
Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej  

 Náš Klub důchodců to roztočil jako vždy. Zabijačkové hody se konaly 

2.2.2017 v restauraci Mánes. Zúčastnilo se přes 40 našich členů. Nižší účast 

ovlivnila chřipková epidemie. Hodně našich členů se telefonicky omluvilo, což je 

velice dobře, tak by to mohlo pokračovat i v budoucnu, ať předem víme, jak tyto 

akce zorganizovat. 

Kulturní pořad byl vynikající, a to hlavně zásluhou našeho kouzelníka pan 

Karla Kříže a varhanisty a zpěváka pana Peszka.  

Začalo to vystoupením kouzelníka, ve kterém nám předvedl své vynikající 

umění, a to vše zdarma, za což mu patří od nás poděkování.  Věříme, že se 

v  brzké době stane naším členem, což by bylo vítané.  

  Hlavní šmrnc tomu potom dal náš muzikant a zpěvák pan Peszek. Nálada 

se zlepšila, již dlouho jsme nezažili takové uvolnění, všichni si zazpívali, atd.  

Další velké zpestření byla tombola velice hezkých výher, které daroval 

výbor, členové klubu a restaurace Mánes. Za to jim velice děkujeme. 

 Poděkování patří osazenstvu restaurace Mánes a vedoucí p. Evě 

Sikorové za dobré jídlo a obsluhu, obojí bylo vynikající.  

Největší zodpovědnost za veškerou organizaci těchto akcí má jako vždy 

na svých bedrech náš výbor.  

Můžeme být velice rádi, že se trochu uvolníme a zapomeneme na větší  

i menší starosti, které má v životě určitě každý z nás.  

Věříme, že v této naši tradici budeme pokračovat a těšíme se na další 

akce pořádané Klubem důchodců.  

Pavel Machnik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Březen je za dveřmi a proto bych vám rád představil dva projekty na 

podporu čtenářství.  

 

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je 

prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné 

předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. 

Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné 

pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti 

číst". 

Stačí 20 minut denně. Každý den. 

Více na http://celeceskoctedetem.cz/ 

 

 

http://celeceskoctedetem.cz/


Proč nečteme si rádi? Protože nevíme co! V době Internetu, zrychlené 

práce i zábavy nemáme čas - a často ani trpělivost - hledat "ji" v záplavě nových 

titulů. Nemáme KDY, nevíme JAK. Pak už se lehce vytratí PROČ. 

Více na http://www.ctesyrad.cz/ 

 

Prostor naší knihovny je otevřený pro všechny bez rozdílu. 

I bez registrace u nás můžete:   

 

 

půjčovat si knihy, časopisy, ke čtení v knihovně, 

trávit v knihovně svůj volný čas, 

připojit se k veřejné wifi síti, 

 Jako registrovaní uživatelé můžete navíc:   
 

 

půjčovat si domů knihy, časopisy 

objednávat si za poplatek knihy z jiných knihoven, 

spravovat své čtenářské konto (například prodlužovat dobu 

výpůjčky bez návštěvy knihovny …) 

 

V loňském roce obec Dolní Lomná vydala knížku „Dolní Lomná v historii  

a současnosti”, autorky paní Mgr. Miroslavy Křenkové, kde je popsána minulost  

a současnost naší obce.  

V knihovně máme dva výtisky, kdo ji ještě doma nemá, má možnost si ji 

taky vyzvednout na Obecním úřadě, doporučuji, opravdu zajímavé čtení.  

Děkujeme taky dárcům, kteří knihovně darovali ať už knížky, tak  

i časopisy, tyto dary budou kolovat mezi čtenáři z naší knihovny, kteří si je buď 

jenom vypůjčí a vrátí, anebo když se jim bude knížka líbit, si ji můžou nechat  

a třeba zase přinesou nějakou jinou knížku, ale nemusí.  

Závěrem prosíme čtenáře, kteří dlouhodobě nevracejí knížky, aby je 

vrátili a umožnili tak dalším čtenářům si tyto knížky půjčit. 

Knihovník - Radoslav Gomola 

http://www.ctesyrad.cz/


         

 Obecní úřad Dolní Lomná bude ve dnech 6.3.2017 – 7.3.2017 v době od 

7.00-17.00 hodin pomáhat při vyplňování daňového přiznání daní z příjmu za rok 

2016. Jedná se o zdanění dotací na údržbu luk, příjmu z prodeje skotu, dřevní 

hmoty, příjmu z pronájmu, uplatnění odečitatelné položky na školném apod. 

