Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

rok 2016 se blíží k závěru, proto nám dovolte, abychom se zmínili
o nejpodstatnějších aktivitách obce v krátkém ohlédnutí za právě uplynulým
rokem.
Naše obec letos hospodařila s rozpočtem 21.226.004,00 - Kč, z toho
daňové příjmy činí 10,2 mil. Kč, mimo daňovou výtěžnost se podařilo získat
částku 11,0 mil. Kč. Naší obci se daří realizovat investiční a neinvestiční projekty
díky národním, ale zejména díky evropským dotacím. Dle propočtu v získávání
dotací na obyvatele se obec Dolní Lomná se řadí hned za městem Třinec a před
městem Český Těšín.
Dluhová služba je nulová, obec není zatížená žádným úvěrem.
Mezi nejdůležitější investiční akce letošního roku patří:
Projekt
Pořízení nového
územního plánu
obce

Vyvinout
maximální úsilí
o zachování pošty

Popis
Schválena dotace z MMR
Probíhá realizace - Urbanistické
středisko Ostrava
Pořizovatel ÚP ze zákona není MěÚ
Jablunkov, ale p. Miklendová.
Dar na ÚP p. Ščurek 80.000,Od 1.7.2016 – pošta v gesci obce Dolní
Lomná, od 1.12.2016 samostatná Pošta
Partner, PSČ 739 82

Nositel
Obec
Dolní
Lomná

Obec
Dolní
Lomná

Zdroj
financování
MMR ČR,
Obec Dolní
Lomná,
p. Ščurek

Obec Dolní
Lomná

Podpora ze strany
obce občanům
v souvislosti
s kotlíkovou
dotaci

Kanalizační
přípojky na
kanalizační řád
v centru obce
Bio odpad pořízení
kompostérů
Podána další
žádost o dotaci
na pořízení dalších
kompostérů
Rekonstrukce
pomníku pod
Mánesem
Rekonstrukce
parkoviště
Mánes

Hydrogeologické
posudky
Nákup
terénního vozidla
pro SDH

Obec přispěla částkou 10.000 na jeden
zdroj tepla a zajišťovala administraci
projektů (žádost o dotaci včetně
vyúčtování)
Výměna kotle na pevná paliva za nový
zdroj na uhlí, biomasu, kombinovaný
(uhlí/biomasa) emisní třídy 5, plynový
kondenzační kotel, tepelné čerpadlo
Mimořádná dotace hejtmana
500.000,- Kč pro 18 ks kanalizačních
přípojek, proběhl výběr zhotovitele

Obec
Dolní
Lomná
V rozpočtu
obce
100.000,Kč

MŽP, KÚ
MSK,
Obec Dolní
Lomná

Obec
Dolní
Lomná

KÚ MSK,
Obec Dolní
Lomná

170 ks pro občany + 6 velkých

Obec
Dolní
Lomná
Obec
Dolní
Lomná

MŽP, Obec
Dolní Lomná

Vzhledem k dalším požadavkům ze
strany obce , zažádáno o dalších 15
kompostérů pro občany
Dotace z Programu rozvoje venkova

Obec
Dolní
Lomná
Dotace schválena, realizace projektové Obec
dokumentace pro ÚŘ a PD pro SP,
Dolní
proběhla změna obou projektů,
Lomná
schválen posun termínu realizace do ½
roku 2017
Pro řešení zásobování pitnou vodou:
Obec Dolní
Novina, Jestřábí a Křínov
Lomná
Dotace z MV ve výši 450.000,- Kč
Obec
Dotace z KÚ MSK ve výši 225.000,- Kč
Dolní
Podíl obce 433.000,- Kč
Lomná
Posílení akceschopnosti jednotky SDH pořízení nového terénního 9-ti
místného vozu, zajistit odprodej
stávajícího vozidla Avie.
Realizace 12/2016

MŽP, Obec
Dolní Lomná

KÚ MSK,
Obec Dolní
Lomná
KÚ MSK,
Obec Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná
MV, KÚ MSK,
Obec Dolní
Lomná

Dovybavení
jednotky SDH
Dolní Lomná

Publikace obce
„Dolní Lomná
v historii a
současnosti“

Nákup
areálu ČD

Mimořádná dotace hejtmana ve výši
150.000,- Kč, pořízení technických
prostředků: 4 ks svítilna, 6 ks přilba,
1 ks defibrilátor, 1 ks rozbrušovací pila,
1 ks žebřík, 1 ks lanový naviják.
Dotace EU – přeshraniční spolupráce
s Jastrzebie Zdroj, náklad 1.000 ks, autor
p. Křenková, z toho 100 ks Jastrzebie
Zdroj, 655 ks školy, knihovna, muzeum,
občané a spolky zdarma

JSDH
Dolní
Lomná

KÚ MSK

85%dotace
+15%prod
ej=530.000
,(450.279,+79.461)
Obec
Dolní
Lomná

EU
Přeshraniční
spolupráce,
Obec Dolní
Lomná

1.597.000,00 Kč, areál byl převeden do
majetku obce, jsou zadány studie,
probíhají jednání s dotčenými orgány,
možnosti dotačních titulů – přeshraniční
dotace s Istebnou, stejný projektový
záměr
Mimořádná dotace hejtmana na konání Obec
6. ročníku Vozatajských závodů ve výši Dolní
50.000,- Kč
Lomná

