem dotace z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje a souhlasí 
s uzavřením smlouvy s Moravsko-
slezským krajem na stavbu „Re-
konstrukce místní komunikace 
Mostořonka“ Moravskoslezský kraj

31/1418 Žádost o poskytnutí dotace na 
projekt „Modernizace vybavení zá-
kladní školy – IROP“

31/1419 Žádost o poskytnutí dotace na 
stavbu „Cyklostezka údolím Lom-
né – III. etapa“ – Státní fond do-
pravní infrastruktury

31/1420 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
realizaci stavby „Dolní Lomná – bez-
bariérová trasa pro pěší“ (změna čís-
la účtu a osoby oprávněné jednat ve 
věcech smluvních) – CSK Invest, s.r.o.

31/1421 Realizaci projektu „Rekonstrukce 
elektroinstalace a kanalizace“ – 
autokemp

31/1422 Návrh projektu „Prodloužení cyk-
lostezky z Dolní Lomné“ (směrem 
na Jablunkov a Mosty u Jablunko-
va) - Sdružení obcí Jablunkovska

31/1423 Smlouvu o spolupráci obcí v pro-
jektu „Cyklodoprava v obci Horní 
Lomná“
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31/1424 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na 
zpracování „Územního plánu Dolní 
Lomná“ - Urbanistické středisko 
Ostrava, s.r.o.

31/1425 Vytvoření 3 pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací 
- Úřad práce ČR

31/1426 Smlouvu o převodu vlastnictví 
majetku České republiky – elek-
trocentrála pro SDH Dolní Lomná 
– Záchranný útvar Hasičského zá-
chranného sboru České republiky

31/1427 Smlouvu o převodu vlastnictví ma-
jetku České republiky – hasičské 
přilby pro SDH Dolní Lomná – Zá-
chranný útvar Hasičského záchran-
ného sboru České republiky

31/1428 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Klub 
stolního tenisu Dolní Lomná ve výši 
32 250,- Kč

 31/1429 Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro 
Klub myslivců Dolní Lomná ve výši 
1 000,- Kč/1 kus odloveného divo-
kého prasete

31/1430 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Ob-
čanské sdružení SSK Dolní Lomná 
ve výši 20 000,- Kč

31/1431 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Klub 
důchodců Dolní Lomná ve výši 
20 000,- Kč

31/1432 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro PZKO 
ve výši 20 000,- Kč

31/1433 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Koli-
ba občanské sdružení Košařiska ve 
výši 3 000,- Kč

31/1434 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Český 
svaz ochránců přírody, ZO Nový Ji-
čín ve výši 1 000,- Kč

31/1435 Přijetí fi nančního daru na nákup 
pomůcek ve výši 4 000,- Kč pro 
Základní školu a Mateřskou školu 
Dolní Lomná 149, příspěvková or-
ganizace

31/ 1436 Příspěvek na plavecký výcvik pro 
Základní školu H. Sienkiewicze 
s polským jazykem vyučovacím, 
Jablunkov, elokované pracoviště 
Dolní Lomná

31/1437 Příspěvek z rozpočtu Obce Dolní 
Lomná pro Základní školu a Ma-
teřskou školu Dolní Lomná 149, 
příspěvková organizace ve výši 
825 000,- Kč 

31/1438 Kofi nancování projektu „Moderni-
zace vybavení základní školy“ pro 
Základní školu a Mateřskou školu 
Dolní Lomná 149, příspěvková or-
ganizace, ve výši 100 000,- Kč 

31/1439 Příspěvek z rozpočtu Obce Dolní 
Lomná pro Základní školu H. Si-
enkiewicze s polským jazykem vy-
učovacím, Jablunkov, elokované 
pracoviště Dolní Lomná, ve výši 
290 000,- Kč 

31/1440 Příspěvek z rozpočtu Obce Dol-
ní Lomná pro Mateřskou školu – 
Przedszkole, Školní 800, Jablun-
kov, elokované pracoviště Dolní 
Lomná, ve výši 26 000,- Kč 

 Pořízení stolu a tiskárny v rámci 
rozpočtu - Przedszkole, Školní 800, 
Jablunkov, elokované pracoviště 
Dolní Lomná

31/1441 Kofi nancování projektu „Přírodní 
zahrada u Mateřské školy s pol-
ským jazykem vyučovacím“ ve výši 
56 000,- Kč
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31/1442 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Tělo-
výchovnou jednotu Dolní Lomná 
ve výši 48 000,- Kč

31/1443 Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro 
NIPPON JUJITSU CZECH REPUBLIC 
ASSOCIATION, o.s. ve výši 32 000,- Kč

31/1444 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Český 
svaz chovatelů Jablunkov ve výši 
3 000,- Kč

31/1445 Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro 
Konvent sester Alžbětinek ve výši 
5 000,- Kč

31/1446 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Slez-
skou diakonii Dolní Lomná ve výši 
10 000,- Kč

31/1447 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Sbor 
dobrovolných hasičů Dolní Lomná 
čp. 185 ve výši 10 000,- Kč

31/1447 Příspěvek z rozpočtu Obce Dolní 
Lomná pro Jednotku sboru dob-
rovolných hasičů Dolní Lomná 
čp. 185 ve výši 120 000,- Kč

31/1448 Návratnou fi nanční podporu na po-
řízení osobního vozidla

31/1449 Dodatek č. 9 - Zásady pro posky-
tování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva obce 

31/1450 Obecně závaznou vyhlášku obce 
Dolní Lomná č. 1/2018 – stanovení 
společného školského obvodu zá-
kladní školy a mateřské školy

31/1451 Zařazení pozemků do změny územ-
ního plánu obce Dolní Lomná – 
p. Richard Fiedor, p. Jan a p. Vivien 
Kawulokovi, p. Marek Pieter

31/1452 Zapojení v projektu MAP II a nosite-
le projektu město Jablunkov

31/1453 Poděkování Radě města Jablunkov 
a odboru ŽP 

31/1454 Přidělení bytu v „Chráněných by-
tech“ – p. Vladislav Bilko

31/1455 Provozování Hotelu Pod Akáty 
v gesci Obecního úřadu Dolní 
Lomná s kladným hospodářským 
výsledkem

31/1456 Prodloužení pracovní smlouvy 
o 2 měsíce – p. Jarmila Czeczotko-
vá

31/1457 Povolení jiné výdělečné činnosti – 
p. Marek Przepiora

31/1458 Podání žádosti o dotaci na realizaci 
výstavby bytů

31/1459 Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro 
Klub seniorů horské služby ve výši 
1 000,- Kč

31/1460 Smlouvy o poskytnutí dotace na 
kofi nancování projektu „Kotlíková 
dotace“, RD 175, RD 303, RD 169

31/1461 Vratku přeplatku na poplatku TKO 
– p. Szkanderová

31/1462 Refundaci nákladů na pořízení in-
dukční desky – p. Marie Sikorová

31/1463 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Matici 
slezskou ve výši 50 000,- Kč

III.   B e r e   n a   v ě d o m í

31/1464 Zprávu o kontrole plnění usnesení 
z 30. zasedání zastupitelstva obce

31/1465 Registraci žádosti o dotaci na stav-
bu „Dolní Lomná – lokalita Závodí 
– kanalizace a ČOV“ – Ministerstvo 
životního prostředí ČR
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31/1466 Postup realizace stavby „Zřízení 
bezbariérového vstupu a WC včet-
ně přemístění pošty do přízemí“ 

31/1467 Postup realizace stavby „Dolní 
Lomná – bezbariérová trasa pro 
pěší“ – chodník pro pěší – CSK In-
vest, s.r.o.

