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ANKETA

1. KotlíKová dotace  –  4. výzva

Moravskoslezský kraj připravuje pro letošní 
rok 4. výzvu kotlíkových dotací. Celková výše 
dotace  má činit 95% celkových způsobilých 
nákladů. V této výzvě se již  nepočítá s mož-
ností půjček, které umožňovaly realizovat 
výměnu kotle ještě před přidělením dotace. 
Obec bude nápomocna s vyřizováním žádosti 
o dotaci na výměnu kotle po vyhlášení výzvy 
Moravskoslezským krajem.  obec se pokusí 
vyjednat možnost půjček na Ministerstvu 
životního prostředí, proto žádáme občany, 
kteří budou mít zájem o výměnu kotle, aby 
se dostavili na Obecní úřad Dolní Lomná.

2. DOMOvní čistírny ODpaDních vOD

Obec Dolní Lomná v současné době eviduje 
3 nové žádosti o DČOV, což je nedostačující 
pro žádost o dotaci. prosíme proto občany, 
kteří  mají zájem o pořízení domovní čistír-
ny odpadních vod, o sdělení tohoto poža-
davku na Obecní úřad Dolní Lomná. V pří-
padě dostatečného počtu žádosti, obec podá 
žádost o dotaci.

3. FOtOvOLtaické paneLy na střechy 
rODinných DOMů

S ohledem na zvyšující se cenu elektrické 
energie a z důvodu navýšení dotace Minister-
stva životního prostředí na pořízení střešních 
solárních panelů rodinných domů, proto obec 
Dolní Lomná bude nápomocna  s  žádostí 
o dotace.

Dotační program: Nová zelená úsporám, po-
doblast C.3

na co lze, mimo jiné, získat dotaci:

- instalace fotovoltaického systému, včetně 
akumulace elektrické energie

výzva je primárně určena pro vlastníky ro-
dinných domů.

výše příspěvku: podle dosažených tech-
nických parametrů v max. výši 200.000,- Kč  
+ 20.000,- Kč (Moravskoslezský kraj), celkem 
220.000,- Kč z celkových způsobilých výdajů 
projektu.

Zatímco dřív bylo podmínkou dotace, aby 
domácnost spotřebovala alespoň 70% vy-
robené energie, což výrazně limitovalo veli-
kost instalací. Nyní  tato podmínka neplatí. 
Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaic-
ké systémy do velikosti 10 kWp a maximální 
výše podpory se navyšuje   na   200.000,- Kč  
+  20.000,- Kč   (Moravskoslezský kraj),    cel-
kem 220.000,-   Kč.

Velikost střešní fotovoltaiky nově nemá horní 
limit. Na střechu lze umístit tolik panelů, ko-
lik jich konstrukce unese. Limitována je pou-
ze finanční podpora, která končí na instalo-
vaném výkonu 10 kWp. Za další kWp nad ten-
to limit podpora není, ale to neznamená, že 
by větší instalace nebyla dovolená.  Majitelé 
nad 10kWp už se stávají podnikateli v ener-
getice. Z toho vyplývá, že potřebují licenci od 
energetického regulačního úřadu a také živ-
nostenské oprávnění. U velikosti nad 20 kWp 
se navíc vyžaduje stavební povolení.

• U jednoduchých fotovoltaických sestav 
(bez baterie), kde se vyrobená energie 
buď rovnou spotřebovává nebo se vyu-
žívá k ohřevu vody (tzn. neukládá se do 
baterií) začíná podpora na 40.000,- kč 
za 2 kWp instalovaného výkonu (menší 
instalace na dotaci nemají nárok). Za ka-
ždou další 1 kWp instalovaného výkonu 
(až do 10kWp) se pak připočítává dalších 
10.000,- Kč.
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příklad dotace:                                                                              

5 kWp= 40.000,- Kč + 30.000,- Kč  
=  70.000,- kč

10 kWp=  40.000,- Kč + 80.000,- Kč 
=  120.000,- kč.

• U  sestav s bateriovým úložištěm:  fo-
tovolatická sestava +  hybridní střídač 
+ baterie 

Minimální instalovaný výkon potřebný k zís-
kání dotace je stejný jako u předchozího bodu 
2 kWp. V kombinaci s hybridním střídačem 
základní příspěvek činí 60.000,- Kč. Za kaž-
dou další 1 kWp instalovaného výkonu (až do 

10 kWp) se pak připočítává dalších 10.000,- Kč.

Dotace na baterie činí 10.000,- Kč za 1 kWp.

5 kWp=   60.000,- Kč + 30.000,- Kč  + 50.000,- Kč 
=  140.000,- kč
10 kWp=   60.000,- Kč + 80.000,- Kč  
+ 100.000,- Kč =   240.000,- Kč, maximální do-
tace činí 220.000,- kč.

Obecní úřad bude nápomocen občanům 
s vyřizováním žádostí o dotace, proto žádá-
me o sdělení tohoto požadavku na Obecní 
úřad Dolní Lomná. 

Renata Pavlinová, Starostka obce
Miroslav Stefek, místostarosta

PřiZNáNí DaNě Z PříjMU fyZiCKýCh OSOb
Obecní úřad Dolní Lomná bude ve dnech   7.3. - 8.3. 2022  v době od 7.00 – 17.00 
hodin pomáhat při vyplňování daňového přiznání daně z příjmu za rok 2021. jed-
ná 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 a vysokých 
školách, potvrzení manžela či manželky, zda uplatňuje nezdanitelnou část zákla-
du daně. Daň z příjmu musí být uhrazena do 31.3.2022.