Nutno předložit občanský průkaz, výši dotace či částku za prodej skotu, potvrzení 

o zdanitelných příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o studiu dětí na 

středních či vysokých školách, potvrzení manžela či manželky, zda uplatňuje 

nezdanitelnou část základu daně. Daň z přijmu musí být uhrazena do 31.3.2017. 

Vážení občané, předkládáme základní informace ke Kotlíkovým dotacím  

v Moravskoslezském kraji  -   

II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla: 

 

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje 

vytápění v rodinných domech/bytových jednotkách. 

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím 

náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva 

v rodinných domech za nové nízko emisní zdroje. Nevyhovující zdroje tepla 

rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, 

samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů 

znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou 

podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo 

o sobě několikanásobně překročit imisní limit. 

Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu 

bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu 

programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 

(dále jen "OP ŽP"), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, 

přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných 

nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. 



Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla 
na pevná paliva s ručním přikládáním za: 

 

 kotel na pevná paliva – výhradně na biomasu (např. pelety, štěpka, 
dřevěné brikety, kusové dřevo apod.) 

 tepelné čerpadlo 
 

Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným novým zdrojům 
tepla, i instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé 
vody a "mikro" energetická opatření. 

Dotace bude poskytnuta pouze na ty zdroje tepla, které budou do data 
předložení závěrečného vyúčtování zapsány v seznamu registrovaných 
výrobků. 

 

Kotle na pevná paliva - výhradně na biomasu 

 

V případě realizace kotle na pevná paliva - výhradně na biomasu budou 
podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení Komise (EU) 2015/1189, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud 
jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva (požadavky od 1. 1. 2020). 
Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem 
a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem. V případě 
kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby 
o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného 
zásobníku teplé užitkové vody, pokud je tímto kotlem ohříván). 

Tepelné čerpadlo 

 

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována 
čerpadla, která dle ČSN EN 14 511 dosahují, dle typu technologie a určené 
teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce: 

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor 

země - voda B0/W35 4,3 

vzduch - voda A2/W35 3,1 

voda - voda W10/35 5,1 

a zároveň parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým 
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde 
o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů 
a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). 



Předmětem podpory nebude: 
 Výměna stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně původního 

kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) 
 Výměna stávajících kamen 
 Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 
 Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená 

úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů 
realizovaných MŽP a krajem, z programu "Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji" nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

 Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla na uhlí, 
kombinovaný kotel na uhlí/biomasu nebo plynový kondenzační kotel. 

 Provize, odměny a další obdobné náklady spojené se zpracováním 
žádosti o dotaci 

 Výměna zdroje u žadatele, který v minulosti již obdržel dotaci na zdroj 
tepla (nejdříve od 1. 1. 2009) z programu Zelená úsporám, Nová zelená 
úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP 
a krajem, z programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" nebo 
v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

Požadované dokumenty: 
 Žádost o poskytnutí dotace - podepsaný originál (v vzor listinné podoby 

žádosti viz příloha č. 1 tohoto dotačního programu) 
 

Přílohy žádosti: 
 Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele (pro účely 

vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace a následného zaslání dotace) - 
kopie 

 Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu 
a komínové těleso - z fotodokumentace musí být jasně patrné 
identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění všech dvířek, příp. 
ovládací jednotka, napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.). 
V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního 
pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, 
doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. Mohou být 
předloženy buď v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash 
disk, apod.). 

 Fotodokumentace části rodinného domu, na které bude provedeno 
"mikro" energetické opatření (jedná se o fotodokumentaci před 



provedením "mikro" energetického opatření, fotografie musí být 
průkazné a v dostatečné kvalitě) Mohou být předloženy buď v tištěné 
podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).- pouze 
v relevantních případech 

 Vyjádření energetického specialisty - pouze v relevantních případech; 
kopie 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen "PENB") zpracovaný dle 
vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. 
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku 
na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy "C" - úsporná 
pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární 
neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. 
PENB se předkládá a náklady na jeho zpracování jsou způsobilé pouze 
v případě, že žadatel tímto odůvodňuje nerealizaci "mikro" 
energetického opatření - pouze v relevantních případech; kopie 

 Žádost o poskytnutí dotace (včetně potvrzení o podání) z programu 
Nová zelená úsporám podané po 22. 10. 2015 prokazující realizaci 
opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Tato 
příloha se předkládá pouze v případě, že žadatel tímto odůvodňuje 
nerealizaci "mikro" energetického opatření. - pouze v relevantních 
případech; kopie 