31/1468 Návrh řešení odpadového hospo-
dářství 

31/1469 Realizaci a dokončení projektu 
„Územní plán Dolní Lomná“

31/1470 Návrh realizace projektu „Smyrečí“

31/1471 Návrh nájemní smlouvy – p. Zde-
něk Sikora 

31/1472 Postup ve věci „Kupní smlouvy – 
plynofi kace obce“

31/1473 Postup ve věci „Kupní smlouvy – 
přípojka NN Kamenitý“

31/1474 Žádost o odprodej obecních po-
zemků

31/1475 Žádost o převedení hospodářské-
ho výsledku roku 2017 do fondu 
rezerv pro Základní školu a Mateř-
skou školu Dolní Lomná 149, pří-
spěvková organizace

31/1476 Zápis z kontroly místních komuni-
kací poškozených vlivem zvýšené 
kůrovcové těžby a stanovisko Mo-
ravskoslezského kraje

31/1477 Nařízení vlády o vymezení někte-
rých pojmů a podmínek při naklá-
dání s majetkem státu

31/1478 Směrnici MŽP o poskytování fi -
nančních prostředků ze státního 
fondu ŽP ČR

31/1479 Žádost manželů Sikorových o pře-
vod pozemku p.č. 2583/1 v majetku 
LČR, s.p.

31/1480 Zápis o otevření pokladniček sbír-
kové akce „Tříkrálová sbírka“

IV.   N e s c h v al u j e 

31/1481 Žádost o podporu projektu – Spolek 
pro Faunapark ve Frýdku - Místku 

31/1482 Výzvu zastupitelům obcí a měst ČR 
– Petice spravedlivé odměny členů 
volebních komisí

V.   S t a n o v í

31/1483 Komisi pro otvírání a hodnoce-
ní nabídek výběrového řízení na 
stavbu „Dolní Lomná – čištění od-
padních vod – domovní ČOV“ ve 
složení: p. Pavel Boháč, p. Miroslav 
Stefek, p. Alois Kawulok, JUDr. Jo-
sef Zubek a p. Ivan Kluz

31/1484 Komisi pro otvírání a hodnocení 
nabídek výběrového řízení na stav-
bu „Přístavba, nástavba a staveb-
ní úpravy budovy ZŠ“ ve složení: 
p. Pavel Boháč, p. Miroslav Stefek, 
p. Alois Kawulok, JUDr. Josef Zu-
bek a p. Ivan Kluz

31/1485 Komisi pro otvírání a hodnoce-
ní nabídek výběrového řízení na 
stavbu „Rekonstrukce místní ko-
munikace Mostořonka“ ve složení: 
p. Pavel Boháč, p. Miroslav Stefek, 
p. Alois Kawulok, JUDr. Josef Zu-
bek a p. Ivan Kluz

31/1486 Výši nájemného pronajímaných 
pozemků pro pořádání kulturních 
akcí – 5.000,- Kč/1 kulturní akce

VI.   U k l á d á 

31/1487 Vyhlášení výběrového řízení na 
stavbu „Rekonstrukce místní ko-
munikace Mostořonka“ – Morav-
skoslezský kraj 

 Odp.: Renata Pavlinová, starostka 
obce 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce 
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31/1488 Vyhlášení výběrového řízení řízení 
na dodavatele stavby „Přístavba, ná-
stavba a stavební úpravy budovy ZŠ“ 

 Odp.: Renata Pavlinová, starostka 
obce 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce 

31/1489 Dokončit zadávací řízení stavby 
„Dolní Lomná – čištění odpadních 
vod – domovní ČOV“

 Odp.: Renata Pavlinová, starostka 
obce 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce 

31/1490 Zadat zpracování projektové do-
kumentace a žádost o poskytnutí 
dotace na projekt „Výstavba bytů“

 Odp.: Renata Pavlinová, starostka 
obce 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

Renata Pavlinová, starostka obce
Pavel Boháč, místostarosta obce

USNESENÍ
32. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.4.2018

konaného v kanceláři starostky Obecního úřadu v Dolní Lomné 

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.   U r č u j e 

32/1491 Zapisovatelku p. Renatu Pavlinovou 

32/1492 Ověřovatelé zápisu Ing. Jachnicki, 
JUDr. Josef Zubek

32/1493 Navrhovou komisi ve složení p. Alois 
Kawulok, p. Miroslav Stefek a p. Pa-
vel Boháč  

II.   S c h v a l u j e

32/1494 Předložený program 32. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

32/1495 Zadávací dokumentaci výběrového 
řízení na stavbu „Přístavba a ná-
stavba budovy ZŠ v Dolní Lomné“ 
- Ministerstvo školství a mládeže ČR

32/1496 Zadávací dokumentaci výběrového 
řízení na stavbu „Rekonstrukce míst-
ní komunikace Mostořonka“ - Kraj-
ský úřad Moravskoslezského kraje

32/1497 Zadávací dokumentace výběrové-
ho řízení na stavbu „Dolní Lomná 
– lokalita Závodí – bezbariérová 
trasa pro pěší – 2. etapa“ – MAS 

32/1498 Darovací smlouva od města Jab-
lunkov 

32/1499 Smlouvu o poskytnutí příspěvku 
ve výši 5.000,- Kč – Nikdy nejsi sám-
…z.s.

