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Když se ohlédneme za čtyřletým obdobím 
činnosti zastupitelstva naší obce, můžeme 
k  jednotlivým 31 bodům programového 
prohlášení připojit ANO, splněno. Zbývají 
2 body: „Oprava zbývajících místních komu-
nikací“ a „Vybudovat zázemí u víceúčelového 
hřiště“. Opravy komunikací se plní průběžně 
(v období 2014-2018 bylo opraveno 13 míst-
ních komunikací, rekonstrukci 2 komunika-
cí zajistily Lesy ČR a  Moravskoslezský kraj. 
K opravě zůstávají 3 místní komunikace a tím 
budou opraveny všechny místní komunika-
ce na území obce. Pro „Zázemí u víceúčelo-
vého hřiště“ byla vypracována projektová 
dokumentace stavby, byl zrealizován nákup 
pozemku pro stavbu a  bylo podáno několik 
žádosti o přidělení dotace.

Velmi nás těší, že se zastupitelstvu podařilo 
získat dotace na realizaci 4 projektů pro ško-

ly. Za to patří poděkování také poslancům 
a Krajskému úřadu MSK za podporu na Minis-
terstvu školství ČR.

Dalším významným projektem je realizace 
domovních čistíren odpadních vod. Bylo 
zpracováno 124 projektových dokumentací 
jednotlivých DČOV a proběhlo 1. výběrové ří-
zení na dodavatele stavby, kde se však nikdo 
nepřihlásil. Bylo vypsáno 2. výběrové řízení 
a  v současné době zastupitelstvo obce roz-
hodlo o výběru zhotovitele stavby na realiza-
ci 124 DČOV. Stavba bude zahájena ještě v le-
tošním roce a bude pokračovat i v roce 2019.

Velké poděkování si zaslouží Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR, které rozhodlo, že ceno-
vě náročnou stavbu bude financovat průběž-
ně a ne až po dokončení stavby. Také Krajský 
úřad MSK upravil podmínky dotace a podpořil 
tento projekt až do 90 % nákladů stavby.

Nejvíce však o činnosti vypovídají již realizované stavby a projekty 
včetně přiznaných dotací:

ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 – 2018
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Projekt Popis Nositel Zdroj financování
„Přístavba,  
nástavba a stavební 
úpravy budovy  
základní školy“

Projekt mimo jiné řeší: půdní vestavbu se vzni-
kem dvou kmenových tříd včetně nástavby vi-
kýřů, propojovacího krčku a  nové střešní kry-
tiny, bezbariérovost objektu pro osoby se sní-
ženou schopností pohybu a  orientace (výtah 
a úprava WC), rekonstrukce plynové kotelny.
Opakovaným výběrovým řízením se podařilo 
rozpočtové náklady stavby snížit o 1,5 mil. Kč. 
Dotace Ministerstva školství činí 7,8 mil. Kč, po-
díl obce 1,5 mil. Kč. Termín dokončení: 11/2018. 
Stavba je v realizaci.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo  
školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR

„Interiérové  
vybavení základní 
školy“

Předmětem projektu dovybavení jsou: stoly 
a židle pro žáky, skříně, učitelská katedra, pro-
jekční tabule, interaktivní projektor, externí re-
produktory, projekční tabule včetně dovybave-
ní mateřské školy.
V současné době se realizuje 2. výběrové řízení. 
Náklady projektu činí 755 645 Kč, z toho dota-
ce 635.000 Kč a podíl obce 121.000,- Kč. Termín 
dokončení: 11/2018. Projekt je v realizaci.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo  
školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR

„Modernizace  
vybavení základní 
školy“

Cílem projektu je pořízení ICT a ostatního vyba-
vení, PC sestav, notebooku pro potřeby žáků, 
smart switch, programy apod. Termín dokonče-
ní: 10/2018. Náklady projektu 517.000,- Kč, z to-
ho dotace 460.000,- Kč a podíl obce 57.000,- Kč. 
Projekt je v realizaci.

Obec Dolní 
Lomná

IROP/MAS

„Přírodní zahrada 
u mateřské školy 
s polským jazykem 
vyučovacím“

Ozelenění zahrady včetně hracích zahradních 
prvků. Celkové náklady 532 794 Kč, podíl dota-
ce 452 875 Kč.
Termín realizace 8/2019. Projekt bude zahájen 
na jaře 2019.

Obec Dolní 
Lomná 

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR

“Dolní Lomná  
– Čištění odpadních 
vod – domovní ČOV“

Jedná se o pilotní projekt v rámci ČR. Projekt řeší 
odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovi-
tostí situovaných v  rozptýlené zástavbě obce 
formou domovních čistíren odpadních vod.
Dotace řeší dodávku a montáž 124 ks domov-
ních čistíren odpadních vod včetně nákladů na 
provoz čistíren po dobu 10 let.
Celková výše dotace z MŽP ČR činí 16,9 mil. Kč.
Moravskoslezský kraj na tento projekt přispěje 
částkou 2,1 mil. Kč.
Samotná realizace stavby proběhne v  letech 
2018 a 2019.
Počet bytových jednotek, které budou připoje-
ny k nově realizované DČOV: 158 ks
Celková kapacita nově realizovaných DČOV: 
643 EO.
Dne 26.9. zastupitelstvo obce na základě 
2.  výběrového řízení vybralo zhotovitele 
stavby. Stavba bude zahájena ještě v letošním 
roce a bude pokračovat v roce 2019.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR
Moravskoslezský 
kraj
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Projekt Popis Nositel Zdroj financování

