Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní Lomné pořádá pro své členy
tradiční zabijačkové hody s hudbou

dne 4.2.2016 ve 14.30 hodin v restauraci Mánes
Cena pohoštění – 2 jídla, zákusek, pivečko, hudba + překvapení – 250,- Kč
Členové našeho Klubu zaplatí pouze 100,- Kč na osobu - na místě.
č. tel. p. Machník – 721 644 831; p. Soblahovská – 776 762 809
Věříme, že naše pozvání přijmete. Dobrou náladu s sebou.
Za organizační výbor: Pavel Machník, předseda

V zimním období 2015-2016 bude provádět zimní údržbu místních
komunikací: od čp. 270 (p. Hóta) směr Jablunkov (vše) – p. Hóta Petr, Dolní
Lomná čp. 270 (tel. 737 865 727); od Budzoša přes Jestřábí, Kantořonki
(p. Michalika) přes Mionší a zpět přes Gluvčín, Fojtovou louku, ČD po Urbašku –
p. Martynek Roman, Dolní Lomná 232, (tel. 603 216 738).

Plužení chodníků na Závodí zajišťuje p. Ivan Kluz, Dolní Lomná čp. 156
(tel. 736 261 912); p. Czepiec Petr, Dolní Lomná čp. 7 (tel. 739 678 202)

Hola, hola, škola v Dolní Lomné prvňáčky k zápisu volá
4. a 5. února proběhne zápis žáků do 1. ročníku základní školy.
Ve čtvrtek v dopoledních hodinách se předškoláci seznámí s prostředím
školních tříd, se svými budoucími staršími spolužáky i učitelkami. Dostanou také
prostor, aby předvedli, co již umí a znají.
Ve čtvrtek a v pátek odpoledne, od 13 do 16. 30, se musí rodiče
budoucích prvňáčků dostavit do školy, aby vyplnili náležité dokumenty související
s přijetím jejich dítěte do školy.
Prosinec ve škole

Mikuláš
V pátek 4. 12. proběhla již tradiční akce Obecní Mikuláš. Děti mateřské
i základní školy si připravily krátké vystoupení, kterým chtěly svatému Mikulášovi
poděkovat za sladkou nadílku.
Setkání s důchodci
I v loňském roce potěšili žáci seniory naší obce vystoupením, které se
neslo v duchu zbojnických historek z tohoto kraje a navíc bylo podáno v místním
nářečí.
Divadelní představení
Po roce k nám opět zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové.
Přestavení tohoto souboru vykouzlí úsměv na tváři nejen žáčkům, ale i nám

pedagogům. Příběh plný napětí, legrace a písniček, zpříjemnil dětem chladný
prosincový den.
(Pedagogický sbor ZŠ Dolní Lomná)

Školní družina a zážitkové centrum URSUS
Ve čtvrtek 17. 12. měli žáci, navštěvující školní družinu, možnost shlédnout
filmové představení v moderních, technicky velmi dobře vybavených prostorách
zážitkového centra URSUS. Děkujeme tímto centru za celoroční spolupráci
a těšíme se na další společné akce.
(Vychovatelky ŠD)

Koledování v obci
Jako každoročně, tak i letos, jsme vyrazili na vánoční koledování po naší
obci. Žáci s nadšením a radostí zpívali písně s tématikou Vánoc a Nového roku,
a předávali tak přání toho nejlepšího všem lidem dobré vůle. Velkým potěšením
pro ně bylo množství sladkých odměn.

(Pedagogický sbor ZŠ Dolní Lomná)

Spotkanie przy choince
Nawet się nie obejrzeliśmy, a Święta Bożego Narodzenia już dawno za nami.
Niestety, pogoda nie rozpieszczała nas podczas tych świąt. Mieliśmy tak dużo
wolnego, a nawet nie pojeździliśmy na nartach czy sankach. Ale teraz miejmy
nadzieję, że się to zmieni. W tym Nowym Roku życzymy Wam wszystkiego
najlepszego, zdrowia, szczęścia i pogody ducha. Przed świętami tradycyjnie już
spotkaliśmy się z rodzicami, dziadkami, ciociami i wujkami na wigilijce szkolnej.
Były jasełka, opłatek i serdeczne życzenia. Przypomnijmy sobie ten czas.
(Uczniowie)