III.   B e r e   n a   v ě d o m í

32/1500 Zprávu o kontrole plnění usnesení 
z 31. zasedání zastupitelstva obce

IV.   S t a n o v í

32/1501 Komisi pro otvírání a hodnocení 
nabídek výběrového řízení na stav-
bu „Dolní Lomná – lokalita Závo-
dí – bezbariérová trasa pro pěší – 
2. etapa“ ve složení: p. Pavel Boháč, 
p. Miroslav Stefek, p. Alois Kawulok, 
JUDr. Josef Zubek a p. Ivan Kluz

Renata Pavlinová, starostka obce
Pavel Boháč, místostarosta obce
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SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Datum sběru Den Stanoviště kontejnerů Kontejner 40m3

26.5.2018 sobota

Jestřábí – točna 1

Řeka – rest. Mánes 1

Mlýny 1

Sběrný dvůr Jablunkov – Bělá: Provozní hodiny : •   Pondělí         08:00 - 16:30
      •   Úterý            08:00 - 14:00
      •   Středa           08:00 - 16:30
      •   Čtvrtek         08:00 - 14:00
      •   Pátek            08:00 - 14:00
      •   Sobota          07:30 - 12:00
      •   Neděle          Zavřeno

      •   Středa           08:00 - 16:30
      •   Čtvrtek         08:00 - 14:00
      •   Pátek            08:00 - 14:00
      •   Sobota          07:30 - 12:00
      •   Neděle          Zavřeno

Připomínka výročí konce 2. sv. války
Na začátku května si připomínáme výročí 
konce 2. sv. války. Letos tak učiníme prostřed-
nictvím dopisu jednoho dvacetiletého vojáka, 
který na základě Volklisty nedobrovolně sloužil 
v německé armádě, jako mnoho jiných z Jab-
lunkovska. Dopis vám přiblíží jeho pocity i do-
bovou atmosféru. Jména těch, kteří na frontě 
zahynuli, se na žádných pomnících nevyskytují. 

24. 1. 1943 Rusko
Milý Erwine!

Včera jsem dostal v dopise od Susky Tvoji ad-
resu a konečně Ti mohu napsat pár řádků. No, 
můj milý chlapče, jak se Ti vede? Stejně jako 
Ty se nacházím na Dálném východě a doufám 
v něco lepšího. Osud si s námi dovoluje nepří-
jemně zahrávat a zavádí nás na různé cesty 
daleko od domova. Kdepak je dnes ten krásný 
čas našeho mládí? Kde jsou ty noci s jasnou ob-
lohou v našich Beskydech? Naše mládí prošlo 
jako nějaký sen a zdá se, že už se nikdy nevrá-
tí. A přitom to byl teprve jeho začátek, vůbec 

jsme si ho moc neužili. Jak vzdálené jsou ty 
časy na Kubalonce, ty bezstarostné večery na 
stráni! Ty kouzelné noci, které se ničím nelišily 
od současných, až na to, že dnes tichou, ro-
mantickou náladu přebíjí hluk dělových salv. 
Na nebi je tentýž měsíc, svědek nynějších scén, 
mlčící a ponurý, pobouřený vším, co se na zemi 
děje. V místě, jako je toto, naprosto umírá ro-
mantismus, umírá ten delikátní duch života - 
a s ním i člověk. A když dnes stojím za svitu 
měsíce v noci na stráži, stejný měsíc se mi vy-
smívá, nejen mně, ale všem lidem - a já se cítím 
mizerně a propadám beznaději. Erwine, kdysi 
jsem byl jiný a je otázka, zda ještě někdy budu 
schopen takový být. Neboť to vše má morální 
dopad, jako kdybys onemocněl. Přestože se 
většinou snažím tvářit vesele a jen výjimečně 
jsem melancholický, v srdci mám bolest, která 
mi zůstane už navždy. Jsme ve středním úse-
ku, pár stovek metrů od nás leží „Ivan“ v lese 
a nedopřává nám odpočinku. Už pár týdnů 
tu panuje nepříjemný chlad, ale ten nám tolik 
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nevadí. Sedíme v bunkru a „dmuchamy 
w zmarzłe łapy“. O dovolené si můžeme nechat 
zdát a slovo Urlaubschein se rozplývá v dáli.

Momentálně jen toužím opustit tuto Bohem 
prokletou zemi a dostat se zpět do našich 
Beskyd, kde se pak budeme moci opět setkat. 
Vydrž, neboť my se musíme vrátit proto, aby-
chom si mohli užívat života v míru.

Pomalu budu končit, co nejsrdečněji Tě zdra-
vím a přeji Ti vše nejlepší v roce 1943. Pozdra-
vuj ode mne také svoji sestru, protože ona mi 
„ciekawie tkwie w pamięci, kiedy samotny 
nocą mierze stopami ruską ziemię skracając 
długie godziny warty“.

Twój niezapomnieny Franek

Z němčiny přeložila M. Křenková

Dobové pohlednice 
z východní fronty
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Bronisłav Procner *17.10.1929 – †1.4.2018
Należał do ludzi, którzy po II wojnie światowej 
nadawali ton nauczycielstwu polskiemu nad 
Olzą, jego twórczym i ideowo – kulturalnym 
zamierzeniom związanym ze szczególnym 
posłannictwem tego odłamu naszej inteli-
gencji w procesie istalnym przeobrażeń zie-
mi cieszyńskiej i jej ludzi. A nadawali ton nie 
z urzędu ani dla materialnego ekwiwalentu, 
ale z głębokiego poczucia społecznego ży-
wionego dla postawy ludu znad Olzy i dla 
jego kultury bogatej w treści i formy. 

Ukończył polonistykę na Fakultecie Peda-
gogicznym w Ostrawie. Po przejściowych 
placówkach nauczycielskich osiada na 
stałe w Łomnej Dolnej – wsi tak charakte-
rystycznej dla jabłonkowskich Beskidów, 
w których znalazł klimat swego życia. Szko-
le dolnołomnianskiej poświęcił ponad 30 lat 
gorliwej pracy kierowniczej, a wsi całą resztę 
swoich sił jako działacz kulturalny, społecz-
ny i polityczny. Zapalony folklorysta, muzyk, 
znala człowieka i krajobrazu, zdradzał po-
ważniejsze ciągały literackie, jego opowiada-
nia oraz felietony w „Zwrocie“ czy „Głosie 
Ludu“ kształtowały nasz klimat kulturalny 
i towarzyski od końca lat piećdziesiątych. 

Pasja twórcza jednakże kierowała się włas-
ną logiką i podświadomie wybierał najwłaś-
ciwsze indywidualne drogi do artystycznego 
wypowiadania ludzkich treści. Bronislav 
Procner zamieniał pióro na dłuto i na nóż 
snycerski. A to, co miało przybrać postać wie-
lowątkowej sagi łomnianskich rodów góral-
skich, realizowało się w lipowych klockach, 
w popularnych już beskidziołkach – Procne-
rowskich świeckich świątkach.

Ta rzeźbiarzska przygoda dokonywała się 
na pograniczu miózy twórczością ludową 
i uniwersalną. Penetrując tereny ludowości, 
usiłował określić nieuchwytnie, obecnie już 
tylko w rodowej pamięci ogólniejsze cechy 

góroli, ich zanurzenie w czasie i sposoby do-
tykania życia. 

