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V nových prostorách naší školy se 18. října 
2019 konala zajímavá beseda o odpadech. 

V rámci environmentální výchovy ve škole 
se žáci dozvěděli vše o systému nakládá-
ní s odpady. O této problematice jim přišla 

popovídat paní Ciencialová z fi rmy Nehlsen 
Třinec, která mimo výklad měla pro žáky 
připraveny ještě různé hry, skládanky, pexe-
sa a soutěže. Žáky tyto aktivity samozřejmě 
velmi bavily, protože za ně obdrželi i sladké 
odměny. V průběhu 2 výukových bloků získa-
li množství informací o tom, jak třídit odpa-
dy, do jakých nádob, kontejnerů či pytlů tyto 
patří. Nyní již ví, že třídění má smysl, protože 
velká řada odpadů je recyklovatelná a třídě-
ní tak přispívá k ochraně našeho životního 
prostředí, které je v současném světě velmi 
zatíženo právě skládkami ať už v přírodě či na 
dně moří a oceánů. Někteří mnohdy žasli nad 
možnostmi toho, co se dá dále z některých 
materiálů vyrobit. Žáci si hravou formou vy-
zkoušeli třídění skutečných věcí, obalů, před-
mětů, drobných elektrozařízení apod. Kéž 
jim vše, co v průběhu tohoto dopoledne za-
žili, utkví v paměti a dokážou to využít nejen 
ku prospěchu svému, ale nás všech, protože 
víme, že přece v nich je naše budoucnost 
a my všichni jsme součástí jednoho celku.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Beseda se zástupci � rmy Nehlsen Třinec
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Mateřská škola, třída Veverek, se opět vydala 
poznávat okolní obce. 

Po návštěvě v Horní Lomné děti a paní uči-
telky navštívili nejvýchodnější obec Buko-
vec. Polodenní výlet se uskutečnil 16.10., 
kdy naše třída již v ranních hodinách nastou-
pila do autobusu, směr Jablunkov, s přestu-
pem do obce Bukovec. Dobrodružství začína-
lo cestou po in-line stezce směrem k Hotelu 
Kempa. První zastávka byla u posilovacích 
strojů, kde si je děti pod dozorem pedagogů 
mohly vyzkoušet. Po krátké svačince jsme 
pokračovali v cestě dále, až ke zvolenému 
cíli. Na děti čekala pohádková louka, kde se 

společně snažili poznat danou pohádku, dle 
vyrobené sochy, stavby. Jakmile se sluníčko 
zatáhlo a začal foukat vítr, byl čas na teplý 
čaj, muff iny od paní učitelky a na plno dobrů-
tek, které děti měly v batůžcích. Čaj a poseze-
ní nám připravil Bar pod Kempóm. Když jsme 
nabrali opět sílu, čekala nás další dlouhá pro-
cházka k autobusové zastávce U Vernera, kde 
naše cestování pomalu končilo. Do školky 
jsme se vrátili všichni v pořádku, plní zážitků 
a krásných vzpomínek. 

Už teď se můžeme těšit na další společné po-
znávání okolních obcí, hurá na Hrčavu!

Mgr. Karin Stefková, Bc. Markéta Bojková

Polodenní výlet Bukovec
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První polodenní návštěvu jsme začali v Horní 
Lomné. Výlet začal hned ráno.  S příchodem 
dětí panovala dobrá nálada, s představou 

krásného dopoledne. Po svačince jsme se za-
čali oblékat a nesměli jsme zapomenout na 
batůžky, které byly naplněny sladkostmi. 
Cestování autobusem dodalo dětem další 
poznání. Po příjezdu do Horní Lomné jsme 

dětem za odměnu hezkého chování v auto-
buse koupily piškotky a křupky. Slunečnou 
procházkou jsme se vydali k penzionu U stu-
dánky, vedle kterého jsou dětské průlezky, 
což byl náš cíl cesty. Tady jsme si užívali la-
nové dráhy, průlezek, houpaček a spousty 
dalšího. Blížil se čas odpočinku a ten jsme 
strávili v penzionu, kde nám paní servírka 
připravila teplý čaj a mohli jsme si tady sníst 
naše dobrůtky z batůžků. Blížil se čas odjez-
du, společně jsme poděkovali za příjemné 
občerstvení a vydali se znovu k autobusu. 
Po cestě jsme si zpívali a povídali. V autobu-
se už nám kručelo v bříšku a vůně oběda nás 
přilákala do školky. Protože se výlet vydařil, 
dětem se líbil a hlavně cestování jsme spo-
lečně hezky zvládli, budeme přemýšlet o dal-
ším dobrodružství.