Dotace na
pořádání kulturní
akce „Vozatajské
závody“
Vrátka přeplatku Oba soudní spory obec vyhrála, kde
na stavbě hotelu
celkový přeplatek na stavbě činí
ve výši 1.800.000,- 3,3 mil. Kč. Výši vrácení určil Správce
Konkurzní podstaty.
Podána žádost
Pořádání kulturních akcí
o dotaci na
z rozpočtu MSK
pořádání 7. ročníku
Vozatajských
závodů
Zažádáno o dotaci Společný projekt v rámci přeshraniční
na nákup traktoru spolupráce s Obcí Skalité 10/2016
včetně přídavných
zařízení, zřízení
galérie
a dovybavení
půdních prostor

Obec Dolní
Lomná

KÚ MSK,
Obec Dolní
Lomná

Obec
Dolní
Lomná
Obec
Dolní
Lomná

KÚ MSK,
Obec Dolní
Lomná

Obec
Dolní
Lomná

EU, Obec
Dolní Lomná

Lomňanského
muzea včetně WC,
4 cyklostojany,
2 přístřešky,
2 ks mapy,
propagace obce
Zařazení částky
10.160.721 Kč do
státního rozpočtu
SFDI

Realizační
projektová
dokumentace
„Cyklostezka
údolím Lomné“
Projektové
dokumentace
staveb
„Rekonstrukce
místních
komunikací“
Podána žádost
o dotaci na stavbu
„Rekonstrukce
místních
komunikací“
Projektová
dokumentace
stavby
„Zázemí pro
víceúčelové
hřiště“

Projekty:
Obec
„Dolní Lomná – lokality Zátoka a
Dolní
Jestřábí, bezbariérová trasa pro pěší“ – Lomná
9,3 mil.
Dolní Lomná – lokalit Závodí – II. etapa,
bezbariérová trasa pro pěší“ – 2,6 mil.
Dokončeno řízení ve věci stavebních
povolení na obě stavby.
Úprava trasy cyklostezky, souhlas
Regionální rady soudržnosti
Moravskoslezsko - tubosider

SFDI, Obec
Dolní Lomná

Obec
Dolní
Lomná

KÚ MSK,
IROP, Obec
Dolní Lomná

Borovina, Smyrečí

Obec
Dolní
Lomná

MMR, Obec
Dolní Lomná

Podání žádosti o dotaci na MMR na
opravu MK

Obec
Dolní
Lomná

MMR

Projednáno s dotčenými orgány,
majiteli pozemků apod.
Stavba obsahuje i návrh stavby garáže
pro techniku OÚ

Obec
Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná

Studie „Půdní
vestavby v ČZŠ“

Obec
Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná

Obec
Dolní
Lomná

MMR, OPŽP

Projektová
dokumentace na
stavbu „Sociálního
zařízení
u Lomňanského
muzea“
Infrastruktura
Doplnění cyklostezky o odpočinkové
pro cyklostezku
posezení na přilehlých pozemcích.
Pořízení odpadkových košů, lavic se
stříškou
Rozšíření
Celkem o 3 světla
veřejného
osvětlení

Obec
Dolní
Lomná

IROP

Obec
Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná

Opravy
VŘ Jestřábí a VŘ Křínov, 70 m vrt
vodovodních řádů Jestřábí

Obec
Dolní
Lomná
Obec
Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná

Projektová
dokumentace bytové jednotky
v II. a III. NP
Hotelu pod Akáty

Projektová
dokumentace
„Kanalizace
Závodí“

Návrh bezbariérového řešení v celé
škole včetně výtahu, zřízení 2 učeben
včetně bezb. WC a dovybavení učeben,
řešení kotelny apod.
Pro případ potřeby je připraven
alternativní způsob řešení provozování
hotelu pod Akáty včetně snížení
energetické náročnosti:
výměna střechy, rekonstrukce kotelny
apod. architektonické řešení je
zpracováno ve třech variantách
zachování sálu, restaurace a kuchyně
včetně zázemí
Stavba soc. zařízení na pozemku 306/2
pro konání kulturních akcí

Samostatná ČOV + kanalizační řád,
návštěva obce Hostětín (kořenová ČOV
není podporována OPŽP)
společně s obcí Bocanovice
nebo samostatně
samostatná ČOV na území
Obce Dolní Lomná

Obec
Skalité
Obec
Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná

OPŽP,KÚ

Rekonstrukce
kotelny v PZŠ

Pořízení nového kotle včetně boileru

Obec
Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná

V uplynulých létech se OÚ Dolní Lomná podařilo zrekonstruovat všechny
budovy v majetku obce: obě základní školy včetně výstavby tělocvičny, bytový
dům čp. 186, bylo provedeno řádné zateplení obecního úřadu a posíleno
vytápění tepelným čerpadlem. Nově byl vybudován objekt domu s pečovatelskou
službou a požární zbrojnice. Udělala se důležitá a potřebná rekonstrukce většiny
místních komunikací asfaltovým povrchem. Zbývá ještě rekonstrukce místních
komunikací Firůvka, Smyrečí, Borovina a kolem Filipka, jejichž realizace se
připravuje. Zajistilo se dovybavení školní jídelny a obou základních a mateřských
škol novou audiovizuální technikou, potřebným inventářem a praktickými
pomůckami. Další záměry a plány, které bychom chtěli uskutečnit, přineseme
v lednovém zpravodaji.
V souvislosti s rozsáhlou stavební činností na území obce děkujeme
občanům za mimořádné pochopení a toleranci při výstavbě. Této součinnosti si
velmi vážíme.
Milí spoluobčané,
troufáme si říct, že také rok 2016 byl pro naši obec rokem úspěšným. Těší nás, že
se podařilo realizovat potřebné a užitečné investiční a neinvestiční projekty,
zorganizovat pěkné akce. Za dobře vykonanou práci a aktivní přístup upřímně
děkujeme členům zastupitelstva obce, všem výborům, komisím, kolektivům obou
základních a mateřských škol, Klubu důchodců, SDH, TJ, KST, SSK, Matici slezské,
členům spolků, klubů, jednot, zaměstnancům úřadu a všem, kteří se zapojili do
veřejné práce v naší pěkné Dolní Lomné. Děkujeme všem občanům, kteří nás
v úsilí o zvelebení naší obce podpořili a povzbudili.
Přejeme všem klidné a radostné svátky vánoční a do nového roku 2017
hlavně pevné zdraví, spokojenost a porozumění.
Renata Pavlinová
starostka obce

