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Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Dolní Lomná, usnesením č. 4/320 a osvědčení Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje o konání veřejné sbírky podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozděj-
ších předpisů

Obec Dolní Lomná vyhlašuje veřejnou finanční sbírku 

Účel sbírky: Obnova hospodářského objektu na pozemku p.č. 594 st., k.ú. 
 Dolní Lomná u rodinného domu čp. 189 – požár

Finanční příspěvky lze poskytnout: 
- v hotovosti do pokladničky na Obecním úřadě Dolní Lomná 164
- na sběrací listiny, které jsou na Obecním úřadě Dolní Lomná 164
- na zvláštní bankovní účet u České spořitelny, a.s., Praha,

č.ú. 040037-1681987369/0800.

Veřejná sbírka proběhne od 11. 1. 2019 do 28. 2. 2019

Děkujeme všem dárcům.
Renata Pavlinová, starostka obce

Vyhlášení veřejné sbírky 

POČET OBYVATEL  
K 1. 1. 2019 ‒ 931

Zvýšení počtu obyvatel o +11
Narození: 9
Úmrtí: 9
Odhlášení: 16
Přihlášení: 27
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 ‒ 920 

PŘIPOMÍNÁME…

BĚŽECKÉ STOPY – CYKLOSTEZKA 

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

Obecní úřad 

Prosíme chodce, aby nevstupovali na udržované běžecké stopy na cyklostezce. Chodci můžou vždy 
využívat střed cyklostezky, tam kde není běžecká stopa. 
Děkují malí sportovci.

TJ Dolní Lomná 
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Požár hospodářské budovy v Dolní Lomné
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, jak říká jedno 
přísloví. Vždy, když nám přijde svolávací sms 
zpráva, tak se nám zvedne adrenalin a řekne-
me si: no, spadl strom na cestu, není to tak zlé. 
Ale když přijde sms zpráva s oznámením o po-
žáru, tak je to horší, o to víc, když jde o osadu 
Novina. Je to lokalita s velmi špatným přístu-
pem pro nákladní vozidla po celý rok, natož 
v zimním období.

U posledního požáru na Novině v roce 2012 
jsme ještě nevlastnili cisternu. Vyjeli jsme s do-
pravním vozidlem Avia s obutými řetězy, ale 
to nám nebylo nic platné, daleko jsme v třice-
ticentimetrovém sněhu nedojeli. Pokračovali 
jsme pěšky přes louku asi po pás ve sněhu, 
a co zmůžete s holýma rukama? Bezmocně 
stojíte a pozorujete, jak oheň pohlcuje vše, co 
mu přijde do cesty.

V roce 2015 jsme v měsíci srpnu a září najezdili 
touto lokalitou nespočet km při dovozu užitko-
vé vody do místních vodojemů. Už tehdy jsme 
apelovali na místní občany, aby provedli ořez 
stromů a větví, které nám zde ztěžují průjezd, 
ale pouze někteří tak učinili. Uběhl nějaký 
čas a opět vše zarostlo. Nikomu to nepřijde 
zvláštní, protože osobním autem se vyjede 
bez problémů, ale když sednete do nákladního 
vozidla o výšce 3,3m, tak už to vypadá úplně ji-
nak. Po posledním požáru jsme 
si všimli, že někdo nasadil nové 
stromky na louce hned vedle 
cesty. Za pár let tam neprojede-
me, protože majitel pozemku, 
který je nasadil, si neuvědomil, 
že se tudy musí dostat i velká 
vozidla, a přitom je stačilo po-
sunout o 3m dál od hranice ces-
ty. Škoda těch stromků, jestli 
to bude nutné, tak je budeme 
muset z důvodu bezpečného 
projetí v této lokalitě vykácet.

Dne 28.12.2018 jsme dostali sms zprávu ve 3:38 
hodin ráno. Jednotka vyjela do 8 minut od po-
plachu a na místě požáru byla za 7 minut. Roz-
hodovali jsme se, zda jet od pekárny nebo sjet 
až k železničnímu mostu, kde je bezpečnější 
cesta, ale riskli jsme to a vyjeli jsme od pekárny. 
Na rozcestí u kříže jsme zahlédli obrovskou zář. 
Napadlo nás, že hoří první dřevěný dům v horní 
části Noviny. Po příjezdu jsme nevěřili svým 
očím, stodola již totiž hořela v celém rozsahu. 
Natáhli jsme hadice, abychom chladili rodinný 
dům p. Sikory. Druhým proudem jsme ochla-
zovali protilehlé garáže naproti hořící stodole, 
kde se podle místních nacházely propanbuta-
nové láhve. Voda nám nevydržela dlouho, a tak 
jsme museli čekat na dojezd dalších cisteren. 
Na místo se postupně dostavily od strany že-
lezničního mostu jednotky Jablunkov, Mosty, 
Bystřice a od pekárny jednotka z Lomné a z 
Třince. Ti zapadli, ale po nasazení sněhových 
řetězů se dostali za naši cisternu. Naše cister-
na je opatřena sněhovými řetězy již v garáži, 
podle počasí se pak nasadí jen zadní kola nebo 
všechny čtyři. V těchto zimních podmínkách to 
značně urychluje výjezd.