„Kanalizace  
– výstavba stoky 3“

Předmětem projektu bylo rozšíření kanalizač-
ního řádu centra obce od základní školy po no-
vostavby díky dotaci z MSK ve výši 2,1 mil. Kč. 
Stavba je zkolaudována.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

„Kanalizační  
přípojky  
na kanalizační řád 
centrum“

Díky mimořádné dotaci hejtmana ve výši 
500.000  Kč bylo zrealizováno 18 ks kanalizač-
ních přípojek. Přípojky jsou již zrealizované.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

„Kanalizace obce 
včetně čistírny  
odpadních vod  
– Mlýny“

Obec předložila žádost o dotaci na stavbu ka-
nalizačního řádu včetně výstavby čistírny od-
padních vod v  osadě Mlýny. Čistírna odpad-
ních vod je koncipována na 300 ekvivalentních 
osob, kde se počítá i  s  napojením části obce 
Bocanovice. Projekt byl zařazen do zásobních 
projektů. Na základě jednání s MŽP byla žádost 
o dotaci opětovně předložena, tentokrát z ná-
rodních zdrojů, kde ministerstvo posílilo tuto 
kapitolu. Projekt bude realizován po přidělení 
dotace.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR

„Propojení  
vodovodních řádů 
Křínov – Jestřábí“

V rámci zkvalitnění dodávky pitné vody bylo re-
alizováno propojení obou vodovodních řádů 
formou protlaku (realizováno u české základní 
školy pod řekou Lomnou směrem k rodinnému 
domu čp. 53).  Stavba je dokončena.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR

„Vrtaná studna 
Jestřábí“

V rámci posílení jímání Jestřábí byl realizován 
75 m vrt, který je dán do užívání.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

„Vrtaná studna  
Novina“

V rámci posílení zdrojů pitné vody obec zreali-
zovala vrtanou studnu v osadě Novina. V sou-
časné době probíhá zpracování PD na propoje-
ní vodovodního řádu.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

„Vrtaná studna  
Křínov“

V rámci posílení dodávky pitné vody obec po-
dala žádost o  dotaci na stavbu další vrtané 
studny v Křínově. Vrt je již realizován, v součas-
né době probíhá vystrojení vrtu.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

„Rekonstrukce  
parkoviště Mánes“

V rámci projektu Programu rozvoje venko-
va, který podpořil tuto investiční akci ve výši 
300.000,- Kč, bylo postaveno parkoviště. Stav-
ba je zkolaudována.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

„Rekonstrukce 
místních  
komunikací“

V rámci projektu byla provedena rekonstruk-
ce místních komunikací: Závodí, k  RD 134, 
k  RD 175, Novina II, Novina III, Budzoše, k  RD 
57, k  RD 206, Jestřábí I, Jestřábí II, autokemp 
v hodnotě 3,2 mil. Kč.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná
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„Rekonstrukce 
místní komunikace 
Novina“

Obec Dolní Lomná společně s  obcí Bocanovi-
ce zrealizovaly opravu místní komunikace No-
vina I od Viaduktu. Stavba o finančním objemu 
300 tis. Kč je dokončena.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Bocanovice

„Rekonstrukce 
místní komunikace 
Mostořonka“

V rámci Programu rozvoje venkova kraj při-
spěl částkou 400.000,- Kč na opravu komunika-
ce včetně odvodnění. Termín realizace 8/2018. 
Stavba je zrealizována.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

„Rekonstrukce 
místní komunikace 
Jestřábí“

Na základě žádosti obce byla prostřednictvím 
Lesů ČR, s.p. zrealizována rekonstrukce komu-
nikace v Jestřábí. Stavba je dokončena.

Lesy ČR, 
s.p.

Lesy ČR, s.p.

„Rekonstrukce  
silnice III/01151“

Na základě žádosti obce Moravskoslezský kraj 
provedl opravu krajské silnice včetně propust-
ků a rekonstrukce mostu u Mionší. Stavba v ob-
jemu 46,6 mil. Kč je realizována.

Moravsko-
slezský 
kraj

EU/Moravskoslez-
ský kraj

„Dolní Lomná  
– bezbariérová trasa 
pro pěší – lokalita 
Zátoka“

Obec obdržela dotaci ve výši 3,8 mil. Kč na rea-
lizaci chodníku od centra obce po Polesí v Dolní 
Lomné. Investiční akce zahrnuje také dešťovou 
kanalizaci, veřejné osvětlení a přístřešek auto-
busové čekárny na Zátoce.
V současné době probíhá kolaudace stavby.

Obec Dolní 
Lomná

Státní fond  
dopravní  
infrastruktury

„Dolní Lomná  
– bezbariérová trasa 
pro pěší – lokalita 
Závodí - I. etapa“

V rámci projektu byl postaven chodník od 
Bocanovic k  Viaduktu včetně dešťové kanali-
zace, přechodu pro chodce, osvětlení a  úpra-
vy autobusového zálivu. Projekt byl realizován 
z  prostředků EU ve výši 7,5 mil.  Kč. Stavba je 
zkolaudována.