POČET ObyVaTEL  
V ObCi DOLNí LOMNá K 1.1.2022

Celkem:   939 občanů  + 17 cizinců s trvalým pobytem a 2 cizinci s přechodným po-
bytem

Narodilo se:     13 dětí
Zemřelo :           8 osob
Odhlásilo se:    19 osob
Přihlásilo se:    27 osob
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SANICE

Ve čtvrtek 3. 2. proběhla v naší škole tradiční 
sanice, která byla pro děti odměnou za po-
loletní vysvědčení, za jejich úsilí a píli. jsme 
moc rádi, že se tato akce po letech odmlky 
způsobené nepříznivými meteorologický-
mi podmínkami a epidemiologickou situa-
cí mohla opět uskutečnit. jízda na saních 

tažených koňmi a dovádění na zasněženém 
kopci je velkým zážitkem a zpestřením nejen 
pro děti, ale i pro učitele. akce se zúčastnily 
také děti mateřské školy. Děkujeme SDRU-
ŽENí RODiČŮ za organizaci této skvělé akce 
a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv učitelů ZŠ
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Karel čte rád aneb vánoční čas – čas pohádek

Žáci 4. a 5. ročníku se opět zapo-
jili do čtenářské soutěže pořáda-
né MaP ii. jsme velmi pyšni, že 
se  zúčastnili v tak velkém počtu, 
a ještě více nás těší úspěchy, kte-
rých dosáhli. Děkujeme rodičům 
všech zúčastněných žáků za po-
moc při pořizování a zaslání na-
hrávek četby dětí.

(Ocenění žáci: Sofie Cyprichová, Viktorie Borská, Nela Lupieńská, Lukáš Rylko, Eliška Sikorová 
a Tereza Musálková)

PERLiČKy ZE ŠKOLNíCh LaViC 
• V čele obce stojí preminátor.

• Nejvyšším představitelem obce je předseda.

• Naší vlastí je horní Lomná.

• Labe pramení uprostřed. 

• K životu člověk potřebuje vidno.

• Církev prodávala propustky, aby měsťani měli odpuštěné hříchy.

• beran se od ovce odlišuje tím, že má rohy a je hrubší.

• beran má rohy a je tlustší, ovce nemá rohy a je chudší.

• Kuře se od slepice liší tím, že nemá tu korunku pod krkem.

• Kuře nemá jako slepice hodně peří, ale mají stejné zobáky.

• Kuřata se odlišují od slepice tím, že když se narodí, tak nesnášejí vajíčka,  
ale společné mají drápy.

• Včera jsem byl u ulologa.
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Karneval

Karneval je každý rok,

letos budu zase mlok.

Udělat kostým, to je těžší věc

než říct Pražákovi polskou řeč.

Smáli jsme se, dováděli,

srandu jsme si udělali.

Učitelky byly směšné,

tančit s nimi však bylo těžké.

Letos bylo vše v pořádku,

můj kostým hodím do odpadků.

Kristýna Benková, 5 ročník

Dne 31. 1. 2022 se v naší škole konal karneval. 
Všechny děti měly skvělé kostýmy. Naše paní 
učitelka měla také kostým, stejně jako ostat-
ní paní učitelky. Moc jsem si to užila a mys-
lím, že i ostatní děti. Tancovali jsme a sou-
těžili a všechny děti dostaly gumu ve tvaru 
panáčka, lízátko a frkačku. Prostor, kde jsme 
tančili, jsme měli krásně vyzdobený pomocí 
krepáků a nafouknutých balónků. Své kos-
týmy nám přišly představit i děti z mateřské 
školy. Po skončení karnevalu jsme obdrželi 
pololetní vysvědčení.

Děkujeme Vám, paní učitelky a paní ředitel-
ko, že jste nám uspořádaly tak krásný karne-
valový den.

Nela Lupieńská, 5. ročník
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Celem naszych zajęć w świetlicy często sta-
je się znalezienie odpowiedzi na pytanie, 
jak mając pomysł na zabawę wykonać coś 
z niczego? Szczególnie teraz gdy pogoda nie 
sprzyja wyjściom na świeże powietrze po-
szukujemy sposobu na kreatywne spędzanie 
wolnego czasu w szkole. Dzięki fantazji na-
szych dzieci pomysłom nie ma końca, każdy 
materiał można wykorzstać. Z kartonu i ma-
kulatury powstają upominki dla najbliższych 

oraz mieszkania dla małych stworzeń, jedno-
razowe kubki, zakrętki czy sznurek to fanta-
styczne materiały do stworzenia różnorakich 
gier zręcznościowych. Masę papierowę moż-
na wykorzystać do stworzenia karnawało-
wych masek. jeszcze wiele innych pomysłów 
czeka na naszą realizację, już nie możemy się 
doczekać!

Grono pedagogiczne

COŚ Z NICZEGO  



Dolní Dolní

9

Zimowa mroźna pogoda za oknami pozwoliła 
nam na częste zabawy na śniegu, zjeżdżanie 
z górki na saneczkach i ślizgach. Dziewczyn-
ki uwielbiają robienie pięknych aniołków, 
a chłopców nigdy nie znudzą bitwy śnieżne. 

W tym miesiącu uczyliśmy się o rozmaitych 
sportach zimowych, w których nasze dzieci 
biorą aktywny udział razem z rodzicami. 

