Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Ve dnech 3. - 4. září 2016 pořádala Matice slezská v Dolní Lomné tradiční,
již 47. ročník Slezských dnů v areálu Matice slezské v Dolní Lomné. V letošním
roce byl naším čestným hostem hejtman kraje pan Miroslav Novák, který již po
několik let přebírá záštitu nad tímto velkým svátkem folkloru. Mezi dalšími hosty
jsme uvítali vládního zmocněnce Ing. Jiřího Cieńciału, náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, senátora Ing. Petra
Gawlase a mnoho dalších. Jako čestný host se zúčastnila také starostka naší obce
paní Renata Pavlinová, přítomni byli i starostové okolních měst a obcí.
V pátečním podvečeru probíhal v areálu taneční workshop – výuka tance
„ověnžok“ - pro zájemce z řad souborů i veřejnosti. Zúčastnilo se ho 7 souborů
a tato akce byl natáčena pro potřeby Muzea Těšínska.
Sobotní program probíhal dle plánu, v dětském pořadu s názvem
„Lomňanské obrázky“ vystoupily soubory: Jackové z Jablunkova, Sedmikvítek
z Valašska, Slezanek z Českého Těšína a Dětský soubor Heleny Salichové
z Ostravy. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo působivé vystoupení
profesionálního souboru PUĹS. Diváci jím byli nadšeni a svůj vděk projevili
potleskem vestoje. Následovalo vystoupení kapely Kysucký pramen, která je
známá z TV Šlágr. Večerní zábava s kapelou STS ukončila nádherný slunečný den
Slezských dnů.
V neděli dopoledne jsme připravili pro návštěvníky a občany Dolní Lomné
mši svatou. Nedělní program jsme byli nuceni zkrátit kvůli natáčení
celovečerního filmu „Muzzikanti“. Bohužel jsme museli vynechat i průvod

krojovaných skupin, aby program mohl začínat dříve – slavnostní zahájení se
uskutečnilo již ve 12,30. Poté vystoupil skvělý brněnský soubor Púčik. Následoval
soubor PUĹS, který měl připraveno úžasné vystoupení, v němž jeho členové
předvedli rusínské a ukrajinské tance a písně.
Od 16.30 proběhlo natáčení koncertu s Martinem Dejdarem a kapely
Band Marcela Woodmana pro film „Muzzikanti“. V areálu se mohli návštěvníci
setkat s herci - např. s Marošom Kramárom, Sárou Sandevou, Patrikem
Děrgelem, Petrem Šiškou, Karolínou Gudasovou, Magdou Wronkovou a dalšími
herci a tvůrci filmu.
Mezi tradiční doprovodné akce festivalu patří dálkový pochod
Mánesovou stezkou, kterého se letos zúčastnilo rekordních 1500 turistů
a cykloturistů. V prostorách areálu předváděli své umění řemeslníci nejen od
nás, ale i z Polska a Slovenska. V prostorách staré pily byla instalována výstava
fotografií Fotoklubu Steel Třinec a Fotografického obzoru Český Těšín, před pilou
pak přehlídka automobilů Škoda.

Letošní Slezské dny řadíme mezi zdařilý ročník, a to hlavně díky
krásnému slunečnému počasí. Věříme, že nám bude přát i příštích letech a již
nyní Vás zveme na další ročník, který se uskuteční 2.- 3. září 2017.
Jarmila Kantorová

Ve čtvrtek 1. 9. jsme opět slavnostně vykročili do nového školního roku.
V očích našich žáčků zářilo nadšení, odhodlání a radost ze setkání se spolužáky
i svojí paní učitelkou. Paní ředitelka všechny přítomné žáky, rodiče, pedagogy
i ostatní zaměstnance školy přivítala milými, povzbudivými slovy a popřála všem
hodně úspěchů a chuti do práce. Kromě jejich hřejivých slov potěšila všechny
zaměstnankyně školy i květina předaná zástupcem obce panem Pavlem
Boháčem.