Obec Dolní 
Lomná

EU/ROP

„Dolní Lomná  
– bezbariérová trasa 
pro pěší – lokalita 
Závodí - II. etapa“

Předmětem realizace je řešení úpravy křižovat-
ky (ve směru na Jablunkov a Bocanovice) včet-
ně výstavby chodníku, opěrné stěny a osvětle-
ní. Stavba je v realizaci.
Náklady projektu 1,4 mil., z  toho podíl dotace 
1,3 mil. a podíl obce 0,1 mil. Kč. Termín dokon-
čení stavby 10/2018. Stavba je v realizaci.

Obec Dolní 
Lomná

IROP/MAS

„Zřízení  
bezbariérového 
vstupu a WC včetně 
přemístění pošty  
do přízemí obecního 
úřadu“

Moravskoslezský kraj podpořil investiční akci 
částkou 300 tis. Kč. Obec dělala 3 výběrová ří-
zení. V  1. kole se nepřihlásil žádný dodavatel, 
v  2.  kole pouze 1 firma s  předraženou cenou 
a až v 3. kole výběrového řízení se přihlásilo 7 fi-
rem. Realizace stavby proběhla 1/2018.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

Pořízení nového 
územního plánu 
obce

Po složitých jednáních se Správou chráně-
né krajinné oblasti Beskydy a  Moravskoslez-
ským krajem se podařilo prosadit 99% jednotli-
vých žádostí obyvatel naší obce o stavební po-
zemky. Nový územní plán vejde v  platnost od 
1.10.2018. Ministerstvo vnitra podpořilo pro-
jekt částkou 235 tis. Kč. Projekt je zrealizován.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
pro místní  
rozvoj ČR
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„Bio odpad  
– pořízení  
kompostérů“ 

V rámci Sdružení obcí Jablunkovska byla 
schválena dotace na pořízení 200 ks kompos-
térů pro rodinné domy, 6 velkých kompostérů 
pro veřejná prostranství včetně pořízení štěp-
kovače. Projekt je zrealizován.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR

„Rekonstrukce 
mostu Glovčín“

Na základě žádosti obce Lesy České republiky, 
s.p. provedou opravu havarijního stavu mostu 
u  odbočky z  krajské silnice na Glovčín. V  sou-
časné době probíhá výběrové řízení na doda-
vatele stavby.

Lesy ČR, 
s.p.

Lesy ČR, s.p.

„Rekonstrukce  
pomníku pod  
Mánesem“

Projekt byl realizován v rámci dotace z Progra-
mu rozvoje venkova. Projekt je již dokončen.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

„Bezúplatný převod 
požární cisterny pro 
potřeby SDH“

Záchranný útvar Hlučín bezúplatně převedl do 
majetku obce pro potřeby SDH požární auto 
s cisternou.

Obec Dolní 
Lomná

Záchranný útvar 
Hlučín

„Nákup terénního 
vozidla pro SDH“

Dotace z  Ministerstva vnitra ČR ve výši 
450.000,- Kč a dotace z Moravskoslezského kra-
je ve výši 225.000,-  Kč posílily akceschopnost 
jednotky v podobě pořízení nového terénního 
9-ti místného vozu. Projekt je dokončen.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo  
vnitra ČR
Moravskoslezský 
kraj

„Dovybavení jed-
notky SDH Dolní 
Lomná“

Mimořádná dotace hejtmana ve výši 
150.000,-  Kč zabezpečila pořízení technických 
prostředků pro jednotku. Projekt již realizován. 

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

„Publikace obce  
– Dolní Lomná  
v historii  
a současnosti“

Dotace EU ve výši 150.000 Kč a prodej knih ve 
výši 79.461  Kč pokryly veškeré náklady  pro-
jeku. Projekt je již realizován

Obec Dolní 
Lomná

EU/Přeshraniční 
spolupráce

„Dolní Lomná  
– Istebna“

V rámci přeshraniční spolupráce naše obec zís-
kala dotaci ve výši 800.000,- Kč na výstavbu so-
ciálního zázemí u Lomňanského muzea. Stavba 
je zkolaudována.

Obec Dolní 
Lomná

EU/Přeshraniční 
spolupráce

„Obnova mostních 
objektů – SO 201 
Most“

Předmětem realizace je oprava mostu u  Kolo-
řa. Výše dotace činí 4,6 mil. Kč. Termín realizace 
2019. Stavba bude zahájena na jaře 2019.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
pro místní  
rozvoj ČR

„Obnova mostních 
objektů – SO 202 
Lávka“

Projekt řeší realizaci nové lávky v areálu Mati-
ce slezské. Výše dotace 2,2 mil. Kč. Termín rea-
lizace 2019. Stavba bude zahájena na jaře 2019.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
pro místní  
rozvoj ČR

„Cyklostezka  
údolím Lomné  
– II. etapa“

Bylo postaveno 2,1 km cyklostezky až ke kovár-
ně včetně gabionových zdí a mostu díky dotaci 
ve výši 6,4 mil. Kč.
Stavba je zkolaudována.