Vážení občané, jak jsme informovali v posledním
předkládáme základní informace ke Kotlíkovým dotacím:

Zpravodaji,

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje
vytápění v rodinných domech. Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od
15.7.2015 do 15.9.2016.
V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat instalaci solárnětermické soustavy (splňující dané technické požadavky – certifikace v souladu
s ISO 9806) a také technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti
rodinného domu tzv. „mikro-energetická opatření“ (pokud dům nesplňuje
energetickou náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci
v programu Nová zelená úsporám).
Seznam „mikro-energetických opatření“:
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace
tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkónových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
Realizací „mikro-energetických opatření“ nemusí dojít ke snížení
energetické náročnosti domu na úroveň „C“ – úsporná, (jde pouze o opatření
menšího rozsahu vedoucí ke snížení celkové náročnosti budovy).
Pokud budou realizována „mikro-energetická opatření“ doloží žadatel
spolu s fakturou (je možné realizovat i svépomoci – je možné uplatnit náklady
na nákup materiálu) fotodokumentaci jeho provedení. Společně se žádostí
o dotaci se předkládá i fotodokumentace části domu, na které bude „mikroenergetické opatření“ provedeno.

Předmětem podpory je výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za:
* Kotel na pevná paliva
* Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa)
* Kotel na biomasu (polena, pelety, štěpka, piliny, slaměné brikety,…)
* Plynový kondenzační kotel
* Tepelné čerpadlo.
K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
* Fotodokumentaci ještě napojeného stávajícího kotle na otopnou soustavu
a komínové těleso (nejlépe fotografie celková + detail připojení ke komínovému
tělesu a k rozvodům vody + detail výrobního štítku).
* Fotodokumentaci části domu, na které bude provedeno „mikro-energetické
opatření“.
Fotografie by měly být čitelné a v dostatečné kvalitě.
Po schválení dotace bude nutno k vyúčtování (předložení faktur
k proplacení) doložit:
* Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle. Znehodnocení může
být provedeno např. proražením litinových článků kotle, prořezáním plášťů kotle,
rozřezáním kotle apod.
Fotografie by měly být čitelné a v dostatečné kvalitě. Z fotografií musí být
patrné, že se jedná o stejný kotel, jehož fotografie (původně zapojený kotel) byly
předloženy společně se žádostí o dotaci.
* Fotodokumentaci části domu, na které bylo provedeno „mikro-energetické
opatření“. Doporučuje se také vyhotovení fotografie z průběhu realizace „mikroenergetického opatřeni“ (z důvodu viditelnosti použitých materiálů, způsobu
realizace).
* Doklad o likvidaci kotle.
Seznam kotlů – Seznam výrobků a technologií, které je možné pořídit
místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových
dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn:
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

-

Předmětem podpory nebude:
Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
výměna stávajících kamen
výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená
úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů
realizovaných MŽP a krajem.

Výše podpory (částka dotace) se vypočte z celkových způsobilých výdajů
vynaložených na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až
150.000,- Kč, z čehož výdaje na „mikro-energetická opatření“ mohou dosáhnout
částky až 20.000,- Kč. Částky přesahující tyto hranice by byly případně hrazeny ze
zdrojů žadatele.
Procentní míra podpory:
 70% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí
 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného
kotle na uhlí+biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na
biomasu nebo tepelného čerpadla.





Tato podpora je dále zvýšena:
o 5% - příspěvek Moravskoslezského kraje
o 5% - vybrané obce (Dolní Lomná) – dotace MŽP
o 10.000,- Kč - příspěvek Obce Dolní Lomná.