Setkání s filmaři
Začátek školního roku zpestřilo dětem setkání s filmaři. Možnost sledovat
práci filmařů zblízka a prožít na vlastní kůži často napjatou atmosféru panující na
„place“ bylo pro děti neopakovatelným zážitkem. Odměnou za jejich ukázněnost
během natáčení záběrů nového českého filmu Muzzikanti byla pak možnost
setkat se se známými herci a panem režisérem.
Učitelky ZŠ

Přání do nového školního roku
V letošním školním roce se bude v naší organizaci vzdělávat 35 dětí
zapsaných do mateřské školy a 61 žáků ve škole základní. O to, aby se dětem
dostalo té nejlepší možné péče, se budou starat 3 učitelky MŠ, 3 učitelky ZŠ,
asistent pedagoga, 2 vychovatelky školní družiny a 6 nepedagogogů (2 školnice,
uklízečka a 3 kuchařky). Také já se budu snažit přispět svým dílem k plynulému
a bezproblémovému provozu naší školy a přeji všem dětem, žákům
a zaměstnancům úspěšný a pohodový rok.
S úsměvem jde totiž všechno líp.
Mgr. Jana Kufová - ředitelka ZŠ a MŠ

Od 3. října 2016 bude opět probíhat v naší
mateřské škole Baby studio, které bude vždy každé
druhé pondělí, od 16.00 do 18.00h.
Na všechny děti a jejich rodiče
se těší teta Karin

Rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny z dużymi zmianami. Nową Panią
Kierownik została Mgr. Marcela Szotkowska, którą bardzo witamy i życzymy jej
dużo powodzenia, dobrych pomysłów i uśmiechu na twarzy. Witamy również
naszych nowych kolegów – pierwszoklasistów – Karolinkę i Szymonka, którym
również życzymy fajnych lekcji i ciekawych przeżyć.

Spotkanie z aktorami filmu Muzzikanti
We wtorek 6.9. 2016, dzięki naszej Pani Wójt odbyło się spotkanie na
placu filmowym w arealu Maticy Slezskiej z reżyserem Dušanem Rapošem oraz
przedstawicielami głównych ról Milošem Kramárem i Pavlem Křížem. Aktorzy
wszystkim podpisali się do pamiętników i zrobili sobie z nami wspólne zdjęcie.

Zajęcia w plenerze
Korzystając z ładnej pogody mieliśmy zajęcia plastyczne na podwórzu.
Robiliśmy Jesienną Mandalę, do wykonania której, potrzebowaliśmy liście, które
sami nazbieraliśmy. Nasze przedszkolaki również z wielkim zapałem budowały
zamki z piasku.

PSP Łomna Dolna

Datum sběru

Den

8.10.2016

sobota

Stanovistě
kontejnerů
Jestřábí – točna
Řeka (rest. Mánes)
Zastávka Mlýny

Kontejnery budou přistaveny v sobotu 8.10.2016 v 7.00 hodin, svoz
plných kontejnerů proběhne v 17.00 hodin.