Pavel Boháč
místostarosta obce

Díky dotaci z Euroregionu Těšínské Slezsko – přeshraniční spolupráce
s Jastrzębiem Zdrój v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká
republika-Polsko 2014-2020, kterou obec obdržela na publikaci „Dolní Lomná
v historii a současnosti“, bude tato kniha a zároveň i kalendář Obce Dolní Lomná
poskytnuta občanům zdarma.
Občané si mohou knihu i kalendář vyzvednout na Obecním úřadě.

Publikace obce “Dolní Lomná v historii a současnosti”, jejíž autorkou je
paní Mgr. Miroslava Křenková , je zde pro vás…
Dolní Lomná se touto publikací připojuje k obcím na Jablunkovsku, které
již svou knihu vydaly. Jejich tvůrci, ačkoli s rozdílným přístupem ke zpracování
podle zdrojů, v nichž nacházeli inspiraci, sledují stejný cíl – presentovat
dosavadní poznatky z minulosti jednotlivých míst a ze života jejich obyvatel,
poukázat na přírodní krásy i výsledky práce lidských rukou, a také na bohatství
kulturního dědictví rázovité goralské země. Toto dílo vzniklo s totožnými záměry.
V úvodní části publikace se čtenář seznámí s původem názvu Lomná, se
znakem a praporem obce a s historickým vývojem označování obce na
dokumentech od pečetí až po různá razítka, protože i ony dosvědčují průběh
změn historických změn.
Rozsáhlá kapitola o historii v rozmezí let 1596 - 2015, nazvaná Staletí
Lomné v dokumentech, se opírá především o práce regionálního historika Doc.
PhDr Jana Korzenného, CSc a je napsána se snahou zachovat jeho pozitivistický
přístup v pohledu na dějiny, spočívající v upřednostňování zdokumentovaných
faktů, na jejichž základě vystupují do popředí dějinné souvislosti. Záznam vývoje
v období posledního čtvrtstoletí vznikl ve spolupráci se starostkou Renatou
Pavlinovou a místostarostou Pavlem Boháčem, internet nabídl možnost využití

digitálního archivu Zemského archivu v Opavě, prohlídky mapových sbírek
a získání doplňujících informací.
Následující kapitola Budu vám o Dolní Lomné vyprávět se snaží již
prostřednictvím názvu poukázat na odlišné pojetí obsahu i formy Jana
Korzenného seniora, sběratele vypravování od starých pamětníků, tvůrce básní,
v nichž se snoubí historie s opěvováním různých koutů Lomné, pisatele povídek
a dlouholetého kronikáře obce. Výběr nejpodstatnějších a nejzajímavějších
pasáží z jeho historických částí kroniky si zajisté přečte každý, kdo má v oblibě
tento způsob nahlížení do dějin. Otci i synovi Janu Korzennému patří symbolické
poděkování za vytvoření historické paměti obce.
Druhá polovina knihy se orientuje na současnost, nejprve kapitolou
Portréty, organizace, sdružení. V naší galerii portrétů by si zasloužili své místo
mnozí nejmenovaní, kteří nějakým způsobem přispěli k dnešní podobě a věhlasu
této vesnice. Do výběru byĺi nakonec zařazeni místní řezbáři a dvě básnířky,
matka a dcera z rodiny Filipkových. Devět organizací představuje
prostřednictvím svých předsedů nebo dlouholetých členů svou činnost, a tím
i velmi mnohostranné sportovní a společenské dění v obci. Vzhledem k malému
počtu obyvatel vesnice (868) si jejich počínání zaslouží obdiv.
Kapitola Putování krajinou a zastavení provádí čtenáře národními
přírodními rezervacemi Mionší, Úplaz a Velký Polom, po trasách Naučné stezky
Mionší, Krajinou dávných horalů a Pohádkové stezky, určené dětem. Pro ně je
vybudován i Zemědělský dvorek nebo dětský koutek pod názvem Stezka zbojníků
v centru obce. Z informačních tabulí jednotlivých stezek lze získat nepřeberné
množství vědomostí o způsobu života zdejších obyvatel v minulosti nebo z dějin,
přírodopisu i zeměpisu katastru obce Dolní Lomná. Zastavíme se v replice budovy
staré dřevěné školy - muzea a zároveň centra různých společenských akcí, a také
navštívíme pravidelně pořádaný Podzimní jarmark, Vozatajské závody, festival
Na pomezí nebo Slezské dny, zařazené k nejvýznamnějším kulturním událostem
regionu.
Publikaci doplňuje mnoho dobových i současných fotografií, které slouží
jako vizuální doprovod k textům a zároveň nabízejí i umělecký zážitek. Věříme, že
naše kniha si nalezne své čtenáře a příznivce mezi stálými obyvateli vesnice
i jejími občasnými návštěvníky.
Autorka publikace Mgr. Miroslava Křenková

