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Milí spoluobčané,
Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků  

a hodně osobních a pracovních úspěchů  
v novém roce

Přeje Obecní úřad Dolní Lomná

Pogodnych Świąt Bozego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku

życzy Urząd Gminny Łomna Dolna
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Vážení a milí spoluobčané,

rok 2019 se blíží k závěru, proto nám dovolte, abychom se zmínili o nejpodstatnějších aktivi-
tách obce v krátkém ohlednutí za právě uplynulým rokem. 

Obec hospodaří s rozpočtem  95.423.428,- Kč,  z toho  daňové příjmy činí 10,8 mil. Kč, mimo 
daňovou výtěžnost se podařilo získat částku 84,6  mil. Kč. Naší obci se daří realizovat investiční 
a neinvestiční projekty díky národním, ale zejména díky evropským dotacím. 

Mezi nejdůležitější investiční akce letošního roku patří:

Zhodnocení roku 2019

Projekt Popis Nositel Zdroj financování

“Dolní Lomná – 
čištění odpadních 
vod – domovní 
ČOV“

Předmětem projektu je výstavba 124 DČOV 
včetně  provozování čistíren odpadních vod po 
dobu 10 let, zřízení monitoringu,  rekonstrukce 
stávající ČOV Řeka včetně pořízení kalolisu a vy-
tvoření podmínek pro zvýšení účinnosti čištění 
odpadních vod na stávající ČOV, dále snížení ob-
jemů odvozu odpadů z provozu ČOV a vytvoření 
podmínek pro řízenou a ekologickou likvidaci 
nadměrných kalů provozovaných DČOV. Účelem 
projektu je rekonstrukce stávající ČOV a inten-
zifikace čistírenského procesu včetně snížení 
objemu vyvážených odpadů nezpracovatelných 
v provozu ČOV a umožnění  řízené likvidace nad-
měrných kalů z DČOV. Na stávající ČOV budou 
svážené kaly ze 124 DČOV. Projekt zajistí snížení 
provozních nákladů na stávající ČOV. 

Jedná se o pilotní  projekt v rámci ČR. Projekt 
řeší odvádění odpadních vod z jednotlivých 
nemovitostí situovaných v rozptýlené zástav-
bě obce formou domovních čistíren odpadních 
vod.

Proběhlo  2x výběrové řízení, jelikož do 1. kola 
soutěže se nepřihlásila žádná dodavatelská fir-
ma. Byl vybrán zhotovitel stavby a v letošním 
roce bylo realizováno 84 ks DČOV, stavba bude 
pokračovat i v roce 2020 a  bude vybudováno 
dalších 40 ks DČOV. Bylo zkolaudováno celkem 
62 ks DČOV a povolování jednotlivých DČOV 
probíhalo ve 3 povolovacích řízeních. Počet by-
tových jednotek, které budou připojeny k nově 
realizovaným  DČOV: 158 ks. Celková kapacita 
realizovaných DČOV: 643 EO.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR
Moravskoslezský 
kraj
Občané
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Projekt Popis Nositel Zdroj financování

Díky vstřícnosti MŽP obec nemusí financovat 
stavbu ze svých peněz před obdržením dotace  
(cca 26 mil. Kč, kdy rozpočet obce bez dotací činí 
10 mil.), ale dotace MŽP bude uvolňována prů-
běžně, což nezatíží rozpočet obce. 
Vysoutěžené náklady stavby.……..... 27,5 mil. Kč
Stávající méněpráce na stavbě........... 1,1 mil. Kč
Stávající náklady stavby…….......….. 26,4 mil. Kč
Výše dotace z MŽP ČR……….….…... 16,9 mil. Kč
Další navýšení dotace z MŽP…............ 1,0 mil. Kč
Moravskoslezský kraj………...........…. 2,1 mil. Kč
Příspěvek občanů…….................…… 1,2 mil. Kč
Stávající podíl obce……..............……. 5,2 mil. Kč
V současné době probíhají jednání s Moravsko-
slezským krajem o dalším navýšení dotace.

„Přírodní zahrada 
u mateřské školy 
s polským jazy-
kem vyučovacím“

Cílem projektu je environmentální vzdělávací 
program, jehož cílem je vytvářet u dětí kladný 
vztah k životnímu prostředí, přírodě a její ochra-
ně, dále  realizace ozelenění zahrady a poříze-
ní hracích zahradních prvků. Celkové náklady 
550 tis. Kč, podíl dotace 453 tis. Kč, podíl obce 
97 tis. Kč.
Projekt byl dokončen k 30.9.2019. V současné 
době probíhá závěrečné vyhodnocení projektu.

