Dolní

Zpravodaj
obce Dolní Lomná • Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej
www.dolnilomna.eu

www.dolnilomna.eu

Leden 2017

SOUSTŘEDĚNÍ TAUPLITZ

Dolní

USNESENÍ

30. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.12.2017
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné
Zastupitelstvo obce Dolní Lomná
I. U r č u j e
30/1361 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou
30/1362 Ověřovatelé zápisu p. Pavel Boháč,
p. Marek Jachnicki
30/1363 Navrhovou komisi ve složení p. Alois
Kawulok, p. Miroslav Stefek, JUDr.
Josef Zubek
II. S c h v a l u j e
330/1364 Předložený program 30. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Lomná
30/1365  Rozpočtové provizorium Obce Dolní
Lomná na rok 2018 ve výši 37 353
968,- Kč v příjmové i ve výdajové
části se zapojením počátečního zůstatku a pravidla rozpočtového provizoria obce Dolní Lomná na r. 2018
30/1366 Převedení pravomoci na starostku
obce k provádění rozpočtových
úprav do 31.12.2017
30/1367 Postup a výsledek výběrového řízení
na stavbu „Zřízení bezbariérového
vstupu a WC včetně rekonstrukce
zasedací místnosti OÚ“ (včetně
přemístění pošty do přízemí)
30/1368 Smlouvu o dílo na stavbu „Zřízení
bezbariérového vstupu a WC včetně rekonstrukce zasedací místnosti OÚ“ (včetně přemístění pošty do
přízemí) – fa Arexstav, s.r.o.
30/1369 Postup a výsledek výběrového řízení
na stavbu „Dolní Lomná, bezbariérová trasa pro pěší“
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30/1370 Smlouvu o dílo na stavbu „Dolní
Lomná – bezbariérová trasa pro
pěší“ – CSK Invest, s.r.o.  
30/1371 Žádost o podporu  s dofinancováním stavby „Dolní Lomná  - čištění
odpadních vod – domovní ČOV-  
Krajský úřad Moravskoslezského
kraje
30/1372 Ustanovení náhradních žadatelů
do projektu „Dolní Lomná –čištění
odpadních vod – domovní ČOV“
30/1373 Žádost o podporu s dofinancováním
stavby „Dolní Lomná – bezbariérová
trasa pro pěší“ –KÚ MSK
30/1374 Žádost o poskytnutí dotace na stavbu „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy budovy ZŠ“ – Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
30/1375 Žádost o poskytnutí dotace na stavbu  „Dolní Lomná – lokalita Závodí
– kanalizace a ČOV“ – Ministerstvo
životního prostředí
30/1376 Žádost o poskytnutí dotace na stavbu  „Zázemí pro víceúčelové hřiště“
v rámci přeshraniční spolupráce ČRSR, Dolní Lomná – Skalité, EU
30/1377 Žádost o poskytnutí dotace na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací“ z programu rozvoje venkova
- Krajský úřad Moravskoslezského
kraje
30/1378 Žádost o poskytnutí dotace na akce
„Vozatajské závody“ a „Euroregionální jarmark“ – Krajský úřad Moravskolezského kraje