V dopoledních hodinách se museli někteří naši 
členové odebrat do svých zaměstnání a tak se 
doplnily nové síly. Velitel z Třince rozhodl po 
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dohodě s majitelem, že se stavení nechá do-
hořet. Vozidla musela jet dolů načerpat vodu, 
a tak vzniklo dilema, kudy se vydáme. Po zralé 
úvaze jsme uznali, že bude bezpečnější, když 
vozidla, která dojela od železničního mostu, 
budou couvat až do lesa, kde se otočí a po-
jedou dolů a naše a třinecká cisterna je bude 
následovat. V dopoledních hodinách byla také 
zajištěna strava pro zasahující hasiče v Hotelu 
pod Akáty. Následně začaly všechny cisterny 
jezdit od pekárny na požářiště vylévat vodu 
a vracet se od železničního mostu zpět. Cel-
kem to všechny cisterny provedly asi šestkrát. 
Kolem oběda se jednotky odebraly zpět na 
základnu a naše jednotka zůstala na místě do 
18 hodiny. Po návratu pomohli ostatní hasiči 
s umytím vozidla a vyzbrojením použitých ha-
dic. Zdálo se, že je po všem, ale ve 23 hodin 
musela naše jednotka vyjet na žádost Policie 
ČR na místo znovu, protože tam stále hořelo. 
Rozhodlo se, že část osádky zde zůstane s cis-
ternou až do rána. Dne 29.12.2019 ráno dorazil 
na místo vyšetřovatel a kriminální policie, aby 
zahájili vyšetřovací úkony. Jelikož se stále ne-
podařilo požár v jednom místě uhasit, povolali 
jsme znovu jednotku z Jablunkova, aby nám 
její hasiči pomohli s dodávkou vody. Jednotky 
se vrátily na základnu v 10:26 hodin. Někteří 
naši hasiči byli u zásahu přes 30 hodin, byl to 
velice náročný zásah jak pro nás, tak pro ostat-
ní jednotky kvůli náročnosti terénu, ve kterém 
se místní osada nachází. Proto jsem v úvodu 
zmínil velice špatnou průjezdnost místními 

cestami. Nezapomínejte na to, že občas mu-
síme do této osady vyjet i my a tak nám zkuste 
usnadnit rychlý a bezpečný průjezd. Vždyť se 
jedná o záchranu vašeho majetku.

Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům, kteří 
se zúčastnili tohoto zásahu. Byli to: hasič Kinga 
Jurczak, která vydržela přes 30 hodin u zásahu, 
strojník Marek Szkandera, který najezdil přes 
50km u tohoto zásahu, dále hasič Jan Gorzolka, 
strojník Jakub Božovský, hasič Sikorová Magda-
léna, hasič Waclawek Marek, strojník Martynek 
Václav, strojník Kajzar Radek, a velitel Tomica 
Martin. Dále děkuji paní starostce a obecnímu 
úřadu za zajištění stravy pro zasahující hasiče.

Vězte, že raději cvičíme a trénujeme, než aby-
chom zažívali tyto velké požáry. Tentokrát se 
máme opět čím pochlubit. Dojeli jsme s vodou 
až na místo a pomohli jsme chránit rodinný 
dům, který mohl lehnout popelem.

Martin Tomica,  
velitel JSDH Dolní Lomná
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Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná 2018
Dovolte mi, abych jako velitel jednotky zhod-
notil rok 2018 na poli represe. 

V zimních měsících jsme se společně věnovali 
školení a odborné přípravě členů výjezdové 
jednotky, která činí každoročně 40 hodin pro 
každého člena. My máme na každého člena 
splněno průměrně 75 hodin. Věnovali jsme se 
hlavně zdravotní přípravě. Na daném školení 
byli vždy jen čtyři hasiči a důraz byl kladen 
na praktickou činnost. Celkem jsme se sešli 
třikrát.

Po dohodě s ředitelkou české školy v Dolní 
Lomné jsme realizovali tři vyučovací hodiny 
zdravotní přípravy pro žáky páté třídy, které 
jsme naučili používat vybavení lékárničky, 
provádět resuscitaci, vyšetření pacienta 
a ošetření traumatických stavů a seznámili 
jsme je s malou anatomií člověka.

Dne 22. 3. a 23. 3. označili naši členové všechny 
podzemní hydranty předem zhotovenými 
tabulkami a místa podzemních hydrantů byla 
označena DP adresou v našem tabletu ve spo-
jení z IBC operačním střediskem.

Dne 1. 4. a 2. 4. jsme vyjeli na expediční akci do 
Budišova nad Budišovkou, okres Opava. Jed-
nalo se o spolupráci našich hasičů s archeo-
logy muzea břidlice, speleology a potápěči 
Policie ČR FM. Úkolem expedice bylo vyta-
žení důlního dřevěného vozíku zpod hladiny. 
Naším konkrétním úkolem bylo vytvořit 
lanovou cestu do jeskyně asi 80m vzdálené 
- na místo základního táboru pro potápěče. 
Veškeré nářadí a vybavení se muselo snést 
a zase vynést nahoru, celá akce v podzemí 
trvala 7 hodin.