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce,
dodávky a služby bezprostředně související s realizací:
* Kotle na pevná paliva
* Plynového kondenzačního kotle
* Tepelného čerpadla
* Solární termické soustavy
* Nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně instalace
akumulační nádoby
* Dále pak náklady na zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu
způsobilého k užívání
* Náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je

prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj.
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“
* Náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou)
* Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti
navrhovaného „mikro-energetického“ opatření (potvrdí buď na žádost o dotaci
nebo na vlastní dokument/přílohu)
* Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro-energetických“
opatření (i v případě realizace svépomocí – uznatelným nákladem budou náklady
na pořízení materiálu).
Základní podmínky podpory pro fyzické osoby:
1. Podpora na výměnu zdroje tepla je poskytována pouze v rodinném domě
(nikoliv v rekreační chatě), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva
a kde (stačí aby byla splněna pouze jedna z níže uvedených možností):
- současně s výměnou kotle bude provedeno alespoň jedno „mikroenergetické“ opatření
- nebo došlo již dříve ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň
„C“ – úsporná
- nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energ.
náročnosti budovy zažádáno v programu Nová zelená úsporám po
22.10.2015.
2. Na adrese http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx je uveřejněn
odkaz na Seznam energetických specialistů.
3. Doporučujeme pozvat energetického specialistu ještě před samotnou
výměnou kotle.
4. Příjem dotace bude realizován do 2 měsíců od podání bezchybného
závěrečného vyhodnocení na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
5. Lze realizovat výměnu stávajícího kotle s ručním přikládáním za nový kotel
s ručním přikládáním pouze s podmínkou pořízení akumulační nádoby, kotel
musí být schválený MŽP, viz odkaz na adrese:
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
6. Fyzická realizace od 15.7.2015 do 15.9.2016
7. Termín podání žádosti o dotaci: 1.2.2016-29.4.2016.
8. Požadované dokumenty k žádosti o dotaci

Požadované dokumenty:
 Žádost o poskytnutí dotace (příloha č. 1 dotačního programu) - vyplněný
formulář žádosti platný pro Moravskoslezský kraj - originál
Přílohy žádosti:
 Smlouva (Potvrzení) o vedení běžného účtu žadatele (pro účely
vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace a následného zaslání dotace) kopie
 Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu
a komínové těleso - z fotodokumentace musí být jasně patrné
identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění všech dvířek, příp.
ovládací jednotka, napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.).
V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního
pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce,
doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. Fotodokumentaci
lze předložit v papírové nebo v elektronické podobě.
 Fotodokumentace části rodinného domu, na které bude provedeno
"mikro" energetické opatření (jedná se o fotodokumentaci před
provedením "mikro" energetického opatření, papírová nebo elektronická
podoba, fotografie musí být průkazné a v dostatečné kvalitě). - pouze
v relevantních případech
 Vyjádření energetického specialisty v případě, že toto vyjádření není
uvedeno již na samotné žádosti o dotaci. - pouze v relevantních
případech; kopie
 Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen "PENB") zpracovaný dle
vyhlášky
č. 78/2013 Sb.
o energetické
náročnosti
budovy.
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku
na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy "C" - úsporná
pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární
neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla.
PENB se předkládá a náklady na jeho zpracování jsou způsobilé pouze
v případě, že žadatel tímto odůvodňuje nerealizaci "mikro"
energetického opatření. - pouze v relevantních případech; kopie
 Žádost o poskytnutí dotace (včetně potvrzení o podání) z programu Nová
zelená úsporám podané ne dříve než 22. 10. 2015 prokazující realizaci
opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Tato
příloha se předkládá pouze v případě, že žadatel tímto odůvodňuje
nerealizaci "mikro" energetického opatření. - pouze v relevantních
případech; kopie
 Souhlas s realizací dílčího projektu - vzor viz příloha č. 1a dotačního
programu:

o



písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem
většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě s realizací
dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí
projekt, předmětem spoluvlastnictví; - pouze v relevantních
případech, originál
o písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické
právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele
nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozí
odrážky zapotřebí, je součástí společného jmění manželů. pouze v relevantních případech, originál
Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro osobu pověřenou
podpisem žádosti o dotaci - dokládá se pouze v případě zmocnění jiné
osoby k podpisu žádosti. – originál.