Panie z przedszkola

Mroźny luty w przedszkolu
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Týden plný překvapení a radosti

Tento týden byl opravdu na zážitky a akce 
velmi bohatý. hned v pondělí, 31.1. 2022, se 
konal karneval. Všechny děti, samozřejmě 
i školáci, se na tento den velmi těšili. Společ-
ně jsme se všem ukázali, zatančili, proběhly 
také soutěže a v neposlední řadě vyhodnoce-
ní všech masek. Ve školce vyhrávají všichni, 

takže pomyslné 1. místo patřilo všem a balíč-
ky, které děti dostaly ze SRPŠ udělaly radost 
úplně všem dětem.  

v úterý, 2.2.2022, se naši předškoláci opět 
vypravili do jablunkova, do DDM, kde jsme 
opět vyráběli ze dřeva. Na tuto akci se naše 
děti vždy velmi těší. Na podzim jsme vyrábě-
li loď, nyní formuli. Celá akce byla perfektní. 
Děti byly moc šikovné a pozorné. 

ve čtvrtek, 3.2.2022, se konala pro všechny 
děti z MŠ a ZŠ sanice. jsme moc rádi, že jsme 
opět po několika letech mohli sanici zopa-
kovat a dětem tak vytvořit krásné sportovní 
dopoledne, spojené se sáňkováním a bobo-
váním. Děkujeme p. Martinu Szotkowskému, 
p. Zbyškovi Szpyrcovi a opět SRPŠ, které dě-
tem darovalo sladkost. 

Tým MŠ
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Uśmiechnięte twarze dzieci rozgrzane od 
słońca, mróz w sam raz idealny do biegówek, 
tego wszystkiego było można zasmakować 
w niedzielne dopołudnie w Łomnej Dolnej 
13.2. 2022 podczas „ Zimowych igrzysk - 
w narciarstwie biegowym“,  zorganizowa-
nych przez Zarząd Główny Macierzy Szkolnej 
i Kongres Polaków w RC. Na starcie pojawiło 
się ponad 80 zawodników. Rodzice dopin-
gowali swoje pociechy zarówno na świetnie 
przygotowanych trasach biegowych, w gór-
nych rejonach gminy, jak również na szkol-
nym placu w centrum wioski w trakcie cere-
monii medalowej.

Złote medale zwycięzcy otrzymywali z rąk 
wójt Łomnej Dolnej, Pani  Renaty Pavlinowej. 
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czu-
wali doświadczeni działacze miejscowego 
klubu narciarskiego w Łomnej Dolnej beata 
Kluz, Magda Podešva oraz główny sędzia Sta-
nisław Marszałek. Konferansjerem całej im-
prezy, włącznie z ceremonią medalową, był 
Tomasz Nogły.

nasze sukcesy:
kategoria przedszkole – i klasa 
Matyáš Sikora  - 5.m., Ondřej Duda – 6. m., 

klasa ii – iii
Tymon Przywara – 1. m., Wojtek jakubek 
– 4. m, Tobiáš Štětka – 13. m.

klasa iv – v
Klaudia Podešva – 1. m., bára Sihelníková 
– 2. m., joanna Nogły – 4.m.,  Marian Ka-
wulok – 4. m., bartek Przywara 7.m, adéla 
Sihelníková – 7. m., Vanesa Kolasa – 8. m.,  
hynek Gamba – 11. m.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy 
przyczynili się do organizacji!!!

Grono pedagogiczne

IGRZYSKA ZIMOWE ZAOLZIE 2022



Dolní Dolní

13



Dolní Dolní

14

Sponzorský dar v MŠ

Dne 22.1.2022 se děti a paní učitelky z třídy 
Veverek dočkali vysněného koberce. Všich-
ni byli velmi nadšení, jak se jejich třída pro-
měnila v barevnou hernu. jako první hned 
vyzkoušeli, jak se na novém koberci sedí 

a samozřejmě hrají různé hry. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat za poskytnutí spon-
zorského daru od pana Dominika bartka, kte-
rý nám koberec položil.

MŠ – Veverky
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Začátkem roku mezi nás přišla vedoucí škol-
ní jídelny Marcelka, která s dětmi pobesedo-
vala o zdravé stravě a tvorbě jídelníčků v naší 
škole. 
Zimní počasí nám opět přálo, dosytosti jsme 
si užívali sníh a zimní radovánky. Dobyli 
jsme „lomňanský jižní pól“, vyrazili jsme na 

výpravu po zamrzlých lesních potocích, hle-
dali jsme yettiho. bobovali jsme a sáňkovali, 
ze sněhu postavili pohádkové bytosti. Dou-
fáme, že nám sníh ještě chvíli vydrží, ať si ho 
ještě pořádně užijeme. 

Vychovatelky Táňa a Zuzka

Novinky ze školní družinky
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Grupa szachowa w naszej szkole, która pro-
wadzona jest przez szachowego mistrza spo-
tyka się regularnie na treningach, podczas 
których uczniowie szkolą grę kombinacyjną, 
pozycyjną oraz poznają zasady.

Obecnie szachy są najpopularniejszą grą 
planszową w szkole, a krąg miłośników wciąż 
się powiększa.Wprowadzając naukę gry 
w szachy w jak najmłodszym wieku szkolnym 
wpływamy na rozwój uczniów.Szachy rozwi-
jają pamięć i uwagę, pobudzają aktywność 
twórczą, uczą konsekwencji i wytrwałości 
w działaniu.

Grono pedagogiczne

Szachy w naszej szkole
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Staň se jedním z nás – hasičem, sousedem

1. proč vám chceme sdělit tyto informace?
Dobrovolné jednotky se v celé republice po-
týkají s nedostatkem členů.

2. Jak je organizována jednotka sDh v obci?
jednotku zřizuje ze zákona Obec, jednotka je 
tedy její organizační složkou.
jmenuje velitele jednotky, který je nejvýše 
postaveným v jednotce..
financuje jednotku ze svého rozpočtu ( OhM, 
školení, nákup vybavení).

3. Jsou členové jednotky nějak zvýhodně-
ní nebo placení?

Ne. hasiči vyjíždějí ve dne, v noci zcela zdar-
ma. Pouze v případě zameškaní svého za-
městnání v době výjezdu mají nárok na re-
fundaci mzdy, nemocenskou.