 Po návštěvě ředitele HZS FM a jeho kontrole 
našeho stavu jednotky jsme se starostkou 
dne 15. 4. odeslali žádost o změnu kategorie 
jednotky z JPO V na JPO III/1. Poté se rozběhl 
kolotoč kontrol, přijeli velitelé tří stanic (Třinec, 
Nošovice a Frýdek) a provedli podrobnou 

kontrolu všech dokumentů jednotky. Byly 
nalezeny jen chyby v lékařských prohlídkách, 
které jsme následně odstranili. Při další 
kontrole již vše sedělo. Poté následovalo 
dlouhé čekání, zda to pan generálporučík Vlček 
podepíše. Stalo se tak dne 8. 10. 2018. Celkově 
to naši jednotku nezasáhlo moc v nakupování 
vybavení, jelikož jsme již vše měli, ale museli 
jsme strojníky a velitele znovu poslat na 
vyšší kurzy. Změna to bude především pří 
výjezdu k zásahu mimo obec a v dosahu na 
státní a krajské dotace, které můžeme čerpat 
na nákup vybavení a pořízení nové cisterny, 
kdy máme možnost dostat dotaci v hodnotě 
2,5 mil. Kč od ministerstva vnitra, 2,5 mil. od 
krajského úřadu a zbytek je na obci. Celková 
cena nové cisterny se pohybuje někde kolem 
6 mil. Kč. Doposud jsme nemohli čerpat tyto 
dotace a obec tak vše nesla na svých bedrech.

V měsících březnu a dubnu provádíme spo-
lečně se starostou SDH výuku dětí v programu 
Hasík v české a polské škole v Dolní Lomné 
a v 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 také předvádíme naši techniku 
pro družinu v Dolní Lomné.

Dne 12. 5. Jednotka provedla taktické cvičení 
na místní bytovku s námětem výbuchu tlako-
vých láhví acetylénu ve sklepních prostorách 
s velkým počtem figurantů, poté následoval 
výcvik s nornými stěnami na řece Lomná.

Dne 22. 5. proběhla brigáda na střeše skladu 
sportovní dráhy, byla opravena střešní krytina 
a výměna stojek.

Dne 27. 5. jsme na žádost pana soltyse Zbyška 
Kopcza vyjeli do Polska do Rajczy, kde jsme 
předvedli pro rodiny s dětmi ukázku likvidace 
nebezpečné látky v chemických oblecích.
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Dne 25. 6. a 26. 6. jsme předvedli na polských 
školách v Dolní Lomné a v Jablunkově ukázku 
techniky, práce hasičů a zdravovědy. Zdra-
vovědy se vždy ujala Kinga Jurczak ve svém 
rodném jazyce a bylo vidět, že i učitelský sbor 
má ještě co dohánět. V obou školách bylo pro-
vedeno prověřovací cvičení.

Dne 27. 6. jsme již po druhé organizovali 
branný závod pro českou školu v Dolní Lomné. 
Žáci si mohli vyzkoušet na zdejší cyklostezce 
střelbu ze vzduchovky, znalosti ze zdravovědy, 
hod granátem, překonání vodního příkopu na 
laně, spojování hadic. Děkujeme Obecnímu 
úřadu DL za příspěvek na zakoupení sladkostí 
pro děti, které se závodu zúčastnily.

Dne 28. 6. si členové jednotky mohli vyzkou-
šet reálné podmínky zásahu v zakouřeném 
prostoru. Ideálně se nám naskytly zakouřené 
prostory sklepa obecního úřadu. Pohyb byl 
v těchto místech omezen jen na zavodněnou 
hadici, která ukazovala cestu tam i zpět. Mys-
lím si, že tento výcvik zásahu proběhl v reál-
ných podmínkách, a že ho budeme opakovat 
častěji.

Dne 30. 6. jsme byli požádáni, abychom 
pomohli organizátorům Běhu na Kozubovou 
se zdravotním zajištěním, které pro ně před-
stavovala pouze autolékárnička. My jsme na 
tuto akci nasadili tři akreditované zdravotníky 
a další tři hasiče a dohodli jsme se na budoucí 
spolupráci. 

Dne 18. 8. zemřel na celorepublikové akci 
Pyrocar starosta SH ČMS p. ing Karel Richter.

Dále dne 2. 9. na Slezských dnech vyjela jed-
notka, sloužící na této akci jako preventivní 
hlídka, k odstranění spadlého stromu.

Jednotka tedy celkem v letošním roce vyjela 
k 60 událostem, z toho k 3 požárům, 28 tech-
nickým pomocím, 13 likvidacím hmyzu, 6 pre-
ventivním požárním asistencím, 4 ostatním 
mimořádným událostem, 5 taktickým cviče-
ním, 1 dopravní nehodě. Oproti roku 2017 
jsme zaznamenali nárůst o 11 událostí.

Členové jednotky odpracovali u zásahů celkem 
1346 hodin, na údržbě techniky 358 hodin, 
na školeních 1125 hodin, na požárním sportu 
805 hodin.

Dále se za pomoci Obecního úřadu podařilo 
vyasfaltovat soutěžní dráhu. Tím došlo ke 
zpevnění dráhy v místě startu i zvýšení bez-
pečnosti sportovců a dětí.

Z rozpočtu obce bylo v letošním roce vyčle-
něno 112 000 Kč pro jednotku a 10 000 Kč pro 
mladé hasiče.

