
www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

www.dolnilomna.eu Únor 2020

Olympiáda  
dětí a mládeže – 
Karlovarský kraj
str. 4



Dolní Dolní

2

Obecní úřad Dolní Lomná bude ve dnech  
2.3.-3.3.2020 v době od 7.00 – 17.00 hodin 
pomáhat při vyplňování daňového přiznání 
daně z příjmu za rok 2019. Jedná se o zdanění 
dotací na údržbu luk, příjmu z prodeje skotu, 
dřevní hmoty, příjmu z pronájmu, uplatně-
ní odečitatelné položky na školném apod. 

Nutno předložit občanský průkaz, výši dotace 
či částku za prodej skotu, potvrzení o zdani-
telných příjmech, potvrzení o důchodu, po-
tvrzení o studiu dětí na středních a vysokých 
školách, potvrzení manžela či manželky, zda 
uplatňuje nezdanitelnou část základu daně. 
Daň z příjmu musí být uhrazena do 31.3.2020.

Odpočty za rok 2019

Odpočty jsou ta část daňových úlev, které 
nejprve zaplatíte, pak o danou částku snížíte 
daňový základ a vypočtete daň. Ve skuteč-
nosti tak ušetříte 15 % (sazba daně) x částka,  
kterou jste zaplatili (věnovali, naspořili…). 
Týká se to :

- Dobročinné dary a dárcovství krve
- Úroky z úvěru na bydlení  
- Penzijní připojištění a doplňkové penzijní 

spoření
- Životní pojištění 
- Odborové příspěvky
- Zkoušky z dalšího odborného vzdělání 

Zvýhodnění na děti

Neříká se tomu sleva, protože je ještě výhod-
nější než sleva. Pracujícímu rodiči (s příjmem 
minimálně 18 100 Kč za rok) díky zvýhodnění 
vznikne nárok na daňový bonus – vypočte-li 
si zápornou daň a může od státu dostat až 
60 300,- Kč za rok.

1. dítě … 1 267 Kč/měs. … 15 204,- Kč/rok
2. dítě … 1 617 Kč/měs. … 19 404 Kč/rok
3. dítě a další dítě … 2 017 Kč/měs. … 24 204 
Kč/rok
Dítě ZTP/P … dvojnásobek uvedeného 

Daňové přiznání se musí odevzdat do 
1. dubna 2020. 

Přiznání daně z příjmu fyzických osob

Informace k daňovému přiznání

Recitační soutěž je tradiční akcí naší školy a nezbytnou součástí 
náplně předmětu Český jazyk. Do školního kola soutěže, které 
proběhlo 30. ledna 2020 zároveň s pololetním vysvědčením, se 
zapojili všichni žáci naší školy, od těch nejmenších – prvňáčků 
až po starší ročníky. Letošní ročník nás překvapil svou vysokou 
úrovní. Všichni žáci přednesli svůj text procítěně s využitím výra-
zových prvků a prvků dramatizace. Pro porotu bylo velice těžké 
vybrat v jednotlivých kategoriích 3 nejlepší recitátory. V letošním 
roce se nezúčastníme obvodního kola v Jablunkově z organizač-
ních důvodů školy.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Recitační soutěž
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Název akce Datum konání Začátek akce Pořadatel Místo konání Kontakt

Ples ČZŠ
Bal szkolny 

25.1.2020
25.1.2020

SRPŠ
Macierz szk.+ PZKO

Hotel Salajka 
Hotel pod Akáty

773 180 689
558 358 724

Pochování basy 14.2.2020 14.30 Klub Důchodců Dolní 
Lomná

Hotel pod Akáty 721 644 831

Krajský závod v běhu 
na lyžích

15.2.2020 TJ Dolní Lomná 604 308 526

Topienie Marzanny 20.3.2020 PZŠ 558 358 724

Balik maskowy 21.2.2020 8.00 PZŠ Základní škola 558 358 724

Soutěž v badmintonu 21.3.2020 15.00 SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště

725 257 222

Velikonoční výstava 6.4.-14.4.2020 10.30-16.30 Lomňanské muzeum Manlomka 721 735 289

Przedstawienie PZKO 12.4.2020 16.00 Hotel pod Akáty PZKO 732 113 034

Stavění máje a pálení 
čarodějnic

30.4.2020 16.00 U Lomňanského 
muzea

SDH Dolní 
Lomná

731 944 226

Zájezd 14.5.2020 Klub Důchodců
Dolní Lomná

721 257 831

ŠERPA 16.5.2020 10.00 SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště

725 257 222

Slezské dny 22.-24.5.2020 Pá 18.00
So 13.00
Ne 10.00

Matice slezská Národopisný 
areál Dolní 
Lomná

777 301 958

Tradiční vaječina 28.5.2020 Klub Důchodců Dolní 
Lomná

U Lomňanského 
muzea

721 644 831

Soutěž v požárním 
sportu o pohár 
starostky obce 

13.6.2020 10.00 dětí
13.30 dosp.

