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Časté výjezdy k povodním

Dříve trvalo mnohdy celý týden, než se zvedly 
řeky z koryta, dnes stačí hodina intenzivního 
deště a je povodeň.

Dne 26.7.2020 byla hlášena výstraha mete-
orologů o vydatném dešti a bouřce, jako 
již mnohokrát. Podle stavů a toků řek měla 
řeka Lomná před deštěm průtok 1,040m3/
sekundu, během hodiny se řeka zvedla na 
hodnotu 24,40m3/sekundu. 

Tak se stalo i u zážitkového centra Ursus v onu 
neděli. Místní   potok nestačil odvádět vodu, 
tekoucí navíc i přes několik překážek, které 
tam vybudovali místní, a ta se poté vylila na 
louku a na venkovní prostory centra Ursus.

Hasiči vyjeli na místo z vozidlem CAS 24 Liaz. 
Po průzkumu bylo zjíštěno, že je ucpaný potok 
a bude třeba odstranit malý mostek. Hasiči 
odstranili náletové dřeviny pomocí motorové 
pily a zprůchodnili tak koryto malého potoka.
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Další událost byla v části Jestřábí, kde se 
místní potok vylil natolik, že to místní dlouho 
nepamatují.

Jednalo se o most u čp. 174 přes potok 
Jestřábí. Zde se zvedl potok natolik, že 
poškodil most i okolí. Naši hasiči po dohodě 
s p. Zubkem označili páskou vjezd k mostu. 
Následně dle povodňového plánu jednotka 
monitorovala řeku a potoky v celé obci.

Velitel JSDH Dolní Lomná
Martin Tomica

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Dovolte mi, abych poděkovala jménem všech občanů naší obce našim dobrovolným 
hasičům z Dolní Lomné, kteří neváhali a reagovali na žádost o pomoc spoluobčanů, 
které postihl ničivý srpnový déšť. Naši hasiči pomáhali dne 19. 8. v obci Dolní Lomná  
minimálně v desíti případech čerpání zatopených sklepů a byli nápomocni  při  řešení  
problémů  vzniklých  s přívalovými dešti.
Nejen jim, ale všem dobrovolným hasičům bych chtěla vyslovit uznání a poděkování za 
záslužnou práci, kterou ve svých sborech vykonávají ve prospěch druhých a pomáhají 
při záchraně majetku a lidských životů.
Našim hasičům přeji vše dobré a hodně elánu při naplňování hasičského hesla „Bohu 
ke cti, bližnímu ku pomoci“.

S úctou a poděkováním Obec Dolní Lomná
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Josef Ondrusz: Pohled na děti ve světle mýtů 
těšínského lidu (5)

Dříve lidé předpovídali na základě určitých 
vnějších znaků těla dítěte jeho budoucí 
vzhled, charakter, schopnosti, nebo jak 
se mu bude dařit v životě a v lásce. „Když 
mělo děcko dírku v bradě, tak bylo hodně 
vyjímečné“. Kterému se na lících tvořily při 
úsměvu koketní dolíčky, mělo štěstí v lásce. 
„ Děvucha, které se robily dírky ve tvářích, 
měla ráda synky, a synek měl zas rád děvu-
chy“. Kdo měl vysoké čelo, pobral hodně 
rozumu; nízké čelo naopak svědčilo o prázdné 
hlavě chlapce nebo děvčete. Nos „pršák“, čili 
zahnutý směrem nahoru, označoval budou-
cího „protivu“, pyšného člověka, „ který si 
o sobě moc myslí“; nos „hákovitý“ měl člo-
věk dobrý, jehož dobroty zneužívali jiní lidé. 
Komu uši odstávaly od hlavy, odcházel do 
širého světa. Když dívka měla druhý prst 
na nohou delší než první, určitě rozkazo-
vala svému manželovi. Silné paty u děvčete 
naznačovaly, že z ní bude dobrá hospodyně, 
štíhlé dívčí paty označovaly „parádnici nebo 
všetečnici“. Aby děvče bylo „švarné“, bylo ji 
třeba mýt „škrabankou“, čili vodou, ve které 
se máčely oškrábané brambory. 