Obec Dolní 
Lomná 

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR

„Vrtaná studna 
Křínov“

V rámci posílení zdrojů pitné vody obec zrealizo-
vala další vrtanou studnu v osadě Křínov. Celko-
vé náklady projektu 532 tis. Kč.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní 
Lomná

„Vrtané studny 
Jestřábí“

V rámci posílení dodávky pitné vody obec zreali-
zovala další 2 vrtané studny v Jestřábí. Náklady 
projektu byly realizovány v 648 tis. Kč.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní 
Lomná

„Podpora výměny 
kotlů v obci Dolní 
Lomná“

Obec obdržela dotaci ve výši 8,7 mil. Kč pro 
občany, kteří realizují výměnu kotlů v rámci 3. 
výzvy. Projekt řeší výměnu 40 ks kotlů, z toho 
předmětem realizace je: 8 ks tepelné čerpadlo, 
18 ks kotel na biomasu, 14 ks plynový kotel 
včetně rezervy výměny kotlů v počtu 5 ks. V této 
souvislosti informujeme, že Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR navýšilo alokaci dotace o další 
0,5 miliardy Kč pro Moravskoslezský kraj, který 
v současné době připravuje dotace a podmínky 
čerpání „kotlíkové dotace“, pro účely realizace 
i projektů ze zásobníku.

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR
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Projekt Popis Nositel Zdroj financování

„Snížení energe-
tické náročnosti 
obecních budov“

Dotaci z prostředků  Ministerstva životního pro-
středí ČR na podporu výměny kotlů naše obec 
použije na snížení energetické náročnosti obec-
ních budov. V letošním roce  byl zrealizován 
energetický projekt, projekt stavebních prací 
včetně povolení stavby. Současné době se při-
pravuje žádost o dotaci z prostředků Minister-
stvo životního prostředí ČR.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
životního 
prostředí ČR

„Kanalizace obce 
včetně čistírny 
odpadních vod – 
Mlýny“

Obec předložila  žádost o dotaci z prostředků EU 
na stavbu kanalizačního řádu včetně výstavby 
čistírny odpadních vod v osadě Mlýny. Čistírna 
odpadních vod je koncipována na 300 ekvivalent-
ních osob, kde se počítá i s napojením části obce 
Bocanovice. Projekt byl zařazen do zásobních 
projektů. Obec zpracovala druhou žádost o po-
skytnutí dotace, tentokrát  z Národních projektů  
MŽP a se svou žádostí uspěla a obdržela dotaci ve 
výši 10,7 mil. Kč. V současné době obec řeší různé 
varianty stavby. Z důvodu probíhajících soused-
ských sporů a  nesouhlasného stanoviska jedno-
ho vlastníka stavbou dotčených  pozemků obec 
složitě řeší změnu územně povoleného projektu 
a hledá optimální možné řešení stavby. 

Obec Dolní 
Lomná 

Ministerstvo 
životního  
prostředí ČR

„Obnova most-
ních objektů  
– SO 201 Most“

Předmětem projektu byla realizace nového mos-
tu Koloř. Na základě požadavku Povodí Odry byl 
most o 3 m prodloužen. Byla přiznána dotace ve 
výši 4,7 mil. Kč. Termín realizace 11/2019. Stavba 
je zkolaudována a uvedena do provozu.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
pro místní  
rozvoj ČR

„Obnova most-
ních objektů  
– SO 202 Lávka“

Projekt řeší realizaci nové lávky v areálu Matice 
slezské. Byla přiznána dotace ve výši 2,2 mil. Kč. 
Termín realizace 9/2019. Stavba byla zkolaudo-
vána a uvedena do provozu.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo  
pro místní 
rozvoj ČR

„Cyklostezka 
údolím Lomné – 
III. etapa“

Obec obdržela dotaci ve výši 11,0 mil. Kč na 
realizaci III. etapy cyklostezky včetně výstavby 
nového mostu, 2 propustí a posunu koryta řeky 
Lomná, vedoucí až po katastrální území obce 
Horní Lomná. Stavba byla kolaudována ve 2 sa-
mostatných řízeních, posun koryta byl kolaudo-
ván samostatně. Stavba je uvedena do provozu. 
Projekt byl realizován 9/2019.

Obec Dolní 
Lomná

Státní fond 
dopravní 
infrastruktury

„Výměna střešní 
krytiny včetně 
výměny střešních 
oken“ – Bytový 
dům 186

Z důvodu špatného stavu střešní krytiny a stavu 
střešních oken v počtu 10 ks na bytovém domě 
byly operativně zahájeny stavební práce. Na zá-
kladě výborového řízení byl vybrán zhotovitel 
projektu, který stavbu realizoval v průběhu září 
a října 2019.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní 
Lomná
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Projekt Popis Nositel Zdroj financování

 „Veřejné granto-
vé řízení Stromy 
2019“

Díky grantovému příspěvku Nadace ČEZ ve 
výši 100 tis. Kč byla provedena výsadba 668 ks 
stromků a keřů Pod polesím. Zahájení revitaliza-
ce zeleně podél krajské silnice v osadě Zátoka se 
zúčastnili žáci obou lomňanských škol. Termín 
realizace 9/2019.