 Souhlas s realizací dílčího projektu - vzor viz příloha č. 1a dotačního 
programu:  

o písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem 
většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě s realizací 
dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí 
projekt, předmětem spoluvlastnictví; - pouze v relevantních 
případech, originál 

o písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické 
právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele 
nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozí 
odrážky zapotřebí, je součástí společného jmění manželů. - 
pouze v relevantních případech, originál 

 Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro osobu pověřenou žádosti 
o dotaci - dokládá se pouze v případě zmocnění jiné osoby k podpisu 
žádosti. - originál 



Způsob podání žádosti: 

Žádost o poskytnutí dotace se podává elektronicky, a to prostřednictvím 

aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. 

Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo žádosti v číselné řadě, a to 

podle času odeslání žádosti v elektronické aplikaci. 

Elektronická aplikace "Kotlíková dotace" bude žadatelům k předvyplnění 

žádosti přístupná již od 1. 2. 2017 10:00 hod. Předvyplněnou žádost je možné 

v aplikaci uložit, její odeslání však bude možné až od výše stanoveného okamžiku 

začátku přijímání žádostí, tj. od 1. 3. 2017 od  10 hod. 

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je 

žadatel povinen doručit poskytovateli podanou žádost také v listinné podobě - 

originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) 

podepsaný oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami 

Přílohy k žádosti o poskytnutí dotace se podávají v listinné podobě, a to 

spolu s listinnou podobou žádosti 

Listinná podoba žádosti a přílohy se podávají poštou nebo osobně na podatelnu 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě do 10 pracovních dní 

od elektronického podání žádosti o poskytnutí dotace v elektronické aplikaci 

na adresu: 

Moravskoslezský kraj 

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

28. října 117 

702 18 OSTRAVA 

a to v obálce označené: 

1. názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla" 

2. názvem dotačního titulu, tj. "A. OTEVŘENÝ DOTAČNÍ TITUL", 
3. registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace vygenerované aplikací, 
4. jménem a příjmením žadatele + kontaktní adresou, 
5. textem "Neotvírat - Žádost o poskytnutí dotace". 

 

 

Vzor označení obálky je uveden v příloze č. 7 tohoto dotačního programu. 

Žádost o poskytnutí dotace i přílohy se podávají v českém jazyce. 

Žádosti o poskytnutí dotace podané: 

 

 

 

1. v rozporu s podmínkami dotačního programu, 

https://aplikace.msk.cz/kotliky/


2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou 
schránkou,), 

3. doručené na jiné adresy, 
4. mimo lhůtu pro předložení žádostí 
 

 

budou z dalšího posuzování vyřazeny. 

 

B. SPECIFICKÉ PODMÍNKY pro uzavřený dotační titul (B) 

- určený pro fyzické osoby, které předložily žádost o poskytnutí dotace v rámci 

dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" vyhlášeného 

dne  18. 12. 2015 a jejichž žádosti nebyly podpořeny z důvodu vyčerpání 

finančních prostředků 

Lhůta pro podávání / příjem žádostí: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017 do 14:00 h 

Požadované dokumenty: 

 Zjednodušená žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 6 tohoto 
dotačního programu) - podepsaný originál 

Podmínkou poskytnutí dotace je rovněž předložení veškerých dokumentů dle 

podmínek dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 

vyhlášeného dne 18. 12. 2015. Pokud byly tyto dokumenty žadatelem doloženy 

již v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 

vyhlášeném dne 18. 12. 2015, není třeba tyto dokumenty předkládat znovu. 

Žádost i případné další dokumenty (přílohy) se podávají v českém jazyce. 

 

 

 

Způsob podání žádosti: 

Žádost o poskytnutí dotace a případné další dokumenty (přílohy) se 

podávají v listinné podobě poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje na adresu: 

Moravskoslezský kraj 

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

28. října 117 

702 18 OSTRAVA 

a to v obálce označené: 

1. názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla" 

2. názvem dotačního titulu, tj. "B. UZAVŘENÝ DOTAČNÍ TITUL" 
3. pořadovým číslem původní žádosti o poskytnutí dotace 



4. jménem a příjmením žadatele + kontaktní adresou, 
5. textem "Neotvírat - Zjednodušená žádost o poskytnutí dotace". 

 

 

Vzor označení obálky je uveden v příloze č. 8 tohoto dotačního programu. 

Žádosti o poskytnutí dotace podané: 

1. v rozporu s tímto programem, 
2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou schránkou), 
3. doručené na jiné adresy, 
4. mimo lhůtu pro předložení žádostí 
budou z dalšího posuzování vyřazeny. 