Mgr. Karin Stefková, Bc. Markéta Bojková

Polodenní výlet Horní Lomná
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Pravěk
Ve středu 23. října žáci 3. – 5. ročníku navští-
vili Muzeum Třineckých železáren. Muzeum 
pro ně připravilo výstavu o profesionálních 
a dobrovolných hasičích ve spolupráci s Ha-
sičským záchranným sborem Moravskoslez-
ského kraje a Muzeem Beskyd Frýdek Místek. 
Žáci shlédli vznik a vývoj požární ochrany v 
našem regionu za posledních 50 let. Viděli 
dobové ochranné výstroje, uniformy a foto-
grafi e. 

Nejvíce se ovšem těšili na povídání o pravěku. 
Setkali se s jedním z výtvarníků (Petrem Mod-
litbou), kteří se zabývají malbou a kresbou 
prehistorické fauny a fl óry i dávných předků 
člověka na našem území. V muzeu tak „ožil“ 
svět známých a méně známých živočichů 
obývajících naši planetu před miliony let. Po 
různých soutěžích a následných odměnách 
si žáci ohmatali velkou repliku mamuta a po-
byli v pravěké jeskyni. Malíř žákům každého 
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ročníku na rozloučenou nakreslil lebky pra-
věkých ještěrů. Nezapomněl také na věno-
vání. Před Muzeem si žáci prohlédli venkovní 
výstavu hutnických strojů.

Téhož dne následovala návštěva knihovny 
Třinec, která otevřela dětem své prostory 
a poutavým výkladem jedné z knihovnic 
seznámila naše žáky s fungováním knihov-
ny, představila zajímavé tituly ze své široké 
a pestré nabídky a taktéž informovala o dal-
ších aktivitách, které pro své návštěvníky or-
ganizuje. Velmi zajímavé bylo také nahlédnu-
tí do „zákulisí“ knihovny – tedy do míst, která 
jsou oku běžného návštěvníka zavřená. Žáci 
mohli vidět jednotlivé kroky, které musí kni-

hovníci s novými knihami uskutečnit, než je 
zařadí do police v knihovně a nabídnou je ve-
řejnosti. Vyzkoušeli si, jak probíhá evidence, 
příprava a zabezpečení knih před odcizením.

Mgr. B. Sadowá, Mgr. M. Byrtusová

Po letní přípravě se naši sportovci zúčastnili 
čtyř krajských závodů v přespolním běhu. 

21.9.2019 – Rýmařov, tam o cenné kovy bo-
jovala jen hrstka našich sportovců, ostatní 
bojovali s virózou. Vítězství dovezli do Lomné 

s přehledem svěřenci trenérky M. Podešva, 
a to sourozenci Halabrinovi, stříbro získala 
Pindurová.

28.9.2019 - Dolní Lomná, závodu se zúčast-
nili pouze sportovci z Lomné a Rýmařova, 

TJ Dolní Lomná z.s.
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bohužel nedorazili ani sousední oddíly . 
Proto jsme také při vyhlášení velmi často 
tleskali našim svěřencům. Na prvním místě 
se umístili: Sihelníková B., Halabrinová K., 
Halabrin R., Roženková a Kantor.

Druhé místo: Sihelníková A., Pindurová A., 
Pindur V. a Kawuloková T.

Bronz: Nogły J., Podešva K., Waclawková E., 
Kantorová J. a Sikora D. Gratulujeme!

3.10.2019 zavítali do našeho údolí ve spolu-
práci s Pavlem Bencem, bronzovým medai-
listou z olympiády v Calgary, nyní předsedou 
ÚBD SLČR, reprezentanti Fellner a Pěchoušek. 