Obec Dolní 
Lomná

Nadace ČEZ

„Realizace nového 
mostu Glovčín 
včetně obslužné 
komunikace“

Z důvodu havarijního stavu mostu Glovčín a na 
základě žádosti obce Dolní Lomná Lesy ČR při-
stoupily k realizaci nového mostu. V současné 
době projekt je v realizaci.

Lesy ČR, 
s.p.

Lesy ČR, s.p.

„Výstavba byto-
vých jednotek“

Z důvodu velkého zájmu o přidělení bytu v naší 
obci, byla zpracována studie výstavby bytových 
jednotek v areálu bývalých Českých drah. V sou-
časné době probíhá výběrové řízení na zpraco-
vatele projektové dokumentace projektu. Obec 
se bude ucházet o přidělení dotace na výstavbu 
bytových jednotek z prostředků Ministerstva fi-
nancí ČR.

Obec Dolní 
Lomná

Ministerstvo 
financí ČR

„Podpora ze stra-
ny obce občanům 
v souvislosti s čer-
páním kotlíkových 
dotací“

Obec v letošním roce podpořila 4 projekty na 
nové zdroje tepla částkou 10.000 Kč na 1 zdroj,  
dále zajistila administraci projektů (žádost o do-
taci včetně vyúčtování). 
V rámci 1., 2. a 3. výzvy celkem obec podpořila 
25 projektů o finančním objemu 250 tis. Kč.

Obec Dolní 
Lomná

MŽP, KÚ MSK, 
Obec Dolní 
Lomná

Provozování pošty Od 1.7.2016 provozuje poštu obec Dolní Lomná, 
jedná se  o samostatnou Poštu Partner, PSČ 739 82

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní 
Lomná

Provozování „Ho-
telu pod Akáty“

Od 1.3.2017 obec Dolní Lomná provozuje hotel, 
hospodaření je ziskové ve finančním průměr-
ném objemu cca 300 tisíc Kč/1 rok. Restaurace, 
sál a ubytovací kapacita jsou velmi dobře vyu-
žívány a navštěvovány. Obec v tomto zařízení 
zaměstnává 6 osob formou hlavního pracovního 
poměru a několika dohod o provedení práce.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní 
Lomná

Provozování 
„Chráněného 
bydlení“

Od 1.7.2007 obec získala koncesi a provozuje 
celkem 11 bytů pro potřebné, kde v rámci obce 
je poskytována pečovatelská služba.

Obec Dolní 
Lomná

Obec Dolní 
Lomná

V letošním roce a v minulých létech se poda-
řilo zrekonstruovat všechny budovy v majet-
ku obce: obě základní školy včetně výstavby 
tělocvičny a dovybavení školní jídelny, obou 
základních a obou mateřských škol potřeb-
nou technikou, inventářem, potřebnými po-
můckami a vybavením, bytový dům čp. 186, 

nově vybudován objekt domu s pečovatel-
skou službou,  požární zbrojnice, informační 
centrum a Lomňanské muzeum, dále bylo 
provedeno zateplení obecního úřadu. V ne-
poslední řadě byly zrekonstruovány místní 
komunikace kromě Firůvky, Smyrečí - Boro-
viny a Valky, které bychom chtěli zrealizovat.  
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V souvislosti s rozsáhlou stavební činnosti na 
území obce děkujeme občanům za mimořád-
né pochopení a toleranci při výstavbě. Této 
součinnosti si velmi vážíme.
Vážení spoluobčané, 
rok 2019 byl pro naši obec rokem úspěšným. 
Těší nás, že se podařilo  realizovat potřebné 
investiční a neinvestiční projekty. Za dobře 
vykonanou práci a aktivní přístup děkujeme 
členům zastupitelstva obce, výborům, komi-
sím, kolektivu obou základních a mateřských 

škol,  Klubu důchodců, SDH, TJ, KST, SSK 
Dolní Lomná, členům spolků, klubů, jednot, 
zaměstnancům úřadu a všem, kteří se zapo-
jili do veřejné práce. V neposlední řadě dě-
kujeme občanům za podporu, které se nám 
dostalo.
Přejeme všem klidné a radostné svátky vá-
noční a do nového roku 2020 hlavně pevné 
zdraví, spokojenost a porozumění.

Renata Pavlinová,  starostka obce
Miroslav Stefek, místostarosta obce

USNESENÍ
9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 11. 2019

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná
I.  U r č u j e 

9/357 Zapisovatelku  p. Renata Pavlinová
9/358 Ověřovatelé zápisu p. Miroslav Stefek, 

p. Alois Kawulok 
9/359 Návrhovou komisi ve složení p. Pavel 

Machnik, p. Mgr. Jana Kufová, p. Marek 
Mohyla

II.  S c h v a l u j e

9/360 Předložený program 9. zasedání zastu-
pitelstva obce Dolní Lomná

9/361 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu 
obce Dolní Lomná

 ve výši 95 423 428,- Kč v příjmové části 
i ve výdajové části  

9/362 Smlouvu č. 03271861 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci  „Přírodní zahrada 
u mateřské školy s polským jazykem 
vyučovacím v Dolní Lomné“   