Beskidziołki sprowadzone drogą metafo-
rycznych uproszczeń do sedna typowości, 
opłata, legenda i anegdotyczna aura; posia-
dają one swój biogram, podtekst literami za-
wierający się bądź w życiorysie modela, bądź 
w wymowie chwili „odczytania“ go. Wzięło 
się to z procesu wrastania autora w góry 
i stapiania się z góralską społecznością. 

Zjawisko fi gur p. Procnera tkwi więc w przed-
miocie penetracji, w materii powszedniego 
życia sprzed lat i życia obecnego, w nazywa-
niu istoty i charakteru naszej ziemi. Rzeźbiarz 
nawiązał tutaj do ogólniejszej, nie tylko bes-
kidzkiej ludowości, ale także do rzeźby profe-
sionalnej. I jego sztuka jest ludowa, wywodzi 
się z ludowego pojmowania, lecz jednocześ-
nie stanowi oryginalną wiedzę o przedmio-
cie penetracji, ustosunkowania się, fi lozofi ę 
autora. Nie jest ona zaledwie etnografi czną 
ciekawostką, ale w pełni artystycznym za-
mysłem, w którym rozpoznajemy fi at casnej 
młodości, klimat sprzed wielu lat zatrzyma-
ny jako cecha i symbol potwierdzenia naszej 
autochronicznej i gospodarskiej bytności. 
Bronislav Procner wystawiał oprócz jabłon-
kowskiego i wiślańskiego Podbeskidzia, w 
Frydku-Mistku, Karwinie, Szumperku, Ostra-
wie, Dreźnie, podbeskidziołki wszak rozeszły 
się właściwie po wszystkich kontynentach 
jako serdeczne pamiątki stron rodzinnych.

W. Sikora

Z powołania nauczyciel całe swe życie zawo-
dowe poświęcił polskiej szkole w Łomnej Dol-
nej, gdzie od roku 1958 był 40 lat dyrektorem. 

Uczynił z tej małej szkoły „wielką“, zapa-
miętaną przez jej uczniów na całe życie, za-
pamiętaną razem z nim. 
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Obok swej pracy pedagogicznej udzielał się 
społecznie w gminie, w MK PZKO, w zespole 
Gorol. Swe artykuły i fejetony uzupełniał ni-
eraz własnymi rysunkami. Jego fascynacja 
rzeźbą ludową przerodzila się we własne pró-
by rzeźbiarskie w roku 1970. Jak sam mówił 
– z początku było trudno. 

„Beskidziołki“ Bronisłava Procnera „dłu-
bane“ w lipowym drzewie w zaciszu warszta-
tu umieszczonego w piwnicy, to jest setki 
drobnych postaci prostych ludzi, gór, posta-
ci rzeczywistych i postaci z legend, nie brak 
też wytworzonych w ludowym a zarazem 
własnym – Procnera stylu – rzeźb o tematice 
sakralnej. 

Górale, babki, przekupki, pastuszkowie, 
muzykanci, też „utopce“, diabły, no i anioły, 
Chrystus frasobliwy, Chrystus przygniatany 
krzyżem….

Twórczość rzeźbiarska Bronisłava Procnera 
zaliczana jest do kategorii twórczości lu-
dowej. W rzeczywistości chodzi tu jednak 
o człowieka wykształconego, posiadające-
go ogrom wiedzy z dziedziny historii, sztuki, 
przewyższającego intelektualnie  nie tylko 
tych przeciętnych. Jego stosunek do twór-
czości ludowej tkwi přede wszystkim w jego 
korzeniach wrośniętych głęboko w nas-
zej ziemi. Można go przyrównać do pisarzy 

czy kompozytorów czerpiących inspirację 
z twórczości ludowej, przetwarzających, sty-
lizujących ją odpowiednio w swym dziele. 
I najdrobniejsze wśród jego rzeźb są opowieś-
cią o czasie. W zaklętym w drewnie wyrazie 
twarzy jest twarz rzeczywista – jej uśmiech. 

Liczne rzeźby Bronisłava Procnera powędro-
wały w świat jako wspomnienie – památka 
dla ludzi pochodzących z tego skrčka ziemi. 
Są więc jego prace w Polsce, na Słowacji, 
w Austrii, w Niemczech, USA, Australii i w Ja-
ponii, są też w wielu muzeach – w Muzeum 
Etnografi cznym w Brnie. 

Bronislav Procner pomimo swych wielu za-
mięnnych osiągnięć życiowych był niezmier-
nie skromnym. Zrósł się jakby ze swym 
małym domkiem w Łomnej Dolnej, który 
z niemałym trudem wybudował sam. Dom, 
pusta łąka zamieniona w ogród, szklarnia 
pełna świeżych jarzyn i wspomniane już 
pszczoły. To wszystko prawdziwa oaza spo-
koju i harmonii. Podziwiałem nieraz u państ-
wa Procnerów ich dobrze odżywione, drze-
miące smacznie koty – i w ich błogim spokoju 
też jakby odbijał się nieobecny u Procnerów 
nasz bezsensownie zagoniony bieg życia. I ta 
dodatkowa umiejętność, osiągnięcie, jest na 
dzień dzisiejszy czymś największym, danym 
tylko nielicznym.

F.B.

Vzpomínka na pana Bronislava Procnera
Pan Bronislav Procner nebyl jen učitel, byl to 
pan učitel s velkým P, byl dlouholetým ředi-
telem polské základní školy v Dolní Lomné, 
byl to pan ředitel na svém místě. Takto si jej 
pamatuji já a myslím, že spolu se mnou vět-
šina žáků, které učil, sousedé, přátelé a lidé, 
se kterými se ve svém životě setkal a kteří jej 
alespoň trochu znali. 

Měl velmi rád všechny žáky ve své škole, všech-
ny své kolegy učitele a všechny spoluobčany.

Dovolím si říci, že láska je nejvyšší hodnotou 
u Boha a láska byla také nejvyšší hodnotou 
u pana Procnera. Ne že by o lásce mluvil, fi -
lozofoval, diskutoval, ale on lásku žil v prak-
tickém životě, ve vztahu ke svým nejbližším 
a zcela jasně a srozumitelně projevoval lásku 
také ke všem svým žákům. 

Jsme lidé různí, ale myslím, že mnoho z nás 
nechodilo do školy s nějakým velkým zauje-
tím a touhou, vždyť tam jsme se museli učit, 



Dolní Dolní

11

pořád po nás něco chtěli, a ty domácí úkoly, 
kdo je má pořád dělat. 