4. Drží hasiči v Dolní Lomné pohotovost?
Ne. Pouze v nutných případech (vítr, povo-
deň atd.). 

5. Jaké podmínky musím splnit pro vstup 
do Jednotky?

Věk min. 18 let, zdravotní prohlídku, řidičské 
oprávnění skupiny b, C výhodou.

6. Jaké školení po vstupu dále 
podstupuju?

Základní školení hasiče 40 hodin – školí veli-
tel, potom -  Strojník, velitel družstva, pilař, 
lezec, obsluha plošiny.

7. Jestli hasiči nepobírají žádnou mzdu, 
kdo je platí?

Chodí do svého zaměstnání a ve svém volnu 
se věnují školení, výcviku, výjezdům, když za-
zní siréna, nebo je svolá velitel.

8. Jakým způsobem jsou hasiči svoláni na 
výjezd?

Výjezdy hasičům posílá operační středisko 
z Ostravy a na mobilní telefony jak nahranou 
hlasovou zprávou tak i sms zprávou, které 
vozidlo vyjíždí, co se stalo a kde se to stalo. 

Dále se vyhlašuje poplach sirénou, telefonic-
ky velitelem jednotky.

9. proč je tak důležité, aby občané posilo-
vali řady hasičů?

Čím více má jednotka členů, je schopná vyjet 
k zásahu v kteroukoli denní dobu v dostateč-
ném počtu, je lépe, když členové nepracují 
jen na denní směnu, ale střídají se na více 
směnách, minimální počet hasičů pro výjezd 
je 4 hasiči. (Velitel, řidič, 2 hasiči)

10.  Musím se potom při každém poplachu 
dostavit do hasičské zbrojnice?

Ne nemusím. Pokud nejsem doma nebo 
v dosahu 10 minut, abych se zvládl dostavit 
do hasičské zbrojnice, jiné rodinné důvody, 
větší nasazení v zaměstnání.

11. Je nebezpečná činnost hasiče při 
výjezdech?

ano. Každý výjezd nám přináší jinou situaci, 
jiné podmínky, různá nebezpečí, kde se mů-
žeme zranit nebo přijít i o život.

jsme na různá nebezpečí školení a cvičení, 
abychom předešli následkům a nebezpečí 
při zásahu.

12. Je těžké skloubit službu v jednotce 
s každodenním životem?

Myslím, že ano. jestli to zvládáme My tak vy 
si také dáte rady. V řadách hasičů potkáte růz-
né lidi, ale jedno společné je spojuje, POMOC 
bLiŽNíMU, jsme skvělá parta, která si dokáže 
pomoci i v osobním životě mimo službu.

13. co motivuje obyčejné lidi stát se dob-
rovolným hasičem?

Kolektiv opravdových přátel, kteří s vámi po-
jedou na výjezd pomoci našim spoluobča-
nům. Pocit, který vám dodá motivaci a nedá 
se popsat, je třeba ho zažít!!!

Velitel JPO III, JSDH Dolní Lomná, Tomica Martin
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Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná 2021

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych zhodnotil rok 2021 na poli 
represe jako velitel jednotky. 

V zimních měsících jsme se společně věnova-
li školení a odborné přípravě členů výjezdové 
jednotky, která činí každoročně 40 hodin pro 
každého člena, včetně praktických nácviků 
pro práci ve výškách. Témata pro odbornou 
přípravu nám schválí Gř hZS ČR.

V loňském roce naše jednotka vyjela k 60 ti 
událostem,

Požáry 7x – 12h, Planý poplach 1x – 30min, 
Ostatní pomoc 5x – 33h, Epidemie nákazy, 
pandemie 7x – 16h, technická pomoc 40x - 
77h, celkově odpracovali ve svém volnu u zá-
sahu členové jednotky 982h.

Vozidlo CaS 24 LiaZ vyjelo k zásahu 40x a uje-
lo 394km, Vozidlo Da 12 ford vyjel k zásahu 
23x ujelo 139km, vozidlo aP 13 avia vyjela 
k zásahu 3x ujela 14km.

Mimo obec jednotka vyjela v horní Lom-
né 20.1. k požáru, 27.4. k požáru lesa, 5.6. 

k propagaci PO, 4.7. k požární asistenci, 28.7. 
k ořezu stromů, v Milíkově 10.2. k požáru bu-
dovy, v Mostech u Jablunkova 17.12. k po-
žáru rod. domu, zbytek zásahu tvořily požáry, 
pandemie, technické pomoci, planý poplach 
a ostatní pomoci v Dolní Lomné.

V průměru jsme vyjeli za sedm minut, k zá-
sahu se seběhli v dopoledních hodinách 
4 hasiči a ve večerních hodinách 7 hasičů. 
Všichni strojníci a řidiči najezdili v našem vo-
zovém parku celkem 4774km, z toho u zása-
hu 666km na hospodářských jízdách 3378km 
a na kondičních jízdách zaostáváme jen 
135km.

Do školy jánské Koupele jsme vyslali dva 
strojníky Marka Przepioru a Radka boháče. 
Dále byl vyškolen pro obsluhu plošiny nový 
člen jednotky Radek Szkandera. 

V měsících únoru a březnu jsme prováděli 
dezinfekci, škol české a polské, budovy obec-
ního úřadu, domu s pečovatelskou službou, 
dále vždy po pozitivním testu osob na Co-
vid-19, rovněž jsme pomáhali při testování 
osob v DPS a pracovníků obce.
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Na jaře jsme provedli praktický výcvik všech 
členů jednotky s několika typy proudnic, kte-
ré vozíme ve vozidle, naučili jsme se jak ovlá-
dat správně proudnice a jak využívat jednot-
livé typy proudů pro hašení požáru.