Poděkování
Tato publikace vděčí za své originální vydání a mimořádný um autorce
knihy paní Mgr. Miroslavě Křenkové, bez jejího přičinění a přístupu by kniha
nevznikla. Poděkování náleží grafikovi Ondřeji Valovi za tvůrčí přístup k jejímu
grafickému zpracování a za vstřícné jednání po celou dobu spolupráce. Děkujeme
rovněž Ladislavu Pekárkovi za veškerou angažovanost v době jejího zrodu.
Oceňujeme pomoc mnoha fotografů při získávání současných snímků z Dolní
Lomné, zejména Jana Kufy Kičeřoka (trpělivě byl k dispozici dle požadavků),
Marcela Fujcika (panoramatické výhledy), Františka Šulgana a Františka Jaskuly
(obohatili kapitolu o přírodě ve spolupráci s SCHKO Beskydy). Rádi bychom
poděkovali i zaměstnancům jablunkovského Copy centra za pečlivé skenování.
V neposlední řadě patří dík překladatelkám Danutě Branne a Halině Hentz,
autorům příspěvků a všem ostatním, kteří se na vzniku publikace nějakým
způsobem podíleli.
Obec Dolní Lomná

Mikuláš Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná
dne 1.12. 2016 – restaurace Mánes
Tato akce bývá vždy po naší výroční schůzi další oblíbenou zábavou.
Sešlo se nás přes 50 členů i při tomto nepříznivém počasí. Každý náš člen přinesl
dárek. Dárky se měnily dle čísel, což byla veliká legrace, jako vždy. Pak se ještě
uskutečnila tombola, jejíž obsah darovali členové výboru i další naši členové,
a také restaurace Mánes. K dobré náladě i zábavě nám hrál varhanista z Třince.
Svými písničkami to pořádně roztočil a všichni se zapojili zpěvem. Takovou
dobrou náladu nepamatujeme, což je velice dobré.

Nesmíme zapomenout poděkovat celému personálu restaurace Mánes
a její vedoucí paní Sikorové Evě - jako vždy vše připravili ke spokojenosti všech
účastníků. A nakonec bych chtěl poděkovat za dobrou organizaci (výhry, tombola
atd.) našim členům výboru, protože na nich to závisí, a paní Střelecké za výborné
trubičky.
Věříme, že i v budoucnu budeme nadále pokračovat v této naší tradici.
Přeji všem našim seniorům hlavně hodně zdravíčka, šťastné svátky a nový rok
2017.
Upozornění:
Upozorňujeme své členy Klubu důchodců, že „Zabijačka“, která se měla
uskutečnit 4. 2. 2017, se přesouvá na 2. 2. 2017.
Věříme, že změna neovlivní účast na této akci.

Děkujeme za pochopení.
předseda Klubu důchodců Pavel Machník

Dne 11. listopadu přijali žáci pátého ročníku pozvání na sportovní
odpoledne, které se konalo v areálu Základní školy v Jablunkově. Ve smíšených
družstvech plnili žáci zajímavé úkoly a seznamovali se s novým prostředím
i novými kamarády.

Žáci téhož ročníku se dne 08.12.2016 vypravili na předvánoční výlet do
Ostravy. Shlédli zde divadelní představení v Divadle loutek a navštívili areál
Slezskoostravského hradu, kde nyní probíhá výstava betlémů.
V pondělí 5. prosince si děti připomněly svátek svatého Mikuláše.
Poděkovaly za dárečky pásmem písniček. DĚKUJEME MIKULÁŠI, ZA ROK SE ZASE
TĚŠÍME.

Již od října se žáci s velkým nadšením snažili vyrobit co nejkrásnější
vánoční dekorace, které jste si mohli zakoupit a podpořit tak naši školu, ve
čtvrtek
15.12.2016
v 16.00
v kostele v Horní Lomné na
Vánočním koncertu a jarmarku
našich dětí.
Přejeme všem obyvatelům
Dolní Lomné příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí
v novém roce 2017.

Sběr PET lahví a papíru
Děkujeme všem rodičům za pomoc při sběru PET lahví a papíru. Naše
škola se díky Vaší snaze a snaze Vašich dětí umístila na prvním místě ve sběru
PET lahví a na druhém místě ve sběru papíru v konkurenci velkých okolních škol.
Skvělé!!!

Kolektiv pedagogů ZŠ

Konkurs Gwar
Dnia 22.11.2016 w Cieszynie w Domu Narodowym przebiegł Konkurs Gwar Po naszymu po obu stronach Olzy. Wystąpiliśmy z programem pt. Przegrzeszóne
grziby, Anieli Kupiec, w imprezie tej wzięło udział około 150 uczestników.
W swojej kategorii - grupy – uplasowaliśmy się na świetnym trzecim miejscu.
Oprócz tego Tereska Jopek również zajęła trzecie miejsce w kategorii
indywidualnej 7 - 10 lat. Serdeczne gratulacje!!!

Warsztaty Świąteczne
Z nadchodzącym Adwentem odbyły się w naszej szkole
Warsztaty
Świąteczne wraz z naszymi rodzicami. Kreatywne popołudnie poprowadziła Pani
Mgr. Martina Řehová. Każdy z uczestników mógł sobie wyrobić wianek
adwentowy, koszyk, aniołka, …. Dzieciom i rodzicom bardzo się podobało i jak im
się powodziło zobaczcie sami...