Naši sportovci a závodníci ze SKI Mosty 
si spolu s nimi zatrénovali, zdokonalili se 
v technice na kolečkových lyžích a imitacích 
s holemi. Po tréninku následovala v sálu ho-
telu Pod Akáty beseda, které se zúčastnili 
i rodiče. Nesmírně si této akce vážíme a jsme 
rádi, že si kluci v tak náročné přípravě před 
Tour de SKI a Mistrovstvím světa našli čas 
a dorazili na východ republiky.

12.10.2019 – Jadwiga cross. Na tradiční vý-
běh do sjezdovky v Mostech u Jablunkova 
vyrazila 20-ti členná skupina našich sportov-
ců. Opět bylo na stupních vítězů hodně často 
slyšet jméno našich sportovců. Závod tradič-
ně proběhl za krásného podzimního počasí 
a všichni jsme si to užili.

20.10.2019 – Frenštát p.R. na závody do 
Frenštátu jsme opět vyrazili skoro všichni. 
Za krásného slunečného počasí a velké kon-
kurence hlavně místních atletických klubů 
si naši sportovci vedli velmi dobře.

Vítězství vybojoval Tyl, druhé místo Kawulo-
ková a třetí místo Halabrin R. Gratulujeme .

Ostatní: 5. Halabrinová, 8. Pindurová, 9. Po-
dešva, 5. Pindur, 12. Przywara, 5. Roženková, 
7. Waclawková, 11. Pustowka, 8. Tomanek, 
10. Kantorová, 6. Sikora, 7. Jochymek, 5. Szo-
tkowská.

Nyní naše příprava pokračuje a těšíme 
se na první sníh. Toho se snad dočkáme 
4.- 8.12.2019, kdy plánujeme opět tradičně 
vyrazit na soustředění do Tauplitz – Rakousko.

Beata Kluzová, trenérka 
FOTO: Krajský přebor ve Frenštátu p.R.

Bílý Kříž – trénink
více na: www.tjdolnilomna.cz
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We wtorek 22.10. w naszej szkole odbyło się 
szkolne koło recytacji, gdzie zostali wybrani 
najlepsi recytatorzy, którzy naszą szkołę 
reprezentowali 4.11. w kole obwodowym 
w Jabłonkowie. Oto oni: Joanna Nogły, Bartek 

Przywara, Adela Sihelníková, Klaudia 
Podešva, Karolina Kawulok, Szymon Nogły, 
Franciszek Jopek oraz Szymon Cieślar. 
Po konkursie recytatorskim wyjechaliśmy 
na spotkanie z pisarką oraz ilustratorką 

Dzień poezji oraz biesiada literacka

Poděkování za vzornou reprezentaci obce

Obecní úřad Dolní Lomná děkuje všem mla-
dým sportovcům TJ Dolní Lomná za vynikají-
cí výsledky na Krajských závodech v Rýmařo-
vě, Dolní Lomné, Mostech u Jablunkova a na 
Krajském Přeboru ve Frenštátě pod Radhoš-
těm.
Jsme rádi, že můžeme připomenout jejich 
úspěchy a zároveň jim vyslovit naše uznání, 
neboť si ani nedokážeme představit, jak těž-

ké musí být skloubit vrcholový sport se stu-
diem. 
Velké díky patří trenérům p. Beatě Kluzové 
a Mgr. Magdaleně Podešva, které se velkou 
měrou o tyto výsledky zasloužily. 
Poděkování za dosažené úspěchy patří i po-
řadatelům za to, že pro závody vytvořili vyni-
kající podmínky. 

Obecní úřad Dolní Lomná
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książek Małgorzatą Flis. Po spotkaniu dzieci 
mogły nabyć publikacje autorów oraz zdobyć 
autograf.

Następnego dnia pojechaliśmy do Teatru 
Cieszyńskiego na Coroczną akcję „Z książką 
na walizkach”, która polega na spotkaniach 
literackich w szkołach i bibliotekach na Zaol-

ziu. Pisarze z Polski, autorzy książek dla dzieci 
i młodzieży, przybliżają młodym czytelnikom 
swoją twórczość, prezentują książki, rozma-
wiają o lekturach. To wspaniały projekt, który 
zachęca dzieci do czytania oraz pozwala się 
im spotkać z autorami książek.