Dolní
30/1379 Žádost o poskytnutí dotace na
stavbu „Cyklostezka údolím Lomné - III. etapa“, úsek 10 a 11 – Státní
fond dopravní  infrastruktury  
30/1380 Navýšení rozpočtu pro Mateřskou školu – Przedszkole ve výši
12 713,- Kč
30/1381 Ustanovení člena školské rady za
zřizovatele pro Základní školu a Mateřskou školu Dolní Lomná 149,
příspěvková organizace, p. Pavla
Boháče
30/1382 Souhlasné vyjádření k posílení zasněžování v areálu SKI Severka
30/1383 Zařazení  pozemku p.č. 1288/2 k.ú.
Dolní Lomná do změny územního
plánu
30/1384 Cenu vodného pro rok 2018 u fyzických osob ve výši 6,00 Kč/m3 (včetně
DPH), u právnických osob 10,00 Kč/
m3 (včetně DPH) a paušál pro rekreační chaty bez vodoměru ve výši
500,- Kč (včetně DPH) a paušál pro
rekreační chaty s vodoměrem ve
výši 300,- Kč (včetně DPH)
30/1385 Darovací smlouvu ve výši 5 000,- Kč  
na pokrytí finančních nákladů spojených s organizací X. Euroregionálního jarmarku -  Robert Szotkowski
30/1386   Darovací smlouvu ve výši 3 000,- Kč  
na pokrytí finančních nákladů spojených s organizací X. Euroregionálního jarmarku -  Hrčavka, z.s.
30/1387 Kupní smlouvu na prodej  „Přípojka
NN Kamenitý“ - ČEZ Distribuce, a.s.
30/1388 Kupní smlouvu na prodej „Plynofikace obce Dolní Lomná – II. stavba“
– GasNet, s.r.o.
30/1389 Odměny členům zastupitelstva
obce Dolní Lomná v souladu s ustanovením zákona č. 37/2003 Sb.,

337/2004 Sb., 697/2004 Sb.,
a 50/2006 Sb., v platném znění,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev – stávající odměny
30/1390 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nákup pozemku p.č. 41 k. ú.
Dolní   Lomná – Urbancová Květa,
za 25,- Kč/1m2 pro stavbu „Dolní
Lomná – lokalita Závodí kanalizace
a ČOV“
30/1391 Žádost SDH Dolní Lomná o zařazení
do JPO III
III. B e r e   n a   v ě d o m í
30/1392 Zprávu o kontrole plnění usnesení
z 29. zasedání zastupitelstva obce
30/1393 Plán inventur k provedení inventur
majetku obce Dolní Lomná v rámci
řádné inventarizace k 31.12.2017
30/1394 Stanovisko MAS k žádosti o podporu
u projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0
38/0005549 - „Dolní Lomná –  lokalita Závodí, bezbariérová trasa pro
pěší“-  2. etapa – úsek B1 – (splnění
podmínek přijatelnosti)
30/1395 Realizaci vrtané stavby „Křínov III“
30/1396 Návrh společného projektu  „Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné“ (Dolní Lomná   - Jablunkov
– Mosty) v rámci Sdružení obcí Jablunkovska – Mísní akční skupina
30/1397 Stanovisko k žádosti „Přístavba
a stavební úpravy Hotelu pod Akáty – EKOSTAV
30/1398 Informace o provozování hotelu pod
Akáty
30/1399 Poděkování za poskytnutou dotaci
na činnost Klub stolního tenisu Dolní Lomná a poděkování Jednotce
sboru dobrovolných hasičů Dolní
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Lomná – HZS Moravskoslezského
kraje, Frýdek – Místek
30/1400 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Dolní Lomná
v roce 2017 – bez výhrad
30/1401 Zhodnocení roku 2017 a návrh investičních a neinvestičních projektů na
rok 2018

V. S t a n o v í
30/1403 Komisi pro výběr zhotovitele na
stavbu „Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy  ZŠ“  ve složení:
Ing. arch. Jiří Kolomazník,  p. Pavel
Boháč, p. Alois Kawulok, p. Miroslav
Stefek, JUDr. Josef Zubek, p. Ivan
Kluz (19.2.2018 v 16.15 hod.)
VI. U k l á d á

IV. R e v o k u j e
30/1402 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nákup pozemku p.č. 41 k. ú.
Dolní Lomná – Urbancová Květa,
za 22,- Kč/1m2 pro stavbu „Dolní
Lomná – lokalita Závodí  kanalizace
a ČOV“ z 29. zasedání zastupitelstvo
obce ze dne 18.10.2017, usnesení
č. 29/1336

30/1404 Zajistit opravu  místní komunikace
u čp. 97 (Závodí)  
Odp.: p. Halina Zielinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
30/1405 Zařadit most u Čavoje na samostatnou inventární kartu
Odp.: Marie Czudková
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
Renata Pavlinová, starostka obce
Pavel Boháč, místostarosta obce