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat 
a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího 
projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do 30. 6. 2018. Při 
vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy 
o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích 
předepsaných pro tento dotační program. 

 
 

 
 

 

Závěrečné vyúčtování bude obsahovat zejména: 

 
 
 

 Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů - 
originál, vzor viz příloha č. 3 dotačního programu 

 Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, 
paragony, atd.) rozepsané na jednotlivé položky. Pokud účetní doklad 
nebude obsahovat podrobný rozpis položek, tak bude doložen jiný 
relevantní dokument, např. příloha k faktuře, smlouva o dílo apod. - 
kopie 

 Bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem 
příjemce dotace (originál bankovních výpisů si příjemce uschová 
pro případnou kontrolu), v případě hotovostní úhrady doloží žadatel 
příjmový doklad - kopie s originálním podpisem žadatele 

 Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle 
na pevná paliva. 

 

Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. 

z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je 

totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti 

(fotografie rozložených částí kotle není dostačující pro porovnání 

shodnosti s původním kotlem). Dále musí být z fotodokumentace zjevné, 

jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, 



prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.) a musí být jasně 

patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání 
uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je 
poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit 
pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. 

 
 
 

 Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, 
sběrných surovin, výkupny kovů). - kopie, vzor viz příloha č. 4 dotačního 
programu 

 Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla. 
 Revizní zprávu (Protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu. - 

kopie 
 Fotodokumentaci instalace opatření vedoucího ke snížení energetické 

náročnosti rodinného domu ("mikro" energetických opatření) - 
fotografie po realizaci opatření, která bude porovnatelná s fotografií 
před realizací "mikro" energetického opatření, a ze které bude 
jednoznačně patrné, jaké opatření bylo provedeno (fotografie musí být 
průkazná a v dostatečné kvalitě, v případě relevantnosti lze doložit i více 
fotografií z různých pohledů). 

 

 

Obecní úřad Dolní Lomná je nápomocen s vypisováním žádosti o dotaci. 

 

                                           V Dolní Lomné dne 15.2.2017 

 

   Pavel Boháč                                                       Renata Pavlinová 

              místostarosta obce                                                   starostka obce 

 



         

Vážení občané, 

Obracíme se na vás s prosbou o zapůjčení fotografií  z obce Dolní Lomná, které 

bychom rádi  zveřejnili  v lomňanském kalendáři na rok 2018. Prosíme o  zaslání 

na adresu Obecní úřad Dolní Lomná čp. 164 nebo naskenování a zaslání na  

e-mail : halina.zielinova@dolnilomna.eu 

                                                                             Předem děkujeme 

         

Návštěva zážitkového centra Ursus 

Ve středu 15.2.2017 se naše školička zúčastnila zážitkového programu 

Příroda v zimě. Program byl zaměřený na život zvířat v zimě. Dozvěděli jsme se, 

jak přečkávají různé druhy živočichů zimu, obohatili jsme naše vědomosti  

o poznatky z meteorologie a klimatologie, a také jsme zjistili, jak se mění příroda 

a reakce zvířat na tyto změny. 

Jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat s tímto zážitkovým centrem, 

jelikož bydlíme v krásné oblasti Moravskoslezských Beskyd a byla by veliká škoda, 

kdybychom nevyužívali těchto nabídek.  

Snažíme se dětem vštěpovat znalosti o přírodě trochu jinak, a věříme, že 

vše se zúročí nástupem do školy. 

Těšíme se už nyní na jaro, na jejich krásnou zahradu a další společné akce. 

Děti a pedagogové MŠ 
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Střípky ze školního života 

Žáci pátého ročníku se zapojili do dvou celostátních matematických 

soutěží. První z nich, matematická olympiáda, měla jednoho úspěšného řešitele, 

Elen Sikorovou, druhá soutěž, Pythagoriáda neměla bohužel ve školním kole 

žádného úspěšného řešitele, ač byly příklady této soutěže poměrně jednoduché. 

Žáci se s nadšením a ochotou těchto soutěží účastnili a k řešení jednotlivých 

úloh, hlavně ve druhé soutěži, přistupovali zodpovědně.  

Další ze soutěží pořádaných naší školou byla recitační soutěž, jejíž 

vítězové postupují do okrskového kola, které se uskuteční dne 23. 2. 2017 

v Jablunkově. V následujícím měsíci nás čeká školní pěvecká soutěž. Děti se pilně 

připravují. 