Pro mnohé žáky polské školy v Dolní Lomné 
v době ředitelování pana Procnera a vy-
učování jeho manželky však tato škola byla 
místem, kam chodili velmi rádi, troufnu si 
říci, že byla pro některé druhým domovem. 
Možná si ještě někteří vzpomeneme, že ro-
diče z horských hospodářství si nechávali při 
sezonních prácích na poli své děti doma na 
pomoc. A některé děti byly rády, že nemusely 
do školy. Když se však mělo jít do školy, kde 
učil pan direktor Procner, tak z dětských úst 
znělo: přece nemůžu zůstat doma, když je 
dnes školní vyučování.

Pan Bronislav Procner měl velmi rád tu svoji 
školu s její věžičkou a zvonem, který dodnes 
ohlašuje důležité události v obci. V době 
komunistického režimu však byla snaha od-
stranit všechno, co jen trochu připomínalo 
víru v Boha, co bylo spojeno s křesťanstvím. 
A tak v té době vznikla snaha, věžičku ze 
školy odstranit. Soudruzi začali naléhat na 
pana ředitele Procnera, aby věžičku nechal 
zlikvidovat. Co si já pamatuji z osobních 
rozhovorů, jeho odpověď byla jednoduchá, 
ale s dalekosáhlým praktickým dopadem. 
Odpověděl: víte soudruzi, ta věžička je chrá-
něna Památkovým úřadem, proto ji nemo-
hu odstranit. Už asi nikdo nepátral, jaké to 
ve skutečnosti bylo, ale věžička je na škole 
dodnes i po rekonstrukci školy a stále i se 
zvonem funguje.

Život pana Procnera byl těsně spojen se 
školou, ale býval v době svého ředitelování 
také platným a užitečným členem místní sa-
mosprávy v Dolní Lomné, kde svým klidným 
a uvážlivým jednáním přispíval ke správným 
rozhodnutím a dobré spolupráci mezi všemi 
lidmi. 

Aktivně se zapojoval do místního sdružení 
PZKO i do spolku Gorol. 

Jako důchodce přispíval svými pěknými 
a výstižnými články nazvanými Z lomniański 
dzichty do Zpravodaje naší obce. Zpracoval 
také přehled všech pomníčků na katastru 
Dolní Lomné – prostě, pokud mu síly stačily, 
byl aktivním občanem. 

Nezapomínal však ani na své nejbližší a pro-
to si s manželkou postavili malý, ale pěkný 
a útulný domek pod lesem v osadě Ondrá-
še, kde se ze služebního bytu ve škole pře-
stěhovali. Tam se věnoval své veliké zálibě 
– řezbářství. Jeho Beskidziolki (tak své vy-
řezané postavičky pojmenoval) jsou známy 
všem lomňanům, ale dostaly se na výstavy 
a do domácností také v Polsku, na Sloven-
sku, v Rakousku, v Německu, v USA, v Aus-
trálii, v Japonsku a jsou také v etnografi ckém 
muzeu v Brně.

Pan Procner miloval přírodu, proto svůj do-
mek s manželkou postavili blízko lesa a když 
měl ještě dostatek sil, koupil si nad chalupou 
kus louky a pod lesem zasadil svůj vlastní le-
sík, o který se pečlivě staral a měl tam svoji 
lavičku, kde s oblibou sedával a kde jsme se 
několikrát potkali a příjemně si povídali a za-
vzpomínali.  

V poslední době byl pan Procner nemocný 
a upoutaný na lůžko. Chci proto poděkovat 
jeho manželce a všem pečovatelkám, pře-
devším ze Slezské diakonie a také lékařům, 
za ochotnou a pečlivou službu, péči a lásku, 
kterou mu věnovali.  

Pan Bronislav Procner byl výborným učitelem, 
vynikajícím pedagogem, dobrým člověkem, 
který ctil Boha jako Stvořitele a Spasitele. 

Takto na něj vzpomínejme.

Boháč Pavel, místostarosta obce
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PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękuję przedstawicielom Urzędu Gminnego w Łomnej Dolnej, sąsiadom, Klubowi 
Emerytów, kołu PZKO, nauczycielom i wychowawcom za wieńce, kwiaty, wyrazy współczucia 
i liczny udział w pogrzebie mojego Drogiego Męża śp. Bronislava Procnera.

Helena Procner

Ukliďme Česko

V letošním roce se naše škola zapojila do 
celostátního projektu s názvem Ukliďme 
Česko.

Před samotným úklidem byly děti motivová-
ny výtvarnými aktivitami - výroba víly Třídil-
ky, plakátu a komiksu - přednáškou a bese-
dou o nutnosti ochrany přírody a přírodních 
zdrojů. 

Do terénu pak vyšly skupinky žáků pod ve-
dením pedagogů a snažily se vyčistit přidě-
lenou lokalitu. 

Po skončení úklidu se všichni sešli před budo-
vou školy, kde byli odměněni paní starostkou 
za svou píli a zájem o krásu a čistotu obce.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná
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OZNÁMENÍ
Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, p. o. oznamuje, že 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
pro školní rok 2018/2019  bude probíhat ve dnech:

10. 5. 2018 od 13.00 do 16.00 h a 11. 5. 2018 od 7.00 do 10.00 h v mateřské škole.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 
Přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, další potřebné tiskopisy obdržíte v MŠ.

Na všechny nové děti se těší učitelky MŠ a také jejich kamarádi.

Zápis k povinné školní docházce
Ve dnech 4. a 5. dubna 2018 proběhl v naší 
škole zápis do první třídy. Během úterního 
dopoledne předškoláci v doprovodu svých 

starších kamarádů z 1. a 2. třídy plnili v pro-
storách školy různé úkoly, aby ukázali, jak jsou 
na školu připraveni, jak zvládají pobyt ve škole 
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Březen v naší škole
Měsíc březen byl v naší škole nabit akcemi. 
Ve spolupráci s SDH Dolní Lomná proběhl 
v pátém ročníku blok setkání, zaměřených 
na zdravovědu, během kterého získali žáci 
teoretické znalosti i praktické dovednosti, 
týkající se první pomocii předcházení úrazu. 
Ve druhém ročníku pak žáci absolvovali pro-
gram Hasík, zaměřený na získání kompeten-
cí v oblasti ochrany člověka za mimořádných 
situací.

S velkým úspěchem se setkala beseda Náš 
les s místním lesníkem, panem Ladislavem 

Michalikem, který velmi poutavým způso-
bem přiblížil našim žákům krásy a zajíma-
vosti z naší přírody. Překvapilo nás zaujetí 
žáků i úroveň kladených dotazů, které pou-
kazovaly na zájem dětí o přírodu a její ochra-
nu. Zpestřením byla ukázka trofejí a přírod-
nin.