V měsíci dubnu jsme vyjeli k několika požá-
rům lesa či trávy jak je již tomu několik let 
zvykem, zde hojně využíváme hadice D, šetří 
nám vodu, líp se s nimi manipuluje mezi ko-
řeny, ale stále jich máme nedostatek, o ně-
kolik jsme přišli prohořením u těchto požárů.

prÁce s pLOŠinOU 
Plošina je využívána nejen k zásahům, ale 
i pro obecní opravy ve výškách, zejména pak 
u oprav veřejného hřiště, opravy veřejného 
osvětlení, ořezu stromů pro občany, při stavbě 
cyklostezky, opravy střechy na hotelu pod aká-
ty, oprava okapů na obecní budově, bytovce. 

Celkem plošina odpracovala 67mth. Z toho ha-
siči pomohli obci na opravách 40 hodin zdar-
ma, zbylých 20 hodin odpracoval v pracovní 
době Radek boháč jako obecní zaměstnanec. 
Celkově práce plošinou ušetřila obci 40 000 Kč 
z toho náklady na provoz 3018 Kč.

jako každý rok tak tomu není jinak, věnovali 
jsme se i družině zdejší základní školy, vždy si 
pro ně připravíme v parních dnech léta osvě-
žení proudy vody, děti si mohou vyzkoušet 
hašení za pomocí ručních džberovek nebo 
proudu z cisterny. Děti jsou seznámeny s po-
skytnutím první pomoci, dále doporučením, 
které se jim můžou hodit na dovolené v za-
hraničí nebo u nás doma.

Dne 21.6. jsme vyjeli společně s paní starost-
kou poprvé v roli jPO iii převzít vybavení, kte-
ré každoročně věnuje bezplatně Krajský úřad 
na obce pro jednotky typu jPO ii a jPO iii, 
převzetí se uskutečnilo na centrální krajské 
stanici za účasti čelních představitelů kraje 
a hZS kraje, velitelů stanic velitelů jednotek 
a starostů obcí. Naše jednotka obdržela 6 ks 
dýchacích přístrojů firmy Drager, 6ks masek 
a 9 ks kompozitních láhví. Krajský úřad roz-
děloval mimo dýchací techniku i elektrocen-
trály a osvětlovací balony. Dnes již disponu-
jeme moderní technikou pro ochranu hasičů 
v zakouřeném prostředí, s technikou jsme se 
již seznámili a pravidelně provádíme výcvik, 
noví obsluhovatelé dýchací techniky čekají 
na kurz.

Dne 24.6. zasáhlo jižní 
Moravu ničivé tornádo, 
některá města byla bě-
hem pár minut doslova 
srovnána se zemí, na 
kostele v Moravské Nové 
Vsi se hodiny zastavily 
o půl osmé večer. V zemi 
se zvedla neskutečná 
solidarita jak s materi-
ální pomocí, tak na mís-
ta vyjeli dobrovolníci 
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s osobní pomocí. i my jsme dostali výzvu 
z hZS, jestli vyjedeme s družstvem 1+5, po 
úvaze, že je nás v dopoledních hodinách vel-
mi málo a vyslání 6ti členů by mohlo ohrozit 
naší jednotku v akceschopnosti museli jsme 
odmítnout.

O prázdninách jsme byli osloveni třemi tábo-
ry, kde jsme postupně vyjeli a dětem ukázali, 
jakou techniku mají hasiči a co všechno vozí 
v autech, vždy dbáme na opakování zdravo-
vědy, seznamujeme děti jak se chovat při po-
žáru lesa nebo v době povodně při evakua-
ci tábora, největší atrakce byla plošina, kde 
jsme vytvořili pro děti lanovku a postupně je 
spouštěli na laně.

Dne 25.7.  jsme se vrátili v čase do roku 1970, 
v Košařiskách se konala soutěž hasičských 
družstev historických stříkaček PS 8. Samo-
zřejmě tento způsob provedení požárního 
sportu si již pamatuje jenda Gorzolka a jen 
málo již živých členů. Stříkačky vlastníme 
dvě, po malých úpravách jsme se sešli na 
dráze a dohodli se kdo co bude dělat, dů-
raz byl kladen na sestavení savic a dotaže-
ní všech spojů. Zajímavostí těchto stříkaček 
je, že i po 70 létech nastartují a bezvadně 
fungují. V Košařiskách nám šel útok celkem 
dobře, chyba se stala, že jsme zapomně-
li uvázat lano k mašině, no ale zůstali jsme 

na zdejší anenské zábavě, která byla vyda-
řená, budu apelovat na okrskové schůzi, 
abychom dali dohromady několik družstev 
veteránů a zasoutěžili bychom si s PS 8 
o prázdninách.

Dne 21.8. den otevřených dveří se snažíme 
především našim lidem v obci přiblížit naši 
činnost, spoléhali jsme na zpravodaj obce, 
ale každý rok nám nevyšel plakát na den ote-
vřených dveří a tak nás navštívila jen hrstka 
místních. Co nám, ale udělá radost, že turis-
té z plakátu, které rozvezeme po zastávkách 
přijdou s dětmi zhlédnout připravenou tech-
niku, historii.