2.12.2016 Mikołaj w szkole
Do naszej szkoły przyjechał Święty Mikołaj. Przywiózł ze sobą swoją
Czarodziejską Księgę, w której jest zapisane dobre i złe zachowanie. Każdemu
z nas podpowiedział, jak mamy się zachowywać, by ta Księga była jak najlżejsza.
Po obietnicy, że postaramy się grzecznie zachowywać, wręczył każdemu z nas
pakunek.
Dziękujemy bardzo Świętemu Mikołajowi i do zobaczenia za rok.

5.12.2016 Mikołaj w Łomnej
Bardzo serdecznie
chcemy naszej gminie
podziękować, za to, że
przyjechał do naszej
wioski Święty Mikołaj.
Po uroczystym
programie wszystkich
dzieci, była
rozświecona Choinka
i były również
fajerwerki. A kto
chciał, mógł wstąpić
do Muzeum
i poczęstować się świątecznym grzańcem.
7.12.2016 Makulatura
Dziękujemy wszystkim za pomoc przy zbiorze makulatury, dzięki Waszej
sumienności i chęci włączeniu się w projekt, w kategorii małoklasówek nasza
szkoła uzyskała 1. miejsce a w zbiorze butelek plastikowych 3. miejsce.

Również pragniemy podziękować Pani Emilii Střeleckiej za upieczenie
pysznych i bardzo smacznych rurek.

uczniowie

Upozornění občanům:
Občané, kteří nestihli provést revizi kotlů,
mohou tuto skutečnost nahlásit na Obecní úřad Dolní Lomná osobně nebo na
tel. č. 558 358 720 nebo na email: halina.zielinova@dolnilomna.eu.
Obec poskytne kontakt na revizní techniky.
OÚ Dolní Lomná

Prosíme občany, aby neničili udržované běžecké stopy na cyklostezce.
Chodci můžou vždy využívat střed cyklostezky, tam kde není vyrytá stopa.
Děkují malí sportovci i turisté.
TJ Dolní Lomná

Dne 24.11.2016 se konala každoroční výroční schůze členů a funkcionářů
Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Dolní Lomná, která od svého
vzniku sdružuje nejen včelaře z obce Dolní Lomná, ale stejně tak i z Horní Lomné.
V současné době je nás celkem 40 a obhospodařujeme dohromady 482 včelstev.
Letošní schůze však byla výjimečná nejen tím, že oproti zvyklostem probíhala
v obci Horní Lomná, ale především se konala také při příležitosti 85. výročí
založení naší organizace. Ta v průběhu let sice nepatrně měnila svůj název,
nicméně podstata našeho působení zůstává stejná. Každý z nás se snaží svým
dílem přispět ke zdraví, síle a prosperitě nejen svých včelstev, ale také prospěchu
přírody kolem nás všech. Byť naše organizace působí jako jedna z mnoha
organizací v rámci celého spolku, který sdružuje včelaře z celé České republiky,
významným milníkem posledních měsíců je i skutečnost, že místopředsedou naší
organizace je zároveň předseda okresní organizace Frýdek-Místek a současně
1. místopředseda Českého svazu včelařů, z. s., díky čemuž jsme informováni jak
o problematice včelařství frýdecko-místeckého regionu, tak i na celorepublikové
úrovni. Nelze však pominout také podporu, které se nám každoročně dostává
z našich domovských obcí. Při příležitosti tohoto významného jubilea založení
jsme byli velice potěšeni, že naše pozvání přijali a výroční schůze se zúčastnili jak
starostka Dolní Lomné paní Renata Pavlinová, tak i starosta Horní Lomné pan
Tomáš Gruszka. Díky jejich dosavadní přízni a příslibu finanční podpory také do
dalších let, které si
velmi vážíme a bez
níž se neobejdeme,
se naše organizace
bude nepochybně
i nadále rozrůstat
počtem
včelařů
i včelstev. V této
souvislosti bych rád
zmínil,
že
při
slovech
pana
starosty
Gruszky

nás potěšila i jeho úvaha o členství v naší organizaci a věříme, že se tak
i v dohledné době stane. Paní starostka Pavlinová pak naše příjemné pocity ještě
více umocnila nejen svým kladným postojem k naší činnosti, ale především
zájmem při snaze vytvořit při základní organizaci včelařský kroužek mládeže
a příslibem jeho významné podpory. V neposlední řadě nás také velmi potěšila
svou představou a dosavadních konkrétních krocích při zajištění vhodných
prostor pod záštitou obce Dolní Lomná k naší další organizační činnosti. Závěrem
bych za nás včelaře rád poděkoval všem, kdo nás podporují a sympatizují s námi
a do nadcházejících svátků vánočních popřál nejen občanům našich obcí hodně
pohody a štěstí, dětem spoustu radosti pod stromečkem a do Nového roku 2017
mnoho úspěchů v osobním, rodinném i pracovním životě a zejména pevné
zdraví.
Bc. Miroslav Poništ – jednatel ZO Dolní Lomná

Obec Dolní Lomná děkuje p. Střelecké Emilii za upečení trubiček pro dětí
obou základních i mateřských škol v Dolní Lomné a za poskytnutí vánočních
věnců.
Obecní úřad

V zimním období 2016 - 2017 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)