SDH Dolní Lomná Národopisný 
areál Dolní 
Lomná

731 944 226

Festyn szkolny 13.6.2020 15.00 Polská zákl. škola U Lomňanského 
muzea

558 358 724

Charitativní 
hokejbalový zápas

20.6.2020 Sport for Hearts Víceúčelové 
hřiště

776 110 613

Fotbalový turnaj 26.6.2020 9.00 hod. SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště

725 257 222

JUJITSU tréninky: každé Út + Pá od 19.00 – 21.00 hod. – tělocvična ZŠ Dolní Lomná 

JÓGA: leden, únor, březen – každé pondělí 17.30 hod.
 říjen, listopad, prosinec – každé pondělí 17.30 hod. – tělocvična ZŠ Dolní Lomná

SPORTOVNÍ HODINKA: leden – červen – každou středu od 16.00 – 18.00 hod. - tělocvična ZŠ Dolní Lomná
 září – prosinec - každou středu od 16.00 – 18.00 hod. - tělocvična ZŠ Dolní Lomná

Přehled kulturních a sportovních akcí 1-6/2020
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Na zimní olympiádu se z našeho oddílu do 
celkového počtu 8 sportovců nominovala 
pětice závodníků. Ve dnech 19. - 23. ledna 
vzorně reprezentovala v běžeckém lyžování 
Moravskoslezský kraj.

Na slavnostním zahájení v KV aréně nám 
hodně sportovních úspěchů popřál i náš 
náměstek hejtmana p. Mgr. Folwarczny.

Nominováni za běžecké lyžování:

Kantorová Justyna, Sikora Daniel, Toma-
nek Ema, Waclawková Walentyna a Kantor 
Damian.

Biatlon: Szotkowská Małgorzata

Trenéři: Kluzová B. a Kluz J.

Závody se částečně konaly v německém Fich-
telbergu a částečně na Božím Daru.

Nejlepšího výsledku dosáhl Kantor, a to 
8. místem klasicky a 9. místem ve volné 
technice. 

Tomanek Ema vybojovala dvakrát 13. místo. 
Sikorovi se velmi povedla klasika a bylo z toho 
17. místo.

Prožili jsme pět krásných zasněžených a spor-
tovních dnů. Atmosféra byla výborná a ve 
všech mladých sportovcích zanechala neza-
pomenutelný zážitek.

Beata Kluzová, trenérka

Olympiáda dětí a mládeže – Karlovarský kraj
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V Mateřské škole ve třídě menších dětí – Beru-
šek, byl leden ve znamení profesí. Naučili 
jsme se písničky, básničky, i pohybovou hru. 
Také jsme si vyzkoušeli, jaké je to být proda-
vačkou, řidičem, či doktorem. 

Aby děti měly také názornou ukázku, pozvali 
jsme si na pomoc nejdříve paní zahradnici, 
která nám vyprávěla, jaká je její práce a také 
nám přinesla květinu, o kterou se budeme 
s dětmi starat. Také jsme k nám do školky 
pozvali maminku, která je na mateřské 
dovolené a ta nám ukazovala, jak se o malé 
miminko celý den stará. 

Děti byly nadšené, moc děkujeme! 

Oddělení Berušek – p. uč. Eva a Mirka

Besedy v MŠ
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W Mostach koło Jabłonkowa 
w sobotę 1.2. 2020 odbyły się 
zawody regionalnych szkół nie 
tylko w biegach narciarskich, ale 
również w slalomie. Nasi ucznio-
wie pojechali powalczyć o medale. 
I udało się! Również zawodnicy spi-
sali się na same medale.

Grono pedagogiczne

Beskidzka Narta

Dne 6.1.2020 proběhl na naší škole tzv. 1. běh 
preventivního programu s názvem „Být dob-
rým kamarádem“, který byl zaměřen na 
budování zdravých vztahů nejen v třídním 
kolektivu. Pod vedením zkušené lektorky 
Šárky Kluzové si žáci nejen povídali o situa-
cích či jednání svých kamarádů, které jim vadí 
a trápí je, ale také si zkoušeli v rámci různých 
interaktivních metod vzájemnou spolupráci 
na vypracovávání zadávaných úkolů. Osvojo-
vali si základní dovednosti asertivního jednání 
a určovali sami pro sebe, ve kterých situacích 
je vhodnější použít pochvalu a kdy už je na 
řadě trest. Učili se vyjadřovat své pocity a pra-
covat se svými povahovými a temperamento-
vými vlastnostmi. Po skončení programu jej 
zhodnotili velmi kladně a těšili se na příště.

Ve dnech 3. a 4.2.2020 se uskutečnil tzv. 
2. běh preventivního programu, tentokráte 
s názvem „Šikana, škádlení a já“ (1., 2., 4. 
ročník) a „Když to ve mně vře“ (3. a 5. ročník).