9/363 Dodatek č. 421/C1/2019/1 ke Smlouvě 
o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2019  na akci 
„Cyklostezka údolím Lomné – III. eta-
pa, úsek 10 a11“ – navýšení dotace 

9/364 Smlouvu o poskytnutí dotace na kofi-
nancování projektu „Kotlíková dotace 
– RD 28

9/365 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 
na kofinancování projektu v rámci 
„Kotlíkové dotace“ ve výši 10 000,- Kč 
– RD 101

9/366 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc   – č.j. 
1051/176/2019/ 

9/367 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1006/176/2019/

9/368 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z Programu pro 
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poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc  – č.j. 
1012/176/2019/

9/369 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí   /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1005/176/2019/

9/370 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí   /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1036/176/2019/

9/371 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí  /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1003/176/2019/

9/372 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí   /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1038/176/2019/

9/373 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí  /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1037/176/2019/

9/374 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí  /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1053/176/2019/

9/375 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 

finančních výpomocí /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č .j. 
1054/176/2019/

9/376 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí  /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1055/176/2019/

9/377 Smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční  výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí  /viz Žádost 
o návratnou finanční výpomoc – č.j. 
1071/176/2019/

9/378 Dar na publikaci o válečných 
veteránech 

9/379 Přijetí finančního daru na  nákup se-
dacích vaků  a podsedáků do školní 
knihovny – Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Lomná 149, příspěvková 
organizace 

9/380 Zařazení objektů čp. 308, čev. 246 do 
náhradních projektů odkanalizování 
obce formou domovní ČOV

9/381 Žádosti o zařazení pozemků do změny 
ÚP 

 - p.p.č. 700, 994/2 k.ú. Dolní Lomná 
 - 718/50 k.ú. Dolní Lomná (vlastní  

úhrada nákladů/)
9/382 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou 

službou čp. 291 
9/383 Přidělení bytu v bytovém domě  

čp. 186
9/384 Darovací smlouvu na poskytnutí 

finančního daru ve výši 20 000,- Kč 
v těžké životní situaci 

9/383    Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– Obec Dolní Lomná, GasNet, s.r.o.,               
GridServices, s.r.o.  
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9/385 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Dolní Lomná – Klub důchodců 
Dolní Lomná – Český svaz včelařů, zá-
kladní organizace Dolní Lomná – SSK 
Dolní Lomná – ZO ČSPO Nový Jičín

III.        B e r e   n a   v ě d o m í

9/386 Kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání 
zastupitelstva obce

9/387 Realizaci stavby „Dolní Lomná – čistění 
odpadních vod – ČOV“ - Ministerstvo               
životního prostředí ČR 

9/388 Dokončení realizace stavby  „Přírodní 
zahrada u mateřské školy s polským 
jazykem vyučovacím v Dolní Lomné“ 
–   Státní fond životního prostředí ČR

9/389 Dokončení realizace stavby  „Cyklo-
stezka údolím Lomné – III. etapa, úsek 
10 a 11“ /2x kolaudace – kolaudační 
souhlas na stavbu a  kolaudační sou-
hlas úpravy koryta toku/

9/390 Dokončení realizace stavby „Obnova 
mostních objektů SO 201 Most“ – Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR

9/391 Realizaci stavby „Obnova mostních 
objektů SO 202 Lávka“ – Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR

9/392 Dokončení realizace projektu „Výměna 
střešní krytiny včetně střešních oken  
na bytovém  domě čp. 186

9/393 Dokončení realizace projektu „Veřejné 
grantové řízení Stromy 2019“   - skupi-
na ČEZ /pod polesím

9/394 Realizaci stavby „Odstranění havarijního 
stavu mostního objektu Glovčín IDČM 
704628, k.ú. Dolní Lomná“  LČR, s.p.

9/395 Realizaci stavby  „Prodloužení cyklo-
stezky z Dolní Lomné“ – Jablunkov 
– Mosty u Jablunkova – SOJ

9/396 Návrh společného altánu s obcí Horní 
Lomná 

9/397 Návrh studie bytových jednotek   
9/398 Žádost o navýšení školného – Mateř-

ská škola – Przedszkole Jablunkov
9/399 Zápis  komise  pro výběr nájemce 

v domě s pečovatelskou službou 
čp. 291

9/400 Zápis  komise  pro výběr nájemce 
v bytovém domě  čp. 186

9/401 Rozvoj lyžařských  areálů Severka 
a Armáda

9/402 Kulturní akce: Mikuláš pro děti při 
Lomňanském muzeu, Beseda s dů-
chodci v Hotelu pod Akáty a Návštěva 
občanů domě konvent sester Alžběti-
nek v Jablunkově 

9/403 Žádost  o vyjádření Obce k umístění zá-
kazové značky – Lyžařský klub Severka