Na poli sportu to bylo loni o něco lepší než 
předloni, ale zdaleka to nebylo na výbornou. 
Stávající družstvo je mladé a začíná teprve 
sbírat zkušenosti. Přesto lze zmínit některé 
úspěchy: 2. místo v Dolní Lištné s časem 15:08, 
2. místo v Horní Lomné s časem 15:39, 2. místo 
v Bukovci s časem 17:26, 2. místo v Hrádku 
s nočním časem 19:78, 2. místo v Oščadnici 
s časem 18:82, 2. místo okrskový pohár. Druž-
stvo se také zúčastnilo soutěže MSL ve Staré 
Vsi a vyjelo nabrat zkušenosti v extralize ČR na 
soutěži v Čechách. Úspěšně na 2. místě skon-
čilo družstvo mladých hasičů v okrskovém 
poháru Jablunkova.

Dále nesmíme opomenout naše nejmladší. 
Podařilo se nám letos rozjet další ročník mla-
dých hasičů v kategorii mladších od šesti let; 
začali jsme společně s rodiči, kde se zrodila 
i myšlenka zřídit ženské družstvo z řad mami-
nek dětí. Následovaly pravidelné schůzky jed-
nou týdně, na nichž jsme malé hasiče připra-
vovali na okresní hry Plamen 2018/2019, vyjeli 
jsme na soutěž u Frýdku Místku a ze čtyřiceti 
družstev obsadili 16 místo, byla to pro nás 
všechny radost. Jednou týdně se scházíme 
dále a děti se připravují na další okresní sou-
těž, soutěž hadicové a uzlové štafety. Podařilo 
se nám vyslat na školení nového vedoucího 
mládeže Radoslava Žižku.

Je to opravdu jen stručné shrnutí celého roku. 
Rád bych ještě poděkoval celému výboru 
v čele s Jendou Gorzolkou, sportovnímu 
družstvu, mladým hasičům, členům jednotky 
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a všem členům, kteří se podíleli na dění ve 
sboru, v neposlední řadě Obecnímu úřadu 
v čele s paní starostkou Renatou Pavlinovou.

Na závěr bych chtěl říci, že jen my hasiči 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 se všichni 
mají dobře.

Martin Tomica,  
velitel JSDH Dolní Lomná
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Příběh taxikáře
Poslední jízda

Toho dne jsem měl před sebou ještě poslední 
jízdu. Přijel jsem na zadanou adresu a zatrou-
bil. Po několika minutách čekání jsem zatrou-
bil znovu. Říkal jsem si, že bych mohl odjet, 
ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke 
dveřím a zaklepal. „Chviličku“, ozval se za 
dveřmi slabý hlas staré ženy. Slyšel jsem, jak 
něco posunuje po zemi.

Pak se dveře otevřely. Přede mnou stála 
drobná paní, odhadem mezi osmdesáti 
a devadesáti lety. Byla oblečená do staromód-
ního kostýmku a na hlavě měla klobouček se 
síťkou, jako v nějakém filmu ze čtyřicátých 
let. Vedle ní stál kufřík. Z chodby bylo vidět 
do bytu, který vypadal, jakoby v něm nikdo 
mnoho let nebydlel, všechen nábytek byl 
zakrytý prostěradly. Na stěnách chyběly 
obrazy a poličky zely prázdnotou.

„Mohl byste mi odnést ten kufřík do auta?“ 
zeptala se. Uložil jsem zavazadlo a vrátil jsem 
se, abych pomohl té ženě. Chytla se mne 
za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále 
mi děkovala za mou trpělivost a péči. „To je 
přece samozřejmé, berte to jako projev úcty ke 
stáří.“ „Ale není to obvyklé, jste opravdu hodný 
chlapec“, odpověděla. Když jsme se usadili 
do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, 
zda bychom nemohli jet přes centrum. „To ale 
není nejkratší cesta“, upozornil jsem ji. „Ach 
ano, já vím.“, řekla. „Já nespěchám. Jsem na 
cestě do hospice“.

Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči 
se leskly. „Už nemám žádnou rodinu“, pokra-
čovala tichým hlasem. „Lékař říká, že už mi 
nezůstává mnoho času“. Pomalu jsem natáhl 
ruku a vypnul taxametr. „Jakou cestou byste 

chtěla jet?“ zeptal jsem se. A následující dvě 
hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi 
dům, kde kdysi dávno pracovala jako obsluha 
výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde před lety s mužem 
bydleli, nebo k budově, v níž býval za jejích 
mladých let taneční sál, kam spolu chodívali 
tančit. Chvílemi mne požádala, ať někde při-
brzdím nebo projedu pomalu nějakou uličkou. 
Seděla schoulená v koutku a občas zmínila 
důvod, proč jsme zamířili právě tam. Najednou 
řekla: „Jsem již unavená, asi to ukončíme.“

Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi sdělila. 
Bylo to maličké sanatorium na okraji města 
s příjezdovou cestou podél průčelí. Jakmile 
jsem zastavil, přistoupili k autu dva ošetřova-
telé, opatrně jí pomohli vystoupit a zavedli ji 
dovnitř. Vzal jsem její kufřík a šel za nimi. Žena 
už seděla na kolečkovém křesle. „Kolik vám 
dlužím?“ zeptala se a vytáhla z kabelky peně-
ženku. „Nic“, řekl jsem. Téměř bez přemýšlení 
jsem se k ní sklonil a objal ji. Také ona mne 
pevně objala. „Daroval jste staré ženě trochu 
štěstí a za to vám děkuji.“ Stiskl jsem jí ruku, 
otočil se a odcházel. Dveře za mými zády se 
zavřely, jakoby uzamkly jednu knihu života.