V rámci programu Šikana, škádlení a já se žáci 
učili rozpoznávat míru a hranice nevhodného 

sociálně-patologického chování ve společ-
nosti. Zábavnou formou jim byly pomocí 
2 loutkových postaviček představovány 
modelové situace ze života, o jejichž násled-
cích pak společně rozjímali a vyhodnoco-
vali jejich následky. I sami žáci si vyzkoušeli 
dramatizaci rolí útočníka i oběti. Byli rovněž 
upozorněni na nebezpečí kyberšikany a jak 
ji předcházet. V průběhu tohoto programu 
vyjadřovali pocity, jak se v různých prostře-
dích cítí a jak na ně působí. Všechny aktivity 
tohoto programu se žákům opět moc líbily 
a do učení se jim pak vůbec nechtělo.

Program „Když to ve mně vře“ aneb jak zvlá-
dat svou agresivitu byl také zaměřen na to, 
jak tuto stále častější součást života dětí 
zvládat. Jak se naučit se vztekem a agresi-
vitou pracovat. Program jim také ukázal, jak 
se lépe vyrovnávat se svým strachem, hně-
vem a frustrací a jak řešit konflikty s druhými 
konstruktivně. Žáci byli moc spokojeni a celý 
program končil potleskem.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Být dobrým kamarádem
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W ramach projektu „Mládež kraji”, dnia 15.1. 
2020 przyjechał do nas Pan Wojtek, żeby 
nas nauczyć jeździć na deskorolkach. Uczył 
nas trzymania równowagi, różnych trików 

i również umiejętności spadywania. Zajęcia 
były naprawdę super i to tak, że Pan Wojtek 
będzie do nas przyjeżdżał już regularnie.

Uczniowie

Deskorolki
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V pondělí 3.2. 2020 měla naše Mateřská 
škola v Dolní Lomné zahájit lyžařský výcvik 
v Bukovci. Celkem se přihlásilo 17 dětí a to 
z obou tříd – Veverek a Berušek. Bohužel nám 
počasí nepřálo a my jsme se museli smířit 
s tím, že se na lyže tento týden nejspíš nepo-
stavíme. Doufali jsme, že si to počasí rozmyslí 
a přáli jsme si, aby nám alespoň pár dní z týdne 
vyšlo. V úterý nám pan Maliga (majitel lyžařské 
školičky) zavolal, že v Bukovci nasněžilo a ve 
středu k nám posílá autobus. Konečně! Začá-
tek kurzu se tedy konal od středy odjezdem 
autobusu v 8:30. I přes radost ze sněžného 
počasí nás mrzelo, že některé děti onemoc-
něly. Na naše kamarády jsme mysleli a přáli 
jim brzké uzdravení a vyjeli jsme lyžovat! Při 
příjezdu už na nás čekali instruktoři, kteří si 
děti rozdělili na skupinky podle toho, kdo 
byl začátečník a kdo už lyžování alespoň tro-
chu zvládal. První den lyžování byl poměrně 
větrný, ale všechny děti to zvládly. Sílu jsme 
vždy čerpali o malé přestávce v Baru pod Kym-
póm, kde na nás čekal teplý čaj a svačinka. 
Do školky jsme se vrátili kolem 12. hodiny. 

Čtvrteční den pokračoval podobně s odjez-
dem v 8:30. Děti byly opět moc šikovné a tak 
jsme s paní učitelkou usoudily, že i přes krát-
kou dobu na lyžích hravě zvládneme závody, 
které se uskutečnily poslední den v pátek. 
Na sjezdovce jsme nejezdili sami, byly s námi 
i ostatní mateřské školy, avšak pouze naše 
závodila.

A je to tady! Malina nás přišla podpořit! Děti 
už shora sjezdovky vítaly Malinu pokřikem. 
Počkali jsme na příchod pozvaných rodičů. 
Tímto bychom jim moc rádi poděkovali za 
podporu a účast na posledním dni lyžař-
ského kurzu. Všechny naše děti kopec zvládly 
a seznámily rodiče s informací, že lyžovat 
chtějí i nadále. Pokud si uděláte čas na sle-
dování zpráv v TV, můžete nás vidět na ČT 
vysílání, protože celý závod přijela natáčet 
Česká televize! Děkujeme všem instruktorům 
lyžařské školičky v Bukovci, jsme moc rádi, co 
pro naše děti udělali a doufáme, že se v příš-
tím roce opět sejdeme.

Bc. Markéta Bojková, Mgr. Karin Stefková

Lyžařský kurz v Bukovci
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Niepowtarzalna atmosfera, wspaniałe zma-
gania sportowe, spotkanie towarzyskie, naj-
większa impreza sportowa na Zaolziu – to 
najważniejsze atuty Zjazdu Gwiaździstego, 
który odbył się 8.2.2020 w Mostach koło 
Jabłonkowa. W promieniach słońca i ze szczy-
piącym mrozem wzięło w niej udział blisko 
500 uczniów polskich szkół podstawowych 
z całego regionu. Tegorocznym organizato-
rem była Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Hadyny z Bystrzycy. Również wszyscy nasi 

uczniowie, wspaniali sportowcy brali udział 
w tegorocznym Zjeździe Gwiaździstym, zysku-
jąc czołowe lokaty. Najlepszą szkołą w sztafe-
tach okazała się Łomna Dolna!