Grono pedagogiczne
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Dzień Jesieni
Każda pora roku ma swój urok, jesień impo-
nuje nam kolorami i obfi tością plonów. Jest 
również bardzo dobrym czasem na obserwo-
wanie zmian w przyrodzie i jej przygotowań 
do nadejścia zimy - opadające kolorowe liście 
i owoce drzew, gromadzenie przez zwierzęta 
zapasów na zimę, pojawienie się w lesie 
grzybów i odloty ptaków do ciepłych krajów. 
Dary jesieni  - liście, kasztany, żołędzie czy 
suszone owoce, wykorzystujemy podczas 
gier i zabaw, a także zajęć plastycznych. 
W piątek 18.10.  urządziliśmy sobie razem 
z naszymi kolegami szkolnymi święto jesieni. 

Pogoda była wietrzna i słoneczna, w sam raz 
do puszczania latawców. Biegaliśmy po łące 
ze sznurkami w ręku i było słychać nasz gło-
śny śmiech, bo puszczanie latawców to prze-
cież wielka frajda! Kiedy się zmęczyliśmy, to 
zjedliśmy pyszne „pieczoki“ z masłem i solą 
a potem poszliśmy przywitać panią jesień 
w naszym nowym wspaniałym ogródku. 
Trzeba było posadzić cebulki tulipanów, 
pograbić liście i przykryć zioła gałęziami, by 
je ochronić przed przyszłym mrozem. Ale się 
napracowaliśmy! 

Panie i dzieci z przedszkola
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Čas utíká jako voda v Lomňance a my už přes 
dva měsíce trávíme odpolední čas v naší 
družině. Spoustu zajímavého jsme za tu 
dobu stačili společně prožít, a proto se tady 
chceme trochu pochlubit.

V září jsme si na našem „Ostrově“ prošli kani-
balovu stezku, vrátili se v čase do pravěku, 
kdy jsme vyráběli zbraně, šperky a užili si 

pravěkou módní přehlídku. Překonávali jsme 
vzdálenost mezi stromy po laně, strašili se 
v kotelně a nedávno jsme v rámci projektu 
Život našich předků viděli výrobu sýra 
v zemědělském dvorku. 

Tímto moc děkujeme panu Radku Gomolovi 
za velmi poučné odpoledne a těšíme se na 
další spolupráci.      Děti a vychovatelky ŠD

Dne 11. 11. 2019 zavítal do naší družinky pan 
Roman Kokociński, lidový řezbář a výtvarník 
z Polska.
Pod jeho odborným vedením si děti z české 
a polské družiny samy vymalovaly jeho ručně 

vyřezávané koníčky. Jelikož je pan Roman 
velkým nadšencem husitství a středověkých 
bitev předvedl také k velké radosti kluků svou 
vlastnoručně vyrobenou zbroj. Bylo to velmi 
příjemné odpoledne. Vychovatelky ŠD

Novinky ze školní družinky

Výtvarné dílny ve školní družině
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ – DNE 22.12.2019 

U LOMŇANSKÉHO MUZEA
od 9.00 – 16.30 hodin 

Kapry zabíjíme, stahujeme, kucháme
Fa Petr Krause 

VÁŽENÍ OBČANÉ,
dovolujeme si Vás informovat, 

že je možné pronajmout si od obce 
Dolní Lomná plošinu. 

Poplatek za pronájem včetně 
obsluhy je účtován 

ve výši 250,- Kč/½ hod., i za každou 
další započatou ½ hod,

+15,- Kč za 1 km

UPOZORNĚNÍ: 
Žádáme občany, kteří mají vodoměr, 
aby do konce prosince 2019 nahlásili 

jeho stav na Obecní úřad Dolní 
Lomná, a to buď telefonicky 

- tel. 558 358 720, 558 357 411,
 osobně nebo emailem na 

halina.zielinova@dolnilomna.eu nebo 
marie.czudkova@dolnilomna.eu.