11.8.2016 se uskutečnil v letošním roce již druhý zájezd pro seniory, a to
na sousední Slovensko. Trasa byla zvolena tak, aby ji všichni senioři zvládli.
Organizačně zajistila zájezd Katka Sikorová, a my jí za to všichni moc děkujeme.
Navštívili jsme Malou Fatru, středisko Vrátna, což je perla celé doliny.
Zde jsme měli zajištěný malý vláček, který nás provezl celým údolím až pod
Chleb. Na Chleb jezdí kabinová lanovka, která končí pod hřebenem Malé Fatry ve
výšce 1 500 m. I když jsme měli na programu i tuto lanovku, nakonec jsme výjezd
neuskutečnili, protože nahoře bylo pod mrakem a byla špatná viditelnost.
Centrem turistického ruchu je osada Štefanová, která nabízí ideální podmínky
pro pěší turistiku i pro lyžování v zimě. My jsme projížděli úzkým kaňonem
Tiesňany s několika vodopády na říčce Varince. Viděli jsme po obou stranách
mohutné skály, které vytvářejí zajímavé útvary nazvané Skalní město Mnich,
Velbloud aj. Všude, kudy jsme projížděli, žil Janošík, o kterém nám vtipný
průvodce povyprávěl spousty legend. Všichni jsme byli velmi spokojeni, protože
naše nožičky po celou dobu projížďky odpočívaly. Následoval oběd a po obědě
byla naplánována návštěva Koliby a Salaše v Zázrivé, kde jsme mohli shlédnout
výrobu korbáčiků, sýrů z ovcí a koz. Tady si každý mohl vybrat z velké nabídky
a koupit něco pro své blízké. Po malé exkurzi jsme se přesunuli do Rajeckých
Teplic, do hotelu Aphrodite, kde polovina seniorů využila termální bazény
s teplotou vody od 27°C – 38°C. Přírodní léčivá termální voda obsahuje vápník
a hořčík a využívá se na léčení kloubů, páteře, celého pohybového aparátu a také
nervového onemocnění.

Druhá polovina seniorů si vybrala procházku lázeňským městem, parkem
a návštěvu Rybářské bašty. Tímto byl program zájezdu vyčerpán, a my jsme
spokojeni a částečně i unaveni směřovali ke svým domovům. Zájezd se líbil,
odnesli jsme si hodně pěkných zážitků a můžeme doporučit všem, kteří pěstují
pěší turistiku, aby tento kraj navštívili, protože vycházky údolím i po hřebenech
musí být nádherné.
Těšíme se na další zájezdy.
Věra Soblahovská
1.10.2016 organizuje Obecní úřad IX. Euroregionální jarmark a náš klub
jako vždy bude nápomocný při přípravě a prodeji svých výrobků – našich
babiččiných koláčů. Proto prosíme naše členky, aby dle svých možností opět
přispěly svými výrobky, za což moc děkujeme.
Výbor Klubu důchodců

Milé setkání se uskutečnilo s klienty Domu s pečovatelskou službou
v Dolní Lomné. U příležitosti narozenin jsem byla pozvána p. Karpissovou na
oslavu jejich krásných dožitých 95-ti let. Klienti se sešli, aby popřáli a oslavili toto
výročí p. Karpissové , kterého se dožila celkem ve zdraví.

Sama znám p. Karpissovou již asi 20 let, kdy jsem ji navštěvovala pro její
zdravotní potíže. V té době ještě bydlela ve svém domku, kde celé léto kvetly
květiny, které byly jejím koníčkem a také práce na zahradě.
Časem nezvládala starost o domek i zahradu a tak se těžce rozhodovala,
zda se stěhovat do nově otevřeného Domu s pečovatelskou službou. Dnes je
ráda, že má kolem sebe přátele – spolubydlící a hodnou a obětavou pečovatelku
p. Darinku Jachnickou. Blízko bydlí i syn, který ji často navštěvuje.
Všichni klienti se dobře bavili, vyprávěli vtipy, vzpomínali a tak nám celé
prosluněné odpoledne rychle uběhlo.
Chci poděkovat svým jménem p. Karpissové za pozvání a setkání
s ostatními obyvateli Domu s pečovatelskou službou. Ráda se k ním vracím.
Poděkování patří i pečovatelce Darině s Gabinou Martynkovou, které vše
nachytaly a staraly se o nás.
MILÁ p. KARPISSOVÁ, až ještě hodně dlouho užíváte pěkného stáří
a pohodu ve zdraví.

Heczková Anna

Obec Dolní Lomná, zastoupená Renatou Pavlinovou, starostkou obce,
vyhlašuje výběrové řízení na
DODAVATELE ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V ZIMNÍM OBDOBÍ 2016/2017
Své nabídky předkládejte v termínu do 5.10.2016 s uvedením ceny
včetně DPH.