Organizatorzy spisali się na medal, mali spor-
towcy dali z siebie wszystko, nie zawiedli rów-
nież gorąco dopingujący kibice.

Wszystkim młodym zawodnikom dziękujemy 
za wspaniałą reprezentację szkoły, Rodzi-
com natomiast za pomoc i ochotę spędzić ze 
swymi pociechami sobotnie dopołudnie na 
mosteckim stoku. 

Grono pedagogiczne

5.2.2020 se v rámci spolupráce s místním SDH 
Horní Lomná uskutečnil další zajímavý pro-
gram pro žáky 2. ročníku. Pod vedením Martina 
a Kingy Tomicových se žáci učili dovednostem 
a správnému chování a jednání v případě vzniku 
mimořádných životních událostí. Tak, jak to 
umí jen místní hasiči, představili dětem řadu 
účinných pomůcek při záchraně života a dali 
jim podrobný návod, jak se správně zachovat 
a nezpanikařit, když je potká nebezpečí. Nau-
čili se všechna důležitá čísla integrovaného 
záchranného systému a ve kterých situacích je 
mají použít. Dozvěděli se o nezbytnosti správ-
ného fungování IZS a o práci příslušníků těchto 

složek. Žáci byli rádi, že mají takto zpestřenou 
výuku a setkání si užili.

Kolektiv pedagogů ZŠ

48 Zjazd Gwiaździsty

Hasík
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Nie tylko sportem w tym miesiącu żyła nasza 
szkoła lecz również logicznym myśleniem, 
dodawaniem, odejmowaniem, geometrią. 
Uczniowie klasy piątej brali udział w dwóch 
konkursach matematycznych PIKOMAT 
i PITAGORIADA. Franio klasyfikował się do 
najwyższego koła w Pikomacie i rusza do 
II etapu Pitagoriady.

Uczniowie klasy trzeciej i czwartej brali 
udział w szkolnym konkursie matematycz-
nym „Lubimy matematykę“. Klaudia, Maryś 
i Henio świetnie sobie radzili.

Uczniowie

Każdy uczeń naszej 
szkoły ma do dys-
pozycji biegówki, 
trenują wszyscy, 
żeby dobrze być 
p r z ygotowany m 
do zawodów. O to 
wymienimy kilka 
z nich, w których 
braliśmy udział, 
reprezentowaliśmy 
szkołę oraz naszą 
wioskę.

45 Międz ynaro -
dowy Bieg Narciar-
ski „O Istebniański 
Bruclik“, najstarsza 
w Polsce impreza 
na nartach bie-
gowych odbyła się 26. 1. 2020 na trasach 
Kubalonki. W niej brali udział również nasi 
przedszkolacy jak i uczniowie klasy drugiej 

i trzeciej. Wszyscy zawodnicy zajęli czołowe 
lokaty.

Grono pedagogiczne

Lubimy matematykę!

Sezon zimowy rozpoczęty!
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W niedzielę 2.2. 2020 Franio Jopek pojechał na zawody w slalo-
mie, które odbywały się w Wiśle. Świetny slalomista zajmuje na 
wszystkich zawodach czołowe lokaty i kolekcjonuje same złote 
medale. BRAWO!!!

Grono pedagogiczne

9 Puchar Reksia w Wiśle

Dne 19. 3. 2020 vyrazili naši mladí hasiči na 
hasičskou stanici do Českého Těšína.

V Českém Těšíně byla vybudována nová 
hasičská stanice, ve které sídlí společně hasiči 
a policie. Naše cesta nebyla zvolena náho-
dou, ale na této stanici pracuje p. Božovský, 
tatínek Kuby a Filipa, mladých hasičů SDH 
Dolní Lomná. Vyrazili jsme vlakem společně 
s některými rodiči. Pan Božovský nás ochotně 
provedl všemi prostorami. Měli jsme mož-
nost prohlédnout si hasičská auta i místo, 
kde hasiči čekají na výjezd. S naším výletem 

do Českého Těšína byli všichni zúčastnění 
spokojeni.

Kolektiv mladých hasičů 
SDH Dolní Lomná

Mladí hasiči na výletě

Sbor dobrovolný hasičů v Dolní Lomné vyhlašuje 
výběrové řízení na vedoucího mládeže.