Zpáteční cestou jsem jel tam, kam mne oči 
vedly, ponořený do myšlenek. Mohl jsem jen 
párkrát zatroubit a nečekat. Mohl jsem odmít-
nout její prosbu projet městem s poukazem 
na nedostatek času. Mohl jsem si naúčtovat 
nehoráznou sumu. Nic takového jsem neudě-
lal. Udělal jsem dobrý skutek, který mi pomohl 
pochopit, proč člověk není bohatý tím, co má, 
ale tím, co dává.

Zdroj Internet, autor neuveden,  
upravila M. Křenková
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USNESENÍ
3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 12. 2018

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.   U r č u j e 

3/87 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou  

3/88 Ověřovatelé zápisu p. Miroslav 
Stefek, p. JUDr. Josef Zubek

3/89 Návrhovou komisi ve složení p. Alois 
Kawulok, p. Mgr. Jana Kufová, 
p. Marek Mohyla

II.   S c h v a l u j e

3/90 Předložený program 3. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

3/91 Rozhodnutí o námitce proti zadá-
vacím podmínkám veřejné zakázky 
„Cyklostezka údolím Lomné – Dolní 
Lomná – III. etapa“

3/93 Postup a výsledek výběrového řízení 
na stavbu „Cyklostezka údolím 
Lomné – Dolní Lomná - III. etapa“

3/94 Smlouvu o dílo na stavbu „Cyklo-
stezka údolím Lomné – Dolní Lomná 
- III. etapa“ s fa Strojírny a stavby, 
a.s. Třinec

3/95 Rozpočtové provizorium Obce 
Dolní Lomná na rok 2019 ve výši 
54 594 088,- Kč v příjmové i ve výda-
jové části se zapojením počátečního 
zůstatku a pravidla rozpočtového 
provizoria obce Dolní Lomná na 
r. 2019 

3/96 Převedení pravomoci na starostku 
obce k provádění rozpočtových 
úprav do 31. 12. 2018

3/97 Odměny členům zastupitelstva 
obce Dolní Lomná v souladu 

s ustanovením zákona č. 202/2018 
Sb., v platném znění, o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitel-
stev od 1. 1. 2019 – stávající odměny

3/98 Smlouvu o vzájemné splupráci 
s obcí Horní Lomná na poskytování 
a odběr obědů pro občany obce 
Horní Lomná 

3/99 Zadávací podmínky na výbě -
rové řízení na zhotovitele stavby 
„Obnova mostních objektů – SO 201 
Most“

3/100 Zadávací podmínky na výbě -
rové řízení na zhotovitele stavby 
„Obnova mostních objektů – SO 202 
Lávka“

III.   B e r e   n a  v ě d o m í

3/101 Kontrola plnění usnesení z 2. zase-
dání zastupitelstva obce

3/102 Zhodnocení investičních a nein-
vestičních akcí obce Dolní Lomná 
za rok 2018 a návrh investičních 
a neinvestičních akcí obce Dolní 
Lomná na rok 2019

3/103 Žádost o vydání Úředního povolení 
pro novou lanovou dráhu „Severka“ 
v územním obvodu obce Dolní 
Lomná 

3/104 Návrh závěrečného účtu rozpočtu 
hospodaření Sdružení obcí Jablun-
kovska na rok 2017

3/105 Zprávu o výsledcích přezkoumání 
hospodaření svazku obcí Sdružení 
obcí Jablunkovska za období od 
1.1.2017 do 31.12.2017



Dolní Dolní

10

3/106 Komunitní plán sociálních služeb 
a souvisejících aktivit pro ORP Jab-
lunkov na léta 2019-2023

3/107 Strategie rozvoje mikroregionu 
Jablunkovsko na období 2019-2025

3/108 Zápis o výsledku dílčího přezkou-
mání hospodaření obce Dolní 
Lomná v roce 2018 – bez výhrad 

3/109 Návrh rozhodnutí na provozování 
dráhy a drážní dopravy na dráze 
lanové „Severka“ v lyžařském areálu 
Dolní Lomná

3/110 Smlouvu o převodu vlastnic-
tví k majetku České republiky – 
Záchranný útvar HZS ČR – pro 
potřeby TJ Dolní Lomná 

IV.   S t a n o v í

3/111 Komisi pro otvírání a hodno-
cení nabídek výběrového řízení na 
stavbu „Obnova mostních objektů 
– SO 201 Most a SO 202 Lávka“ ve 
složení: p. Miroslav Stefek, p. Alois 
Kawulok, JUDr. Josef Zubek, 
p. Marek Mohyla, Mgr. Jana Kufová, 
p. Pavel Machnik 

V.   U k l á d á 

3/112 Sjednat schůzku se správcem 
LČR, s.p. a s p. Prusem /těžení, 
oprava cesty, jímání/ Odp.: p. Halina 
Zielinová

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

3/113 Požadat o dotaci na odhlučnění 
tělocvičny, oprava střechy, fasády  
na Hotelu pod Akáty

 Odp.: p. Renata Pavlinová, starostka 
obce

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce 

3/114 Projednat zamezení vstupu do 
dřevěných stánků za muzeem se 
stánkaři

 Odp.: p. Halina Zielinová 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce 