Každodenně  bylo třeba prát pleny. Vyprané 
pleny se neměly sušit na větru, protože dítě 
by pak mělo větry nebo by bylo nemocné. 
Sušení plen po západu slunce přivolávalo 
na dítě chorobu nebo nespavost. Pleny se 
neměly používat na utírání rukou, protože 
dítě by se pak potilo a zbytečně se špinilo. Aby 
dítě, obzvlášť děvče, bylo „vyjímečné“, měly 
se pleny sušit ráno před osmou hodinou, a to 
rozvěšené na švestkách.

Matky nedovolovaly dětem dívat se do zrca-
dla. To by v nich povzbuzovalo klevetnictví, 
pýchu a domýšlivost, proto je také často 
napomínaly: „Nedívej se do zrcadla, nebo se 
ti tam ukáže ďábel!“

Do roku  se neměly dítěti stříhat vlasy, protože 
by mu to ubralo na rozumu. První ostříhané 
vlásky se schovávaly na památku. Aby vlasy 
nešedivěly v mladém věku, měly se stříhat 
v neděli po novoluní nebo když byly hory 
temné. Všeobecně byla rovněž rozšířena 
pověra, že se děcko, kterému  do roka stříhají 
nehty, stane strigou. Striga měla na zádech 
znak nůžek a po smrti napadala lidi a stříhala 
jim oblečení. Z tohoto důvodu hodně pověr-
čivých matek dětem nehty nestříhalo; raději 
je okusovaly zubama.

Do roku nebylo možné překročit dítě; když už 
se tak stalo, bylo nutné je odkročit nazpět, 
aby se nepozastavil jeho fyzický vývoj. 
„Štěrkátko“ čili chrastítko dostávalo dítě až 
po prvním roce života; dřívější hraní s touto 
hračkou zapříčiňovalo u dítěte žvanivost. 
„Takový smrkáč pak všechno, co se v domě 
odehrálo, vyzvonil“.

V den prvních narozenin kladli před dítě knihu, 
chléb, peníz, klíče a hrudku země. Podle toho, 
na co malé dítě sáhlo, se mu předpovídala 
budoucnost. Kniha označovala člověka uče-
ného, chléb rolníka, peníz boháče, klíče zlo-
děje a hrudka země smrt v raném věku.

Zveřejněno v kalendáři „Zwrotu“ r. 1957, 
připravila M. Křenková
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Józef Ondrusz: Dziecko w świetle 
powiarek ludu cieszyńskiego (5)

Kiedyś ludzie na podstawie pewnych cech 
zewnętrznych ciała dziecka wnioskowali 
o przyszłej jego urodzie, charakterze, zdoł-
nościach oraz powodzeniu w życiu i miłości. 
„Kiedy dziecko miało dziurke w brodzie, to 
było strasznie zocne“. Któremu w policz-
kach podczas uśmiechu tworzyły się kokie-
teryjne zagłębienia, miało szczęście w miło-
ści. „Tako dziołcha, kierej sie w licach robiły 
dziurki, miała rada synków, a synek mioł zaś 
rod dziołchy“.  Kto miał wysokie czoło, był 
rozumny; niskie czoło świadczyło natomiast 
o pustej głowie chłopca lub dziewczyny. Nos 
„pyrkaty“, czyli zadarty w górę, czechował 
przyszlego „spuroka“, człowieka pysznego, 
„kiery se mocka myśloł o sobie“; nos „klu-
paty“ posiadał człowiek dobry, którego 
dobroci nadużywali inni ludzie. Komu uszy 
odstawały od głowy, odchodził w daleki 
świat. Kiedy dziewczyna miała drugi palec 
u nóg dłuższy od pierwszego, na pewno roz-
kazywała swemu małżonkowi. Grube pięty 
u dziewczyny zapowiadały, że wyrosnie z niej 
dobra gosposia, cienkie pięty dziewczęce 
cechowały „paradnice albo wszetecznice“. 
Ażeby dziewczyna była „szwarno“, trzeba ją 
było myć „szkrobankóm“, czyli wodą, w któ-
rej maczały się obrane ziemniaki. 

Dzień w dzień  trzeba było prać pieluchy. 
Wypranych pieluch nie wolno było suszyć na 
wietrze, bo dziecku dokuczałyby wiatry lub 
byłoby chore. Suszenie pieluch po zachodzie 
słońca sprowadzało na dziecko chorobę lub 
bezsenność. Pieluch nie wolno było używać 
do wycierania rąk, bo dziecko pociło by się 
i niepotrzebnie brudziło. Ażeby dziecko, 
a zwlaszcza dziewczę, było „zocne“, należało 
pieluchy suszyć przed godziną ósmą rano, i to 
rozwieszone na śliwkach.