Ještě před jarními prázdninami i naši školu zasáhla vlna chřipkové 

epidemie a výuka musela být tomuto stavu přizpůsobena. Ty děti, které však 

odolávaly nemoci a navštěvovaly školní družinu, vyráběly společně se svými 

vychovatelkami nádhernou výzdobu na školní ples, který se konal v sobotu 28. 1. 

2017. Dětem i vychovatelkám patří velký dík za ochotu spolupracovat se 

Sdružením rodičů a podpořit tak úspěšnost tradiční akce pro rodiče. 

Kolektiv pedagogických zaměstnanců ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kreatywne zabawy przedszkolaków 

W naszym przedszkolu dbamy o rozwój postawy twórczej w grach  

i zabawach dydaktycznych. Dzieci lubią ćwiczyć percepcję wzrokową poprzez 

ćwiczenia konstrukcyjne. Korzystając z cudownej aury zimowej, maluchy 

spędzają czas zajęć na podwórzu. Swoje zdolności plastyczne i kreatywne 

pokazali na śniegu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odwiedzili nas harcerze 

Grupa harcerek z Bielska - Białej i grupa harcerzy z Wodzisławia 

przyjechali na "Zimowisko" do domu PZKO w Łomnej Dolnej. Dla uczniów naszej 

szkoły przygotowali bardzo ciekawe zajęcia: budowanie namiotu, rozpalenie 

ogniska zimą, szyfry, nauczyli nas kilka piosenek harcerskich. Podczas 

świeczkowiska zaznajomili nas z historią harcerstwa i poszczególnymi częściami 

swojego mundurku. Była świetna i udana zabawa!  

 
 

Balik piżamkowy 

W piątek odbył się w świetlicy balik piżamkowy. Impreza ta rozpocząła 

się tradycyjnym polonezem. Każdy z nas przyniósł sobie swoją ulubioną piżamkę. 

Bawili się razem z nami i przedszkolacy. Były różne współzawodnictwa: zrzucanie 

kręgli wypchanymi rajtuzami, wydmuchiwanie piłeczki pinpongowej do pudełka, 

taniec z balonikami i oczywiście, jak na każdym balu nie zabrakło tańca  

z krzesełkami. Zabawa była udana! 

 

 

 

 

 

 

 



Świadectwa półroczne 

Tak jak we wszystkich placówkach i w naszej szkole uczniowie otrzymali 

świadectwa półroczne. Na uroczystym apelu podsumowaliśmy całe półrocze, 

uczniom były również wręczone nagrody za reprezentację szkoły w Konkursie 

Gwar. Wszyscy otrzymali również pochwałę dyrektora szkoły. Życzymy dużo 

powodzenia i sukcesów w następnym półroczu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie  

 

Jan Korzenny 

 

 

 

Nebylo mi ještě ani pět let, když mne svedla Hania od sousedů. Ona také 

nebyla o moc starší. Došlo k tomu tak: Seděli jsme na prahu naší chalupy. Otcové 

byli v práci, matky obracely seno na louce. Kromě nás dvou nikdo v domě nebyl. 



U prahu ležela kupa drobounkého žlutého písku, který otec přivezl předchozí 

den. Náhle dostala Hania geniální nápad. Řekla: „Skoč pro vajíčka, uděláme těsto 

na koláče.“ Ochotně jsem to přání splnil, protože se mi moc líbilo. Přinesl jsem  

z naší komory plný košík vajec. Pak jsme se začali činit jako o závod. O kamenný 

práh jsme rozbíjeli vejce za vejcem a obsah jsme vylévali na kupu písku. Ale Hani 

se zdálo, že písku je příliš mnoho a vajec dost málo, a tak také přinesla z matčiny 

komory slaměný košík plný vajec. Rozbíjeli jsme jedno za druhým a skořápky 

ukládali na hromádku. Pak jsme rukama zadělávali těsto a protože jsme byli 

pouze v plátěných košilkách, zakrátko jsme se tak ušpinili, že jsme vypadali jako 

rodilí Číňané. Hanička přitáhla ještě dva plechy, na které jsme těsto rozváleli. Pak 

jsme na koláče pokladli třešně. Tak nádherné koláče jsem v životě neviděl. Do očí 

bily barvy černé, červené, zlaté... Sotva jsme ještě stačili uválet dva chleby  

a vložit je do slaměných košíků, když se vrátily naše matky. Při pohledu na naše 

kuchařské umění zůstaly stát jako zkamenělé, s otevřenou pusou. Hanička utekla. 