Na jedno podání může podatel doručit max. 3 žádosti. Podatelem se
rozumí osoba (i odlišná od žadatele), která doručí osobně žádost na podací místo
v souladu s níže uvedeným. Při zasílání žádostí poštou i osobním podání musí být
každá žádost v samostatné obálce.
Žádost o dotaci včetně příloh lze podat pouze v jednom podepsaném
originále v českém jazyce v papírové podobě osobně nebo poštou na tuto
adresu:
Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA
a to v obálce označené:
1. názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji",
2. jménem a příjmením žadatele + kontaktní adresou,
3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
4. typem nového zdroje tepla ("A - kotel výhradně na uhlí", "B kombinovaný kotel", "C - plynový kondenzační kotel", "D - kotel
výhradně na biomasu", "E - tepelné čerpadlo"
5. přesným názvem obce, ve které dojde k výměně zdroje vytápění,
6. přesnou výší celkové ceny dílčího projektu.
Obecní úřad Dolní Lomná je nápomocen s vypisováním žádosti o dotaci.
V Dolní Lomné dne 25.1.2016
Pavel Boháč - místostarosta obce

Renata Pavlinová - starostka obce

Počet obyvatel k 1.1.2016 - 868

Narození : 5
Přihlášení : 29
Odhlášení : 11
Úmrtí: 15

Paní Zuzana Martynková děkuje Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lomná
za pomoc při vyproštění p. Jana Martynka, ze sklepa do sanitního vozu, pomocí
nosítek.

Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná – 2015
Dovolte mi, abych i já zpětně zhodnotil rok 2015.

V měsících lednu a únoru jsme společně provedli speciální nátěr vnitřku
cisterny. Vzhledem k nebezpečným výparům použitých barev se jednalo o velmi
špinavou a nepříjemnou práci v dýchacích přístrojích. Cisterna je tak opatřena
odolným nátěrem splňující podmínky pro přepravu pitné vody.
Dále v zimních měsících proběhlo školení členů jednotky dle plánu
odborné přípravy na rok 2015. V loňském roce si prodloužili osvědčení velitelů
Kohut Lukáš a Tomica Martin na dalších pět let, dále se zúčastnilo pět členů
školení na dýchací přístroje a tři členové absolvovali zdravotní kurz. Celkem
máme proškoleno: 3 velitelé, 4 strojníci, 6 pilařů, 2 techniky ochrany
obyvatelstva, 8 nositelů dýchací techniky, 3 zdravotníky, 1 x stavební a zemní
stroje, 1 x obsluha kompresoru pro plnění tlakových láhví, 1 x potápěč, 1x vůdce
plavidel, 1 x jeřábník vazač.
Po oteplení a zlepšení počasí následovalo několik praktických výcviků
členů jednotky a seznámení s cisternou. Scházeli jsme se vždy v neděli a cvičilo se
v centru obce u čističky odpadních vod, která je v majetku obce. Nejvíce jsme se
zaměřili na modelové situace při požáru nízkých budov, rozdělení práce osádky
ve vozidle a seznámení s uložením vybavení a jeho použitím. Byla to po několika
letech velká změna pro všechny členy, kdy již nejedou k zásahu jen s dopravním
automobilem, ale s cisternou, a je třeba provést samotné hašení vodou či pěnou.
Na těchto cvičeních byla 80% účast členů jednotky.
V měsících únoru a březnu společně se starostou SDH provádíme výuku
dětí v programu Hasík v české škole v Dolní Lomné a polské škole v Dolní Lomné
a Jablunkově. Přinášíme dětem ve školách informace, jak se mají zachovat
v nejrůznějších situacích v životě v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. Rovněž se účastníme i jiných akcí, kde jsou děti, příkladně
v Bukovci na Den dětí a provádíme ukázku naší techniky pro družinu v Dolní
Lomné.
V měsíci dubnu absolvovali tři členové jednotky zdravotní kurz, který
pořádají bojoví medici Armády ČR. Tento kurz probíhal po dva dny v hotelu pod
Akáty, celkem 18 hodin. Kurz byl zajímavý už tím, že ho vedli dva zkušení
armádní lékaři, kteří se pravidelně účastní misí v Afganistánu v tamějších polních
nemocnicích. Dostalo se nám tak těch nejzkušenějších praktických ukázek
a nejnovějších informací v oblasti medicíny. V naší republice jsou jen 4 lékaři
vyškolení americkou armádou, z nichž dva provádějí školení v Čechách a dva na
Moravě. Jejich lékařské postupy daleko předčí Červený kříž a záchrannou službu.