Renata Pavlinová, starostka obce
Miroslav Stefek, místostarosta obce

USNESENÍ
4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 12. 2018

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.   U r č u j e 

4/115 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou 

4/116 Ověřovatelé zápisu p. Miroslav 
Stefek, p. JUDr. Josef Zubek

4/117 Návrhovou komisi ve složení 
p. Halina Zielinová, p. Mgr. Jana 
Kufová, p. Pavel Machnik 

II.   S c h v a l u j e

4/118 Předložený program 4. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

4/119 Příjem dotace ve výši 10 742 021,68 
Kč na projekt „Dolní Lomná – loka-
lita Závodí - kanalizace a ČOV, okres 
Frýdek-Místek“ 
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4/120 Vyhlášení vyběrového řízení na 
stavbu „Dolní Lomná – lokalita 
Závodí - kanalizace a ČOV, okres 
Frýdek-Místek“ 

4/121 Vyhlášení veřejné sbírky obce Dolní 
Lomná na obnovu hospodářského 
objektu na pozemku p.č. st. 594, k.ú. 
Dolní Lomná, u rodinného domu 
čp. 189

4/122 Darovací smlouvu na obnovu hospo-
dářského objektu na pozemku p.č. 
st. 594, k.ú. Dolní Lomná, u rodin-
ného domu čp. 189 pro manželé 
Sikorovy ve výši 10 000,- Kč

4/123 Zásady pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva obce

4/124 Darovací smlouvu na finanční 
podporu realizace Lomňanského 
jarmarku a Vozatajských Závodů – 
Karimpex – Strojírny, s.r.o.

4/125 Pracovní smlouvu na ½ úvazek 
do 31. 12. 2019 pro (pokojskou 
+ pomocnou kuchařku)

III.   B e r e   n a   v ě d o m í

4/126 Kontrola plnění usnesení z 3. zase-
dání zastupitelstva obce

4/127 Informace o postupu stavby „Dolní 
Lomná – čištění odpadních vod - 
DČOV – nové vyhlášení“

4/128 Smlouvu o dílo na stavbu „Dolní 
Lomná – čištění odpadních vod - 
DČOV – nové vyhlášení“ – Strojírny 
a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 
1038, Třinec

4/129 Postup a výsledek výběrového 
řízení na stavbu „Obnova mostních 
objektů – SO 201 Most a SO 202 
Lávka“ – dodatečné informace 

4/130 Žádost o příspěvek z rozpočtu obce 
Dolní Lomná na rok 2019 - SSK Dolní 
Lomná ve výši 20 000,- Kč

4/131 Žádost o příspěvek z rozpočtu obce 
Dolní Lomná na rok 2019 - Konvent 
sester alžbětinek v Jablunkově ve 
výši 3 000,- Kč

4/132 Žádost o příspěvek z rozpočtu obce 
Dolní Lomná na rok 2019 - Klub 
stoního tenisu Dolní Lomná ve výši 
34 920,- Kč

4/133 Žádost o příspěvek z rozpočtu obce 
Dolní Lomná na rok 2019 - Svaz 
tělesné postižených Jablunkov

4/134 Žádost o příspěvek z rozpočtu obce 
Dolní Lomná na rok 2019 - NIPPON 
JUJITSU ve výši 32 000,- Kč

4/135 Žádost o příspěvek z rozpočtu obce 
Dolní Lomná na rok 2019 - SDH Dolní 
Lomná 

4/136 Kolaudační souhlas na stavbu „Dolní 
Lomná – lokalita Závodí – bezbarié-
rová trasa pro pěší – 2. etapa“

4/137 Poděkování za poskytnutou dotaci 
v roce 2018 – Klub stolního tenisu 
Dolní Lomná 

4/138 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu na akci „Pří-
stavba, nástavba a stavební úpravy 
budovy ZŠ“ - Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

4/139 Dohoda o rozvázání pracovního 
poměru - pracovník údržby majetku 
obce Dolní Lomná 

4/140 Slavnostní otevření půdní nástavby 
budovy ZŠ a MŠ Dolní Lomná 

IV.   U k l á d á 

4/141 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2019 žádost - SSK 
Dolní Lomná 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marie Czudková



Dolní Dolní

12

4/142 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2019 žádost - Konvent 
sester alžbězinek v Jablunkově 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marie Czudková

4/143 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2019 žádost - Klub 
stoního tenisu Dolní Lomná 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marie Czudková

4/ 144 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2019 žádost - Svaz 
tělesně postižených Jablunkov

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marie Czudková

4/145 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2019 žádost - NIPPON 
JUJITSU

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marie Czudková

4/146 Zahrnout do rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2019 žádost - SDH 
Dolní Lomná 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marie Czudková

V.   S t a n o v í 

4/147 Komisi pro otvírání a hodnocení 
nabídek výběrového řízení na 
stavbu „Dolní Lomná – lokalita 
Závodí - kanalizace a ČOV, okres 
Frýdek-Místek“ ve složení: p. Ing. 
Michal Řezníček, p. Miroslav Stefek, 
p. Alois Kawulok, JUDr. Josef Zubek, 
p. Marek Mohyla, Mgr. Jana Kufová, 
p. Pavel Machnik 

Renata Pavlinová, starostka obce
Miroslav Stefek, místostarosta obce

 

 

                     Szkoła oraz przedszkole w Łomnej Dolnej, 

                    zapraszają na przedstawienie 

 

                        pt. „Dwie Dorotki“ 

 

                              8 lutego godz.: 15.30, 

                                Hotel Pod Akacjami 
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Lomňanští důchodci z Klubu důchodců při 
OÚ Dolní Lomná a další senioři hodnotí 
předvánoční besídku, kterou pořádá každým 
rokem náš OÚ Dolní Lomná

My všichni si myslíme, že to bylo takové 
vyvrcholení všech besídek, které se každým 
rokem pořádají. Jako obvykle ji zahájily obě 
školy a jako obvykle byl jejich program na 
vysoké úrovni.