V rámci doprovodného programu projektů 
Ovoce do škol a Mléko do škol proběhl zá-
žitkový program s maskoty, během kterého 
měli žáci možnost ochutnat netradiční plody 
a nové mléčné výrobky.

bez rodičů a paní učitelek ze školky a jak umí 
komunikovat s dětmi i dospělými. Samotný 
zápis dětí do 1. třídy poté probíhal už bez dětí. 
Rodiče byli informováni, jak si jejich skoro ško-
lák vedl a na čem by měli ještě pracovat, aby 
nástup do školy byl pro dítě co nejjednodušší. 

Pro školní rok 2018/2019 bylo zapsáno 14 dětí 
z naší mateřské školy a 1 dítě, které plní škol-

ní docházku v zahraničí a u nás bude skládat 
jen příslušné zkoušky z jazyka českého a části 
prvouky, týkající se České republiky. Na naše 
budoucí školáčky se už moc těšíme a přeje-
me jim, ať si čas bezstarostnosti, který jim 
ještě zbývá, náležitě užijí a po prázdninách 
hurá do školní práce. Mgr. Jana Kufová

ředitelka školy
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V měsíci březnu proběhly také školní kola 
dvou soutěží. Pěvecké soutěže se zúčastnilo 
celkem 25 žáků 1. – 5. ročníku, mezinárodní 
soutěž Matematický klokan si mohli vyzkou-
šet všichni žáci 2. – 5. ročníku.

Rádi bychom se pochlubili úspěchy našich 
žáků. Žákyně pátého ročníku, Karolína Kuré-
ková se probojovala až do okresního kola re-
citační soutěže. Její spolužáci, Lukáš Sikora 
a Sára Balažovičová získali ocenění v soutěži 
O nejkrásnější kraslici, kterou pořádalo Mu-
zeum Třineckých železáren a Města Třince. 
Všem těmto žákům děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy.

Ve středu 28. března proběhlo již tradiční 
velikonoční koledování v obci. Doufáme, že 
zpěv a dárečky našich žáků přispěly k navo-
zení sváteční atmosféry. 

 Kolektiv pedagogů ZŠ
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Kreatywne dopołudnie
Przygotowaliśmy warsztaty związane z te-
matyką świąt wielkanocnych nadchodzącej 
wiosny. Podczas zajęć nasi uczniowie po-
znali różne materiały, dzięki kontaktu z nimi 
rozwijali swoje zdolności manualne. Każdy 
z uczniów i przedszkolaków zrobił sobie ży-
czenie wielkanocne, zajączka oraz wianek na 
drzwi.

Uczniowie

Kangur Matematyczny
– konkurs matematyczny dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
Konkurs wywodzi się z Australii. W Kangurze 
bierze udział około 30 krajów. Konkurs od-
bywa się co roku w trzeci czwartek marca. 
Według organizatorów, główną umiejętnością 

Kangura jest umiejętność myślenia logiczne-
go, a nieczysta wiedza i znajomość wzorów. 
Kangur jest najpopularniejszym szkolnym 
konkursem matematycznym. My jak corocznie 
braliśmy udział w tym konkursie i z niecierpli-
wością czekamy na wyniki.  Uczniowie
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Goiczek zielony, pięknie przystrojony
Tradycyjne chodzenie z goiczkiem pielęg-
nujemy w naszej szkole co roku. Winszu-
jąc wszelkiej pomyślności z kolorowym 
goiczkiem. Potrząsając goiczkiem, przesz-
liśmy od piekarni, domu opieki aż do Pani 
Wójt i wszystkim złożyliśmy wielkanocne 
życzenia.

Uczniowie



Dolní Dolní

19

Co działo się w naszym przedszkolu
Marzanna
Dnia 21 marca rozpoczyna się astronomiczna 
wiosna. Przyjechali do nas koledzy z Miliko-
wa. Właśnie na ten dzień panie nauczycielki 
przygotowały dla nas gry, zabawy i współ-
zawodnictwa związane z przyjściem wiosny. 
Wszystkie zajęcia były przeprowadzane 
w wiosennej atmosferze. Po odrobieniu 
wszystkich ciekawych zajęć panie wytłuma-
czyły nam kim właściwie jest Marzanna i co 
symbolizuje. Przed południem całe nasze 
przedszkole wraz z Marzanną zrobioną ze 
słomy, wyruszyło w kierunku Łomnianki, 
weby wreszcie pozbyć się zimy i przywitać 
długo oczekiwaną wiosnę. Na moście Marza-
nę zapaliliśmy a po chwili wrzucili do wody. 
Płynęła tylko kawałek, ponieważ zahaczyła 
się o stare gałęzie sterczące z brzegu. Tak 
miło spędziliśmy pierwszy dzień wiosny.
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Bananowe ciasteczka
Kilka dni temu w przedszkolu zapachniało 
cynamonem i miodem – zaczęliśmy piecze-
nie bananowych ciasteczek. Przygotowa-
nia rozpoczęły się od poznania składników, 
które są potrzebne do zrobienia ciasta, po 
czym zaczęliśmy je mieszać ze sobą. Każdy 
przedszkolak miał szansę spróbować swoich 
sił kulinarnych. Dzieci z radością pomagały 
wychowawcy w przygotowaniu ciasta,dodají 
składniki i mieszając je ze sobą, by w efekte 
powstały ciasteczka. Wspólne pieczenie było 
przyjemną zabawą, a jeszcze przyjemniejsza 
była degustacja tego, co sami upiekliśmy.
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Hasiči učí zdravovědu ve škole
Již šest let vyučujeme děti ve druhých a šes-
tých třídách podle programu Hasík. Jeho 
prostřednictvím děti získávají informace, 
které mohou dále využít v životě (přivolat 
pomoc, hra dětí se zápalkami, co dělat když 
doma hoří, co dělat, když zazní siréna atd). 
Ale ještě tomu něco chybělo. A tak, po zralé 
úvaze a konzultaci s p. ředitelkou školy, jsme 
se rozhodli pomoci s výukou zdravovědy. 
V řadách jednotky SDH Dolní Lomná jsou cel-
kem čtyři vyškolení zdravotníci s certifi kací. 
Sestavili jsme osnovu a stanovili celkem tři 
hodiny pro výuku žáků páté třídy.

Kdybychom se vrátili časem třeba do roku 
1985, bylo na každé základní škole běžné tzv. 

branné cvičení, které trvalo celý týden - jako 
součást výuky civilní obrany. 

Po roce 1989 se vše změnilo a teprve v roce 
1996 vznikl pod asociací hasičských důstojníků 
HZS MSK Hasík – výuka dětí v požární ochraně 
a civilní ochraně. Do roku 1998 probíhal zku-
šební provoz na některých školách, postupně 
byli vyškoleni další instruktoři z řad SDH a HZS, 
aby mohli působit na všech školách.

Ale zdravověda stále chyběla, proto tento 
počin, tj. z naší iniciativy naučit děti základy 
první pomoci. 