Byla nám dána možnost shlédnout videa i fotky a vybavení z polních nemocnic
z misí, které je teprve rok na veřejném trhu. Lze tedy říci, že po účasti na tomto
kurzu jsme připraveni provést zákroky, které stabilizují pacienta na převoz
záchrannou službou. Po tomto kurzu jsme dovybavili lékárničky v autech. Na
akcích, kde zajišťujeme požární asistenci, již není nutná přítomnost lékaře. Na
kurzu jsme samozřejmě jen neseděli, ale došlo i na praktické dovednosti, kde
jsme byli nuceni pod tlakem a ve stresových situacích jednat a stanovit tak
diagnózu daného pacienta. Samozřejmě došlo i na zajištění dýchacích cest
pomocí nosních vzduchovodů a každý z nás musel provést kolegovi zavedení této
trubice přes nos až do krku.
V letních měsících jsme provedli taktická cvičení na českou základní
školu v Dolní Lomné a polskou v Jablunkově a v Dolní Lomné, na které se
účastnili i naši kolegové a přátelé ze Slovenska z Klokočova. Čtvrtým taktickým
cvičením pro základní školy jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Klokočově.
Nejdříve proběhla porada velitelů přímo v objektu školy. V den D jsme se
v hojném počtu připravili u hasičské zbrojnice v Klokočově a čekali na začátek
cvičení. Naše jednotka dostala za úkol zajistit druhý bojový úsek na požáru školy,
kde jsme provedli hašení uvnitř školy tak i venku a záchrany dvou osob. Byli jsme
rádi, že toto cvičení proběhlo na velmi vysoké úrovni a bylo prezentováno
i v našem okrsku, kde neproběhlo taktické cvičení více jak pět let.

Dne 19.7. se prohnala naší obcí vichřice. S nejmenším hasičem Víťou
Dudou jsem byl zrovna ve zbrojnici, když jsme byli svědky takzvané bílé tmy. Po
skončení silného větru jsme společně vylezli ven a byli svědky popadaných větví
a stromů v centru obce. Vyhlášení poplachu tak nedalo na sebe dlouho čekat.
Vyjeli jsme směrem na Jablunkov a u polesí jsme narazili na první stromy, poté
u pomníku partyzánů a před železničním mostem byly 4 obrovské smrky přes
celou cestu. Řezalo se oběma motorovými pilami za silného deště. Práce
probíhaly nepřetržitě tři hodiny.

Loňský rok byl zajímavý tím, že měly děti slunečné prázdniny, jaké
nepamatujeme. Teplo a slunečno potrápilo i hasiče v celé republice, zaměstnáno
bylo spoustu jednotek, jak profesionálních tak dobrovolných, při požárech trávy
a obilí. S tímto horkem se i nám zvedly počty výjezdů na likvidaci hmyzu a dovozu
vody na místní osadu Novina. V této lokalitě jsme vyjeli celkem 35 x a navezli
jsme celkem 95 000l vody. Stalo se nám, že jsme vyjeli i 3x za den. Celkem ke
dnešnímu dni naše jednotka vyjela k 94 událostem, s toho 2x záchrana osob a
zvířat, 6x požární asistence u akcí, 3x požár, 7x taktické cvičení, 19x likvidace
hmyzu, 57 technických pomocí, kde jsme strávili celkem 230h. V průměru se 4-mi
členy to je přibližně 920 hodin. Na jednotku typu JPO 5 je tento počet shodný
příkladně s jednotkou JPO 2. Největší problém je stále přetrvávající a to je
upřesnění místa zásahu. Operační středisko nám pošle číslo popisné a v naší

hustě osídlené zástavbě rekreačních chatek nás navedou na opačné místo v obci,
než je skutečnost. Tento problém bude v příštím roce řešen zakoupením tabletu,
instalací navigace přímo s operačním střediskem a pořízením digitální
radiostanice Matra, které bude přidělovat krajský HZS MSK.
Z rozpočtu obce, který v loňském roce činil 160 000 Kč, jsme pořídili
elektrocentrálu, hadice, zdravotní materiál, proudnice a hadice na požární sport,
vázací prostředky a speciální zvedák, přívodní vedení ke kalovému čerpadlu,
dovybavení lezeckého materiálu, pákové kleště a zbytek peněz bylo použito na
PHM, topení v budově, hovorné služebního mobilu, nákup drobného materiálu,
náhradních dílů na opravu vozidel, které loni spolkla nejvíce Avie, STK, nákup
poháru na domácí soutěž, refundaci mezd a školení.