9/404 Žádost o řešení situace ve  věci příjez-
du do SKI Severka 

9/405 Informace o zpracování studie na 
rozšíření vodovodních řádů 

IV.          U k l á d á 

9/406 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2020 žádost  o po-
skytnutí dotace - Klub důchodců  při 
obecním údřadu Dolní Lomná 

            Termín: příští zasedání zastupitelstva 
obce - Odp.: p. Marie Czudková

9/407 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2020 žádost o příspěvek   
-  SSK Dolní Lomná  

            Termín: příští zasedání zastupitelstva 
obce - Odp.: p. Marie Czudková

9/408 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2020 žádost o finančí 
dar - Český svaz včelařů, základní 
organizace Dolní Lomná       

            Termín: příští zasedání zastupitelstva 
obce - Odp.: p. Marie Czudková
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Boże Narodzenie to czas serdecznych gestów 
i słów, to czas spotkań z rodziną, znajomy-
mi. Poprzedzający Boże Narodzenie czas 
Adwentu, przypomina nam o wyciszeniu się 
i ponownym uświadomieniu  sobie co jest 
najważniejsze w naszym życiu. To czas pojed-
niania, usuwania waśni, pukania do drzwi, 
przyjaznych twarzy, dużo radości, odrobiny 
szaleństwa, serdecznych objęć.

 Pełno takich emocji i wrażeń mogliśmy prze-
żyć  w pewne adwentowe popołudnie wraz 
z ukochanymi dziećmi i wnukami. Sala Hote-
lu „Pod Akacjami“ w Łomnej Dolnej, w piąt-
kowe popołudnie 13 grudnia, po brzegi była 
zapełniona rodzicami, dziadkami, ciociami, 
wujkami, znajomymi i sympatykami. Wszy-
scy przyszli zobaczyć przedstawienie „Betle-
jemska dobranocka“ w wykonaniu uczniów 
i dzieci Polskiej Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola z Łomnej Dolnej.

Do Betlejem, do nowonarodzonego Jezuska, 
zaczęły wędrować różne postacie z dziecię-
cych bajek. Z baśniowej krainy do Jezuska 
przywędrowała Dziewczynka z Zapałkami 
ofiarowując MU zapałki, żeby się mógł ogrzać. 
Maria i Józef  z radością przywitali Jasia i Mał-
gosię, którzy złą Babę Jagę pokonali a Jezu-
skowi pierniki ofiarowali, Sierotkę Marysię 
co gąski pasła i w darze poduszeczkę z pierza 
przyniosła a Kopciuszek porządki w stajence 
zrobił. Kwiatowego Elfa i leśne drzewka do 
stajenki przywiał wiatr a niebieskie Smer-
fy i zwierzątka leśne aż dwa razy zatańczyły 
w iście rockendrolowym rytmie dla małego 

Jezuska. Swoje dary przyniósł również Czer-
wony Kapturek i niesforny Pinokio. Nie za-
brakło oczywiście aniołków, które również 
śpiewały i tańczyły dla bożej rodziny. Odwie-
dzinom w Betlejem towarzyszyły przez cały 
czas kolędy w wykonaniu małych aktorów.

„Betlejemska dobranocka“.

9/409 Zahrnout do  rozpočtu obce Dolní 
Lomná na rok 2020 žádost  o dotaci na 
provoz záchranné stanice  -  ZO ČSOP 
Nový Jičín  

            Termín: příští zasedání zastupitelstva 
obce - Odp.: p. Marie Czudková

Renata Pavlinová, starostka obce 
Miroslav Stefek, místostarosta obce
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Na zakończenie, dzieci po brawurowym wy-
konaniu swoich ról, zaprosiły nas do wspól-
nego śpiewania kolęd i złożyły świąteczne 
życzenia. To magiczne popołudnie wprowa-
dziło nas w świąteczny nastrój, ale i przypo-
mniało nasze własne dziecięce bożonarodze-
niowe wrażenia.

Głębokie ukłony i  podziękowania kieruje-
my do całego grona pedagogicznego szkoły 

i przedszkola a także Macierzy Szkolnej za 
przygotowanie całej oprawy przedstawienia!!!

Umuzykalnienie przedstawienia zostało 
wsparte przez Fundusz Rozwoju Zaolzia.

Cieszymy się na następne spotkania w Łom-
nej.

Dziękujemy! 
Babcia Maria Przywara.
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Ve čtvrtek 28. listopadu shlédli žáci 3. až 
5. ročníku divadelní představení s knihou 
v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který 
velice poutavou formou předkládá divákům 
zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si 
klade za cíl diváky knihou oslovit a obzvláště 
probudit u žáků zájem o čtení. Snaží se být 
pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci 
dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos 
v oblasti propagace čtenářství získalo LiStO-
VáNí cenu Nadace Český literární fond.