Obec Dolní 
Lomná

EU/ROP
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 „Cyklostezka  
údolím Lomné  
– III. etapa“

Obec obdržela dotaci ve výši 9,6 mil. Kč na re-
alizaci III. úseku cyklostezky vedoucí po kata-
strální území obce Horní Lomná. Projekt bude 
realizován v roce 2019. 

Obec Dolní 
Lomná

Státní fond 
dopravní  
infrastruktury

„Rekonstrukce  
a prodloužení  
opěrné stěny“

Předmětem stavby byla oprava a  prodloužení 
opěrné stěny u mostu Koloř díky dotaci ve výši 
1,5 mil. Kč. Stavba je zkolaudována.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj

„Rekonstrukce 
opěrné stěny“ 

Na žádost obce Moravskoslezský kraj zrekon-
struoval opěrnou stěnu, naproti novostaveb 
v centru obce, v celkovém objemu 5,7 mil. Kč.

Moravsko-
slezský 
kraj

Moravskoslezský 
kraj

„Průlezky pro děti 
naproti OÚ – Stezka 
zbojníků“

Díky dotaci ve výši 0,8 mil. Kč byly realizovány 
herní prvky v centru obce. Stavba je zkolaudo-
vána.

Obec Dolní 
Lomná

EU/ROP

„Zázemí pro  
víceúčelové hřiště“

Obec nakoupila pozemek pro stavbu. Je zpra-
cována projektová dokumentace a  čeká se na 
nabytí účinnosti nového územního plánu. Stav-
ba bude realizována po přidělení dotace.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

Vrátka přeplatku 
na stavbě Hotelu 
pod Akáty ve výši 
1.800.000,- Kč

Obec Dolní Lomná v  rámci soudního řízení 
o vrácení přeplatku za neprovedené práce a re-
klamace stavby hotelu v  r. 2000-2001, vyhrála 
oba soudní spory. Přeplatek včetně reklamač-
ních sankcí soud spočítal na částku 3,3 mil. Kč.

Obec Dolní 
Lomná

Firma VRASTAV

Nákup areálu ČD Areál s  11 stavebními objekty a  pozemky byl 
převeden do majetku obce za zvýhodněnou 
částku 1,5 mil. Kč.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

Dotace na pořádání 
kulturních akcí:  
Jarmark  
a Vozatajské závody

Tyto kulturní akce jsou finančně podporovány 
nejen sponzory, ale i Moravskoslezským krajem 
a LČR, s.p.

Obec Dolní 
Lomná

Moravskoslezský 
kraj
LČR, s.p.

Podpora ze strany  
obce občanům 
v souvislosti  
s kotlíkovou dotaci

Obec přispěla částkou 10.000 na jeden zdroj 
ekologického vytápění a  zajišťovala administ-
raci projektů (žádost o dotaci včetně vyúčtová-
ní). Celkem bylo podpořeno 17 projektů.

Obec Dolní 
Lomná

MŽP, KÚ MSK, Obec 
Dolní Lomná

Provozování pošty Od 1.7.2016 – pošta v gesci obce Dolní Lomná, 
od 1.12.2016 samostatná Pošta Partner, PSČ 
739 82

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

Provozování  
„Hotelu pod Akáty“

Od 1.3.2017 obec provozuje hotel, který je v zis-
kovém hospodaření a ubytovací kapacita je vel-
mi dobře využívána.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

Provozování  
„Chráněného  
bydlení“

Od 1.7.2007 obec získala koncesi a  provozuje 
celkem 11 bytů pro potřebné občany a posky-
tuje  pečovatelskou službu.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní Lomná

V období 2002 – 2018 obec Dolní Lomná nebrala žádnou půjčku. K dnešnímu dni je naše obec 
bez dluhů a půjček.

Renata Pavlinová – starostka
Pavel Boháč - místostarosta
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Obecní úřad Dolní Lomná 

OZNÁMENÍ o době o místě konání voleb do 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

Starostka obce Dolní Lomná paní Renata 
Pavlinová podle § 29 zákona č.491/2001 Sb. 
o  volbách do zastupitelstev obcí o  změně 
a doplnění některých zákonů

o z n a m u j e

1. Volby do zastupitelstva obce Dolní Lomná 
se uskuteční: 

 v pátek dne 5. října 2018 od 14,00 do 
22,00 hodin 

 a v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 do 
14,00 hodin. 

2. Místem konání voleb do zastupitelstva 
obce Dolní Lomná v okrsku č. 1 je volební 
místnost - zasedací místnost Obecního 
úřadu Dolní Lomná čp. 164.

3. Voličem je občan obce za předpokladu, 
že alespoň druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let, je v den voleb v obci při-
hlášen k trvalému pobytu, a jde o státního 
občana České republiky nebo o  státního 
občana členského státu Evropské unie, 
pokud požádal o zápis do dodatku stálé-
ho seznamu voličů. 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem). Volič, který je ob-
čanem jiného členského státu, prokáže po 
příchodu do volební místnosti svou totož-
nost a občanství jiného členského státu.