Z peněz SDH, tedy z peněz, které se vydělají z prodeje ve stáncích na
akcích v obci, se zakoupilo: hadice na požární sport, vycházková uniforma, stolní
počítač do kanceláře, automatická pračka, drobný materiál na vaření a vybavení
kuchyně, který činil 35 000 Kč.
Jedna z příjemnějších událostí byla svatba našeho člena Jana Sikory
mladšího. Na tuto akci jsme se připravili zhotovením malého domku a hasícího
přístroje s řetězem místo koule na nohu. S cisternou jsme čekali u kostela v Horní
Lomné v počtu šesti členů, novomanželé jsme zastavili a ženicha vyzkoušeli, jak si
poradí v hašení svého rodinného domečku. Společnými silami s manželkou

uhasili požár, ženich byl osvobozen svou manželkou z řetězů a naším
doprovodem za bouřlivého houkání sirén jsme je doprovodili až na místo oslav.
Ke konci roku jsme byli pozváni našimi přáteli z Klokočova na slavnostní
předání nového vozidla ministrem vnitra. Po skončení všech ceremoniálů jsme
společně „podebatovali“ v jejich zbrojnici. V rozdělování požární techniky se
Slovensko pohnulo o velký kus dopředu a doufáme, že i v legislativě se jím podaří
zjednodušit systémy školení a systému svolání jednotek tak jak je tomu u nás.
Naše mládež nás v loňském roce reprezentovala velice úspěšně, na
sportovním poli si vedli výborně. Během prázdnin se objely soutěže v těchto
obcích: Dolní Lištná, Dolní Lomná, Guty, Bukovec, Milíkov, Písek, Písečná, Nýdek,
Mosty u Jablunkova, ze všech těchto hasičských soutěží přivezli medaili. Dále
proběhla účast na dvou okresních kolech na hadicové a uzlové štafetě a branném
závodu všestrannosti. Mimo to proběhly výlety na chatu Kamenitý a dvoudenní
pobyt na chatě Severka s programem vojenského přežití v přírodě a oslava
Hallowena v hasičárně. Naše děti se scházejí 1 x týdně vždy v 16:00 hodin
a o letních prázdninách o víkendech na soutěžích dle rozpisu. Celkem vede náš
sbor 12 dětí do věku 18 let, v kategorii dorostu jsou dnes dva družstva kluků
a holek, v kategorii mladší dva chlapci a starší jeden chlapec, proto bychom rádi
rozšířili tyto dvě kategorie o nové členy.

Naše loňská sezona sportovního družstva mužů byla opět v duchu
gorolského poháru. Minulý rok jsme obsadili 4. místo z deseti zúčastněných
družstev. Letos se nám bohužel nepodařilo obhájit pozici, ale umístili jsme se na
krásném pátém místě. Což při účasti už patnácti mužských družstev není vůbec
špatný výsledek. Mezi největší úspěchy v GP patři : 4x čtvrté místo (Chotěbuz,
Písečná, Nýdek, Horní Domaslavice), 1x třetí místo (domácí soutěž), 1x druhé
místo (Milíkov). Naší účasti na okrskovém poháru nemělo naše družstvo na poli
soutěžním vůbec žádnou konkurenci. Na všech uskutečněných okrskových kolech
jsme se umístili vždy na první zlaté pozici a tak jsme posbírali maximální počet
bodu, jakých bylo letos možno dosáhnout. Na druhé stříbrné pozici se umístili
kluci ze sousední obce Horní Lomná, kteří letos neobhájili první místo a tak jsme
si vyměnili výsledné pozice oproti minulému roku.
Mimo GP a okrsek taky hodně jezdíme ke kolegům ze Slovenské
republiky, kde k největšímu úspěchu se řadí první místo v Klokočově.
Je to opravdu stručné shrnutí celého roku, rád bych tedy poděkoval
celému výboru v čele s Jendou Gorzolkou, sportovnímu družstvu pod vedením
Robina Szpyrce, mladým hasičům, členům jednotky a všem členům, kteří se
podíleli na dění ve sboru, v neposlední řadě obecnímu úřadu v čele s paní
starostkou Renatou Pavlinovou.