Požadujeme:
- Časovou flexibilitu (každý týden tréninky, víkendy závody)
- Věk 18 let
- Členství ve SDH Dolní Lomná
- Zapálení pro hasičský sport

Přihlášky zasílejte do 15.3.2020 na email marek.przepiora@seznam.cz
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Vážení občané,

s radostí Vám ozna-
mujeme, že aktivita 
Moravskoslezského 
k r aje p o d os obní 
záštitnou náměst-
k a  h e j t m a n a  p r o 
sociální oblast Jiří-
ho Navrátila, MBA, 
nazvaná IN.F.Obál-
ka z projektu „ In-
formace jako forma 
ochrany osob v se-
niorském věku“ byla 
realizována. IN.F.Obálku si můžete vy-
zvednout u odborů sociálních věcí obec-
ních úřadů v místě vašeho bydliště nebo 
na pobočkách Senior pointů od poloviny 
měsíce prosince 2019. Aktivita je zamě-
řená na zvýšení kvality života seniorů 
a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky jsou 
vyrobeny v celkovém objemu 61.000 kusů 
pro náš kraj.

• IN.F.Obálka (= Informace jako Forma 
ochrany) je plastová obálka, která ob-
sahuje informační leták s pokyny k vy-
plnění, formulář k vyplnění, propisku, 
magnetu nebo samolepku (s nápisem: 
Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly 
na složky záchranného systému).

• IN.F.Obálka slouží k předání údajů 
o vašem zdravotním stavu, užívaných 
lécích, kontaktech na příbuzné či blíz-
ké, v případě, že se ve Vaší domácnosti 
ocitnete v nebezpečí či ohrožení života, 
složkám záchranného systému, které 
jsou o této aktivitě informovány.

• IN.F.Obálka může přispět k efektivní-
mu zajištění pomoci v situaci tísně, 
ohrožení zdraví nebo života. Vyplníte 
formulář s požadovanými údaji a vlo-
žíte jej zpět do plastové obálky, kterou 
umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní 
přihrádky dveří. Samolepkou nebo 
magnetkou označíte dveře lednice 
nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím 
způsobem budou informovány zasa-
hující záchranné složky.

Upozorňujeme vás, že Moravskoslezský 
kraj ani Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, jako iniciátoři této preventivně bez-
pečnostní akce, nepověřily žádné osoby 
ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!

Tento projekt je spolufinancován ze stát-
ního rozpočtu České Republiky a z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje.

Věříme, že tato aktivita bude přínosná pro 
občany Moravskoslezského kraje.

S pozdravem
Mgr. Daniel Rychlik

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE TADY!
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Nasi otcowie i matki wywodzili się z regu-
ły z rodzin bardzo licznych. Starsi ludzie 
z dumą zazwyczaj mawiali: „Było nas dóma 
jak apostołów.“ Liczny przyrost naturalny 
uwieczniony został również w znanym po-
wszechnie na Śląsku Cieszyńskim przysłowiu: 
„Co rok, to prorok a co przestępny, to dva.“ 
Znana też jest u nas anegdota o ojcu licznej 
rodziny, który zawsze przed chrztem swego 
najmłodszego musiał dokładnie przestudio-
wać kalendarz, żeby przez pomyłkę nie nadać 
dziecku po raz drugi tego samego imienia. 
Rodziny małodzietne lekceważone były przez 
rodziców hojnie pobłogosławionych dziećmi, 
a o takich, które miały tylko jedynaków, wy-
rażano sie wręcz z przekąsem: „Majóm też 
jyny jednóm kukuczkę.“ Jedyne dziecko było 
też nazywane wprost „straszokym“, bo wy-
starczało tylko, żeby wiaterek nań dmuchął 
i rozchorowało się, a już jego rodzice obawiali 
się o jego zdrowie czy nawet o życie.

W rodzinach wielodzietnych było inaczej. 
„Czy tam mama mieli kiedy czas boć sie 
o nas? Dyć nas było tela, że sie nas nikiedy 
wieczór ni mógli dorachować. Gónili my 
otargani, zmazani, jako dziecka! Ale zdrowi 
my byli jak ryby. Ciapciuszków my nie jedli, 
ale z głodu my nie umrzyli.“

Troskę o utrzymanie dzieci wyrażała również 
starodawna pieśń śląska:

Ej, dzieci, moji dzieci,
móm ja was jako śmieci.
Gdo was też chować bydzie,
jak mnie tu już nie bydzie?

Obawy były zazwyczaj płonne, bo „jeśli doł 
Pónbóg owieczkę, to doł i do ni troweczkę“, 
a „dziołchy wyrosły jako jedle, a synci jak buki 
w lesie“, choć w niejednej takiej dzieciatej 
rodzinie bieda była wiecznym gościem.