Matki nie pozwalały patrzeć małym dzieciom 
do zwierciadła. Miało to w nich wzbudzać 
plotkarstwo, pychę i zarozumiałość, dlatego 
też napominały je często: „Nie dziwej sie do 
zdrzadła, bo sie ci tam dioboł pokoże!“ 

Do roku nie wolno było dziecku strzyc wło-
sów, bo by sie mu rozum odebrało. Pierwsze 
obcięte włoski chowano na pamiątkę. Ażeby 
włosy nie siwiały w młodym wieku, należało 
je dziecku strzyc w niedzielę po nowiu lub 
kiedy góry były czarne. Zakorzeniony był 
również powszechnie zabobon, że dziecko, 
któremu do roku strzyżono paznokcie, sta-
wało się strzygą. Strzyga posiadała na ple-
cach znak nożyc, a po śmierci napadała na 
ludzi i strzygła im szaty. Z tego powodu wiele 
zabobonnych matek nie strzygło dzieciom 
paznokci; ogryzały je raczej zębami.

Do roku nie wolno było przekroczyć dziecka; 
gdy się tak stało, należało je odkroczyć 
z powrotem, ażeby nie powstrzymać jego 
rozwoju fizycznego. „Szczyrkowke“ czyli 
grzechotkę, wolno było dać dziecku dopiero 
po przekroczeniu roku życia; wcześniej-
sze bawienie się tą zabawką powodowało 
u dziecka gadulstwo. „Wszystko potym taki 
smorgol z chałupy wyszczyrkoł“.

W dniu pierwszych urodzin kładziono 
przed dziecko książkę, chleb, pieniądz, klu-
cze i grudkę ziemi. Zależnie od tego, po co 
maleństwo wyciągło rączkę, wróżono mu 
przyszlość. Książka oznaczała człowieka 
uczonego, chleb rolnika, piniądz bogacza, 
klucze złodzieja a grudka ziemi śmierć w mło-
dym wieku.

Zveřejněno v kalendáři „Zwrotu“ r. 1957, 
připravila M. Křenková
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Jilemnice 13.-16.8.2020 - kolečkové lyže

Ve středu ráno vyrazila na první letošní sou-
středění skupina dorostenců a dva starší žáci. 
Letos jsme dali přednost novému běžeckému 
a biatlonovému areálu v Jilemnici.

Počasí nám přálo, takže kilometry, zdolané 
na kolečkových lyžích, se točily“.  

Využívali jsme jak biatlonový areál, tak neda-
lekou atletickou dráhu a posilovací okruh. 

Ubytování nám zpříjemnil číšník svými 
výklady o zdravé výživě, které si určitě každý 
alespoň trochu vzal k srdci. Ty čtyři dny velmi 
rychle utekly, teď se dva dny zregenerujeme 
a ve středu 19.8.2020 vyrážíme na druhé 
soustředění do Bílých Karpat, kterého se již  
zúčastní téměř čtyřicetičlenná skupina.

Beata Kluzová, trenérka
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DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

Hrad
Sovinec

19.

Dolní
Vítkovice

13.

Archeopark 
Chotěbuz

-Podobora

20.

ZÁ
Ř

Í

Zámek
Nová
Horka

12.

Hrad
Hukvaldy 

26.

Zámek
Kravaře

27.

VOLNÉ 
VSTUPY

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.

Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

12. 9. Zámek Nová Horka
13. 9. Dolní Vítkovice
19. 9. Hrad Sovinec
20. 9. Archeopark Chotěbuz-Podobora
26. 9. Hrad Hukvaldy
27. 9. Zámek Kravaře

2020

 INFORMACE  
 O NÁHRADNÍ 
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:
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Kladu si otázku, jestli si 
nechám naočkovat COVID 

vakcínu?  
Určitě je tato otázka položena předčasně, ale využuji příležitost vyjádřit se k tématu.  

Ve vztahu k infekčním onemocněním je důležité posuzovat situaci lokálně. Vždy, když vidím 

situaci v USA či ve velkých městech, vid’m fotograÞe přeplněných nemocnic a márnic, mám 

hrůzu z velkého rizika takové epidemie.  