Obyčejný účet za stokoruny měsíčně? Na to už dnešní klient žádné bance
neskočí. Přestože se tradiční kamenné banky vůči svým mladším konkurentkám
dlouho vymezovaly prohlášeními o „kamenné“ kvalitě, svoji válku za poplatky
nevyhrály. Účty zdarma nyní nabízejí také, nuly v sazebníku však bývají něčím
podmíněné.
Slova „když budeme vaší hlavní bankou“ představují typickou podmínku
pro odpuštění poplatků za vedení účtu. Banka sazebník proškrtá, když se upíšete,
že na váš účet přibude měsíčně určitá minimální částka, nejčastěji mezi 10 a 15
tisíci korunami. Jinde to nahrazují přímočarou formulací, že vám k nim bude
chodit výplata či důchod. Často vám pak nabídnou i bonusové výběry
z bankomatů nebo bezplatné bezhotovostní operace. Neupisujte se však
k něčemu, co nemůžete do budoucna plnit. Účet zdarma se může hodně
prodražit, pokud nesplníte stanovené podmínky.
Ačkoli vedení účtu je zdarma, mohou vás překvapit jiné nečekané
poplatky. Byť každý bankomat kontroluje, zda může vydat požadovaný obnos,
některé banky účtují poplatek za výpis zůstatku v bankomatu. Zvláště paradoxní
je, pokud zaplatíte více za zjištění zůstatku, než kolik by stál samotný výběr.

Dalším příkladem jsou platby za elektronické bankovnictví nebo správu platební
karty. Přestože jde o standardní náležitosti spojené s používáním běžného účtu,
v sazebnících bývají tyto služby uvedené odděleně, a to zvláště u velkých bank.
Na čem vydělávají nízkonákladové banky, když nežádají paušál ani jiné
poplatky? Jde o tzv. transakční banky, které žijí z provizí za vaše transakce. Také
proto tlačí na některé služby, konkrétně to bývají platby kartou u obchodníků.
Řada bank nabídne výběry z bankomatu nebo vedení karty zdarma jen těm, kteří
kartou aktivně platí. Požadovat budou buď určitou četnost, nebo úhrnnou výši
plateb a bývá jedno, zda utrácíte v obchodech kamenných nebo elektronických.
14 z 20 běžných účtů, které jsme nedávno porovnávali, dnes nabízí
alespoň nějakou variantu více méně zdarma. Jakým způsobem tedy mezi sebou
soutěží? Někde je to komplexní nabídka, kdy například vlastním klientům snižují
sazbu u hypotečního úvěru. Jinde naopak zvýší úročení zůstatku. Další rozdíly
najdeme v přístupu k moderním technologiím, jako jsou bezkontaktní karty nebo
NFC nálepky. Někde stále nejsou standardem a jinde zase nepatří do standardu
zdarma.
Placení pouhým přiložením peněženky ke čtečce má přitom řada lidí
v oblibě. Je rychlejší než v hotovosti, protože platby přes NFC do pětiset korun
nevyžadují klasickou autorizaci PINem. NFC čipy (nejen karty, i nálepky) tedy
vyžadují určitý dohled a obezřetnost. Pokud je někde vytratíte, okamžitě platební
nástroj zablokujte. Oznámením přechází odpovědnost za škody kompletně na
banku. Do té doby sami sobě odpovídáte za ztráty při neautorizovaných
transakcích do výše 150 eur, banka ručí až nad tento rámec.
Výsledky srovnání výběru ze sazebníků běžných účtů bank a záložen si
můžete prohlédnout na internetové adrese www.dtest.cz/bezne-ucty.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTestu

Naučná stezka Mionší
je od 16.9.2016 uzavřena.
Stezka bude opět otevřena
od 1.6.2017.