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych zhodnotil rok 2016 na poli represe jako velitel jednotky.
V měsíci lednu jsme se společně věnovali školení a odborné přípravě
členů výjezdové jednotky, která činí každoročně 40 hodin pro každého člena,
včetně praktických nácviků pro práci ve výškách, navíc pro velitele 16 hodin
a navíc strojníci 8 hodin. Témata pro odbornou přípravu nám schválí GŘ HZS ČR.
Celkem máme proškoleno: 3 velitelé, 4 strojníky, 6 pilařů, 2 techniky
ochrany obyvatelstva, 8 nositelů dýchací techniky, 3 zdravotníky, 1 x obsluha
kompresoru pro plnění tlakových láhví, 2 x potápěč, 1x vůdce plavidel, 1x před
psychologická první pomoc.
V měsících únoru a březnu společně se starostou SDH provádíme výuku
dětí v programu Hasík v české základní škole a polské základní 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 dni dětí a ukázkách naší techniky pro družinu v Dolní Lomné.
Dne 4.2. jsme provedli taktické cvičení na chatě Severka, členové si
prakticky vyzkoušeli nasazování sněhových řetězů pod kopcem. Po našem
příjezdu na místo byly již děti z chaty evakuovány a průzkumem bylo zjištěno, že
se jedná o požár kotelny, kde zůstal v bezvědomí kotelník, členové jednotky
v dýchacích přístrojích vynesli osobu z kotelny a poskytli mu předlékařskou
pomoc, dětem byla poté přednesená základní první pomoc.
V tomto měsíci bylo rovněž zorganizováno prověřovací cvičení okrsku
Jablunkov. Jednalo se o požár školy na Hrčavě, cvičení zorganizoval okrskový
velitel z Mostů u Jablunkova. Mohu za sebe i naše členy říci, že toto ani jiné
cvičení pořádané hasiči z Mostů nikdy nenaplnilo obsah prověřovacího cvičení
a opět dopadlo špatně.
V měsíci dubnu naší jednotce byla schválená státní dotace na zakoupení
nového dopravního vozidla, Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR schválilo částku

450 000 Kč. Následně jsme byli svolání zástupci obcí a jednotek do Brna na
hasičskou školu, kde nám byly prezentovány podrobnosti dotace. Následně
začala dlouhá lapálie se sestavením a schvalováním technických podmínek pro
stavbu vozidla, oslovení firem a výběrová řízení. Nakonec při druhém výběrovém
řízení se podařilo vybrat jedinou firmu, která se přihlásila, čas nás tlačil a tak po
shodě obce a zastupitelstva bylo schváleno. Rovněž jsme podnikli služební cestu
společně s paní starostkou do největší české firmy pro stavbu hasičských vozidel
Polička THT. Na místě nám manažer firmy vysvětlil, jak je těžké se poprat s touto
státní dotací i s podmínkami, které byly k této dotaci stanoveny.
Na pořízení dopravního automobilu přispěl částkou 225 000 Kč
Moravskoslezský kraj, třetí zbývající částku zaplatila obec, celková cena vozidla je
1 107 000 Kč. Podrobnosti a technické parametry přineseme v budoucím článku
zpravodaje po dodání vozidla.
V letních měsících jsme provedli taktická cvičení na základní školu českou
v Dolní Lomné a polskou v Jablunkově. V příštím roce rádi spojíme své síly na
těchto akcích s kolegy z Polska i Slovenska.
Na poli výjezdů naše jednotka vyjela k celkem 46 událostem, s toho 5x
požární asistence u akcí, 1x požár, 6x taktické cvičení, 2x likvidace hmyzu, 30 x
technická pomoc, 1x prověřovací cvičení, na těchto výjezdech jsme strávili
celkem 230 h. V průměru se 4 členy to je přibližně 920 hodin. Oproti loňskému
roku, kdy jsme vyjeli celkem k 94 událostem je to pokles o více jak polovinu.
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.
Vyřešením tohoto problému bude v příštím roce zakoupení tabletu a instalací
navigace přímo s operačním střediskem.
Z rozpočtu obce, který v letošním roce činil 110 000 Kč na jednotku
a 10 000 Kč pro mladé hasiče, bylo za tyto peníze zakoupeno: savice, hadice,
sportovní přilby, zdravotní materiál, sací koš na požární sport. Zbytek peněz bylo
použito na PHM, topení v budově, kdy jsme letos nepožadovali navýšení
rozpočtu jak tomu je v jiných letech a to o doplatek za topení v budově, hovorné
služebního mobilu, nákup drobného materiálu, náhradních dílu na opravu
vozidel, které loni spolkla nejvíce Avie, STK, nákup poháru na domácí soutěž,
refundaci mezd a školení.