Mně zas máma tak vyčinila, že si to dodnes pamatuji. Dlouho mi ještě tu událost 

s vajíčky připomínala. Není divu. Chudinka, sbírala je proto, aby je mohla prodat 

na trhu a mít pár grošů na jehly a nitě.  

Na druhý den jsem si na Haniu počíhal a pořádně jsem jí natloukl. Ona mi 

na oplátku rozdrápala tvář, ale zanedlouho jsme se udobřili. 

x     x     x 

Chodili jsme s Haniou spolu do školy, v létě samozřejmě bosky. 

Dvoujazyčná šestitřídní lidová škola měla tehdy vysokou úroveň. Hodně jsme se  

v ní naučili, ale stejně v oblibě nebyla. Vyzařovala z ní jakási ponurost, a také 

proto jsme s obavou vstupovali do těch zdí. Metody výuky a výchovy byly přísné. 

Ve škole panovala přemrštěná disciplína s příslovečným pruským drilem. I za 

sebemenší provinění často následovaly tělesné tresty. Vystačil nevinný úsměv  

a španělská rákoska, nevyhnutelný třídní inventář, se začala činit. Pro chlapce 

neexistovalo slitování. Děvčatům se vedlo lépe a děti úředníků hutě nebyly 

trestány vůbec. 

Výuka byla celodenní s jednohodinovou polední přestávkou. Ve škole se 

nepodávalo žádné jídlo. Z domu přinesený kousek černého chleba musel vystačit 

na celý den. V pozdních odpoledních hodinách jsme se vraceli domů nejen 

hladoví, ale častokrát i zbití. Školní představení, radovánky, výlety a pod. 

neexistovaly. Jedinou zábavu nám poskytovala školní knihovna. Měla dvě 

oddělení – polské a německé. Polskou knihu nebylo lehké získat. Kdo ji chtěl, 



musel si v předchozím týdnu vypůjčit knížku německou, důkladně ji přečíst  

a obsah odříkat učiteli. To působilo některým žákům obtíže, a tak raději na 

výpůjčky rezignovali. Důsledkem však byla horší klasifikace, takže nakonec si 

všichni žáci knížky půjčovali. 

x     x     x 

Nedaleko od nás tekla Mlynka, rameno řeky Visly. Oplývala pstruhy, kteří 

pod břehy, v hlubokých dírách, měli dokonalé úkryty. Protože jsem se často ve 

vodě brodil, seznámil jsem se hodně brzy s uměním, jak pstruhy chytat. Bylo 

třeba vložit ruce s vykasanými rukávy pod břeh, a to velmi jemně a opatrně. Ruce 

se musely držet široce rozevřené. Bylo možné se orientovat pomocí prstů. Když 

se pstruh dostal do ruky, bylo třeba prsty mírně hýbat a hladit podbřišek pstruha, 

dokud se nenarazilo na skřele. Později už vše šlo hladce. 

Zpočátku jsem pstruhy chytal sám, později jsem byl nucen přistoupit na 

asistenci Hani, která mne jednou při lovu přistihla. Musel jsem ji brát s sebou  

a podplácet, když vyhrožovala, že to „poví“. Vysedávala na břehu a se zájmem 

sledovala mé počínání. Pozorovala soustředěně okolí, zda se neobjeví  policajt, 

hajný nebo nějaký podezřelý neznámý. Ale nikdo nás nikdy nepřistihl. 

Jednou jsem chytání pstruhů málem zaplatil životem. Když jsem stál 

uprostřed koryta Mlynky, prudký proud  mi podrazil nohy a svalil mne tváří do 

vody. Zakuckal jsem se. Ještě jsem se vynořil, ale omámený jsem se do vody 

znovu převrátil. Jako ze záhrobí ke mně doléhal tlumený křik Hani. Probral jsem 

se až na louce. Kolem mne byli lidé. Říkali, že Hania vřískala tak, jak ještě svět 

neslyšel. Kdyby té Haničky nebylo...   

(Napsáno r. 1971,  překlad H. Hentz, M. Křenková) 

Jan Korzenny 

 

 

 

 

Nie miałem jeszcze pięciu lat, kiedy uwiodła mnie Hania od sąsiada. Ona 

nie była też o wiele starsza. A było tak: Siedzieliśmy na progu naszej chaty. 

Ojcowie byli w robocie, mamy przewracały siano na łące. Oprócz nas dwojga 

nikogo nie było w chałupie. Obok progu walała się kupa drobniutkiego żółtego 

piasku, w poprzednim dniu przez mojego ojca przywiezionego. Nagle Hanię 

oświecił genialny pomysł. Mówi: „Skocz po wajca, bydymy zarobiali ciasto na 



kołocze.“ Spełniłem to życzenie z ochotą, bo mi bardzo przypadło do gustu. 