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny pře-
de dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

V Dolní Lomné dne 19. září 2018
Renata Pavlinová

starostka obce

Urząd gminny Łomna Dolna

OGŁOSZENIE o  czasie i  miejscu wyborów 
do Przedstawicielstwa Gminy Łomna Dol-
na

Wójt Gminy Łomna Dolna w myśl § 29 Usta-
wy Nr 491/2001 Dz.Ust. Republiki Czeskiej 
o wyborach do Przedstawicielstw Gminnych  
i  o zmianie i  uzupełnieniach niektórych na-
stępnych ustaw 

o g ł a s z a

1. Wybory do Przedstawicielstwa Gminy Łom-
na Dolna odbędą się w dniach: 

 w piątek 5 października 2018 roku w go-
dzinach od 14,00 do 22,00 oraz

 w sobotę 6 października 2018 roku w go-
dzinach od 8,00 do 14,00

2. Miejscem wyborów w obwodzie wybor-
czym Nr 1 jest  sala posiedzeń Urzędu 
gminnego, Łomna Dolna nr 164. 

3. Wyborcą w wyborach do rad gminy jest 
obywatel gminy przy założeniu, że cho-
dzi o obywatela Republiki Czeskiej, który 
najpóźniej drugiego dnia wyborów osią-
gnął wiek przynajmniej 18 lat, a  w dniu 

Oznámení o době o místě konání voleb

Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów
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wyborów jest zameldowany na pobyt 
stały w gminie. Wyborcą jest równiż oby-
watel innego państwa, który najpóźniej 
w drugim dniu wyborów kończy 18 lat,  
w dniu wyborów jest  zameldowany na 
pobyt stały w gminie oraz posiada prawo 
do głosowania przyznane mu na podsta-
wie umowy międzynarodowej obowiązu-
jącej Republikę Czeską. 

4. Głosowanie zostanie wyborcy umożliwio-
ne po udokumentowaniu swojej tożsamo-
ści oraz Obywatelstwa Republiki Czeskiej 

(ważnym dowodem osobistym, paszpor-
tem, paszportem służbowym lub dyplo-
matycznym albo  legitymacją służbową). 
W przypadku obcokrajowca na podstawie 
pozwolenia na pobyt. 

5. 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 2018

Renata Pavlinová

Město Jablunkov podalo žádost o  podporu  
na projekt „Místní akční plán pro ORP Jablun-
kov II“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093,  
který je spolufinancován Evropskou unií 
a tuto podporu se mu podařilo získat. 

Jedná se o projekt, který podporuje společ-
né plánování a sdílení aktivit na celém území 
obce s  rozšířenou působností (dále „ORP“) 
Jablunkov (12 obcí, 32 IZO) za účelem zlepše-
ní kvality místního vzdělávání ve školách, ale 
i u neformálních vzdělavatelů. Do projektu se 
zapojily všechny obce v ORP Jablunkov.

Co je to MAP?

Jak již z  názvu vyplývá, jedná se mimo jiné 
o  plán rozvoje vzdělávání v  našem regionu 
s  cílem zlepšit kvalitu ve vzdělávání v  ma-
teřských školách a  základních školách tím, 
že bude podpořena spolupráce zřizovate-
lů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 

znamená společné in-
formování, vzdělávání, 
plánování partnerských 
aktivit pro následné 
společné řešení míst-

ních specifických problému a potřeb.

Místní akční plán rozvoje (dále jen „MAP“) 
je produktem spolupráce partnerů v  území 
v  oblasti vzdělávání a  je prioritně zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělává-
ní dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a  základního vzdělávání, zá-
jmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu je bu-
dování a rozvoj udržitelného systému komu-
nikace mezi všemi subjekty, kteří ovlivňují 
vzdělávání. Spolupracující subjekty tak na-
pomáhají zkvalitňování vzdělávání v  míst-
ních mateřských a  základních školách, ale 
také u neformálních vzdělavatelů.

Během projektu budou organizovány různé 
akce, především pro děti a žáky našich škol, 
ale i  pro ostatní aktéry vzdělávání v  našem 
ORP (pedagogové, rodiče, neformální vzdě-
lavatelé aj.).

Město Jablunkov se již po druhé stalo nositelem  
projektu MAP
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Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kra-
je poskytnutá v rámci vyhlášeného dotač-
ního programu „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2018“

Dne 19.3.2018 usnesením č. 31/1417 zastu-
pitelstvo obce Dolní Lomná rozhodlo o  při-
jetí účelové investiční dotaci z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na realizaci pro-
jektu „Rekonstrukce místní komunikace 
Mostořonka“ ve výši 44,83 % celkových 

skutečně uznatelných nákladů, maximálně 
400.000,00 Kč. 

Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce míst-
ní komunikace Mostořonka“ byla realizace 
stavebních úprav komunikace, která byla 
v havarijním stavu. 

V rámci projektu proběhla rekonstrukce 
místní komunikace o  ploše 1092 m2 včetně 
přidané hodnoty, a  to nutného odvodnění  

„Rekonstrukce místní komunikace Mostořonka“

Realizace projektu byla zahájena 1.9.2018 
a ukončena bude do 31.8.2022.