Rodzice swe dzieci traktowali jednakowo; 
nie było wśród nich przichlastków, czyli ulu-
bieńców, chociaż zwykle ostatnie dziecko, 
zwane poszkróbkym, któremu zresztą przoli 
wszysci w rodzinie, cieszyło się większymi 
przywilejami rodziców. Każde bez wyjątku 
maleństwo było u rodziców chroboczkym, 
biedróneczkóm, rybeczkóm, kurziczkóm 
złotóm, gwiozdeczkóm, słóneczkym, kwio-
tuszkym, różyczkóm, odrobinkóm czy okru-
szinkóm. Dopiero póżniej każdy taki berbeć, 
który ustąpić musiał swego pierwszeństwa 
w rodzinie swemu następcy, stawał się 
gizdym, smorgolym, pocfóniym czy innym 
wybijokym.

Zveřejněno v kalendáři Zwrotu r. 1957,  
připravila M. Křenková

Józef Ondrusz: 
Dziecko w świetle powiarek ludu cieszyńskiego
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Naši otcové a matky pocházeli zpravidla 
z hodně početných rodin. Starší lidé namno-
ze nostalgicky vzpomínali: „Bylo nás doma 
jako apoštolů.” Přirozený početný přírůstek 
byl rovněž zvěčněn v přísloví, na Těšínském 
Slezsku všeobecně známém: „Co rok, to 
prorok a co přestupný, to dva“. Proslulá je 
u nás také anekdota o otci početné rodiny, 
který před křtem svého nejmladšího musel 
vždy důkladně prostudovat kalendář, aby 
nedal dítěti omylem po druhé stejné jméno. 
Rodiče hojně dětmi požehnaní pohrdali ro-
dinami s malým počtem dětí a o takových, 
které měly pouhého jedináčka, se vyjadřo-
vali přímo uštěpačně. „Vždyť mají jen jednu 
kukačku.“ Jedináček byl také nazýván prostě 
„strašákem“, protože jenom stačilo, aby ho 
ofoukl větřík, on onemocněl a jeho rodiče se 
už obávali o jeho zdraví nebo dokonce o život.

V rodinách s více dětmi tomu bylo jinak. „Co-
pak máma měla někdy čas se o nás bát? Vždyť 
nás bylo tolik, že se nás někdy věčer nemohla 
dopočítat. Lítali jsme otrhaní, špinaví, no jak 
děcka! Ale zdraví jsme byli jako ryby. Pamlsky 
jsme nejedli, ale z hladu jsme neumřeli.“

Starost o zaopatření dětí vyjadřovala rovněž 
starodávná slezská píseň:

Ej, děti, moje děti,
mám já vás jako smetí.
Kdo též vás chovat bude,
jak mne už tu nebude?

Obavy byly obvykle plané, protože „jestli dal 
Pánbůh ovečku, tak dal pro ni i travičku“, 
a „děvuchy rostly jako jedle a synci jak buky 
v lese“, ač v nejedné takové rodině obdařené 
dětmi byla bída věčným hostem.

Rodiče se chovali ke svým dětem stejně; 
nebylo mezi nimi žádných upřednostňova-
ných, neboli oblíbenců, ačkoli obvykle se 
poslední dítě, zvané poškrobek, kterému 
koneckonců stranili všichni v rodině, těšilo 
větším privilegiím rodičů. Každá malá bytost 
byla pro rodiče bez vyjímky chrobáčkem, 
beruškou, rybičkou, zlatíčkem, hvězdičkou, 
sluníčkem, květinkou, růžičkou, drobečkem 
nebo odrobinkou. Teprve později se takové 
malé dítko, které muselo předat své prvenství 
svému nástupci, stávalo spratkem, uličníkem, 
darebákem, či jiným nezvedencem.

Zveřejněno polsky v kalendáři Zwrotu r. 1957, 
připravila M. Křenková

Josef Ondrusz: 
Pohled na děti ve světle mýtů těšínského lidu
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USNESENÍ
10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.  U r č u j e 

10/410 Zapisovatelku p. Renata Pavlinová

10/411 Ověřovatelé zápisu p. Miroslav 
Stefek, p. Marek Mohyla 

10/412 Návrhovou komisi ve složení p. Pa-
vel Machnik, p. Mgr. Jana Kufová, 
p. Alois Kawulok 

II.  S c h v a l u j e

10/413 Předložený program 10. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

10/414 Rozpočtové provizorium Obce 
Dolní Lomná na rok 2020 ve výši 
57 486 455,- Kč v příjmové i ve výda-
jové části se zapojením počátečního 
zůstatku a pravidla rozpočtového 
provizoria obce Dolní Lomná na r. 
2020

10/415 Střednědobý výhled rozpočtu obce 
Dolní Lomná na rok 2021-2024

10/416 Převedení pravomoci na starostku 
obce k provádění rozpočtových 
úprav do 31.12.2019

10/417 Žádost o prodloužení termínu pro 
doložení podkladů nezbytných pro 
uzavření Smlouvy o poskytnutí pod-
pory v rámci projektu „Dolní Lomná 
– lokalita Závodí – kanalizace a ČOV“ 
– Státní fond Životního prostředí ČR