Na druhou stranu se snažím vnímat naši místní situaci v okrese či v našem kraji. Počty, 

kterými nás zahrnují média, stále považuji za velmi příznivé a co je mnohem důležitější, je  
i relativně příznivý průběh onemocnění, kdy jen malá část pacientů vyžaduje ústavní léčbu, 

případně drsnější rizikové metody jako je umělá plicní ventilace (dýchací přístroj) nebo 

mimotělní oběh podporující plíce (ECMO). Pravidelně se informuji v třineckých 

nemocnicích, kolik ošetřují těžce nemocných s covidovou virosou. Jsou to jednotlivci. 

Je-li to tak, že nemoc má naštěstí v našich krajích mírnější průběh, pak už se tolik 

neobávám a mohu říci, že mi větší starost dělají razantní opatření s dalekosáhlými důsledky, 

které vláda z pozice moci a ve jménu obecného dobra plošně zavádí. Dále mi starost dělá to, 

jak se lidé chovají k těm, kteří onemocní nebo jsou jen rizikoví. Nevím, odkud pramení pocit 

nadřazenosti. Jakoby se nemohlo stát, že onemocní právě oni. Vnímám samozřejmě i ty, kteří 

odvážně vstupují do rizika a pečují o postižené.   

Kladu si otázku, zda-li se nechám naočkovat covidovou vakcínou, až bude jednou  
k dispozici. Nepatřím do rizikové skupiny a doufám v nekomplikovaný průběh.  Je možné, že 

mi samotný virus poslouží stejně dobře jako umělá vakcína.   

Přeji si, aby moje slova byla chápána jako protinázor v médiích utvrzované atmosféře 

strachu. Své postoje neprezentuji jako jediný správný přístup, ale více jako osobní postoj.  

Autor je lékařem kardiologické ambulance v Jablunkově. 

MUDR. BRONISLAV HOLEK	 )
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Str. 1 z 4 

Praha 19.  srpna 2020 
Č. j.: MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN 

*MZDRX01BFYTW* 
MZDRX01BFYTW 

 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření: 
\ 

I. 
 
1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného 

opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) 
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 
kapének, a to: 
a) ve vnitřních prostorech staveb: 

 které jsou místnostmi, kde se prodávají nebo poskytují zboží nebo služby, a s nimi 
související prostory (např. chodby v nákupních centrech), určených pro přítomnost 
zákazníků, a to v době, kdy slouží pro tento účel, 

 které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci 
a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento 
účel, 

 které jsou společnými prostory v budovách škol a školských zařízení podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v budovách vysokých 
škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

 které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních 
služeb), 

 které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním 
režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě, 

 které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento 
účel, 

b) v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy. 
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2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: 
a) děti do dvou let věku, 
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole, 
c) děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, 
d) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní 

výukou při vzdělávání v učebně, 
e) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo 

studenty, 
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené 

při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, 
g) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 
h) osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách, 
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to 
potřebné pro poskytování zdravotních služeb, 

k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování 
zdravotních služeb, 

l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory 
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální 
služby v pobytové formě, 

m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních 
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení 
a v zařízeních sociálních služeb, 

n) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, 
kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, 

o) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, 
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky 
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, 

p) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního 
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, 

q) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších 
pořadech, 

r) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek 
zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována 
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti 
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo 
čtvrté, 

s) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů 
včetně nápojů, 

t) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než 
veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně 
nápojů, 

u) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu 
vstupují do registrovaného partnerství, 

v) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie 
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými 
osobami, 

w) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., 



Dolní Dolní

11

 

 

Str. 3 z 4 

 

x) pohyb a pobyt ve prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, 
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných 
bazénů a saun. 

 
 

II. 
 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb 
tam, kde se nejvíce potkávají lidé, a to zejména cizí lidé, kteří nejsou součástí jedné rodiny 
nebo např. třídy. Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest 
v prostředcích veřejné dopravy a při dopravě autobusem. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky. 
 
Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu 
a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové 
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí 
(ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). 
 
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním 
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, 
např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření 
na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií 
o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška 
zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů 
(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19. 
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů 
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. 
 
Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale 
i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí 
(50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky 
dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět 
až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování 
dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které 
mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto 
velkých kapek zabránit. 
 
Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě 
podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného 
pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob 
a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky 
pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci. 
 
Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná 
intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických 
ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.  
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Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší 
úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení 
denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.  
 
Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci 
leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes 
blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 
exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali 
roušku. 
 
Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných 
prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu 
kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované 
prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané 
neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr 
proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů. 
 
V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo 
reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly 
redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %, 
včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19. 
 
S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně 
na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako 
v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému 
a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace 
co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž 
uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota 
k protekci vůči koronavirům. 
 
Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu 
virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je 
potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu 
a úst přednostně. 
 
Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19 
vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde: 

 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext 
 https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9 
 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800 
 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/ 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/. 
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Kotlíkové dotace III 

Vážení občané,  

žadatelé, kteří uspěli v dotačním programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, 
financovaného v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostředí a z 
důvodů vyčerpání finančních prostředků určených na podporu výměny nevyhovujících zdrojů tepla 
zůstali zařazení do zásobníku projektů  jsou v současné době postupně informování e-mailem o 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelé jsou tímto e-mailem vyzvání k doplnění podpisu 
smlouvy („Za příjemce“) a odeslání zpět na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Po obdržení podepsané smlouvy z Moravskoslezského kraje žádáme žadatelé, aby se dostavili na 
Obecní úřad v Dolní Lomné a podali žádost o návratnou finanční výpomoc. S vyplněním této žádosti 
bude obecní úřad nápomocen.        

Půjčka bude bezúročná a bez dalších poplatků. Část této půjčky majitel domu splatí pomocí kotlíkové 
dotace a zbytek půjčky, tzn. rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, bude obci splácet 
postupně. Obec Dolní Lomná rovněž přispívá částkou 10.000,- Kč na výměnu 1 kotle.  

Obecní úřad Dolní Lomná 

Příloha:  

1. Program obce Dolní Lomná pro poskytování návratných finančních výpomocí na 
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

2. Žádost o návratnou finanční výpomoc   

 

 

 
 



Dolní Dolní

14

Program obce Dolní Lomná pro poskytování 

návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na

pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Článek I. 

Účel a důvody Programu 

• Program upravuje poskytování návratných finančních výpomocí na realizaci výměny

zdroje  tepla  v rámci  programu  „Kotlíkové  dotace  v Moravskoslezském  kraji  -  3.

výzva“  za  účelem  podpory  výměny  nevyhovujících  kotlů  na  pevná  paliva

v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu

ke změně klimatu v obcích Moravskoslezského kraje. 

• Program  stanoví  postup  při  poskytování  návratné  finanční  výpomoci  žadatelům

k předfinancování  výměny nevyhovujících  kotlů  na  pevná paliva za moderní  zdroj

tepla.

• Návratná finanční výpomoc (dále jen „NFV“) bude poskytnuta z rozpočtu obce Dolní

Lomná (dále  jen  „Obec“)  dle  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech

územních  rozpočtů,  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  zákon  č.  320/2001  Sb.,  o

finanční kontrole, s využitím dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí. 

• Celková výše tohoto Programu je limitována objemem finančních prostředků, o které

bylo požádáno v rámci žádosti o poskytnutí podpory dle Výzvy č. 1/2019 na Státní

fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Výše prostředků byla stanovena na základě

projeveného zájmu ze strany občanů obce. Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné

podpořit další žadatele, kteří zájem o poskytnutí NFV neprojevili.

Článek II.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

• Předpokládaný celkový objem peněžních  prostředků vyčleněných na  podporu výše

uvedeného účelu činí max. 8.700.000,- Kč. 
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Článek III.

 Stanovení okruhu způsobilých žadatelů

• Způsobilým  žadatelem  o  NFV je  zletilá  fyzická  osoba,  která  je  vlastníkem  nebo

spoluvlastníkem  rodinného  domu  v   k.ú.  Obce  Dolní  Lomná.  Pro  účely  tohoto

Programu se rodinným domem rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu

určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno

podzemní  podlaží  a  podkroví.  Za  rodinný  dům  je  pro  účely  tohoto  Programu

považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část

zemědělské usedlosti  (statku),  která splňuje definici  pro byt.  Ostatní  stavby určené

např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se

pro účely tohoto Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má

žadatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

• NFV nelze poskytnout žadateli: 

• který  nemá  schválenou  žádost  o  dotaci  v rámci  programu  „Kotlíkové  dotace

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“,   

• který má vůči Obci neuhrazené závazky po splatnosti,

• který se nachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku nebo došlo v jeho

případě k podání  insolvenčního návrhu nebo tento návrh sám podal  nebo bylo

vydáno rozhodnutí o úpadku, 

• vůči  kterému,  případně vůči  jeho majetku,  je  navrhováno nebo vedeno řízení  

o  výkonu  soudního  či  správního  rozhodnutí  nebo  navrhována  či  prováděná

exekuce. 