Obecní úřad Dolní Lomná
OZNÁMENÍ
o době o místě konání voleb
do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
České republiky
Starostka obce Dolní Lomná paní Renata Pavlinová
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně
a doplnění některých zákonů a podle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů
oznamuje


Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 do 14,00 hodin.
 Místem konání voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu
ČR v okrsku č. 1 je volební místnost - zasedací místnost Obecního úřadu
Dolní Lomná čp. 164.
 Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
 Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Dolní Lomné dne 19. září 2016

Renata Pavlinová
starostka obce

Urząd gminy Łomna Dolna
OGŁOSZENIE
o czasie i miejscu wyborów do rad województw
oraz wybory do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej
Wójt Gminy Łomna Dolna w myśl § 27 Ustawy Nr 130/2000 Dz.Ust. Republiki
Czeskiej o wyborach do rad województw i w myśl § 15 Ustawy Nr 247/1995
Dz.Ust. Republiki Czeskiej o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej
i o zmianie i uzupełnieniach niektórych następnych ustaw
ogłasza


Wybory do rad województw oraz wybory do Senatu Parlamentu Republiki
Czeskiej odbędą się w dniach:
w piątek 7 października 2016 roku w godzinach od 14,00 do 22,00 oraz
w sobotę 8 października 2016 roku w godzinach od 8,00 do 14,00

 Miejscem wyborów w obwodzie wyborczym Nr 1 jest sala posiedzeń Urzędu
gminnego, Łomna Dolna nr 164.
 Wyborcą w wyborach do rady województwa jest obywatel Republiki Czeskiej,
który najpóźniej drugiego dnia wyborów osiągnął wiek przynajmniej 18 lat.
 Głosowanie zostanie wyborcy umożliwione po udokumentowaniu swojej
tożsamości oraz Obywatelstwa Republiki Czeskiej (ważnym dowodem
osobistym, paszportem, paszportem służbowym lub dyplomatycznym albo
legitymacją służbową).
 Każdy wyborca otrzyma karty wyborcze 3 dni przed terminem wyborów, lub
może je otrzymać również w dniu wyborów w lokalu wyborczym.

Łomna Dolna,
19 wrzesień 2016
Renata Pavlinová
wójt gminy

Pozvánka do hromadného výběrového řízení na dodavatele energií
Vážení občané,
společnost EPLO s.r.o., provozovatel projektu eVyberko.cz, pořádá v obci
Dolní Lomná hromadné výběrové řízení na dodavatele elektřiny a zemního plynu.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni občané se svou domácností,
podnikatelské subjekty a firmy působící na území obce.
K orientační kalkulaci úspory a posouzení zda můžete do výběrového
řízení vstoupit již tento měsíc je potřeba doložit aktuální vyúčtování, nebo
smlouvu se svým současným dodavatelem elektřiny a zemního plynu.
Veškeré informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle
739 349 113. Své dotazy můžete zasílat také e-mailem na adresu
obce@evyberko.cz
Podávání přihlášek do výběrového řízení s Vámi zajistí energetičtí poradci
p. Mgr Přemysl Šedý a p. Tomáš Urbánek po předchozí domluvě na výše
uvedeném telefonním čísle, emailu.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Orientační výpočet úspory plynu.
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Pan Novák protopí 23 MWh plynu ročně. U svého současného
dodavatele platí 800 Kč za jednu MWh. Distribuční poplatky činí 6283 Kč ročně,
tuto částku určuje každý rok stát, s tím pan Novák neudělá nic. Pan Novák se ale
zúčastnil výběrového řízení a spolu se svými sousedy vysoutěžili cenu 600 Kč za
jednu MWh. Díky tomu ušetří ročně 5060 Kč.