Děti se během představení stávaly protagoni-
sty některých rolí a byly tak vtaženy do děje. 
Z jejich reakcí bylo patrné, že tato nová a pro 
naše žáky zcela neznámá forma představení 
je zaujala a povzbudila k novému pojetí prá-
ce s knihou a textem. 
Pro zajímavost uvádíme některé postřehy 
našich žáků, tak jak je zaznamenali v hodině 
českého jazyka.

Eliška Szczotková

Příběh byl dobrý, který hrál herec z Ordinace 
v růžové zahradě. V pohádce se zapojili i di-
váci, což se mi velice líbilo. Jeden chlapeček 
tam dokonce řekl vtip. Velice dobré vystou-
pení, klidně bych se šla kouknout na další.

Jan Szotkowski

Byla to hodně dobrá pohádka. Hodně se mi 
líbilo to, že do toho zapojili publikum. Bylo 
to k smíchu (myslím to dobře). Muselo to dát 
hodně práce. Klobouk dolů. Ale nelíbilo se mi 
to, že ti co se hlásili, nebyli vyvoláni.

Anna Szotkowská
Mně se to líbilo strašně moc. A líbilo se mi, jak 
tam používali děti. A hlavně na tom začátku. 
Když si dal ty brýle a ty čtyři vlasy. Bylo to 
opravdu dobré. Ale nelíbilo se mi to, že něja-
ké děti se hlásily, ale nevybrali je.

Sofie Cyprichová

Pohádka byla skvělá, akorát že vzadu jedny 
holky si tam mluvily anebo co to dělaly. Ba-
vilo mě, že jsme tam hráli i my. Ukazovali 
nám obrázky, četli z knihy. Bylo to moc a moc 
dobré a byl tam i herec z růžové zahrady. Do-
poručuju.

Amálie Kiszková

Mně se to strašně moc líbilo. Až na to, jak 
tam hrál takovou paní. Mně se ještě nelíbilo, 
jak skrýval mobil v knížce a pouštěl písničky. 
Mně se moc líbilo, jak tam povídali básničku. 
Ještě se mi líbilo, jak Roman byl vrána.

Denisa Sliwková

Tato pohádka se mi líbila, protože tam byl 
doprovod hudby, četli z knihy a dokonce si 
zahráli nějací diváci. Jeden kluk tam řekl vtip.

Ellen Mikulová

Dobrodružství strýčka Ludvíka



Dolní Dolní

12

Příběh byl moc fajn. Líbilo se mi to hodně, 
protože tam hráli jenom dva herci a to je 
hodně velký výkon. Moc se mi nelíbil hudební 
doprovod, kousek písně na telefonu. Jeden 
z herců to nenápadně pouštěl, ale jinak fakt 
dobrá pohádka.

Tereza Maroszová

Bylo to skvělé, i nás diváky do toho příběhu 
zapojili. Strýček Ludvík vyprávěl dobrodruž-
ství. Například jak byl v čokoládové zemi, jak 
potkal v jeskyni příšeru nebo jak ho čaroděj 
proměnil na švába. Doporučuju.

Tereza Musálková

Představení bylo dokonalé. Moc se mi líbilo, 
že tam pracovali s knihou, zvali diváky, aby šli 
hrát třeba švábí děti. Strýčka Ludvíka začaro-
val zlý čaroděj na švába a další role. Dopo-
ručuju to všem. A proč? Hodně mě to bavilo 
a bylo to také srandovní.

Viktorie Borská

Příběh byl super. Doporučuji moc. Strýček 
Ludvík měl jen čtyři vlasy. Příběhy byly fajn, 
třeba když čaroděj proměnil strýčka Ludví-
ka na švába nebo když byl strýček Ludvík 
v čokoládové zemi nebo třeba když strýček 
Ludvík dal jazyk na špičku nosu nebo třeba 
když strýčka Ludvíka zachránily čtyři vlasy 
nebo jak byl v džungli.

Žáci 3. a 5. ročníku
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Tak jako v předchozích letech, i letos vyrazili 
naši svěřenci ve dnech  4.-8.12.2019  na první 
setkání se sněhem do střediska Tauplitzalm.

V obavách, že budou špatné sněhové pod-
mínky, jsme z městečka  Tauplitz pomalu 
stoupali stovku po stovce vzhůru.

Jaké bylo naše radostné překvapení, když na 
cca 1650 mnm nás přivítala skutečná zima. 
Sněhové podmínky byly výborné a počasí 
nádherně slunečné. Na tratích jsme se pro-
háněli s Ruským národním týmem, se Stan-
dou Řezáčem a po pár dnech za sněhem 
dorazil i náš spřízněný oddíl Fénix ski team 
Jeseník….

Počasí bylo nádherné, na chatě výborná par-
ta…, o večerech pořádná ,,koulovačka“ a po 
ní příjemná sauna… 
Co dodat, opět nádherné soustředění…

Týden po Alpách vyrazíme na Štrbské ple-
so, kdy v období 13.-15.12. doladíme formu 
a naši svěřenci budou ve svém prvním letoš-
ním závodě z celého srdce bojovat o nomi-
nační místa na olympiádu, která proběhne 
v lednu příštího roku na Božím Daru.