 
OBECNÍ ÚŘAD  DOLNÍ LOMNÁ  

 SRDEČNĚ ZVE   
Všechny seniory z Dolní Lomné na 

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU   
 
Kde :   HOTEL POD AKÁTY   
Kdy:   8.12.2019   
                           OD 13.00 HODIN 

 
      PROGRAM: 
 

- VYSTOUPENÍ   ŽÁKŮ  ČESKÉ A POLSKÉ ŠKOLY 
- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „GOIDOL“ (GOROLSKÝ IDOL) 
- KAPELA 

 
Těšíme se na setkání s Vámi.                               
                                                                         Renata Pavlinová, starostka obce 
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Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce obce 
Dolní Lomná č. 1/2002 o rozsahu, způsobu 
a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad 
ve schůdnosti na místních komunikacích 
a průjezdných úsecích silnic a úsecích místních 
komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - 
VYHLÁŠCE O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ 

Vymezení pojmů

1. Zimní údržbou pozemních komunikací se 
rozumí zmírňování závad, které vznikly 
pověrnostními vlivy a podmínkami za 
zimních situací na místních komunikacích 
a průjezdních úsecích silnic. 

2. Období zimní údržby začíná kalendářně, 
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích v platném znění, 1. listopadu 
a končí 31. března následujícho roku. 

 Pokud vznikne zimní povětrnostní situace 
mimo toto defi nované období, zmírňují se 
závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komuni-
kace bez zbytečných odkladů přiměřeně 
k vzniklé situaci. 

3. Pro účely plánu zimní údržby místních 
komunikací obec rozhodla o tomto pořadí:

  a) I. pořadí: pozemní komunikace – chod-
níky na mostech přes řeku Lomnou, a to: 

Ev. č. 01151 – 3 přes řeku Lomnou v obci 
Dolní Lomná (délka chodníku 31 m, šířka 
1,60 m, plocha chodníku činí 50m2), 
Ev. č. 01151 – 4 přes řeku Lomnou v obci 
Dolní Lomná (délka chodníku 31 m, šířka 
2,10 m, plocha chodníku činí 65m2)

   b) II. pořadí: místní komunikace II. třídy, 
Novina, chodník od areálu Matice slezské 
po čp. 125 - po čp. 149 oboustranně (pra-
covník OÚ frézou), Jestřábí, točna ČSAD 
Jestřábí, Křínov, Matysy, Policie ČR.

  c) III. pořádí: místní komunikace III. třídy, 
Mlýny, Vodní Pila, Matušky,Řeka, Urbaška, 
Fojtová louka, Firuvka, Pod pilu, Glo-
včín, Mionší, Budzoše, Do Stefka, Války, 
Borovina, Radošonka, (Latkula – jen ze 
souhlasem dodavatele a jeho technických 
možností), Mostořonka, Ondráše, Skalka 
(hájenka 376) 

  d) IV. pořádí: účelová komunikace

Plán zimní údržby byl projednán a schválen na 
14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná 
dne 6. 6. 2012, usnesením č. 14/618. Plán zimní 
údržby, který byl schválen na 18. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 22. 12. 2008, se 
usnesením č. 18/813 ruší).

Renata Pavlinová, starostka obce

Plán zimní údržby

PLUŽENÍ 
ZAJIŠŤUJE…

V zimním období 2019-2020 
bude provádět zimní údržbu míst-

ních komunikací:
Od čp. 270 směr Jablunkov (vše) 

– p. Krzok, Dolní Lomná čp. 77 
(tel. 725 496 913)

Od Budzoša přes Jestřábí, Kantořon-
ki (p. Michalík) 

přes Mionší a zpět přes Glovčín, 
Fojtovou louku, ČD po Urbašku 

- p.Martynek Roman, Dolní Lomná 
232 (tel. 603 216 738).
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USNESENÍ 
8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.9.2019 

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné
Zastupitelstvo obce Dolní Lomná
I. U r č u j e 
8/293 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou 
8/294 Ověřovatelé zápisu p. JUDr. Josef Zu-

bek, p. Miroslav Stefek 
8/295 Návrhovou komisi ve složení p. Mgr.  