Ve svém rodinném době pan Novák spotřebuje 6,5 MWh elektřiny
ročně. Za silovou elektřinu zaplatí 8619 Kč ročně. Po účasti ve výběrovém řízení
zaplatí 6715 Kč za rok, což je další úspora 1904 Kč za rok. Dohromady ročně pan
Novák ušetří 6964 Kč.
Orientační výpočet úspory elektřiny
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VÁLENDA S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
OBÝVACÍ STĚNA – SVĚTLÁ
SEDACÍ SOUPRAVA
KUCHYŇSKÝ STŮL, LAVICE + 2 ŽIDLE
TELEVIZE
EL. SEKAČKU
TEL. 732 729 725

20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.8.2016
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné
Zastupitelstvo obce Dolní Lomná
I.
Určuje
20/849 Zapisovatele ing. Marka Jachnického
20/850 Ověřovatelé zápisu p. Pavel Boháč, ing. Marek Jachnicki
20/851 Návrhovou komisi ve složení p. Alois Kawulok, p. Miroslav Stefek,
JUDr. Josef Zubek

II.
S chvaluje
20/852 Předložený program 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná
20/853 Postup a výsledek výběrového řízení na dodávku „Dolní Lomná – Dopravní
automobil“ (SDH Dolní Lomná)
20/854 Kupní smlouvu na dodávku „Dolní Lomná – dopravní automobil“ (SDH Dolní
Lomná – fa KARIREAL,a.s.
20/855 Příjem dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 225.000,- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lomná
20/856 Příjem finančního daru ve výši 10.000,- Kč od fa Moravia Steel, a.s. za účelem
organizace výstavy a vernisáže pod názvem „Beskydy a Lomná před půl
stoletím“ v rámci IX. Euroregionálního jarmarku
20/857 Posunutí termínu realizace projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes“, dotace
Krajského úřadu MSK (do 30.6.2017)
20/858 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 39.317,70 Kč na pokládku PVC
na chodbu – Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, příspěvková
organizace
20/859 Žádost o navýšení rozpočtu na nedoplatek za sdružené služby dodávky plynu
a elektřiny ve výši 22.118,- Kč - Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná
149, příspěvková organizace
20/860 Umístění 2 kontejnerů na použitý textil (sběrná místa Jestřábí a Mlýny)
od Nadace ECO – TEXTIL
20/861 Zařazení pozemků p.č. 381, p.č. 138/2, 1290/1, 1290/7, vše k.ú. Dolní Lomná do
změny, případně do nového, územního plánu obce Dolní Lomná pro stavbu
rodinných domů
20/862 Zařazení do nového územního plánu obce pozemky areálu Českých drah do
smíšené zóny
III. B e r e n a v ě d o m í
20/863 Zprávu o kontrole plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
20/864 Prodloužení termínu poskytnutí dotace na realizaci projektu „Nákup dopravního
automobilu pro JSDH obcí“ do 30.6.2017 – Moravskoslezský kraj
20/865 Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí Českých drah (Č.j. 60429/06-O32):
p.č.st. 913 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 včetně budovy bez
čísla popisného/čísla evidenčního,
p.č. st. 725 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 včetně budovy č.e. 21,
p.č. st. 726 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 včetně budovy č.e. 22,
p.č. st. 727 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 včetně budovy č.e. 23,
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p.č. st. 728 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 včetně budovy č.e. 24,
p.č. st. 729 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 včetně budovy č.e. 25,
p.č. st. 730 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 včetně budovy č.e. 111,
p.č. st. 731 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 včetně budovy č.e.112,
p.č. st. 732 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 včetně budovy č.e. 113,
p.č. st. 733 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 včetně budovy č.e. 114,
p.č. st. 734 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 včetně budovy č.e. 115,
p.č. 418/5 – ostatní plocha o výměře 2 061 m2,
p.č. 418/7 - ostatní plocha o výměře 3 989 m2, vše v katastru nemovitostí obce
Dolní Lomná a katastrálním území Dolní Lomná včetně všech součástí a
příslušenství do majetku Obce Dolní Lomná
Informace o dotačních titulech z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
EU na rekonstrukci nemovitých věcí Českých drah převedených do majetku obce
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mikroprojektu Těšínské Slezsko na
vydání publikace obce Dolní Lomná
Podání žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Kanalizace obce“ – Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
Žádosti občanů o příspěvek obce v souvislosti s dotačním titulem „Výměna
kotlů“
Žádost o stanovisko MÚ Jablunkov k doplnění 10 ks směrových tabulí
s ukazatelem Dolní Lomná
Žádost o rekonstrukci místní komunikace Jestřábí k silnici III/01151 včetně
odvodnění – Lesy ČR, s.p.
Opravu pomníku u areálu Matice slezské – Kameno-sochařství RM, Jablunkov
Žádost o uzavření smlouvy o reklamě na IX. ročník „Euroregionálního jarmarku“
– Lesy ČR, s.p.
Návrh na zajištění služby Senior express
Návrh řešení stavby „Dolní Lomná – lokalita Závodí“ - kanalizace a ČOV
Informace o kulturních akcích se spoluúčastí naší obce: natáčení části filmu
„Muzzikanti“, Slezský maraton, Dálkový pochod Mánesovou stezkou ,
Euroregionální jarmark
Stanovisko SSK Dolní Lomná k návrhu „Zázemí pro víceúčelové hřiště“
Návrh řešení projektu „Sociální zázemí pro Lomňanské muzeum a areál“
Návrh realizace projektu - „Produkty z údolí Lomné“ – dotace přeshraniční
spolupráce ČR-SR /EU/
Informace o stavebním povolení na stavbu „Dolní Lomná – lokality Zátoka a
Jestřábí, bezbariérová trasa pro pěší“ a „Dolní Lomná – lokalita Závodí,
bezbariérová trasa – 2.etapa“