DOtace sOJ JaBLUnkOvskO
V roce 2020 jsem společně s paní starostkou 
připravili  obsah dotace, kterou organizovala 
SOj jablunkovsko, dotace byla z kraje MSK 
na protipovodňové vybavení, naše obec za-
dala vybavení za 150 000 Kč podíl obce byl 
něco kolem 20 000 Kč. V letošním srpnu 
jsme obdrželi všechny prostředky pro zása-
hy u povodní, jednalo se o průmyslový vysa-
vač, vysoušeč zdiva, vysoušeč obuvi, suchý 
oblek agama a povodňovou stěnu z Norska, 
nemusíme již skládat stěnu z pytlů s pískem, 
ale jsme schopni za pár minut postavit 26 m 
stěny a odklonit proud vody.
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Finanční Dary
Loni nám pomohli a za to jim moc děkuje-
me: hotel Excelsior 8000 Kč pro nákup ru-
kavic a nomexových kukel, 13 000 Kč fir-
ma for Steel Ostrava p. Szturc, akvahelp  
p. Malyrz 19 000 Kč na lezeckou výstroj, 
20 000 Kč obecní úřad zajistil dotaci z Nadace 
ČEZ na nákup rukavic a nomexových kukel.

stUDenti
Od září nás opět navštěvují studenti střední 
školy požární techniky z Karviné, praktický 
výcvik, která je jednou za dva týdny ve čtvrtek 
a pátek zajišťuji já s Kingou Tomicovou a dále 
ivo Šmíd, budeme chtít studenty obohatit 
i o zkušenosti našich seniorů, nebo další členy 
jednotky, celkem vykonává praxi 6 studentů.

LanOvka severka
Zde každoročně opakujeme nebo cvičíme 
nové členy ve způsobu záchrany osob ze se-
dačkové lanovky, je to zpestření činností čle-
nů v jednotce, Severka se s námi dohodla, že 
jim budeme zajišťovat 2 členy pro případ po-
ruchy na lanovce a následné záchraně osob 
z lanovky, na oplátku nám přispívají finanční 
částkou pro vybavení jednotky.

Z rozpočtu obce, který v loňském roce činil 
144 994 Kč  na jednotku nebylo zakoupe-
no žádné vybavení, bylo pouze doplaceno 
na dotaci SOj, zbytek peněz bylo použito 
na PhM, topení v budově, nákup drobného 
materiálu, náhradních dílů na opravu vo-
zidel, STK, refundaci mezd a školení. Trá-
pí nás poruchový kotel na plyn, přilby pro 
hasiče k zásahu, dohodli jsme se starost-
kou, že využijeme dotace, několik nadací, 
kde zašleme žádosti a pořídíme potřebné 
vybavení do jednotky, tak jak to dělají jiné 
sbory.

V listopadu jsme v době sucha pomáhali 
s dovozem vody na lokalitu Novina, je tam 
malý vodojem pro několik chalup, zdejší lidé 
opravdu ví, jak šetřit s vodou, ale když přije-
dou o víkendu turisté na zdejší chalupu, ti se 
nikdy neomezují a tak vyčerpou vodu. Pro 
naše řidiče je zdejší lokalita velmi zajímavá, 
podotýkám v době, kdy není sníh, jízda do 
kopce, velmi úzkými cestami navíc v místech, 
kde jsou domy vedle sebe, že naše auto vleze 
jen na pár centimetrů, prověří naše strojníky 
velmi dobře.

Dovolte mi, abych poděkoval všem členům 
jednotky, našim manželkám, přítelkyním, ro-
dičům za to, že jsme v loňském roce odvedli 
veliký kus práce. Ve zdraví jsme se vrátili ze 
všech výjezdů, dále děkuji obecnímu úřadu 
s paní starostkou, že se nám podařilo i přes 
některé nesnáze zajistit kvalitní a bezpečný 
chod jednotky, zajistit dotace, dále všem čle-
nům sboru, kteří se podílejí na činnosti hasi-
čů v naší obci.

Na závěr bych rád řekl, že když zazní siréna, 
jedině my jdeme tam, odkud jiní utíkají, ni-
kdo jiný to nepochopí, pokud to neprožije na 
vlastní kůži, a vězte, že když hasiči v noci spo-
kojeně spí, tak se všichni mají dobře.

Velitel JPO III
JSDH Dolní Lomná

Tomica Martin
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Výsledky TJ Dolní Lomná z.s.

Konečně počasí se umoudřilo a  na Kubalon-
ce za ideálních podmínek se dá trénovat. jako 
všechny sporty bojujeme s neúčastí závodní-
ků na tréninku i občas na závodech z důvodu 
nemoci nebo karantény. Přese všechno se 
můžeme pochlubit velmi dobrými výsledky.

ii. LiGa ŚLĄska – kUBaLOnka,  
23. LeDen
V početné konkurenci si nejlépe vedli: Kan-
tor 2. místo, Sikora agata a Mitrenga S. oba 
6. místo. 

27. - 30. LeDen Mčr DOrOsU s Fis 
účastí nOvé MěstO na MOravě
Do ,,Nováče“ jsme vyrazili pouze se třemi zá-
vodníky. Můžu říci, že naši sportovci opravdu 
podali skvělé výkony. Nejlépe si vedla Szot-
kowská Małgorzata, v pátečním sprintu vybo-
jovala TOP desítku svým 9. místem, v interva-
lovým závodě byla 10! a v nedělním hromad-
ném závodě získala pěkné 12. místo. Damian 
bojoval trochu s nemoci, přesto vybojoval ve 
sprintu 16. místo, intervalovém běhu taky 
16. místo a v hromaďáku byl 22. Oběma na-
šim sportovcům držíme palce do dalších zá-
vodů, vypadá to, že se jim letošní příprava 
opravdu povedla.

4-6.2. hLeDÁMe nOvé taLenty, 
trUtnOv – Díky rOManOvi rOzŠí-
řené póDiUM!!!
Do Trutnova vyrazila trenérka se sedmičkou 
mladších žáků. Pro všechny to byl první re-
publikový závod a první velká zkušenost. Do 
týmu se prosadila: Podešva Klaudia, Mitren-
ga Samuel, halabrin Roman, Kawuloková 
Karolina, halabrinová Klára, Pindur Viktor 
a Pindurová anna.