10/418 Žádost o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Dolní Lomná 

 –  Konvent  sester  alžbětinek 
v Jablunkově

 – Klub stolního tenisu Dolní Lomná

10/419 Cenu vodného a stočného pro 
rok 2020 u fyzických osob ve výši 
6,00 Kč/m3 (včetně DPH), u práv-
nických osob 10,00 Kč/m3 (včetně 
DPH) a paušál pro rekreační chaty 
bez vodoměru ve výši 500,- Kč 
(včetně DPH) a paušál pro rekrační 
chaty s vodoměrem ve výši 300,- Kč 
(včetně DPH)

10/420 Zařazení objektů čp. 334 do náhrad-
ních projektů odkanalizování obce 
formou domovní ČOV

10/421 Vyhlášení výběrového řízení na zho-
tovitele projektové dokumentace 
„Revitalizace bývalého Areálu ČD, 
Dolní Lomná – I. etapa“

10/422 Podání žádosti o podporu na akci 
„Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní 
Lomná 149“

III.  B e r e  n a  v ě d o m í

10/423 Kontrolu plnění usnesení z 9. zase-
dání zastupitelstva obce

10/424 Plán inventur k provedení inventur 
majetku obce Dolní Lomná v rámci 
řádné inventarizace k 31.12.2019

10/425 Zhodnocení investičních a neinves-
tičních akcí obce Dolní Lomná za rok 
2019 

10/426 Návrh investičních a neinvestičních 
akcí obce Dolní Lomná na rok 2020 

10/427 Realizaci stavby „Dolní Lomná 
– čistění odpadních vod – ČOV“ - 
Ministerstvo životního prostředí 
ČR - Moravskoslezský kraj
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10/428 Závěrečné vyhodnocení stavby 
„Přírodní zahrada u mateřské školy 
s polským jazykem vyučovacím 
v Dolní Lomné“ – Ministerstvo život-
ního prostředí ČR

10/429 Závěrečné vyhodnocení stavby 
„Cyklostezka údolím Lomné – Dolní 
Lomná – III. etapa“ – Státní fond 
dopravní infrastruktury

10/430 Závěrečné vyhodnocení stavby 
„Obnova mostních objektů SO 202 
Lávka“ – Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR

10/431 Závěrečné vyhodnocení stavby 
„Obnova mostních objektů SO 201 
Most“ – Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR

10/432 Závěrečné vyhodnocení projektu 
„Veřejné grantové řízení Stromy 
2019“ - skupina ČEZ /pod polesím/

10/433 Dokončení realizace projektu „Vý-
měna střešní krytiny včetně střeš-
ních oken na bytovém domě čp. 186

10/434 Realizace stavby „Kotlíková dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 
– Státní fond ŽP + Krajský úřad MSK

10/435 Realizace stavby „Dolní Lomná - lo-
kalita Závodí, kanalizace a čistírna 
odpadních vod“ (300 EO)“ - Minis-
terstvo životního prostředí ČR

10/436 Příprava stavby - Výzva č. 1/2019 – cíl 
2 – Státní fond ŽP

 - „5.1. a Energetické úspory víceú-
čelového obecního objektu“

 -„5.1. b Energetické úspory víceúče-
lového obecního objektu“

10/437 Realizace stavby „Prodloužení 
cyklostezky z Dolní Lomné“ – Jab-
lunkov – Mosty u Jablunkova - SOJ/
IROP+Krajský úřad MSK

10/438 Čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2019 
– Základní škola s polským jazykem 
vyučovacím, odloučené pracoviště 
Dolní Lomná 

10/439 Žádost o změnu územního plánu 
areálu Severka 

10/440 Zápis o výsledku dílčího přezkoumá-
ní hospodaření obce Dolní Lomná 
– bez výhrad

10/441 Žádost o vydání povolení k provozu 
lanové dráhy „LD SKI ARMÁDA DOL-
NÍ LOMNÁ“ – KORAS Reality, s.r.o. 

10/442 Investiční záměr v rámci projektu 
Místní akční plán pro ORP Jablun-
kov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17
_047/0009093

 - „Modernizce vybavení školní 
jídelny“ 

 - „Modernizace vybavení základní 
školy“

 - „Rekonstrukce a modernizace 
vybavení mateřské školy“

10/443 „Obnovu tělocvičny Základní školy 
a Mateřské školy Dolní Lomná 149“

IV.  S t a n o v í 

10/444 Komisi pro výběr zhotovitele 
projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace bývalého areálu ČD, 
Dolní Lomná – I, etapa“ ve složení: 
Mgr. Inž. Arch. Anna Czajka, p. Marek 
Mohyla, p. Alois Kawulok, Mgr. Jana 
Kufová, p. Miroslav Stefek, JUDr. 
Josef Zubek, p. Pavel Machník  

V.  U k l á d á 

10/ 445 Zahrnout do rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2020 žádost o po-
skytnutí dotace - Konvent sester 
alžbětinek v Jablunkově 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marie Czudková
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10/446 Zahrnout do rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2020 žádost o poskyt-
nutí dotace