Celkové zdroje projektu:  11 200 000,00Kč

Výše podpory z EU:  10 600 000,00 Kč

Vlastní zdroje:  559 765,94 Kč

Více informací: https://opvvv.msmt.cz, http://
jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/

Místní akční plán pro ORP Jablunkov II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093

Jana Stachurová, Mgr. Lucie Trombiková
Manažerky projektu MAP II
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49. SLEZSKÉ DNY
Ve dnech 1.-2. září 2018 pořádala Matice 
slezská v Dolní Lomné tradiční, již 49. ročník 
Slezských dnů v areálu Matice slezské v Dol-
ní Lomné. Záštitu nad slavnostmi v letošním 
roce opět převzal hejtman Moravskoslez-
ského kraje pan Ivo Vondrák. Mezi čestnými 
hosty jsme uvítali senátora Jiřího Ciencialu, 
náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje Lukáše Curyla, generálního ředitele 
Třineckých železáren Jana Czudka, mís-
tostarostu naší obce Pavla Boháče a mnoho 
dalších.

Sobotní program probíhal beze změn. V dět-
ském pořadu s  názvem: „Społu nóm je vě-
šoło“ vystoupily soubory Jackové, Lieska 
(SR), Malá Ondřejnica a  Ostravička. Násle-
doval hudební pořad autorky Evy Hovorkové 
s  názvem: „Po zarostlém chodníčku“. Poté 
vystoupily v  blokových pořadech soubory: 
Včelaran z  jižní Moravy, vynikající Rozsutec 
ze Slovenska, naše Mionší a Suszanie z Hor-

ní Suché. Velmi oblíbeným se stal taneční 
workshop, kde se zapojují i  diváci a  ostatní 
soubory. Také „Hudební nokturno“ pozva-
ných muzik u  vchodu do areálu rozezpívalo 
spoustu diváků. Program zakončila kapela 
Blaf. 

V neděli dopoledne po ranních zkouškách 
souborů se uskutečnila festivalová mše sva-
tá. Ve 12 hodin začalo pršet, ale pak vysvit-
lo sluníčko a mohli jsme uspořádat průvod 
krojovaných souborů. Program pokračoval 
na obou pódiích asi do 15 hodin, kdy se 
přihnala silná bouře, kde pódiem Křínov 
protékala proudem ze silnice dešťová voda. 
Program jsme byli nuceni okamžitě ukon-
čit, přesto jsme nestačili uchránit cimbály 
a zvukovou aparaturu. Měli jsme připravený 
velmi působivý pořad ke 100. výročí založení 
Československa. Na konci pořadu bylo při-
praveno velké překvapení. Bohužel se tento 
pořad nekonal a  samozřejmě nevystoupily 

komunikace. Stavba zahrnovala zemní prá-
ce v  objemu 85,9 m3 (svahování, odkopáv-
ky),  postřik živičný spojovací z asfaltu v ob-
jemu 1092 m2, makadam v objemu 1092 m2, 
podklad z  drceného kameniva v  objemu 
1092 m2 a v neposlední řadě 40 m ocelových 
svodnic a  odvodňovacích žlabu v  objemu 
30 ks. 

Realizací celého projektu se podařilo odstra-
nit havarijní stav a provést odvodnění komu-
nikace, kdy vlivem přívalových klimatických 
srážek docházelo k  zaplavení prostranství 
okolních domů, dále došlo k odstranění ne-
bezpečných výmolů. Konečným přínosem 
projektu je zajištění bezpečnosti silničního 
provozu na této komunikaci. Rekonstrukce 
také zaručuje pohodlí obyvatel a  návštěvní-
ků Dolní Lomné. 

Celkové náklady projektu dle Smlouvy 
o  dílo uzavřené s  fa Mgr. Tomáš Milata čini-
ly 653.968,00 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje svým usnesení 
č.  /735 ze dne 14.03.2018 rozhodlo poskyt-
nout investiční dotaci obcí Dolní Lomná, na 
úhradu nákladů projektu v  maximální výši 
44,83 % celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů, což představuje částku 
ve výši 293.173,85 Kč. 

POSKYTOVATELEM DOTACE PROJEKTU JE  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Datum sběru Den Stanoviště kontejnerů Kontejner 40m3

27.10.2018 sobota
Jestřábí – točna 1

Řeka – rest. Mánes 1
Mlýny 1

Sběrný dvůr Jablunkov – Bělá: Provozní hodiny : •   Pondělí         08:00 - 16:30
      •   Úterý            08:00 - 14:00
      •   Středa           08:00 - 16:30
      •   Čtvrtek         08:00 - 14:00
      •   Pátek            08:00 - 14:00
      •   Sobota          07:30 - 12:00
      •   Neděle          Zavřeno

UPOZORNĚNÍ
Baby studio oznamuje, že vzhledem k  rekonstrukci půdní vestavby naší školy 

bude jeho činnost zahájena ve 2. pololetí školního roku.
Karin Stefková

ani další  pozvané soubory. Soutěžní dětská 
přehlídka lidových písní Slavíček ze Slezska 
se přestěhovala do prostor staré pily a tam 
soutěž proběhla i  s vyhodnocením poroty. 
První cenu získala Anežka Gernerová z  Bo-
humína, druhou cenu Anna Opartyová z Bo-
humína a třetí Magdalena Wierzgoń z České-
ho Těšína.

V celém areálu probíhaly ukázky tradičních 
řemesel, kde předvádí řemeslníci své umě-
ní nejen od nás, ale i  z Polska a  Slovenska. 
Před pilou se v sobotu uskutečnila přehlídka 
vozidel značky Škoda, v  neděli pak vozidel 
Toyota. Velmi oblíbenou součástí slavností je 
tzv. Slezský krmáš, kde členové Matice slez-

ské i další spolky z Dolní Lomné v klasických 
dřevěnicích připravovali tradiční jídlo a  pití 
místního regionu.