Splnění podmínky dle čl. III odst. 2 písm. a) dokládá žadatel písemným potvrzením

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“). 

Splnění podmínek dle čl. III odst. 2 písm. c) a d) dokládá žadatel písemným čestným

prohlášením při podání žádostí – je součástí žádosti o poskytnutí NFV.
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Článek IV.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí NFV

• Žádost  o  poskytnutí  NFV podává  žadatel  od  nejpozději  do  3  měsíců  od  podpisu

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“)

nebo do vyčerpání finančních prostředků. 

Článek V. 

Kritéria pro hodnocení žádosti o poskytnutí NFV

• Kritérií pro poskytnutí NFV je kompletnost předložené žádosti a způsobilost žadatele.

Článek VI. 

 Podmínky pro poskytnutí NFV

• Způsobilý žadatel podává žádost včetně příloh na podatelnu Obecního úřadu Dolní

Lomná na předepsaném tiskopise, který je přílohou tohoto Programu.

• K žádosti se přikládá:

• kopie Smlouvy o poskytnutí  dotace z rozpočtu MSK nebo písemné potvrzení

KÚ MSK o schválení žádosti,

• čestné  prohlášení,  ve  kterém  žadatel  potvrdí  splnění  podmínek  dle  čl.  III  

odst. 2 písm. c) a d) – je součástí žádosti o poskytnutí NFV.

• Žadatel je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do 30. 9. 2021. Žadatelům,

jejichž žádost o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku 3. výzvy kotlíkových

dotací  MSK  a  následně  bude  dodatečným  navýšením  finančních  prostředků

schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně prodloužen. 

Článek VII. 

Postup administrace žádosti a lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí NFV

• Obec po obdržení žádosti o poskytnutí NFV, zkontroluje její obsah, úplnost a doložení

povinných příloh. Následně Obec připraví návrh Smlouvy o NFV a předloží jej ke

schválení do orgánů Obce v nejbližším možném termínu v souladu s harmonogramem

jednání orgánů Obce. 

• Podmínkou uzavření Smlouvy o NFV mezi žadatelem a Obcí je: 

• obdržení finančních prostředků z rozpočtu SFŽP ČR na poskytnutí NFV v rámci

výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na
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podporu  výměny nevyhovujících  kotlů  na  pevná  paliva  v domácnostech,  úspor

energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu

v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje,

• schválení  Smlouvy  o  poskytnutí  NFV mezi  žadatelem a  obcí,  zastupitelstvem

obce. 

•  Po schválení zastupitelstvem obce bude Smlouva o NFV předána k podpisu žadateli.

Článek VIII. 

Výše, způsob vyplacení a splácení NFV

• Finanční prostředky poskytnuté žadateli formou NFV jsou účelově vázány výhradně

na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj.

• NFV bude poskytnuta v celkové výši 100 % předpokládaných uznatelných výdajů

dle žádosti o dotaci předložené na KÚ MSK, maximálně však na jednoho žadatele

200 000,-  Kč  u  pořízení  tepelného  čerpadla  a  kotle  na  biomasu  

a 150 000,- Kč u pořízení plynového kondenzačního kotle.

• Peněžní prostředky budou uvolněny po podpisu Smlouvy o NFV a po předložení

písemného  potvrzení  dodavatele  výměny nevyhovujícího  kotle  např.  smlouvou  o

dílo, akceptovanou objednávkou, případně zálohovou fakturou. Peněžní prostředky

budou žadateli zaslány bezhotovostně na účet uvedený v žádosti do 10 pracovních

dnů od předložení tohoto písemného potvrzení. 

• Podmínkou pro poskytnutí NFV je dále předložení písemného souhlasu s inkasem

z účtu žadatele ve prospěch poskytovatele – obce Dolní Lomná na částku rovnou

dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP od Krajského úřadu, jakož i

případné dotace z prostředků příslušného kraje nebo obce.