Jana Kufová, p. Pavel Machnik, p. Ma-
rek Mohyla 

II. S c h v a l u j e
8/296 Předložený program 8. zasedání zastu-

pitelstva obce Dolní Lomná
8/297 Čerpání rozpočtu k 31.8.2019 v příjmo-

vé části 14 293 713,67 Kč a ve výdajové 
části ve výši 13 254 163,71 Kč a rozpoč-
tové opatření č. 2 ve výši 4 444 879,00 Kč 
v příjmové části i ve výdajové části

8/298 Navýšení a příjem dotace ve výši 
1 426 000 Kč z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury pro rok 2019 
na akci „Cyklostezka údolím Lomné - 
III. etapa, úsek 10 a 11“ 

8/299 Příjem dotace ve výši 8 700 000 Kč ze 
Státního fondu životního prostředí ČR 
na akci „Podpora výměny kotlů v obci 
Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek“ 
a uzavření Smlouvy č. 03321961 o po-
skytnutí podpory ze státního fondu 
Životního prostředí ČR

8/300 Program obce Dolní Lomná pro po-
skytování návratných fi nančních vý-
pomocí na předfi nancování výměny 
kotlů na pevná paliva v rámci progra-
mu „Kotlíková dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“ – SFŽP

8/301  Žádost občanů o návratnou fi nanční 
výpomoc v rámci programu obce Dol-
ní Lomná pro poskytování návratných 
fi nančních výpomocí na předfi nan-
cování výměny kotlů na pevná paliva 
v rámci programu „Kotlíková dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

8/302 Smlouvu o poskytnutí návratné fi nanč-
ní výpomoci z Programu pro poskyto-
vání dotací nebo návratných fi nanč-
ních výpomocí pro občany

8/303 Příjem dotace na - „5.1. a Energetické 
úspory víceúčelového obecního objek-
tu“- Státní fond ŽP - „5.1. b Energetické 
úspory víceúčelového obecního objek-
tu“ - Státní fond ŽP

8/304 Příjem dotace ve výši 100 000,- Kč na 
projekt „Veřejné grantové řízení Stro-
my 2019 - ČEZ a uzavření Smlouvy 
o poskytnutí nadačního příspěvku 
č. STR 44_19

8/305 Příjem daru ve výši 3 000,- Kč na pokrytí 
fi nančních nákladů spojených s organi-
zací IX. ročníku vozatajských závodů 

8/306 Příjem daru ve výši 5 000,- Kč na pokrytí 
fi nančních nákladů spojených s organi-
zací XII. Euroregionálního jarmarku

8/307 Příjem daru ve výši 5 000,- Kč pro čin-
nost sboru dobrovolných hasičů 

8/308 Reklamní plnění – fi rma ORFA a.s.
8/309 Reklamní plnění – fi rma Elektromontá-

že BLESK s. r.o.
8/310 Smlouvu o dílo (zimní údržba místní 

komunikací) – Správa silnic MSK
8/311 Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

Správa železniční dopravní cesty
8/312 Dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů 

na pořízení 14 ks zásahový oděv PA-
TRIOT a 14 ks tričko

8/313 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Obnova 
mostních objektů“ – řkm 6,561 (SO 201) 
posun termínu realizace stavby

8/314 Smlouvy o poskytnutí dotace na kofi -
nancování projektu „Kotlíková dotace 
– RD 91, RD 89, RD 275, RD 119

8/315  Žádost o změnu zápisu Základní ško-
ly a Mateřské školy Dolní Lomná 149, 
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příspěvková organizace v rejstříku škol 
a školských zařízení (Rozhodnutí – změ-
na zápisu ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, 
příspěvková organizace v rejstříku škol 
- navýšení kapacity školní jídelny, navý-
šení kapacity školní jídelny – výdejny)

8/316 Žádost o schválení záměru bezúplatné-
ho pronájmu nebytových prostor círk-
ví evangelické výuky a evangelického 
náboženství a pro činnost Baby studia 
– Základní  škola a Mateřská škola Dolní 
Lomná 149, příspěvková organizace 

8/317  Přijetí fi nančního daru na nákup učeb-
ních a didaktických pomůcek – Základ-
ní škola a  Mateřská škola Dolní Lomná 
149, příspěvková organizace 

8/318  Přijetí fi nančního daru na nákup spor-
tovního vybavení - Základní škola a Ma-
teřská  škola Dolní Lomná 149, příspěv-
ková organizace 