Závod poznamenalo opravdu nepříznivé po-
časí, ale naši sportovci bojovali ze všech sil. 
Nejlepší výkony v sobotu podali sourozenci 
halabrinovi a shodně vybojovali 11. místo. 
Nedělní závod bylo jedno velké drama. jely 
se hromadné starty. Nejlépe vystartoval Ro-
man, který se občas objevil i na třetí pozici, 
ale v cíli to bylo nakonec překrásné 5. místo!! 
Klárka taky bojovala ze všech sil, ale její po-
zici ovlivnila kolize s ostatními závodnicemi 
a nakonec vybojovala pěkné 19. místo. Ostat-
ní sportovci se umísťovali cca uprostřed star-
tovního pole, které sčítalo cca 50-60 sportov-
ců z celé republiky.

Děkuji Romanovi za skvělý výsledek  
– trenérka Beata Kluzová
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POZVáNKa 
Na VýROČNí ČLENSKOU SChŮZi KLUbU DŮChODCŮ

Klub důchodců při OÚ Dolní Lomná svolává své členy na„VýROČNí ČLENSKOU SChŮZi„.
kdy:  dne 24.3.2022 (čtvrtek) ve 14.30 hod.

kde:  v  hotelu pod akáty
Program:
1)  Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období
2)  Zpráva o hospodaření
3)  Plán činnosti na rok 2022
4)  Diskuze
5)  Pohoštění
6)  Výběr členských příspěvků

Účast na schůzi potvrďte p. Soblahovské na tel. 776 762 809 do 20.3.2022
(nutno pro objednání pohoštění).
Srdečně zveme své členy.

Za klub důchodců Milan Sikora, předseda

PODĚKOVÁNÍ

Před domem s pečovatelskou službou v Dol-
ní Lomné zazpívaly děti z české mateřské 
a základní školy koledy, aby zpříjemnily 
předvánoční dny našim důchodcům. Děti po-
přály vše nejlepší do nového roku a předaly 

dárečky, které samy vyrobily. Za hezká přá-
níčka děkujeme také dětem z polské školy 
a mladým hasičům. Všechny nás to velmi 
potěšilo. 

Za DPS Milan Sikora
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O chytrém bačovi na Gírové

bývalo na horách mnoho ovcí. Tu nad námi 
jich bylo na šest set. Pásával je bača starý, ale 
nebojácný. Dobře stádo opatroval a slušně 
zacházel s pastýři. a chytrý byl jako málokdo, 
gazdové se naň mohli spolehnout.

jednou též přišli k němu na salaš zbojníci, 
právě když se dojilo. Pochytali pastýře, zavře-
li do chajdy, jedli sýr, zabíjeli ovce, a to jenom 
ty nejpěknější. Soudek kořalky si přivlékli 
a u ohniště hodovali. bača nesměl nic poví-
dat, byli by ho zabili. Musel sednout k nim 
a musel jim hrát na fujaru. hrál a vyhrával, 
čekal, kdy se jim zatemní rozum. a pak spus-
til takovou:

Pojče tu, gazdově, přišli tu panově. Syreček 
papaju, ovečky hodaju.

hrát uměl šumně. Když začal vyhrávat do 
noci, bylo to dobře slyšet po celém širokém 
okolí a gazdové na dolině alespoň věděli, že 
tam nahoře je všechno v pořádku. ale toho 
večera slyšeli takovou divnou, moc divnou 
píseň. Zarazili se, soused se rozběhl k sou-
sedovi na poradu, soused souseda vybízel 
a utvrzoval. Tak se dělo ve všech dědinách 
a na všech stráních. Shora zaznívaly táhlé 
zpěvy a mezi nimi ta píseň nová, volající o po-
moc. Gazdové brali cepy, vidle a rozmanité 

hole a ze všech stran běželi na temeno hory 
a obstoupili vrcholek Gírové kolem dokola. 
Dost jich bylo.

i viděli, jak v okně sedí jejich bača a hraje 
a zpívá opilým zbojníkům. bača je také vi-
děl, ale nepřestával hrát, aby žádného zboj-
níka neupozornil dříve, než gazdové začnou. 
a oni zvedli své cepy, vidle a rozmanité hole 
vysoko nad hlavu, přišli až k opilým a jídlem 
i spánkem zmoženým zbojníkům a začali. Za-
čali a neskončili, dokud nezabili posledního 
zbojníka. Pak natahali na sám vrch velké hra-
nice dříví, posbírali mrtvé zbuje, položili do 
hranice a zapálili. Černý dým se valil dolů do 
doliny, černý jako mračna na nočním nebi. 
a přišla veliká bouře a hrom bil do ohňů, 
vichr rval popel a rozmetával ho do všech 
stran, až z těl zbojníků nezbylo docela nic.