Przyniosłem z naszej komory pełną słomiankę z jajkami. Teraz zaczęliśmy 

pracować na wyścigi. O kamienny próg rozbijaliśmy jajko za jajkiem a zawartość 

wylewaliśmy na kupę piasku. Ale Hani wydawało się tego piasku za dużo, a jajek 

za mało, wiec też przyniosła z matczynej komory słomiankę pełną jajek. Tłukliśmy 

je zawzięcie a skorupy układali do stosu. Potem rozrabialiśmy ciasto rękoma, a że 

byliśmy tylko w płóciennych koszulkach, wkrótce ubabraliśmy sie do cna i nabrali 

wyglądu rodowitych Chińczków. Haniacko przytaszczyło jeszcze dwie blachy, na 

których rozwałkowaliśmy ciasto. Potem oblożyliśmy kołacze czereśniami. Takich 

wspaniałych kołaczy w życiu nie widziałem. Biły w oczy barwy czarne, czerwone, 

złote... Zaledwie zdołaliśmy jeszcze ukulać dwa chleby i włożyć je do słomianek, 

wróciły nasze mamy. Na widok naszich kunsztów kucharskich stanęły jak wryte  

i rodzawiły gęby. Haniacko uciekło. Mnie zaś mama sprawiła takie lanie, że po 

dziś je pamiętam Długo mi jeszcze mama tę historię z jajkami przypominała. Nic 

dziwnego. Biedaczka zbierała je po to,  by sprzedać je na targu i mieć parę groszy 

na igły i nici. 

Na drugi dzień dopadłem Hanię i mocno ją zbąckałem. Ona zaś 

rozdrapała mi twarz, ale niedługo doszło do zgody. 

x       x       x 
Razem chodziliśmy z Hanią do szkoły, w lecie oczywiście boso. Dwujęzyczna 

sześcioklasowa szkoła ludowa stała wówczas na wysokim poziomie. Zebraliśmy  

z niej sporo wiedzy, ale pomimo tego nie była lubiana. Tchnęła z niej jakaś 

ponurość, toteż z obawą wstępowaliśmy do tych murów. Metody nauczania  

i wychowania były ostre. W szkole panowała przesadna dyscyplina  

z przysłowiowym pruskim drylem. Nawet za najmniejsze przewinienia stosowano 

często kary cielesne. Wystarczyło niewinne uśmiechnięcie się, a trzcina 

hiszpańska, nieodzowny inventarz klasowy, poszła w ruch. Dla chłopców pardonu 

nie było. Dziewczętom lepiej się wiodło, zaś dzieci urzędników huty całkowicie 

uniknęły razów. 

Nauka była całodzienna z jednogodzinną przerwą południową. W szkole 

nie dożywiano. Przyniesiony z domu kawałek czarnego chleba musiał wystarczyć 

na cały dzień. W póżnych godzinach popołudniowych wracaliśmy do domu nie 

tyłko głodni, ale częstokroć i zbici. Przedstawienia szkolne, festyny, wycieczki itp. 

nie istniały. Jedyną rozrywką dla nas była biblioteka szkolna. Składała się z dwóch 

dzałów - polskiego i niemieckiego. Książkę polską niełatwo było otrzymać. Chcąc 



ja nabyć, należąło w poprzednim tygodniu wypożyczyć ksążkę niemiecką, 

dokładnie ją przeczytać a treść podać nauczycielowi. To sprawiało niektórym 

uczniom trudności. Woleli rezygnować z wypożyczeń. Pociągało to za sobą gorszą 

klasyfikację, tak, że w końcu wszyscy uczniowie książki wypożyczali. 

                                                 x      x      x 
Niedaleko od nas płynęła Młynka jako odnoga rzeki Wisły. Roiło się   

w niej od pstrągów, którzy pod brzegami, w głębokich dziurach, miały doskonałe 

kryjówki. Brodząc często w wodzie, już od wczesnych lat poznałem sztukę łapania 

pstrągów. Trzeba było wsadzić zakasane ręce pod brzeg, a to bardzo delikatnie  

i ostrożnie. Ręce należało trzymać szeroko rozwarte. Można było orientować się 

palcami. Jeżeli nawinął się pstrąg do ręki, należało delikatnie poruszać palcami, 

muskając podbrzusze pstrąga aż do chwili natrafienia na skrzela. Póżniej 

wszystko szło już gładko. 