A jen my víme nejlíp, co obnáší dobrovolná hasičina. Je to
sebeobětování pro blaho jiných na úkor svého času a osobního volna. Protože
jedině my jdeme tam, odkud jiní utíkají, a vězte, že když hasiči v noci spokojeně
spí, tak všichni se mají dobře.

(Martin Tomica, velitel JSDH Dolní Lomná)

Každé první úterý v měsíci bude p. Václav Martynek (pracovník
obecního úřadu) odkalovat vodovodní řády Jestřábí, Křínov, Ondráše.
Žádáme občany o strpení z důvodu poklesu tlaku ve vodovodních řádech.

Pokud máte doma fotografie z Dolní Lomné, které by jste chtěli mít
zveřejněné v lomňanském kalendáři na rok 2017, prosíme vás o jejich zaslání na
adresu Obecní úřad Dolní Lomná čp. 164 nebo naskenování a zaslání na e-mail :
halina.zielinova@dolnilomna.eu

O příspěvek na mobilitu si musí většina příjemců znovu požádat
Lidé, kterým Úřad práce ČR přiznal v letech 2012 a 2013 příspěvek na
mobilitu, si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o tuto dávku. Platnost nároku
na příspěvek končí těmto osobám 31. 12. 2015. Žádost musí klienti ÚP ČR doručit
mezi 1. 1. – 31. 1. 2016. V případě, že ji podají dříve, úřad bude muset z důvodu
duplicity toto řízení zastavit. Pokud to bude později, nevznikne nárok na dávku už
od ledna.
K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu všem osobám,
kterým ÚP ČR přiznal tuto dávku v letech 2012 a 2013 podle legislativy účinné do
31. 12. 2013. Jedná se o přibližně 168 000 lidí, což je většina příjemců příspěvku.
„Během listopadu a prosince rozeslal Úřad práce ČR dotčeným klientům
informativní dopis, jehož přílohou je také formulář žádosti. Tu je nutné vyplnit
a podat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR nebo ji poslat poštou,“
vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
Žádost by měli lidé úřadu doručit až po 1. 1. 2016. Pokud dorazí dříve, ÚP
ČR bude muset správní řízení o této žádosti zastavit, protože v prosinci klientům
ještě trvá už dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Aby příjemci zároveň
nepromeškali lhůtu na přiznání dávky za leden, musí žádost doručit nejpozději
31. 1. 2016. V opačném případě by jim ÚP ČR mohl příspěvek vyplatit až od
měsíce, ve kterém podají žádost.
„Správní řízení o přiznání příspěvku bude velice jednoduché –
předpokládáme, že většina výše uvedených klientů v roce 2015 uplatnila žádost
o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), tudíž jim
bude moci ÚP ČR dávku přiznat bez zbytečných odkladů,“ upozorňuje ředitelka

Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.
Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé, kteří si o něj
požádali podle platné legislativy, účinné do 31. 12. 2013, ale úřad o této žádosti
rozhodl až po 1. 1. 2014. Jde o zhruba 3 000 osob. Tito klienti nemusí
o dávku opětovně žádat, protože ÚP ČR je povinen u těchto osob zahájit správní
řízení z moci úřední o přiznání příspěvku.
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok
na průkaz OZP označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P Další podmínkou pro
získání dávky je, že se člověk opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje za
úhradu, např. do práce, školy, k lékaři apod., nebo se nechává za úhradu
pravidelně dopravovat.
Měsíční výše dávky činí 400 Kč. V roce 2014 vyplatil ÚP ČR 2 795 000
dávek v celkovém objemu 1 111 228 tis. Kč. Od ledna do října 2015 to bylo 957
422 tis. Kč v rámci 2 393 080 poskytnutých příspěvků.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí | +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