Matice slezská se svou programovou radou 
připravuje každoročně velmi kvalitní pro-
gram koncipovaných pořadů, jehož autory 
jsou známí folkloristé. Tak tomu bylo i letos, 
bohužel velmi nepříznivé počasí nedovolilo 
přijít velkému množství návštěvníků, kte-
ří každoročně do jednoho z  nejkrásnějších 
areálů v  ČR zavítají. Nyní již připravujeme 
program na jubilejní, 50. Slezské dny v příš-
tím roce a věříme, že počasí bude po 2 letech 
příznivější.

předsedkyně Jarmila Kantorová
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VÝSTAVA V MUZEU
Zveme Vás na výstavu k nové pohádce 

„Když draka bolí hlava“, 

která se rovněž točila v Dolní Lomné. Výstava se koná v Lomňanském muzeu.
Otevřeno denně od 10:30 do 17:00.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
Letošní školní rok pro nás začal zcela netra-
dičně. Vzhledem k  probíhající rekonstrukci 
půdních prostor naší školy jsme byli nuceni 
zahájit školní rok v  Hotelu Pod Akáty, kde 
jsme přivítali nejen rodiče a žáky, ale hlavně 
našich 14 prvňáčků. Ano, 14. Je to zatím nej-
vyšší počet dětí, které zahájily povinnou škol-
ní docházku v  naší škole. I  tímto je pro nás 
nadcházející školní rok výjimečný. 

Největší změnou však pro nás je umístění 
dvou tříd dočasně do prostor Hotelu Pod 
Akáty. Podmínky jsou tam stížené, stejně 
jako celý provoz mateřské i základní školy, ale 
také školní jídelny a družiny. Všichni společně 
musíme zatnout zuby, striktně dodržovat do-
hodnuté postupy a  ve zvýšené míře dbát na 
bezpečnost svou i  všech ostatních. Toto těž-
ké období však má na konci krásné světýlko! 
Po ukončení stavebních prací budeme mít 
k  dispozici dvě nové třídy pod střechou ško-

ly, školička bude mít k dispozici spodní třídu 
na hraní i  spaní, nebudeme řešit problémy 
s  prostorem k  dalším zajímavým aktivitám 
ve škole, jako jsou kroužky, odpolední škola 
a podobně. Všichni dospělí zaměstnanci i děti 
se už na tuto chvíli nevýslovně těší. Tak věřme, 
že vše dopadne k naší plné spokojenosti a ob-
dobí do konce listopadu, kdy má toto provizo-
rium skončit, rychle uteče.

Chtěla bych touto cestou poděkovat Marku 
Mohylovi, že nás přivinul pod svá křídla. Moc 
si toho vážím. Také děkuji všem svým ko-
legyním, zaměstnankyním školy, že přiložily 
ruku k dílu při přípravě školního roku a to bez 
ohledu na náplň svojí práce. Pracovat s tako-
vým kolektivem je pro mne radost. Rodičům 
dětí a žáků patří také dík za pochopení a re-
spektování nových pravidel.

Mgr. Jana Kufová, ředitelka školy
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Czas wracać do szkolnych ławek
„Czas wracać do szkolnych ławek, czas 
podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, roz-
poczynamy dziś wędrówkę przez nowy rok 
szkolny 2018/2019. Szkoła jest fajna, poznacie 
mnóstwo nowych kolegów, będą wycieczki, 
wyjazdy, dyskoteki, nauczycie się nowych 
fajnych rzeczy“. Właśnie takimi sIowami roz-
poczęto kolejny rok szkolny w łomniańskiej  
polskiej szkole podstawowej.

Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego 
zaraz się skończy. Co oczywiście w niczym 
nie przeszkadza, by przypomnieć sobie, jak  
 

w poniedziałek witano naszych pierwszokla-
sistów kwiatami.

Również pierwszoklasiści otrzymali kolej-
ny prezent – Bon Pierwszaka, czyli worek 
pełen książek i pomocy naukowych ufundo-
wany przez Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” oraz Funduszu Rozwoju Zaolzia 
a zrealizowany wspólnie przez Macierz Szkol-
ną w RC, Polskie Centrum Pedagogiczne  
w Czeskim Cieszynie oraz Towarzystwo 
Nauczycieli Polskich w RC.

Grono pedagogiczne
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Ćwiczenie marszowe
Korzystając z pięknej pogody wyruszyliśmy na 
ćwiczenie marszowe. Spokojnym spacerkiem 
przez Nowinę doszliśmy do Kempingu pod  

Wiaduktem. Po drodze wykonywaliśmy różne 
zadania. Nagrodą za wykonanie wszystkich 
zadań była smaczna pizza.  uczniowie
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Soustředění 13.-16.8.2018 Nové Město na Moravě
Starší žáci a  dorost v  počtu 9 závodníků vy-
razil uprostřed srpna na letní soustředění 
zaměřené na kolečkové lyže. Trasy v nejzná-
mějším areálu Vysočina aréně jsou hodně 
náročné a  tak jsme si domů přivezli i  pár 
,,oděrek“.  Spolu s námi se s náročností tras 
seznamovalo spousta biatlonových týmů, 

které se koncem srpna zúčastnily letošního 
MS v letním biatlonu.