POZVÁNÍ - ZAPROSZENIE
Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní Lomné
srdečně zve své členy na tradiční

ZABIJAČKOVÉ HODY S HUDBOU,
dne 1.2.2018 ve 14.30 hod. v Hotelu pod Akáty.
Pohoštění zdarma – 1 jídlo, zákusek, pivečko, hudba + překvapení
Členové našeho Klubu přispějí na švédský stůl nějaké jídlo – koláč, řízečky, maso,
sladkosti atd. Kdo nebude moct, přispěje malou finanční částkou (je to první pokus,
uvidíme, jak se to podaří. Myslíme, že dobře).
Věříme že naše pozvání přijmete.
Dobrou náladu s sebou.
Srdečně zve Pavel Machník, předseda
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Počet obyvatel k 1. 1. 2018
Celkem

920   z toho ženy: 462    muži: 458

Narození

12

Úmrtí

10

Přihlášení

19

Odhlášení

11

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Dolní Lomná
v I. kole volby Prezidenta České republiky
ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterých byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
což představuje účast

715
451
450
448
63,08%

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro kandidáta:
Počet platných hlasů

procenta

pořadí

1

Ing. Mirek Topolánek

6

1,34%

6

2

Mgr. Michal Horáček, Ph.D

16

3,57%

4

3

Mgr. Pavel Fischer

29

6,47%

3

4

RNDr. Jiří Hynek

3

0,67%

7

7

Ing. Miloš Zeman

152

33,93%

2

8

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

10

2,23%

5

9

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

232

51,79%

1
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PŘIPOMÍNÁME…
Každé první úterý v měsíci budou pracovníci obecního úřadu odkalovat vodovodní řady
Jestřábí, Křínov, Ondráše.
Prosíme občany o strpení z důvodu poklesu tlaku ve vodovodních řadech.
Děkujeme

Obecní úřad

Soustředění Tauplitz
Koncem listopadu se dorost a výběr starších žáků zúčastnil soustředění v rakouském Tauplitz. Původně jsme měli namířeno
o údolí dále na ledovec Dachstein, ale sněhové podmínky na Tauplitz byly ideální, takže
i volba byla jasná. Počasí nám přálo, sněhové
podmínky ideální a výborně upravené trasy.
Viz. foto
Po návratu domů na nás čekaly celkem dobré sněhové podmínky, dokonce se dalo trénovat i na cyklostezce. Přesto jsme strávili
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ještě jeden víkend na Pradědu, tam vyrazili
už i mladší žáci, aby se zdokonalili v technice
a vylepšili si kondici.
V loňském roce jsme absolvovali kontrolní
závod na Pustevnách a druhý koncem roku
na Pradědu, ten byl začleněn jako první nominační závod na Zimní olympiádu. Druhý
nominační a zároveň Krajský Přebor se konal
6.1.2018 opět na Pradědu.
Naši sportovci se předvedli ve skvělé kondici.
Titul přeborníka MSL Kraje vybojoval: Kantor

Dolní
Damian a Tyl Marek, druhé místo obsadila
Rusnok Zuzana a třetí místo: Tomanek Ema,
Szotkowska Małgorzata a Szotkowska Agnieszka. Gratulujeme!  Výborně si vedli i naši
nováčci: Sikora Daniel – pátý, Tabara Šimon
– devátý……foto: spokojenost v cíli,Praděd
Tímto závodem si definitivně potvrdili účast
na zimní olympiádě v Letohradu Kantor a Tomanková. Doprovázet je bude i jejich oddílová trenérka Kluzová, která vede celou běžeckou reprezentaci za kraj.
Letos nám počasí moc nepřeje, přesto nás
čeká spoustu republikových a krajských závodů.
Beata Kluzová, TJ Dolní Lomná

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou Lesům ČR za finanční pomoc, která výrazně přispěla na lepší přípravu
našich sportovců a doufáme, že i nadále budou podporovat mladé sportovce v našem oddíle.