řekli gazdové bačovi: „Vrať se s námi do doli-
ny, tu bys dlouho nezůstal naživu.“

„Ne,“ odpověděl jim. „Prospím se, posilním 
a pak budu hlídat dál. Nepřijdou sem už víc-
krát. a kdyby přišli, však už bych si vzpomněl 
na nějakou jinou píseň.“

Karel Dvořáček, Stará píseň, Profil 1967,  
vybrala M. Křenková
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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ  2022

DOLNÍ LOMNÁ

Březen  

            2.3.2022       Pochování basy  - Klub důchodců Dolní Lomná
          19.3.2022      Turnaj  v badmintonu – SSK Dolní Lomná
          19.3.2022      Krajský přebor v běhu na lyžích – TJ Dolní Lomná
          21.3.2022      Powitanie wiosny – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna

Duben

    6.4. - 7.4.2022     Zápis do 1.třídy - Základní škola Dolní Lomná 

    7.4. - 8.4.2022     PSP – zapisy do klasy pierwszej
11.4. - 18.4.2022     Velikonoční výstava – Obec Dolní Lomná
           13.4.2022     Zajączek wielkanocny – PSP oraz Przedszkole                                            
                                Łomna Dolna
           17.4.2022     Teatr/Divadlo, MK PZKO – Hotel pod Akáty
           22.4.2022     Dzień ziemi – projektowy dzień – PSP oraz                                                 
                                Przedszkole Łomna Dolna
           30.4.2022     Stavění máje u muzea a pálení čarodějnic – SDH  
                                Dolní  Lomná 

 
Květen  

                                                                                                                                                       
    3.5. - 4.5.2022     Zápis do MŠ – Základní škola Dolní Lomná
      5.5.-6.5.2022     PSP – zapisy do przedszkola
           14.5.2022     Šerpa – SSK Dolní Lomná
           19.5.2022     Zájezd – Klub důchodců Dolní Lomná
20.5. - 22.5.2022     Slezské dny – Matice Slezská
           27.5.2022     Tradiční vaječina u muzea – Klub důchodců Dolní Lomná
                                Dzień talentu i pasji – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna

 

Červen    

            4.6.2022     Dětský den – SSK Dolní Lomná - místo konání 
                               Horní Lomná
          11.6.2022     Soutěž v požárním sportu o putovní pohár 
                               starostky obce – SDH Dolní Lomná
                               Festyn ogrodowy – PSP oraz Przedszkole Łomna
                               Dolna
          17.6.2022     Radovánky – Základní a Mateřská škola Dolní 
                               Lomná
          24.6.2022     Fotbalový turnaj, TJ Dolní Lomná
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ENERGETICKÁ POMOC ! 

 PŘÍSPĚVEK  
 NA BYDLENÍ 

 POMŮŽE LIDEM 
 S NÁKLADY NA ENERGIE 

více informací a kalkulačka na 

www.energetickyprispevek.cz 

nebo na call centru ÚP 950 180 070 
 
Zjistěte, zda máte nárok na příspěvek na bydlení. Spočítejte 
si v nové online kalkulačce, jak velkou pomoc dostanete.  
Vyplnění orientační kalkulačky zabere pouze 2 minuty. 
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Výhody a příspěvky zdravotních pojišťoven - srovnání 

Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny 2022 
 VZP má téměř 6 milionů klientů a více než 41 000 smluvních zařízení 
Dospělým klientům nabízí až 500 Kč na pohybové aktivity nebo 1 000 Kč na odvykání kouření 
Dětem nabízí až 1 500 Kč na očkování nebo 800 Kč na pohybové aktivity 
V roce 2022 mohou pojištěnci čerpat z programů prevence kardiovaskulárních a onkologických 
onemocnění, diabetu, tréninku a testování paměti či vyšetření kožních znamének. A zároveň využít 
úhradu očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění.  

Více informaci na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky 

Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny 2022 

VoZP má zhruba 700 tisíc klientů a 24 745 smluvních zařízení 
Dospělým klientům přispívá 500 Kč na nehrazená očkování nebo 500 Kč na dentální hygienu 
Dětem přispívá až 1 000 Kč na očkování a 1 500 Kč na zubní rovnátka 
V roce 2022 mohou pojištěnci vyčerpat tři různé příspěvky z preventivních programů a neomezené 
množství slev v BeneFit Klubu. Vybírat si mohou z programů Zdraví, Pohyb a Prevence. 

Více informaci na: https://www.vozp.cz/prevence 

Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny 2022 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má přes 1 200 000 klientů a 25 000 smluvních zařízení 
Klientům přispívá 1 000 Kč na očkování, pravidelný pohyb nebo sportovní prohlídky 
Děti do 17 let mohou čerpat až 1 500 Kč na letní tábory, očkování nebo plavecké kurzy.  
 Více informaci na: https://cpzp.cz 

Příspěvky a výhody Oborové zdravotní pojišťovny 2022 
OZP má přes 733 000 klientů a 25 000 smluvních zařízení 
Dospělým nabízí 1 000 Kč na neplacená očkování nebo 2 000 Kč na pomoc s odvykáním kouření 
Dětem nabízí příspěvek na očkování nebo na ozdravné pobyty 
 Více informaci na: https://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-benefity-ozp-pro-rok-2022 

Příspěvky a výhody Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 2022 
ZPMV má 1,3 milionu klientů a 25 730 smluvních zařízení 
Dospělým nabízí třeba 1 000 Kč na nehrazená očkování a 500 Kč z fondu prevence 
Děti mohou čerpat 1 500 Kč na sportovní aktivity nebo ozdravné pobyty 
 Více informaci na: https://www.zpmvcr.cz/ 

Příspěvky a výhody RBP, zdravotní pojišťovny 2022 
RBP má 429 tisíc klientů a 9 600 smluvních zařízení 

Dospělým klientům nabízí až 1 000 Kč na očkování nebo 500 Kč na odvykání kouření 
Dětem přispívá až 1 000 Kč na očkování nebo 1 000 Kč na rovnátka  
 Více informaci na https://www.rbp213.cz/cs/ 
 

Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 2022 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má 144 tisíc klientů a 6 615 smluvních zařízení 

Dospělým přispívá až 1 500Kč na očkování a 800 Kč na preventivní vyšetření 

Děti mohou získat až 4 000 Kč na očkování nebo 2 000 Kč na rovnátka   
 Více informaci na: https://www.zpskoda.cz/ 
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 2/2022 – 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.  
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

únoru.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w lutym.