Z początku łapałem pstrągi sam, póżniej musiałem w asystencji Hani, 

która mnie jednego razu na połowie przydybała. Musialem ją zo sobą zabierać  

i podpłacać, gdyż groziła, że to „powie“. Wysiadywała na brzegu  

i z zainteresowaniem śledziła moje ruchy. Obserwowała bacznie okolicę, czy nie 

nawinie się jakiś żandarm, gajowy albo jakiś podejrzany nieznajomy. Ale nikt nas 

nigdy nie przyłapał. 

Jednego razu łapanie pstrągów omal że nie przypłacilem życiem. Stojąc  

w środku koryta Młynki, wartki prąd poderwał mi nogi i zwalił twarzą do wody. 

Zachłysnałem się. Jeszcze się podniosłem, ale oszołomiony ponownie 

przewróciłem się do wody. Jak z zaświatów doszedł mnie przytłumiony wrzask 

Hani. Oprzytomniałem dopiero na łące. Dookoła mnie ludzie. Opowiadali, że 

Hania narobiła takiego wrzasku, jakiego świat nie słyszał. Gdyby nie to 

Haniacko.... 

 

Dne 4.2.2017 vyjel hasičský sbor s novým vozidlem (společně s paní 

starostkou a p. Kaniokem) na lyžařské závody do polského města Rajcza. 

Akce probíhala po tři dny a byla zakončena v neděli ve 22 hodin 

velkolepým ohňostrojem. Naši hasiči se účastnili průvodu centrem města. Obec 

jsme reprezentovali  ve  stánku na zdejším tržišti,  v němž  jsme  nabízeli  mnoho  

 

 



 

našich tradičních jídel a také prospekty o zdejším kraji. Paní starostka, zástupci 

obce a náš hasičský sbor byli přivítáni na městském úřadě Rajcza. Samotné 

závody se uskutečnily již po dvacáté páté. Soutěžilo se v několika disciplínách 

přespolního běhu, proběhl závod na lyžích, závod na běžkách a závod na 

čemkoliv. Za prezentaci obce Dolní Lomná na zdejším trhu jsme získali krásné  

3. místo. Poté následovala setkání s místními hasiči a se „soltysem“ panem 

Zbyszkem Kopciem. 

Velitel Martin Tomica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Naši sportovci úspěšně pokračují 

v probíhající sezóně. Český Pohár v Novém 

Městě náš nejlepší závodník Solowski 

vynechal z důvodu nemoci. Rovněž 

výsledky žáků ve Vysokém nad Jizerou 

ovlivnila nemoc. Po sobotním závodě 

onemocněla i Rusnoková. Jediný, kdo 

zvítězil nad nemocí, byl Tyl, který oba 

závody absolvoval a vybojoval 23 a 29 

místo. 

City sprinty Vítkovice, 20.1. 

Tohoto prestižního závodu se nemohla 

zúčastnit většina našich sportovců, buď  

z důvodu nemoci nebo účasti na jiných 

závodech. Jediní zástupci za náš oddíl Kantor D. a Tomanková se zúčastnili  

a zvítězili! Super výsledek!    

 

Krajský Přebor v Rýmařově, 

4.2. volnou technikou, za velmi silné 

konkurence (Nové Město n.M. a Fenix 

ski Jeseník) nejlépe rozjel Solowský  

a získal titul přeborníka. Na druhém 

místě se umístila Kawuloková Z. a na 

třetích místech Kantor a Rusnoková. 

Výsledky některých ještě ovlivnila 

předchozí nemoc a to se projevilo na 

jejich výkonech. 

  

Istebniański Bruclik 2017, 5.2. 

mezinárodní závod klasickou 

technikou  se jel ihned na druhý den. 

Naši sportovci si vedli opět dobře. 



Stříbrné pozice vybojovali: Kawuloková Z., Kantor a Sikora R. Velmi dobře si vedli: 

Pyszková M., Tomanková a Rusnoková, které vybojovaly nepopulární 

bramborové medaile. Přesto – gratulace. 

  Sezóna je v plném běhu. Naše závodníky čeká ještě spousta závodů. 

Dorost a žáci se zúčastní pár Českých pohárů a Mistrovství ČR, ti starší sportovci 

vyrazí na Jizerskou padesátku. Doufáme, že se nám ještě podaří vybojovat nějaká 

pěkná umístění.    

  Rovněž děkujeme Lesům ČR, které svým finančním darem 

přispěly  našemu oddílu, a my jsme mohli dětem koupit velmi pěkné běžecké 

kombinézy. 
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