Atmosféra v  aréně byla výborná a  počasí 
nám přálo. Po příjezdu nás čeká podzimní 
šňůra přespolních běhů, zimní soustředění 
a pak závodní sezóna.

Beata Kluzová, trenérka
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Opowiado Anna Chybidziurowa
łO lyczyniu fackami

Jedna baba była nimocno. Wdycki stynkała 
a  tyn chłop se łuż ś nióm rady nie wiedzoł. 
łUn wszecko robił, a łuna nic.

I łun ji powiado: „Dyć przeca zóńdź do aptyki 
po jakisi lyki“. Ale łuna nie chciała i  łun szeł 
sóm. Prziszeł tam i nie wiedzioł, jako to mo 
powiedzieć tymu aptykorzowi. I  powiado: 
„Panie mościu, dejcie mi babie jaki lyki, bo je 
biydno“. Tyn sie rozjod i  fac, fac go. Doł mu 
dwie facki.

łUn szeł do dómu. Myśloł, że to tyn lyk. Prze-
szeł przez próg, szeł ku łóżku i łup jóm. łUna 

hup z łóżka, wio do pola. Była wylyczóno. Ale 
jeden lyk zostoł, tak szeł go wrócić.

Prziszeł do aptyki. „Co chcecie?“ „Prziszełech 
tyn lyk wrócić, boch jedyn wyłużił, a tyn drugi 
by sie zniszcził“. A rómb po pysku aptykorza. 
A tyn hóp do niego, i szkło wybili w dwiyrza-
ch, i prziszła policyja, i biere go. „Za co mnie 
bierecie? łUn mi doł dwa lyki, a jo doł babie 
jedyn i  porazu to pomogło. A  jedyn zostoł,  
takech mu go wrócił. I cóż chcecie po mnie?“ 
A nic mu nie zrobili.

Ze stejnojmenné knihy prof. K.D. Kadlubce 
vybrala M. Křenková



Dolní Dolní

19

Nabídka výhodných cen hnojiv
Dovolujeme si Vám nabídnout zvýhodněné ceny rekultivačního substrátu a průmyslového kompostu. 

Naše společnost  Nehlsen Třinec, s.r.o.,  vlastní  a  provozuje kompostárnu v Třinci  na Tyrské.  Kompostárna je
zaměřená na zpracování biologicky rozložitelného odpadu z domácnosti a údržby zeleně. 

 Průmyslový kompost Průmyslový kompost Průmyslový kompost Průmyslový kompost Průmyslový kompost Průmyslový kompost Průmyslový kompost Průmyslový kompost Průmyslový kompost

Vyrobeny průmyslový kompost je organické hnojivo, dodávají se jim do půdy aktivní humus a základní živiny.
Používá se pro hnojení proto je potřeba jej zapravit do půdy. 

 Rekultivační substrát  Rekultivační substrát  Rekultivační substrát  Rekultivační substrát  Rekultivační substrát  Rekultivační substrát  Rekultivační substrát  Rekultivační substrát  Rekultivační substrát 

Smísením kompostu a zeminy vzniká  rekultivační substrát, který je možno použít především pro rekultivaci
ploch narušených lidskou činností a pro terénní úpravy před založením trávních porostů  a výsadbou okrasných
dřevin a keřů. Substrát se rozprostírá po povrchu terénu ve vrstvě 0,25 – 0,40 m. Po urovnání povrchu je možné
zakládání porostu, substrát není potřeba zapravit do půdy.

Hnojiva jsou registrována u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

 Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy Ceny hnojiv a dopravy

Rekultivační substrát 590 Kč/t 0,59 Kč/kg bez DPH
Průmyslový kompost 290 Kč/t 0,29 Kč/kg bez DPH

Kompost i substrát můžeme dodat na určené místo za níže uvedené ceny.  

Za dopravu účtujeme:

Doprava abroll  (kontejner o objemu 20 - 40 m3) 34 Kč/km bez DPH
Manipulace abroll 220 Kč/15min bez DPH
Doprava bikran  (kontejner o objemu 5 – 7 m3) 30 Kč/km bez DPH
Manipulace bikran 85 Kč/15min bez DPH

Za nakládku účtujeme:

Vozík nebo osobní auto 50 Kč s DPH
Nákladní automobil do 3,5 tuny 150 Kč s DPH
Nákladní automobil nad 3,5 tuny 200 Kč s DPH

Při odběru velkého množství substrátu (více než 7 t), je možné dohodnout slevy na dopravě. Pokud např. bude
substrát dopravován do vzdálenosti do 10 km nabízíme paušální cenu za dopravu 500 Kč. 

 Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty

Pro smluvení konkrétních podmínek u jednotlivých zakázek kontaktujte prosím pracovníka naší kompostárny:

Ing. Agata Krausová, obchodní zástupce
tel.: 724 298 822; e-mail: agata.krausova@nehlsen.cz

Roman Siwy, správce kompostárny
tel.: 734 765 328; e-mail: roman.siwy@nehlsen.cz

Mgr. Petr Klus, vedoucí střediska
tel.: 736 206 240; e-mail: petr.klus@nehlsen.cz  
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