Pak následovalo tradiční divadelní předsta-
vení pod vedením Zdeňka Mruzka, v němž 
herci nehráli jako amatéři, ale jako profíci. 
Každé jejich představení nás vždy něčím 
překvapí. Tentokrát bylo tematicky zaměřeno 
ke 100. výročí trvání naší republiky, týkalo se 
všech tří období, a velice se jim podařilo. 

Pak se podávalo jídlo a občerstvení - bylo 
výborné, se skvělou obsluhou (jako vždy), za 
což patří celému kolektivu Hotelu pod Akáty 
veliký dík. 

Paní starostka nás ve zkratce obeznámila 
s celkovým plánem a akcemi pro rok 2019. Je 
toho hodně, ale věříme, že se zase všechno 
zvládne, jako vždy. 

Na konci programu přišel zlatý hřeb večera, 
skupina Jamaha, která svým vystoupením 
strhla celé obecenstvo. Ukázalo se, že naši 
senioři se ještě umí dobře bavit. Celý letošní 
program neměl chybu. Na tom měla hlavní 
zásluhu naše paní starostka, pracovnice OÚ 
a zastupitelé. Jsme rádi, že vedení obce neza-
pomíná na naše starší občany, za to jim patří 
od nás všech poděkování. Rádi bychom také 
poděkovali za dárečky pro seniory, které jsme 
dostali od české družiny. 

Ještě chci připomenout další akci dne 
1.2.2019, a to tradiční zabijačku v Hotelu pod 
Akáty ve 14.30 hodin, vstup 50,- Kč na osobu. 
Věříme, že se této akce zúčastníte v hojném 
počtu.

Pavel Machnik, předseda

V posledním předvánočním týdnu se nám 
podařilo přestěhovat školáky z prostor 
v Hotelu Pod Akáty zpět do školy. Skončilo 
období provizorního provozu, nastal čas 
uklidnění. Jedna žákyně pátého ročníku to 
shrnula jednoduchým sdělením. Řekla prostě: 
„Konečně doma.“

Období od začátku školního roku až do této 
chvíle bylo pro nás všechny zatěžkávací 
zkouškou. A my jsme ji úspěšně zvládli. 
Ukázalo se také, že v těžkých chvílích se 
vždy najde někdo, kdo je ochoten nabídnout 
pomocnou ruku. Proto bych ráda poděkovala 
všem zaměstnancům školy, dětem i rodi-
čům za pochopení, vstřícnost, porozumění, 

aktivní pomoc, popřípadě aspoň nabídku 
konkrétní pomoci v naší složité situaci. 
Poděkování patříi zaměstnancům obce, 
kteří také přiložili ruku k dílu, kdykoliv to 
bylo potřeba, ať už při stěhování nábytku 
nebo při pomoci s uvolňováním sálu na 
víkendové akce. Dále se patří také poděko-
vat panu Mohylovi, provoznímu Hotelu Pod 
Akáty, i všem zaměstnancům za to, že nás 
vzali pod ochranná křídla a vycházeli nám 
všemožně vstříc. Poděkování ovšem patří 
hlavně naší milé paní starostce, bez jejíž pilné 
práce a schopnosti obstát v silné konkurenci, 
bychom rekonstrukci půdních prostor pro-
vedli jen těžko.

Klub důchodců

Konečně zpátky
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Dne 4. ledna jsme nové prostory školy 
a školky slavnostně otevřeli za přítomnosti 
vzácných hostů z ministerstva školství, 
parlamentu ČR, bývalých i současných ředi-
telů naší i okolních škol, zástupců stavební 
firmy a architektů, kteří společně provedli 
celou rekonstrukci a dalších zúčastněných. 

V odpoledních hodinách navštívili školu 
zájemci o prohlídku z řad široké veřejnosti 
a musím konstatovat, že takový zájem jsme 
opravdu nečekali. Ohlasy na nové prostory 
byly v naprosté většině případů jen kladné, 
spousta lidí se chtěla dokonce vrátit do 
školky nebo první třídy. 

Chtěla bych touto cestou 
popřát všem, ať je naše 
staronová škola mís-
tem radosti, úspěchů, 
dobrých mezilidských 
vztahů a prostředím, ve 
kterém se mohou naše 
děti vzdělávat, zažívat 
úspěch, navazovat přá-
telské vztahy, rozvíjet 
svůj přirozený potenciál 
a realizovat své touhy 
a sny. 

Mgr. Jana Kufová
ředitelka školy
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Říká se, že bychom se neměli 
vracet zpátky, ale v některých 
případech to velmi rádi uděláme. 