Ale i tak při sestavení rozpočtu jsme se vždy dohodli a plně chápeme
vedení obce, že když je, tak dostaneme a když není, tak vydržíme. Letošní rok byl
pro nás zajímavý více než kdy jindy, jednak obec musela doplatit třetí část částky
na nový automobil a ještě jsme obdrželi mimořádnou dotaci náměstka hejtmana
kraje částku 150 000 Kč na dovybavení jednotky. Za tyto peníze jsme nakoupili:
sadu nastavovacího hliníkového žebříku na vozidlo Liaz, 6 ks přileb Drager, 4ks
svítilna, 1 ks rozbrušovací pila Stihl TS 410, 1ks defibrilátor, 1ks lanový naviják na
Liaz. Tohle vybavení bychom z rozpočtu nakupovali přibližně 6 let, chtěl bych
tímto upřímně poděkovat panu Sikorovi a paní starostce za uskutečnění této
ojedinělé krajské dotace.
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.
Na Vozatajských závodech došlo k prvnímu impulzu setkání s polskými
zástupci města Rajcza. První setkání se uskutečnilo u nás v hasičské zbrojnici, kde
vznikl velký zájem o spolupráci. Koncem srpna jsme byli pozvaní na dožínky do
Rajcze, kde jsme byli příjemně překvapeni programem a pohostinností zdejšího
kraje. Budeme se těšit na další spolupráci při společných setkáních, školeních,
soutěžích a jiných akcích. Dnešní doba internetu nám dává velké možnosti
sledovat, co nového se děje třeba u našich kolegů na Slovensku, viděli jsme
video, jak odvážejí svoji cisternu na generální opravu a jiné akce, které se dějí.
V měsíci září jsme vyjeli na každoroční výcvik na vodě, díky naším členům
Robina a Tomáše se podařilo seřídit lodní motor a naším úkolem bylo jej
vyzkoušet. Počasí nám v nedělní odpoledne přálo a my jme vyjeli na Těrlickou
přehradu. Akce se účastnili převážně mladí hasiči a tak měli možnost se s námi
projet na přehradě za všech podmínek plavby s motorovým člunem. V příštím
roce budeme postupně plánovat minimálně tři tyto akce, které prospějí nejen
členům, ale hlavně našemu vozidlu Liaz, které potřebuje vyjet i delší trasu
z provozních důvodů.
Naše mládež nás v letošním 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 v Pražmu v kategorii dorostu. Mimo to proběhl výlet na
chatu Severka, kde jsme mohli vyslechnout přednášku veterána z války. Naše
mládež se schází 1 x týdně vždy v 16:00 hodin a o letních prázdninách
o víkendech na soutěžích dle rozpisu. Celkem vede náš sbor 20 dětí do věku 18
let, v kategorii dorostu jsou dnes dva družstva kluků a holek, v kategorii mladší
dva chlapci a starší dva chlapci, proto bychom rádi rozšířili tyto dvě kategorie
o nové členy. V říjnu se několik mladých hasičů zúčastnilo dne železnice
v Ostravě na stanici drážních hasičů.
V letošním roce se naší dorostenci pomalu zapojili v kategorii mužů
a bylo vidět během sezony veliké zlepšení, podařilo se uspět na soutěži v Bukovci
a Horní Lomné. V příštím roce se již zapojí v gorolském poháru.
A ještě jedna letošní zajímavost, které jsme se zúčastnili, jednalo se
o natáčení filmu Muzikanti v našem kraji. Asistovali jsme v areálu Matice slezské
ve večerních hodinách při natáčení scény, kde jsme měli za úkol vytvořit déšť na
střeše budovy, tuto scénu jsme natáčeli asi 10 x. Podruhé se točilo v Třinci na
sídlišti a zase v dešti, museli jsme proto pokropit v ulici všechna auta a silnici, kde
měl do auta v dešti nasedat Petr Šiška. Tyto scény se v Třinci točily na dvou
místech, natáčení bylo ukončeno v jednu hodinu v noci.

Je to opravdu stručné shrnutí celého roku, rád bych tedy poděkoval
celému výboru v čele s Jendou Gořolkou, sportovnímu družstvu pod vedením

Robina Szpyrce a Karla Bloudka, mladým hasičům, členům jednotky a všem
členům, kteří se podíleli na dění ve sboru, v neposlední řadě obecnímu úřadu
v čele s paní starostkou Renátou Pavlínovou.
Na závěr bych rád řekl, že jen my víme nejlíp, co obnáší dobrovolná
hasičina, je to sebeobjevování 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.
Velitel Martin Tomica

Patnáctého října všechna naše družstva zajížděla k utkáním do heren
soupeřů.
„A“ družstvo zvítězilo nad SK Frýdlant n/O přesvědčivě 14 : 4. Vítězné body
vybojovali – Kantor Tomáš 4,5 ; Kantor Josef 3,5 ; Mgr. Gruszka a Ing.Šigut po 3.
„B“ družstvu se již tolik nedařilo, podlého TTC Vendryni také přesvědčivě 4 : 14.
Čestné body vybojovali – Jeník Szotkowski 3 ; Kantor Josef 1.
Stejně tak dopadlo i „C“ družstvo – prohrálo 2 : 16. Po jednom bodu vybojovali
Ing. Rusnok a Lisztwan.
Páté kolo se odehrálo na našich domácích stolech 22.10.2016
a výsledky tomu nasvědčovaly.
„A“ družstvo porazilo BSK Malenovice 13 : 5 . Bodovali – Ing. Šigut a Mgr.
Gruszka po 4,5 ; Kantor Tomáš 3,5 ; Klus Jiří 0,5 .
„B“ družstvo zvítězilo nad Sokolem Dobrá „B“ 11 : 7. Body vybojovali – Kantor
Josef 3,5 ; Ramšák 3 ; Pawlowski 2,5 ; Dacho 2.
„C“ družstvo se taky nenechalo zahanbit a rovněž zvítězilo. Porazilo SKST Pstruží
„C“ 10 : 8.
Body vybojovali – Jeník Szotkowski 4 ; Ing. Rusnok 3,5 ; Ing. Slowik 1,5 ;
Lisztwan 1.
Šesté kolo – 29.10.2016 jsme odehráli opět na stolech soupeřů.
„A“ družstvo zvítězilo nad Sokolem Metylovice 13 : 5. Vítězné body –
Mgr.Gruszka a Jan Kantor po 3,5 ; Ing. Šigut a Jeník Szotkowski po 3.
„B“ družstvo prohrálo se Sokolem Metylovice „B“ těsně 8 : 10 . Bodovali –
Ramšák 3,5 ; Kantor Josef 2 ; Dacho 1,5 ; Pawlowski 1.
„C“ družstvo v rušném prostředí TJ Písek podlehlo vysoko 2 : 16. Čestné body –
Jeník Szotkowski a Ing. Slowik po 1.
Pátého listopadu na domácích stolech „A“ družstvo remizovalo se silným
Sokolem Brušperk „C“
9 : 9. Remízové body vybojovali Jan Kantor 4 ; Tomáš Kantor 3 ; Ing. Šigut a Mgr.
Gruszka po 1.
„B“ družstvo prohrálo se Sokolem Brušoerk „D“ 6 : 12. Bodovali rovným dílem –
Kantor Josef, Ramšák a Pawlowski po 2.
„C“ družstvo hrálo nerozhodně s Beskydem Lištná „B“ 9 :9. Body vybojovali –
Jeník Szotkowski 4,5 ; Ing. Rusnok 2,5 ; Ing. Slowik a Lisztwan po 1.