• Po  ukončení  realizace  výměny  kotle  je  žadatel  povinen  předložit  Obci  finanční

vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací, které předložil zároveň KÚ

MSK. 

• Po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat OÚ Dolní Lomná o

přijetí dotace od KÚ MSK a odeslat přijatou dotaci v plné výši na účet obce společně

s nevyčerpanými prostředky NFV jako první splátku.  První  splátka se tedy rovná

plné výši kotlíkové dotace a v případě, že nebyla při pořízení kotle vyčerpána celá

NFV, je součástí této první splátky i nevyčerpaná část NFV. První splátka bude Obci

uhrazena do 14 dnů od proplacení kotlíkové dotace MSK na účet žadatele. 
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• Výše  dalších  splátek  činí  minimálně  500,-  Kč/měsíčně,  maximálně  2000,-

Kč/měsíčně. Avšak bude zaokrouhlena na celé stokoruny.

• Výše  poslední  splátky  bude  činit  rozdíl  mezi  poskytnutou  výši  NFV a  součtem

uhrazených splátek.

• Splátky budou hrazeny nejpozději k 25. dni v měsíci.

• Doba splácení NFV je maximálně 10 let.

• NFV je po celou dobu splácení bezúročná (RPSN 0 %).

•  Žadatel může kdykoliv NFV jednorázově splatit bez jakýchkoliv sankcí či poplatků.

Žadatel musí však předem informovat OÚ Dolní Lomná o takto provedené splátce

NFV. 

• Na poskytnutí NFV není právní nárok. 

• NFV se poskytuje bez ručení a bez zajištění zástavním právem.

Článek IX.

Sankce

• V případě, že žadatel použije NFV nebo její část v rozporu s účelem a podmínkami

tohoto  programu,  dopustí  se  porušení  rozpočtové  kázně  ve  smyslu  zákona  č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů.  

Článek X.

Závěrečná ustanovení

Tento Program byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Lomná, usnesením číslo 8/300 ze

dne 30.9.2019.

Renata Pavlinová

starosta obce

Miroslav Stefek

místostarosta obce
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Obec Dolní Lomná
Dolní Lomná 164
739 91

 
ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC 

v rámci Programu obce Dolní Lomná pro poskytování 

návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci

programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

 
I. IDENTIFIKACE ŽADATELE 

 

 Žadatel (jméno, příjmení, titul): 

 Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu žadatele (ulice, 
číslo popisné/orientační, PSČ): 

Kontaktní adresa v případě když je odlišná 
od adresy trvalého pobytu (ulice, číslo 
popisné/orientační, PSČ):

Bankovní spojení (název a adresa peněžního 
ústavu, číslo účtu a kód banky): 

Telefon: 

E-mail:  

 

II. VÝMĚNA KOTLE, VÝŠE A DOBA SPLÁCENÍ
 

Typ pořizovaného kotle (tepelné čerpadlo, 
kotel na biomasu – ruční přikládání, kotel na 
biomasu – automatický, plynový kondenzační
kotel): 

Výše předpokládaných uznatelných výdajů
v Kč včetně DPH dle žádosti 
o dotaci na KÚ MSK:

Výše požadované návratné finanční 
výpomoci v Kč (dle typu pořizovaného kotle, 
max. do výše předpokládaných uznatelných 
výdajů v Kč včetně DPH dle žádosti o dotaci 
na KÚ MSK): 
Výše rovnoměrných měsíčních splátek 
(minimálně 500,- Kč/měsíčně, maximálně 
2000,- Kč/měsíčně, zaokrouhleno na celé 
stokoruny):
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Doba splácení, max. však 10 let (vypočteno 
dle výše NFV a výše rovnoměrných 
měsíčních splátek, uvedeno v letech, případně
v měsících):

Místo realizace (identifikace rodinného 
domu, kde bude realizována výměna kotle), 
pokud je odlišné od adresy trvalého pobytu): 

  

 
III. DOKLADY K ŽÁDOSTI 

 
Žadatel  je  povinen  předložit  současně  se  žádostí  o  návratnou  finanční  výpomoc  kopii
Smlouvy o poskytnutí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) nebo
písemné potvrzení Krajského úřadu MSK o schválení žádosti. 

 
IV. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

 
 Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. 

 Žadatel  podpisem žádosti  prohlašuje,  že  se  řádně  seznámil  s  „Programem obce  Dolní
Lomná  pro  poskytování  návratných  finančních  výpomocí  na  předfinancování  výměny
kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.
výzva".