8/319 Uvolnění fi nančních prostředků z re-
zervního fondu na rekonstrukci školní 
výdejny a  jídelny ve výši 42 000,– Kč 
a dofi nancování této investice ve výši 
33 000,- Kč - navýšení příspěvku na rok 
2019, Základní škola s polským jazy-
kem vyučovacím Dolní  Lomná

8/320  Navýšení rozpočtu o 20 000,- Kč - Ma-
teřská škola – Przedszkole Jablunkov, 
Dolní Lomná 70 (úpravy hygienického 
zařízení a dovybavení nové třídy)

8/321  Žádost o zařazení objektu čp. 99 do na-
hradních projektů odkanalizování obce 
formou  domovní ČOV

8/322  Žádosti o zařazení pozemků do změny 
ÚP (p.p.č. 1227/33, 1227/32, 1227/35, 
592/2,  1307/31, 1015/1, 1016/2, 1183/2)

8/323  Poskytnutí 6 000,- Kč na dokoupení 
sedaček do vozidla FORD TRANZIT 
– TJ Dolní Lomná

8/324  Neposkytnutí dotace - Baby Box, Praha 
8/325  Pronájem plošiny pro občany Dolní 

Lomné ve výši 250,- Kč/½ hod. a za ka-
ždou další započatou ½ hod. vykonané 
práce 

8/326  Souhlas se stavbou na pozemku 
p.č. 363/1 k.ú. Dolní Lomná 

8/327  Darovací smlouvu části pozemku 
p.č. 2466/1 k.ú. Dolní Lomná

8/328 Provozní řád Pro trvalý provoz – Doda-
tek č. 1 – čistírna odpadních vod Dolní 
Lomná 

8/329  Navýšení příspěvku na provoz - Základ-
ní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 
149, příspěvková organizace (el. ener-
gie a plyn 25 302,- Kč)

8/330  Navýšení odpisového plánu (odpisy na 
pánev ve výši 8 306,- Kč) včetně navý-
šení  příspěvku na provoz na rok 2019 
o tuto částku

8/331  Přidělení bytů v bytovém domě čp. 186
8/332 Výměna střechy na bytovém domě čp. 

186 včetně výměny střešních oken – 10 ks
8/333 Nabídky na výměnu plynového kotle 

v obecních bytech čp. 186, 149

III.  B e r e   n a   v ě d o m í
8/334 Kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání 

zastupitelstva obce
8/335  Realizaci staveb: 
 - „Dolní Lomná – čistění odpadních vod 

– ČOV“ - Ministerstvo životního prostře-
dí ČR - Moravskoslezský kraj

 - „Přírodní zahrada u mateřské školy 
s polským jazykem vyučovacím v Dolní 
Lomné“ – Státní fond životního prostře-
dí ČR

 - „Obnova mostních objektů SO 201  
Most“ – Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR

 - „Obnova mostních objektů SO 202 
Lávka“ – Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR

 - „Odstranění havarijního stavu most-
ního objektu Glovčín IDČM 704628, k.ú. 
Dolní Lomná“ LČR, s.p.

  - „Cyklostezka údolím Lomné – III. eta-
pa, úsek 10 a 11“

8/336  Protokol o otevírání obálek a posou-
zení a hodnocení nabídek na stavební 
práce „Prodloužení cyklostezky z Dolní 
Lomné“ – Jablunkov – Mosty u Jablun-
kova – SOJ
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8/337 Zpracování projektové dokumentace 
na vodní díla včetně průzkumných vrtů

8/338 Čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2019 
– Základní škola s polským jazykem vy-
učovacím 

8/339 Závěrečný účet za rok 2018 – Sdružení 
obcí Jablunkovska 

8/340  Zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2018 – Sdružení obcí 
Jablunkovska Dolní Lomná

8/341 Projekt „Integrované postupy obnovy 
lesního a vodního ekosystému v reak-
ci na klimatické změny – Povodí řeky 
Odry a Oravice“ 

8/342 Projektovou fi ši pro strategické projek-
ty Moravskoslezského kraje 2019 - 2027 

8/343 Návrh řešení odpadového hospodářství
   -  kamerový systém
   -  informační tabule
   -  výzva podnikatelům 
  - výběrové řízení – Sdružení obcí  