Děti se v první hodině naučí to, co je obsahem 
lékárničky a co k čemu slouží a také aplikaci 
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záchranka do telefonu. Ve druhé hodině je 
náplní resuscitace a vyšetření osoby dle algo-
ritmu a ve třetí hodině je kladen velký důraz 
na praktické dovednosti. Nejdříve provede 
vyšetření jeden žák na zraněné osobě, poté 
dva žáci na dvou zraněných osobách a na-
konec polovina třídy inscenuje hromadnou 
nehodu, kde druhá polovina ošetří zraněné.

Závěrem třetí hodiny obdrží žáci diplom mla-
dého zdravotníka.

Hasiči Dolní Lomná
Velitel JSDH Tomica Martin

Hasič Zdravotník Jurczak Kinga
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Výsledky TJ Dolní Lomná
MČR žáků – Harrachov 16.-18.2. Do Harra-
chova jsme se vydali pouze s Kawulokovou T. 
a Tabarou. V pátečních sprintech oba uspěli 
kolem 30. místa. Klasickou technikou vy-
bojovala Kawuloková v sobotu velmi pěkné 
24. místo a Tabara byl 25. V neděli se jely 
štafety a oba naši sportovci vybojovali v kraj-
ské štafetě 17. místo.

Večerní sprinty – SKI Mosty 17.2. Tohoto 
závodu se zúčastnili všichni ostatní sportovci 
našeho oddílu, kteří nevyrazili do Krkonoš. 
Jelikož se závodu zúčastnilo poměrně málo 
sportovců - tak naši závodníci dovezli do 
Lomné mnoho medailových umístění.

Další týden v sobotu se drtivá většina zúčastni-
la tradičního Zjazdu Gwiaździstego v Mostech 
u Jablunkova a na druhý den jsme opět všich-
ni vyrazili na velmi populární regionální závod 
Istebniański Bruclik na Kubalonce – 25.2. 
Vítězi se stali: Waclawková E. a Kawuloková 

T., druhé místo vybojovali: Kantor a  Pindur, 
bronz – Tabara a Kantorová. Nutno rovněž po-
chválit naše nováčky za shodné 4. místo, a to 
sourozence Halabrínovy. Gratulujeme!

Hledáme nové talenty, ČP žáků v Novým 
Městě na Moravě – 3.- 4.3. Závodu se zú-
častnila sedmice našich sportovců. Klasicky 
se nejvíce dařilo Kantorovi, který vybojoval 
19. místo. Szotkowská byla 26 a Tomanková 
31. Druhý den si ve stíhacím závodě volnou 
technikou všichni polepšili. Výsledkem bylo 
16. místo Kantora, Szotkowská byla 25 a To-
manková vybojovala 26. místo. Závodů se 
zúčastnila i čtveřice našich nováčků v žactvu, 
a to: Sikora D., Tomanek M., Jochymek L. 
a Kantorová J. Všichni se v širokém poli zá-
vodníků neztratili a nabyli cenné zkušenosti.

Následující závod na Horních Míseč-
kách – MČR dorostu 10.-11.3. byl zároveň 
posledním závodem v letošní sezóně. Naše 
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děvčata Szotkowská A. a Rusnoková vybojo-
valy pro náš oddíl ve sprintu dvojic (po pádu) 
pěkné 17. místo, které pro ně bylo trochu 
zklamáním… ale to je sport, ke kterému pa-
tří i pády… Klasickou technikou vybojovaly: 
Rusnoková 22 a Szotkowská 23. místo. Závo-
dů se zúčastnil i Tyl, kterému se moc nedaři-
lo. Dosáhl průměrných výsledků.  

Další sezóna je u konce, i když počasí tomu 
nenasvědčuje. Lze ji hodnotit jako úspěšnou. 
Patříme s Rýmařovem k nejsilnějším oddílům 
v kraji, zúčastnili jsme se řady závodů a poda-
řilo se nám prosadit nejen v kraji, ale i v repub-
lice. Rovněž se nám povedlo získat pro oddíl 
nové nadšence, kteří opět budou získávat pro 
náš oddíl na sportovní škále cenné medaile.

Děkujeme všem příznivcům našeho oddílu, 
kteří nám přímo, nebo peněžní formou po-
mohli. Obzvlášť velké díky patří Obci Dolní 
Lomná za celoroční podporu.

Beata Kluzová, TJ Dolní Lomná
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PODĚKOVÁNÍ 
ZA VZORNOU REPREZENTACI OBCE 

Obecní úřad Dolní Lomná děkuje všem spor-
tovcům za vynikající výsledky, kterých do-
sáhli na Krajském přeboru na Pustevnách, 
Českém Poháru v Harrachově, na Zjazdu 
Gwiaździstym v Mostech u Jablunkova, na 
regionálním závodě Istebniański Bruclik na 
Kubalonce, v Novém Městě na Moravě a Hor-
ních Mísečkách. 

Jsme rádi, že můžeme připomenout úspěchy 
našich mladých sportovců a zároveň vyslovit 
uznání, neboť si nedokážeme představit, jak 
těžké musí být skloubit vrcholový sport se 
studiem. 

Velké díky patří trenérům, kteří se velkou 
měrou zasloužili o úspěchy našich mladých 
sportovců.

Obecní úřad Dolní Lomná

Africký mor prasat – reálné nebezpečí
Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vy-
soce nakažlivé onemocnění domácích i divo-
ce žijících prasat všech plemen a věkových 
kategorií. Původcem je virus vyvolávající 
u postižených zvířat vysokou horečku, krvá-
ceniny v játrech, slezině. Na člověka se AMP 
nepřenáší. Projevy nemoci se objeví od 4 do 
19 dnů od nákazy. Zvíře hyne během čtyř až 
deseti dnů, ale k úhynu může dojít i velmi 

záhy, již před objevením se prvních klinic-
kých příznaků. Úmrtnost dosahuje až 100 %. 
Léčba neexistuje, v případě výskytu náka-
zy je nařízena okamžitá, radikální likvida-
ce celého chovu. Potvrzení ohniska nákazy 
znamená zákaz exportu živých zvířat, masa 
i masných produktů z dané země. V zemích, 
kde už k propuknutí epidemie došlo, musely 
být populace prasat z velké části omezeny – 

Úkon
Výše 

příspěvku 
v Kč

Předpokládaný 
počet úkonů 
v roce 2018

Zástřelné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem - ks 2 000,- 30 000
Zástřelné u divokých prasat v zamořené oblasti určené mimořádnými 
veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem afrického 
moru prasat - ks

4 000,- 2 500

Zástřelné u divokých prasat s hmotností nad 50 kg v zamořené oblasti 
určené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti 
s výskytem afrického moru - ks