20/881 Návrh odvodnění komunikace III/01151 v lokalitě Mlýny – fa Arextav
20/882 Provozování služby Pošty Partner – od 1.7.2016
20/883 Spolupráci se Slezskou Diakonií
IV.
Ukládá
20/884 Oslovit 3 firmy na dodávku a pokládku PVC na chodbu – Základní škola
a Mateřská škola Dolní Lomná 149, příspěvková organizace
Odp.: p. ředitelka Mgr. Jana Kufová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
20/885 Prověřit revizním technikem p. Cieślarem způsob regulace plynového topení
v české základní škole
Odp.: p. Halina Zielinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
20/886 Zajistit jiného dodavatele na dodávku energií (plyn+elektřina) – na základě
nejnižší dodávkové ceny v české základní škole
Odp.: p. Marie Czudková
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
20/887 Zajistit přemístění sběrného místa komunálního odpadu v osadě Jestřábí
(za mostek)
Odp.: p. Halina Zielinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
20/888 Projednat podmínky úpravy doby odjezdu autobusového spoje s dopravcem
Odp.: p. Halina Zielinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
20/889 Projednat s Povodím Odry a Krajskou hygienickou stanici umístění stavby „Dolní
Lomná – lokalita Závodí“ - kanalizace a ČOV
Odp.: p. Renata Pavlinová, starostka obce
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
20/890 Zajistit projektovou dokumentaci „Zázemí pro víceúčelové hřiště“.
Odp.: p. Renata Pavlinová, starostka obce
Termín: 9/2016
20/891 Projednat umístění projektu „Sociální zázemí pro Lomňanské muzeum a areál“
s PZKO Dolní Lomná
Odp.: p. Ivan Kluz
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
20/892 Zařadit do nového územního plánu obce pozemky areálu Českých drah do
smíšené zóny a zařadit jednotlivé žádosti občanů o výstavbu rodinných domů –
ing. Gajdušek Petr
Odp.: p. Zielinová Halina
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
Renata Pavlinová - starostka obce

Pavel Boháč - místostarosta obce

10 września 2016 TJ Łomna Dolna zorganizowała Powiatowy Bieg
Przełajowy. Z naszej szkoły wzięli udział Franciszek Jopek oraz Szymon Cieślar.
Franciszek Jopek na dystansie 800 m zajął 2. miejsce również Szymon Cieślar
zdobył 2. miejsce na dystansie 400 m. Duże brawa dla naszych kolegów!!!
Uczniowie
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