25. října se uskutečnil Okresní bodovací turnaj mládeže v Brušperku. Díky
obětavosti paní Jany Sotkowské zúčastnili se ho i naší žáci a nevedli si špatně.
V elitní kategorii A - vybojoval Jeník Szotkowski 2. místo v soutěži jednotlivců
a 1. místo ve čtyřhře. V kategorii E ( začátečníci) obsadil 1. místo Vojta Szkandera
a na 2 . místě se umístil Filip Martynek. Gratulujeme !
Dvanáctého listopadu opět na domacích stolech "A" družstvo porazilo
Sokol Krmelín přesvědčivě 15 : 3. Bodovali - Kantor Jan 4,5 ; Kantor Tomáš , Mgr.
Gruszka a Ing. Šigut po 3,5 bodu.
"B" družstvo prohrálo s SK Návsí - Milíkov těsně 8 : 10. Body vybojovali -Ramšák
a Dacho po 2,5 ; Kantor Josef 2 ; Pawlowski 1.
"C" družstvo taky hrálo s SK Návsí - Milíkov,ale s družstvem "C" a zvítězilo 12 : 6.
Body vybojovali - Szotkowski 4,5 ; Ing. Rusnok 3,5 ; Ing. Slowik 2 ; Lisztwan 1 ;
Klus Roman 1.
18. listopadu všechna naše družstva hostovala na stolech soupeřů. "A"
družstvo porazilo Slezan F-M "C" 10 : 8. Body vybojovali - Mgr. Guszka a Jan
Kantor po 3 ; Tomáš Kantor 2 ; Ing. Šigut 1.
"B" družstvo podléhlo prvnímu družstvu tabulky TJ Tošanivice 5 : 13. Čestné body
vybojovali Kantor Josef 3 ; Dacho 2.
"C" družstvo přijelo se stejným výsledkem od Sokolu Brušperk "F". Čestné body Szotkowski 3,5 ; Lisztwan 1 ; Ing. Rusnok 0,5.
26. listopadu na domacích stolech "A" družstvo jasně porazilo silné
družstvo TŽ Třinec "E" 14 : 4. Bodovali - Mgr. Gruszka, Kantor Tomáš a Jenik
Szotkowski po3,5, Ing. Šigut 2,5.
"B" družstvo po dramatickém průběhu nakonec remizovalo s TTC Třinec "C" 9 : 9.
Body vybojovali - Kantor Josef 4,5 ; Dacho 2 ; Pawlowski 1,5 ; Ramšák 1.
"C" družstvo podléhlo Sokolu Staříč 8 : 10. Body vybojovali - Szotkowski Jeník 4,5
a Ing. Rusnok 3,5 .

Poslední letošní utkání odehrála naše družstva "venku".
2. prosince "B" družstvo překvapivě zvítězilo nad Sokolem Skalice "B"
těsně 10 : 8.
Bodovali - Dacho a Jeník Szotkowski po 3,5, Kantor Josef 3.
3.prosince "A" družstvo porazilo Sokol Dobrá 13 : 5. Bodovali - Mgr.
Gruszka 4,5 ;
Kantor Tomáš a Ing. Šigut po 3,5 ; Kantor Josef 1,5 bodu.
"C" družstvo taktéž v Dobré podléhlo "C" družstvu Dobrá 7 : 11.
Body vybojovali - Szotkowski Jeník 4,5 ; Ing. Rusnok 1,5 ; Lisztwan 1.
27. listopadu se uskutečnil 2. Okresní bodovací turnaj mládeže ve
Frýdlantu.
V divizi "A" (nejlepší hráči) zvítězil náš Jeník Szotkowski a 10. místo vybojoval
Turek Josef. V divizi "B" vybojoval Vojta Szkandera 14. místo. V divizi "C"
vybojoval Filip Martynek krasné 3. místo.
Ve čtyřhrách vybojoval Jeník Szotkowski se spoluhráčem z TJ Spartak Jablunkov Radkem Kufou - 2. místo. Krásné výsledky - blahopřejeme !
Více na www.kst-dolnilomna.cz

Za KST Dolní Lomná – Pawlowski

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v prosinci.
Składamy życzenia
solenizantom
urodzonym w grudniu.

Přejeme krásné,
veselé vánoční svátky
a šťastný nový rok 2017
plný radosti, zdraví, lásky
a božího požehnání…

Vezmi dvanáct měsíců.
Pořádně je očisti od všeho škarohlídství,
chamtivosti, puntičkářství a strachu.
Každý měsíc rozděl na třicet nebo jednatřicet dílů,
nezapomeň, že únor má dnů méně.
Potom se každý den upraví tak,
že se vezme jeden díl práce, dva díly dobré nálady a humoru,
přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu,
jedna lžička snášenlivosti a špetka taktu.
Celé se to zalije láskou ke všem dobrým lidem.
Takto připravená směs
se ozdobí kytičkou trpělivosti
a servíruje se s milým úsměvem
a vonícím přátelským slovem.
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