8 000,- 2 500

Nálezné u divokých prasat - ks 2 000,- 1 500
Nálezné u divokých prasat v oblasti s intenzivním odlovem - ks 3 000,- 500
Nálezné u divokých prasat v zamořené oblasti určené mimořádnými 
veterinárními opatřeními vydanými v souvislosti s výskytem afrického 
moru prasat - ks 

5000,- 800
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například v Gruzii o 70 %, na Maltě a v Domi-
nikánské republice byly chovy domácích pra-
sat dokonce zrušeny všechny. Právě výskyt 
afrického moru prasat v Litvě byl ofi ciální pří-
činou toho, že Rusko zastavilo dovoz vepřo-
vého masa ze zemí EU. V současné době ještě 
není nikde na světě k dispozici účinná vakcí-
na proti AMP, na její přípravě se intenzivně 
pracuje. Současné oblasti výskytu AMP jsou 
kavkazské republiky, Ruská federace, Ukra-
jina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 
Polsko, Česká republika - Zlínsko. V souvis-
losti s výskytem ohniska AMP na Zlínsku byla 
státní veterinární správou přijata následná 
opatření: vytvoření zamořené oblasti 

(k 20. 2. 2018 40 % okresu Zlín) a v ní vysoce 
riziková oblast vytyčená ohradníky, vytvoření 
oblasti s intenzivním odlovem divokých pra-
sat (část východní Moravy a Slezska) a po-
stupy v těchto oblastech. Jablunkovsko, 
Třinecko patří do oblasti s intenzivním 
odlovem. Jak je situace vážná, dokazuje 
opatření Ministerstva zemědělství, ve kterém 
myslivci mají nárok za splnění předepsaných 
podmínek nárok čerpat ze státního rozpočtu 

v roce 2018 k potlačení nákazy fi nanční kom-
penzace ve výši uvedené v této tabulce:

Státní veterinární správa současně uživate-
lům honiteb nebo oprávněným účastníkům 
lovu v oblasti s intenzivním odlovem nařizuje:

intenzivní celoroční lov prasete divokého 
bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví 
a s možností využití následujících způsobů 
lovu 

a)  pomocí zdrojů umělého osvětlení, zaříze-
ní pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní 
konstruovaného na principu noktovizorů, 

b)  pomocí mechanismů pohybujících se po 
zemi, 

c)  na honebních pozemcích, na kterých sou-
časně probíhá sklizeň zemědělských plo-
din, a na sousedních pozemcích ve vzdále-
nosti do 200 m od hranice těchto pozemků, 

d)  na čekané ve vzdálenosti do 200 m od 
hranic sousední honitby a v této vzdále-
nosti vnadit, umisťovat myslivecká zaříze-
ní a provádět lov z mysliveckých a jiných 
zařízení, 
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Kůrovcová kalamita
Zdravotní stav nejrozšířenější dřeviny našich 
lesů - smrku je již delší dobu velice špatný. 
Příčiny jeho chřadnutí je potřeba hledat ve 
změně klimatických podmínek za posled-
ních 10–15 let. Zejména opakující se periody 
sucha svědčí obyčejné houbě václavce smr-
kové. Ta se dnes pro smrk stala doslova po-
hromou. Kdysi neškodná houba je dnes  tzv. 
spouštěčem chřadnutí smrku, což se proje-
vuje jeho postupným vadnutím vedoucím až 
k odumření celého stromu. Od fáze napad-
nutí kořenového systému smrku václavkou 
až po jeho odumření může uběhnout různě 
dlouhá doba, a to od několika měsíců až po 
několik roků. Jakmile strom začne poma-
lu vadnout, je to ideální šance pro kůrovce, 
který v takto oslabeném stromě cítí ideální 
příležitost k dalšímu rozmnožování. A právě 
toho jsme dnes v našem okolí svědky. Ten, 
kdo pravidelně navštěvuje zdejší lesy, si ur-
čitě všimne, že už cca 3 poslední roky stou-
pá intenzita těžeb právě oněch kůrovcových 
stromů. Dnes mluvíme o silné kůrovcové 
gradaci. Musím zde podotknout, že s touto 
situací nebojují lesníci jen na Jablunkovsku, 
ale kůrovcová kalamita zasáhla už i Jesenic-
ko, Bruntálsko, Olomoucko a bohužel šíří se 
dál západním směrem. Nikdo dnes nemůže 
a neumí říci, kdy kalamita skončí.  

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně 
některých zákonů (lesní zákon), je vlastník 

lesů povinen činit veškerá opatření k zameze-
ní šíření škůdců. Právě proto jsme dnes svěd-
ky zvýšené těžební činnosti, a to nejen u lesů 
ve vlastnictví státu, ale i u ostatních vlastní-
ků. S tím, jak stoupá objem těžeb, samozřej-
mě stoupá i odvoz dřeva. Tím se automaticky 
zvyšuje tlak na odvozní cesty. Bohužel, někdy 
opravdu lesní odvozní cesty nevypadají příliš 
udržovaně. Nicméně dokud nedojde k uklid-
nění kalamitní situace v lesích, budeme mu-
set tento neutěšený stav strpět. Po odeznění 
kalamity je povinností vlastníka lesních cest 
provést jejich řádnou údržbu. Po dobu trvání 
kalamity je vlastník lesních cest povinen udr-
žet jejich sjízdnost pro lesní techniku. Odvoz-
ní lesní cesty jsou využívány i k odvozu dříví 
ze soukromých lesů, kterých je v působnosti 
lesní správy Jablunkov kolem 4 000 ha. Ov-
šem náklady na opravy a údržbu lesních cest 
nesou v naprosté většině případů pouze Lesy 
ČR, státní podnik. 

Ing. František Lipowski  
lesní správce

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Jablunkov

Jablunkov 900, 739 91 Jablunkov 
T:  +420 956 111 101
M: +420 724 523 111

E:  frantisek.lipowski@lesycr.cz

e)  střílením v odchytových zařízeních krát-
kou nebo dlouhou kulovou zbraní s ener-
gií v 0 metrech vyšší než 300 J, 

f)  odlovem kňoura a bachyně na společných 
lovech s možností lovu jednotnou střelou 
z brokové zbraně. 

Dále odebrat z ulovených kusů prasete divo-
kého vzorek krve, a není-li to možné, vzorek 

sleziny, mízní uzliny a plic, vyplnit objed-
návku laboratorního vyšetření, jejíž vzor je 
uveden v příloze těchto mimořádných vete-
rinárních opatření; tuto objednávku přiložit 
ke vzorku a předat vzorek v místě pro příjem 
vzorků k vyšetření na svalovce, které je nej-
bližší místu ulovení. 

Ing. Jiří Vavřač
Odbor ŽPaZ MěÚ Jablunkov
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