 - Klub stolního tenisu Dolní Lomná
 Termín: příští zasedání zastupitel-

stva obce
 Odp.: p. Marie Czudková

10/447 Domluvit schůzku s p. Chodurou 
ohledně vody + p. Machnik

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Halina Zielinová 

10/448 Vyhlasit výběrové řízení na zho-
tovitele projektové dokumentace 
stavby 

 „Revitalizace bývalého areálu ČD, 
Dolní Lomná – I, etapa“

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Renata Pavlinová 

Renata Pavlinová, starostka obce
Miroslav Stefek, místostarosta obce

Charitní pečovatelská služba 
pomáhá lidem, kteří vlastními 
silami, nebo za pomoci rodiny 
nezvládají běžné činnosti ve 
svém životě. Pečovatelská služba 
pomáhá seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, ale taktéž i mladým lidem od 19 
let, kteří se z důvodu zhoršeného zdravotního 
stavu nedokáží postarat sami o sebe (napří-
klad měli úraz, autonehodu aj.). 

V rámci služby poskytujeme taktéž zdravotní 
pomůcky. K dispozici máme polohovací 
lůžka, antidekubitní matrace, posuvné pod-
ložky, polohovací hady, koupací vany a další 
pomůcky, které Vám ulehčí péčí o Vaše blízké. 
Pracovníci charity Vám lůžko přivezou, složí 
ho u Vás doma, naučí Vás s ním manipulovat, 

a především Vám ukážou, jak 
správně polohovat nemocného. 

Víme, že dlouhodobá péče o blíz-
kou osobu je velmi náročná a často 

i stresující. Naše pečovatelky mají dlouhole-
tou praxi v péči o imobilní klienty, nemusíte 
se obávat požádat o pomoc či radu. Pokud 
to bude v našich silách, rádi Vám pomůžeme. 
Kontaktovat nás můžete v pracovních dnech 
od 7–15 hodin na tel. č. 731 489 675, tehdy 
prodiskutujeme Vaši situaci a budeme spo-
lečně hledat řešení. Na péči o Vašeho blíz-
kého nemusíte zůstat sami. 

Vše dobré do dalších dnů Vám přeje  
Mgr. Monika Rojčíková,  

vedoucí Charitní pečovatelské služby. 

Naše pečovatelská služba je tu i pro Vás

Úprava jízdního řádu
K datu 1.3.2020 bude provedena změna jízdního řádu, a to spoj č. 26 linky 862 784 bude 
z výchozí zastávky Horní Lomná – Přelač vyjíždět v 15:35 hod. a u hotelu pod Akáty 
bude 15:51 hod. 

Spoj, který vyjížděl v 15:56 hod. ze zástavky Horní Lomná – Přelač, a u hotelu pod Akáty 
byl 16:12 hod. bude zrušen. 
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Bóg zapłać!  
Kwesta Trzech Króli 

zakończona! 
 

 

 

 
*Tučně zvýrazněné částky jsou rekordní částky v jednotlivých obcích 

Z celého srdce děkujeme VÁM, milí koledníci! Bez Vás by tato sbírka neměla smysl! 
Děkujeme za Vaše nadšení, odvahu a chuť pomáhat! Jste úžasní! 

Dále děkujeme Vám lidem dobré vůle za Vaše štědré dary! Díky Vám jsme i letos 
vykoledovali rekordní částku 1.050.000 Kč na pomoc charitnímu dílu u nás na 
Jablunkovsku, v ČR i v zahraničí. Jako poděkování za Vaši pomoc bude i v tomto roce 
každý měsíc sloužena mše sv. za všechny koledníky, organizátory, dárce a všechny, 
jež toto dílo jakkoli podporují. Pán Bůh Zaplať. Podrobné výsledky jednotlivých 
skupinek jsou umístěny na našich webových stránkách: www.jablunkov.charita.cz 

Výsledky  
Tříkrálové sbírky 2020 

počet 
pokladniček 

Jablunkov 265.311 Kč * 27 ks 
Mosty u Jabl. 194.914 Kč *  16 ks 

Návsí 113.545 Kč 17 ks 
Písek 96.355 Kč * 10 ks 

Bukovec 82.666 Kč * 7 ks 
Milíkov 57.342 Kč * 7 ks 
Písečná 58.421 Kč * 6 ks 
Hrádek 69.294 Kč * 7 ks 

Bocanovice 38.905 Kč * 5 ks 
Horní Lomná 8.285 Kč 2 ks 
Dolní Lomná 48.614 Kč 7 ks 

Hrčava 6.417 Kč 2 ks 
Košařiska 9.931 Kč 2 ks 
CELKEM 1.050.000 Kč 115 KS 
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 2/2020 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidelný informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Renata Pavlinová.  

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., www.tiskarnaklein.cz

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

únoru

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w lutym.