Tak držte nám palce, ať na olympiádu pod 
vedením p.Kluzové vyrazí co nejvíce našich 
závodníků.

 Beata Kluzová, trenérka
Více v galerii na: www.tjdolnilomna.cz

TJ Dolní Lomná z.s.  – soustředění v Alpách
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W czwartek 28.11. obchodziliśmy Święto 
Pluszowego Misia. Każde dziecko przyszło 
do przedszkola i szkoły ze swoim „milutkim 
przyjacielem“. Można było zobaczyć misie 
małe, duże, średnie, białe, brązowe, różowe 
itd. Wszystkie były śliczne i wyjątkowe. 
W tym wesołym dniu czekało dzieci mnóstwo 
atrakcji. Zostały zaproszone do wspólnej za-
bawy ze swoimi misiami, poznały historię ich 
święta, przedstawiły swojego misia kolegom, 
oglądały ilustracje przedstawiajające różne 

pluszowe misie, zapoznały się z różnymi imi-
onami misiów, brały udział w różnych zaba-
wach ruchowych, wykonały prace plastyczne 
i podziwiały układy taneczne szkolnych kole-
gów, którzy samodzielnie stworzyli choreo-
grafię do tańca ze swoim misiem w trzech 
grupach … a na koniec była niespodzianka! 
Nasza pani Andrejka upiekła dzieciom wspa-
niały tort z misiem! Uważamy, iż jego święto 
zostało uczczone należycie.

Grono pedagogiczne
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PODěKOVáNí 
Obec Dolní Lomná děkuje p. Střelecké Emilii za upečení trubiček pro děti 

 obou základních a mateřských škol v Dolní Lomné  
a za poskytnutí vánočních věnců.

Obecní úřad 

TŘíKRáLOVá SBíRKA 
V Dolní Lomné  proběhne ve dnech 2.1.-16.1.2020 Tříkrálová sbírka.

 Pokud máte zájem přispět a koledníci Vás nezastihnou doma, 
můžete svůj příspěvek vhodit do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky,

 která bude od 2.1.2020-16.1.2020 na Obecním úřadě Dolní Lomná. Děkujeme.

Obecní úřad Dolní Lomná 

 MIKULáŠ
Jako každoročně, tak i letos všechny děti 
obou základních a mateřských  škol netr-
pělivě očekávaly návštěvu Mikuláše a an-
dílků. Největší obavy se jistě týkaly toho, 
zda v Knize hříchů bude opravdu zazna-
menáno všechno zlobení.
Dne 5.12.2019 proběhlo v odpoledních 
hodinách  v hotelu Pod Akáty divadlo pro 
děti, které se všem moc líbilo. Po před-
stavení se všechny děti přesunuly k mu-
zeu, kde je čekal Svatý Mikuláš s andílky 
a umounění čerti. 
Svatý Mikuláš děti pozdravil a promlou-
val k nim laskavým hlasem o tom, jak 
jsou děti poslušné a šikovné a jak dělají 
všem velkým lidem radost.

Děti zazpívaly, zlobení ze sebe vypudily 
a všem bylo hezky. Andílci osušili něko-
lik slziček, které leknutím ukáply na zem 
a zklamaní čerti se stáhli s nevrlým bllll-
blllblllll do kouta.
Všechno dobře dopadlo, Mikuláš rozdal 
dětem s pomocí andílků malé sladkosti 
a rozloučil se.
Všichni si to nakonec pěkně užili. 
Poděkování za sponzorské dary patří 
p. Baronové Anetě a Dudové Lucyně, ma-
jitelkám  pekárny v Dolní Lomné. V ne-
poslední řadě moc děkujeme letošním 
organizátorům Mikuláše a rovněž oběma 
školám. 
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VáŽENí, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Bes-
kydy, sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s ře-
šením škod, způsobených velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a s nutností vyjíždět 
na místní šetření, zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 731568413. Na toto číslo je 
možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.  

Děkuji za spolupráci 
Mgr. František Jaskula 

ředitel regionálního pracoviště 

Správa CHKO Beskydy 
Nádražní 36

Rožnov p.R. 756 51
tel. 571654293

VáŽENá PANí, VáŽENý PANE,
dovolujeme si Vás informovat o přislí-
beném navýšení finančních prostředků 
pro 3. výzvu kotlíkových dotací. V sou-
časné době připravujeme projekt ve výši 
500 mil. Kč, který budeme podávat do 
výzvy vyhlášené Ministerstvem životního 
prostředí. 

Z těchto finančních prostředků budou 
podpořeny další žádosti, které jsou a pří-
padně budou schváleny do tzv. zásobní-
ku projektů. Z navýšení bude možné po-
krýt žádosti přibližně do poř. č. 3/08000. 
Schválení krajského projektu a následné 
uzavírání smluv o poskytnutí dotace 
s žadateli předpokládáme nejdříve na 
konci února 2020.