CHOMUTOV (17.-22.1.)
Minulý týden naši oddíloví sportovci Lysek Jarek a Kawuloková Tereska
spolu s dalšími šesti krajskými běžkaři se zúčastnili zimní olympiády
v Chomutově. Doprovázela je rovněž domácí trenérka Kluzová, která se svým
kolegou s Rýmařova se starala o celou krajskou reprezentaci běžců.
Celkově se našim sportovcům dařilo. Získali jsme 4., 5., 2 x 7., 2 x 8.
místo. Dokonce ve čtvrtek se děvčatům podařilo v krajské štafetě vybojovat
vynikající bronzovou medaili, gratulujeme!! Na závodech nás doprovázely
skutečné hvězdy: Bauer, Jeriová-Pecková, Martin Doktor, Masařík….

Díky tak skvělé podpoře se celkově Moravskoslezský kraj umístil
historicky poprvé na prvním místě v krajské kvalifikaci!

Více informací
o výsledcích a fota na:
http://odm.olympic.cz/2016/sport/28-bezecke-discipliny

RÝMAŘOV (23.1.)
Ihned po pátečním příjezdu jsme se chystali na sobotní Krajský přebor
v Rýmařově. Opět se naši sportovci ukázali ve skvělé formě. Titul Krajský
přeborník ve svých kategoriích vybojovali: Tomanková, Kantor, Kawuloková Z.
a Solowski (jinak byl druhý), stříbro: Lysek (celkově třetí) a bronz Rusnoková…
Gratulujeme!
Konečně sněhové podmínky jsou i v našem regionu příznivé a tak nic
nebrání v přípravě na další závody… a to je jich letos opravdu hodně. Rovněž
dorostenci zahájili sérii Českých Pohárů, mají za sebou závod v Novém Městě
N.M. a koncem ledna je čeká Mistrovství na Božím Daru. Držíme palce.
Beata Kluzová

PENZION RZEHACZEK Z DOLNÍ LOMNÉ
BYL VYHLÁŠEN VÍTĚZEM
OCENĚNÍ TRAVELLERS' CHOICE WEBU TRIPADVISOR ZA ROK 2016
DOLNÍ LOMNÁ, – 22.1.2016 – Majitel Penzionu Rzehaczek dnes oznámil,
že byl webem TripAdvisor oceněn v kategorii “Penziony” prestižním oceněním
Travellers' Choice™ webu TripAdvisor za rok 2016 a umístil se na čtvrtém místě
z 25 vybraných penzionu v České republice. Již počtrnácté web TripAdvisor
vyznamenal nejlepší zařízení na světě na základě milionů recenzí a názorů
shromážděných během jednoho roku od cestovatelů z celého světa. Vítěze
Travellers' Choice spojují vynikající služby, kvalita a protihodnota a jsou známkou
kvality pro další potencionální hosty.
<S netrpělivosti jsme očekávali výsledky této prestižní ankety největšího
cestovatelského portálu tripadvisor.com - "Traveler's Choice 2016" Náš penzion
se v letech 2014 a 2015 umístil na 5. respektive 6. místě. Dnes ráno byly
uveřejněny výsledky pro rok 2016 a jsme nesmírně hrdí, že jsme se v kategorii
penziony v konkurenci více než 2500 penzionu v České republice umístili na

4. místě. Děkujeme tímto hostům za přízeň a zaměstnancům za příkladnou
a obětavou práci. – Bogdan Pytlik, majitel>
„Blahopřejeme zařízením, která získala ocenění Travellers' Choice
v kategorii hotelů,“ vzkázala Barbara Messing, marketingová ředitelka
společnosti TripAdvisor. „Když se cestovatelé rozhodují, kde si zarezervují další
výlet, měli by určitě vyzkoušet vítěze těchto ocenění, kteří již potěšili miliony
členů komunity webu TripAdvisor.“

Recenze penzionu Rzehaczek a názory na něj od cestovatelů na webu
TripAdvisor naleznete na stránce https://www.tripadvisor.cz/Hotel_Reviewg3954282-d3954283-Reviews-Penzion_RzehaczekDolni_Lomna_Moravian_Silesian_Region_Moravia.html
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