Novinky ze školní družinky
Blíží se vánoční čas a konec roku, a proto se
chceme ve školní družině ohlédnout za tím,
co jsme společně s dětmi prožili. Nebylo toho
zrovna málo, a proto vybereme jen ty nejzajímavější momenty.
Již tradičně jsme „ztroskotali na našem Ostrově“, kde jsme prožili mnohá dobrodružství
– chodili jsme na dobrodružné výpravy kolem řeky Lomňanky, prošli si „Stezku kanibalů“ a opékali mnoho dobrot na ohni.
V říjnu jsme se přenesli do pravěku, kde jsme
si vyrobili pravěké zbraně, kterými jsme „lovili“ divočáka nebo vyráběli mouku z obilných klasů. Stihli jsme se také krásně bát při
strašidelné stezce školou. V rámci podzimních voleb do Poslanecké sněmovny jsme
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navštívili obecní úřad a vyzkoušeli si volby
„nanečisto“.
Listopad se nesl v duchu Projektu „Život
našich předků“. Navštívili jsme Zemědělský
dvorek, byli jsme se podívat na výstavu krojů

a zvolili si „Miss Gorolku“. Výborné také byly
placki na blaše nebo pječoki z popela.
Tímto chceme všem, kteří nám pomáhají realizovat tyto akce, moc poděkovat.
Vychovatelky ŠD
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BABY STUDIO HLÁSÍ…
Srdečně zvu do naší školičky všechny nové děti, které se chtějí spolu se svými rodiči účastnit
adaptačního pobytu v naší mateřské škole.
Naše první setkání se uskuteční ve čtvrtek, 8.2.2018, od 16. hodin v mateřské škole v Dolní
Lomné.
Na všechny děti a jejich rodiče se těší teta Karin
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Wigilijka klasowa
Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy w klasie wigilijkę klasową. Razem
z przedszkolakami przygotowaliśmy świąteczny stół nakryty białym obrusem, pięknie
udekorowany, pełen świątecznych ciaste-

czek i innych smakołyków. Podzieliliśmy się
opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, śpiewaliśmy kolędy. A pod choinką czekały na
nas prezenty, które   przygotowaliśmy sobie
wzajemnie.
Uczniowie PSP Łomna Dolna
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Przedświąteczny czas w Łomnej
Okres adwentu, to czas oczekiwania, wyciszenia, podarowania sobie
nawzajem pięknych chwil, wrażeń,
miłości.....
Takie piękne wrażenia i chwile w tym
przedświątecznym oczekiwaniu
przekazały nam dziadkom, rodzicom, wujostwu, przyjaciołom, dzieci
ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Łomnej Dolnej. W piątek 15.12.2017
w szkole wystawiły przedstawienie
„Królowa Śniegu“, a także zaśpiewały
piękne kolędy, złożyły życzenia, tradycyjnym polskim zwyczajem podzieliły
się opłatkiem ze wszystkimi.
Na scenie wystąpiły  wszystkie dzieci!
Z jakim efektem, to o tym świadczyły
liczne łzy lejące się z oczu wielu widzów i wybuchające co chwila oklaski!
Ukłony i podziękowania przekazujemy całemu gronu pedagogicznemu
szkoły i przedszkola za tak piękne
przedstawienie, za przepiękną mowę
polską płynącą z ust wszystkich, za
efektowną scenografię, wzruszającą
muzykę i oświetlenie dopełniające
całości!
Dziękujemy oczywiście Kołu Macierzy
Szkolnej za przygotowanie poczęstunku w formie kanapek i słodkich wypieków oraz kawy, co wszystko pozwoliło
na miłe pogaduszki i podzielenie się
wrażeniami.
Świąteczny nastrój panujący w szkole spoglądał na nas z każdego kąta
– wszędzie estetyczne i gustowne dekoracje dostosowane do tradycji i środowiska tej małej łomniańskiej szkoły.
Babcia z Łomnej
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci
lednu.
Składamy życzenia
solenizantom urodzonym
w styczniu.
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