  Jablunkovska
   -  změna způsobu likvidace TKO  

  majitelů rekreačních chat
   -  evidenční systém 
8/344  Výzvu k zaplacení poplatku za lázeň-

ský nebo rekreační pobyt a poplatku z 
ubytovací kapacity dle Obecně závazné 
vyhlášky obce Dolní Lomná čp. 1/2010, 
o místních poplatcích nedoplatků pod-
nikatelských subjektů 

8/345 Zápis ze schůzky členů výběrové komise 
pro výběr nájemníků v budově čp. 186

8/346  Žádost o přidělení bytu – p. Szotkowski 
8/347  Připravu XII. Ročník euroregionálního 

jarmarku 
8/348  Žádost o příspěvek z rozpočtu obce 

Dolní Lomná ve výši 50 000,- Kč na rok 
2020 - TJ Dolní Lomná 

8/349 Informace o návrhu poskytnutí daru 
– chata Skalka

8/350 Memorandum o vzájemné spolupráci 
mezi obcemi Mosty u Jablunkova, Hor-
ní  Lomnou a Dolní Lomnou

8/351 Žádost o předložení cenové nabídky na 
zimní údržbu místní komunikace 

IV.  N e s c h v a l u j e 
8/352 Žádost o snížení vodného

V. U k l á d á 
8/353 Zahrnout do rozpočtu obce Dolní 

Lomná na rok 2020 žádost TJ Dolní  
Lomná 

 Termín: zasedání, na kterém bude na 
programu schválování rozpočtu 

 Odp.: p. Marie Czudková
8/354 Pozvat p. Szotkowského - Chata Skalka 

ve věci daru 
 Odp.: p. Halina Zielinová 
 Termín: příští zasedání zastupitelstva 

obce
8/355 Pozvat občany, kteří mají schválenou 

žádost o kotlíkovou dotaci k předání 
informaci o poskytnutí půjčky z Pro-
gramu obce Dolní Lomná pro poskyto-
vání návratných fi nančních  výpomoc 
na předfi nancování výměny kotlů na 
pevná paliva v rámci programu „Kotlí-
ková dotace v Moravskoslezském kraji 
– 3. výzva“

  Termín: příští zasedání zastupitelstva 
obce

 Odp.: p. Halina Zielinová 
8/356  Přípravit novou obecně závaznou vy-

hlášku o místním poplatku za provoz 
systému shromážďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu

  Termín: příští zasedání zastupitelstva 
obce

 Odp.: p. Halina Zielinová 
Renata Pavlinová, starostka obce 

Miroslav Stefek, místostarosta obce
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Harmonogram svozu 2020

HARMONOGRAM
SVOZU KOMUNÁLNÍHO 

DOLNÍ LOMNÁ 2020
1 X ZA 3 TÝDNY:

6.1.2020 13.7.2020
27.1.2020 3.8.2020
17.2.2020 24.8.2020
9.3.2020 14.9.2020

30.3.2020 5.10. 2020
20.4.2020 26.10.2020
11.5.2020 16.11.2020
1.6.2020 7.12.2020

22.6.2020

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA NEHLSEN TŘI-
NEC S.R.O. V JABLUNKOVĚ

 /ZDARMA/

HARMONOGRAM 
SEPAROVANÉHO 

ODPADU
(v pytlích - papír, plast)

SVOZOVÉ DNY:
2.1.2020 15.7.2020

29.1.2020 12.8.2020
26.2.2020 9.9.2020
25.3.2020 7.10.2020
22.4.2020 4.11.2020
20.5.2020 2.12.2020
17.6.2020

Po 8.00 - 16.30 hod.
Út  8.00  - 14.30 hod.
St 8.00  - 16.30 hod.
Čt 8.00  - 14.30 hod.
Pá 8.00  - 14.30 hod.
So 7.30  - 12.00 hod.

SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Datum sběru Den Stanoviště kontejnerů Kontejner 40m3

16.5.2020
24.10.2020 sobota

Jestřábí – točna 1

Řeka – rest. Mánes 1

Mlýny 1
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Inzerce

UPOZORNĚNÍ: 

Kalendáře na rok 2020 jsou k 
vyzvednutí na Obecním úřadě pro 

občany Dolní Lomné zdarma
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  

Dolní

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

listopadu

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w listopadzie
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