 Žadatel  výslovně  prohlašuje,  že  nemá vůči  obci  Dolní  Lomná neuhrazené  závazky po
splatnosti. 

 Žadatel výslovně prohlašuje, že se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku  
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku nebo
že nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu nebo tento návrh sám nepodal
nebo nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.

 Žadatel výslovně prohlašuje, že vůči němu, případně vůči jeho majetku, není navrhováno
nebo  vedeno  řízení  o  výkonu  soudního  či  správního  rozhodnutí  nebo  navrhována  či
prováděná exekuce.

 Toto čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem. 

V Dolní Lomné dne …………. 
 
 
……………………………….…..
podpis žadatele 
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Telefonní čísla důležiTá pro občany dolní lomné:

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LOMNÁ: 558 358 720

Starostka obce: 602 868 645

Pošta Dolní Lomná: 739 321 498

Knihovna: 739 183 569

Hotel pod Akáty: 558 358 720

SDH Dolní Lomná: 731 944 226 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 733 180 689

 - Mateřská škola 706 115 872

 - Školní družina – ZŠ česká 603 270 176

 - Školní jídelna 739 165 194

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLSKÁ: 558 358 724

 - Mateřská škola polská 558 365 006

Dům s pečovatelskou
službou 739 559 878

Potraviny Dolní Lomná 558 358 745

Potraviny Ivanka 731 555 362

Areál Matice slezské 777 301 958

Muzeum Dolní Lomná 
(p. Hagater) 734 590 771

PRALES MIONŠÍ 
- průvodce (p. Valko) 734 670 950
 (provozovatel Obec Dolní Lomná)

- Informační centrum
 Mionší   773 833 841

Pekárna Dolní Lomná 558 357 871

URSUS zážitkové centrum
Dolní Lomná 553 661 368

SPRÁVCI VODOVODNÍCH ŘÁDŮ:

 - Jestřábí 731 986 147
 - Křínov 724 850 988
 - Ondráše 558 365 124
 - Mlýny 732 932 839
   
ZÁBAVA A VOLNÝ ČAS

 - Víceúčelové hřiště 
   (p. Lasota) 725 257 222

 - Relax v údolí Lomné
  (p. Kultánová) 737 008 464

POLICIE JABLUNKOV

 - Městská policie
  Jablunkov 558 357 696, 606 740 470

 - Policie ČR
  Jablunkov 558 357 333

Nemocnice
Podlesí  558 304 111, 800 177 323

Poliklinika Jablunkov 558 358 011

Sanatorium Jablunkov 558 357 608

LÉKÁRNY JABLUNKOV

 - Lékárna Avena
  Jablunkov 558 357 879

 - Lékárna Aurum
  Bukovecká 106, Jablunkov 558 340 177

 - Lékárna U polikliniky   
  Jablunkov 558 357 053

 - Dr. Max LÉKARNA   
  Dukelská 110, Jablunkov 558 357 351

Odborný léčebný ústav TRN
Sanatorium 558 357 291
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zpráva pro spoluobčany
Vážení občané,

ve čtvrtek 6. srpna 2020 se na Minister-
stvu životního prostředí uskutečnila 
schůzka zástupců ministerstva, obec-
ních svazů, provozovatelů kolektivních 
systémů a společnosti SAMSUNG. Jejich 
cílem bylo vyřešit situaci způsobenou 
rozhodnutím jednoho kolektivního sys-
tému spočívající v omezení sběru a svo-
zu vybrané značky elektrospotřebičů ze 
sběrných dvorů.

Výsledkem společného jednání je doho-
da, kdy sběr vysloužilých elektrozařízení 
bude i po 1.srpnu 2020 nadále probíhat 
bez jakéhokoli omezení.

Občané tak mohou i nadále odevzdá-
vat veškerá vysloužilá elektrozařízení na 
místech, na která jsou navyknutí, včetně 
obecních sběrných dvorů.

Obecní úřad Dolní Lomná 

den oTevřených dveří
Dovoluji si Vás pozvat na prohlídku „Zahradní železnice Dolní Lomná čp. 286“ 

dne 5.9.2020  od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Objekt se nachází v osadě Ondráše za panem Procnerem. 

Na setkání se těší pan Miloš Sova.
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 6/2020 – 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

srpnu

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w sierpniu