Na podzim, kdy se příroda začíná 
ukládat k zimnímu spánku, 
jsme se opět po roce rozhodli 
uložit broučky do hajan. Děti, 
rodiče i prarodiče se shromáž-
dili před naší mateřskou školou, 
13. 11. 2018 a co je velmi důležité, 
až v 18 hodin, kdy jsme čekali 
na opravdovou tmu a naše děti 
mohly rozsvítit svá světýlka. Poté 
jsme se vydali večerní Lomnou 
a uložili všechny broučky k zim-
nímu spánku. Průvod jsme tradičně ukončili 
v restauraci Mánes, kde nás čekalo příjemné 
přivítání a připravená hostina pro všechny 
zúčastněné. Děkujeme Evce z Mánesu za pří-
pravu a už se těšíme na příští rok.

Závěr roku byl pro všechny zaměstnance, 
ale i pro děti s jejich rodiči velmi náročný.  
Všichni dobře víme, že v červenci 2018 začaly 
v naší škole práce na půdní vestavbě. Sta-
vební práce, které probíhaly za plného pro-
vozu mateřské i základní školy, byly ukončeny 
v prosinci 2018, kdy také proběhla kolau-
dace nových prostor a my jsme se rozhodly, 
že naši novou třídu předáme dětem jako 
vánoční dárek. Slavnostní otevření pro děti 

proběhlo 21. 12. 2018 v dopoledních hodinách.  
Již vstupní dveře byly ozdobeny velkou mašlí 
a pak čekalo všechny děti velké překvapení. 
Dětský úžas a nadšené tváře hovořily za vše. 
Největší obdiv měl a stále sklízí relaxační 
bazén s balónky, hned za ním velká sklu-
zavka a samo sebou u dětí velmi oblíbené 
Lego a hrací koutky. Celou novou třídu jsme 
také tentýž den ukázali rodičům našich dětí. 
Odpoledne děti zahrály rodičům pohádku 
O dvanácti měsíčkách a všichni jsme si popřáli 
krásné a pohodové svátky. 

Máme za sebou náročné období, ale přineslo 
to, na co jsme se všichni těšili. Přestavba by 
se samozřejmě neobešla bez realizace pro-
jektu, o který se postarala naše paní starostka 

a v neposlední řadě patří také 
velké poděkování naší paní 
ředitelce, která měla na svých 
bedrech celou organizaci 
během stavebních prací.

Za všechny děti, žáky, peda-
gogy a zaměstnance školy 
ještě jednou všem mnohokrát 
děkuji.

Mgr. Karin Stefková

Ohlédnutí do starého roku
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Styczeń w tym roku obdarował nas opadami 
śniegu i mroźnymi dniami. Wokoło zrobiło się 
biało… Taka zimowa pogoda służy temu, aby jak 
najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu.

W zachmurzony, ale dość mroźny dzień - 
9 stycznia 2019 roku - uczniowie naszej szkoły 
wraz z przedszkolakami wyruszyli na kulig po 

najbliższej okolicy. Trasa kuligu biegła zasypa-
ną doliną naszej ładnej wioski. Dojechaliśmy 
aż do Górnej Łomnej, gdzie w cudownej aurze 
zimowej zrobiliśmy krótką przerwę. Dzieci ba-
wiły się i szalały na śniegu. Zabawom i radości 
nie było końca. Po postoju ruszyliśmy z powro-
tem do naszej szkoły….

Uczniowie

„Z kopyta kulig rwie, hej kulig rwie…”

BABY STUDIO 
Vážení rodiče, milé děti, 

Baby studio zahájí svou činnost 7. 2. 2019, od 16.00 – 18.00 h v mateřské škole. Baby studio 
je určeno pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a chtějí si na mateřskou školu 
pomalu zvykat.

Těším se na vás, teta Karin. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při likvidování požáru  

hospodařského objektu v osadě Novina. 

Děkujeme.
Manželé Sikorovi 
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Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. 
Děkujeme, že jste při sbírce 2019 pro Charitu 
Jablunkov nasbírali rekordních: 979.046 Kč.

Jako poděkování za Vaši pomoc bude i v tomto 
roce každý měsíc sloužena mše sv. za všechny 
koledníky, organizátory, dárce a všechny, jež 
toto dílo jakkoli podporují. Pán Bůh ať Vám 
žehná!  
Obce, celk. výsledek: 2019 2018
Jablunkov 255 397 Kč 221 330 Kč
Mosty u Jablunkova 187 772 Kč 169 580 Kč
Návsí 115 639 Kč 103 887 Kč
Písek 85 795 Kč 76 749 Kč
Bukovec 79 118 Kč 67 035 Kč
Milíkov 53 378 Kč 51 044 Kč

Písečná 47 032 Kč 55 969 Kč 
Hrádek 59 886 Kč 61 535 Kč 
Bocanovice 35 104 Kč 37 281 Kč 
Horní Lomná 7 745 Kč 10 079 Kč
Dolní Lomná 37 634 Kč 51 738 Kč 
Hrčava 6 134 Kč 9 231 Kč
Košařiska 8 412 Kč 13 223 Kč 
CELKEM 979 046 Kč 928 681 Kč 

Tříkrálová sbírka 2019 na Jablunkovsku
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Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w styczniu.