Žádosti s poř. č. 3/08000 a vyšším by 
měly být podpořeny z nevyčerpaných 
prostředků z předchozích výzev a ze zbý-

vajících volných prostředků, které neby-
ly k 31. 12.  2020 vyčerpány v ostatních 
krajích ČR. K přerozdělení těchto finanč-
ních prostředků by mělo dojít v roce 
2021.

V případě nových informací Vás bude-
me neprodleně informovat na našich 
webových stránkách – https://lokalni
-topeniste.msk.cz.

Tým administrátorů 
kotlíkových dotací

Oddělení strukturálních fondů
Odbor regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
e-mail: kotliky@msk.cz
kotlíková linka: 595 622 355
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Oj działo się, działo od samego rana w szkole. 
We  wszystkich oknach głowy dzieci wypa-
trujące niezwykłego gościa z niecierpliwo-
ścią czekały na Mikołaja. Dzieci  otrzymały 
wspaniałe prezenty. Oczywiście nie tak od 
razu. Najpierw musiały pokazać, że na to 
zasłużyły. Przedszkolaki oraz każda  klasa 
zaprezentowała przygotowaną przez sie-
bie piosenkę. Mieliśmy też czas  na chwilę 
zabawy, do której włączyli się pomocnicy 
Mikołaja. Dzieci  mogły usiąść Mikołajowi na 
kolanku, pociągnąć za siwą brodę, przytulić 
się i otrzymać upragniony upominek.
Serdeczne słowa podziękowania w imieniu 
Dyrekcji, wychowawców oraz dzieciaków 
kierujemy pod adresem Rodziców za tak 
wspaniałe zorganizowanie tego święta. 
Myślimy, że ten dzień na  długo zostanie  
w pamięci dzieci.          Grono pedagogiczne

Mikołaj w szkole
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Finał konkursu recytatorskiego
Już po raz XVIII gnojnicka szkoła zorgani-
zowała Konkurs Recytatorski im. Jana 
Kubisza dla uczniów polskich szkół pod-
stawowych. W piątek 6 grudnia 2019 odbył 
się finał, na którym zaprezentowali swoje 
wiersze  najlepsi recytatorzy ze wszystkich 
polskich szkół na Zaolziu.
Naszą szkołę reprezentował y: Klaudia 
Podešva i Joanna Nogły.

Poziom był wyrównany, a prezentacje wierszy 
na bardzo wysokim poziomie,  pomimo tego 
udało nam się wywalczyć  w kategorii 2-3 kl. 
wyróżnienie, które otrzymała Joanna Nogły.  

Wszystkim recytatorom gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów! 

Grono pedagogiczne
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Zastupitelstvo obce Dolní Lomná se na svém 
zasedání dne 2.10.2017 usnesením č. 28/1282

usneslo vydat v souladu s utanoveními § 18 
odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
a na základě § 11 a § 102 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zířzení, ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Základní pojmy
Podomním prodejem se rozumí prodej zboží 
nebo poskytování služeb nebo nabízení 
prodeje zboží či poskytování služeb, provo-
zovaný bez pevného stanoviště obchůzkou 
jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez 
předchozí objednávky. Podomním prodejem 
není prodej zboží či poskytování služeb nebo 
nabízení prodeje zboží či poskytování  služeb, 
které jsou realizovány na základě předchozí 
objednávky uživatelem domu, bytu, budovy 
apod.

Čl. 2
Zákaz podomního prodeje
V  katastrálním území obce Dolní Lomná se 
zakazuje veškerý podomní prodej.

Čl. 3
Kontrola
Dohled nad dodržováním tohoto nařízení 
provádí Obecní úřad Dolní Lomná.

Čl. 4
Sankční ustanovení 
Porušení povinností stanovených tímto 
nařízením lze postihovat jako přestupek nebo 
jiný správní delikt. 

Čl. 5
Druhy zboží a poskytování služeb, na které 
se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje  na ohlášené 
veřejné sbírky, prodej zboží a poskytování 
služeb mimo provozovnu při slavnostech, 
sportovních,  kulturních nebo jiných podob-
ných akcích, včetně prodeje v pojízdné pro-
dejně různého druhu zboží, který je předem 
ohlášen na Obecním úřadě v Dolní Lomné.

Čl. 6
Účinnost  
Nařízení nabývá účinnost patnáctým dnem 
ode dne vyhlášení.

Renata Pavlinová, starostka obce
Pavel Boháč, místostarosta obce

 NAŘÍZENÍ č. 1/2017
 o zákazu podomního prodeje 
 na území obce Dolní Lomná

Návštěva U6 – Malého světa techniky v Ostravě

Dne 6.11.2019 navštívila naše škola díky 
finanční dotaci MAP (místní akční plán) pro 
ORP Jablunkov II oblast Dolních Vítkovic 
v Ostravě, ve které si žáci učili spoustu 
zábavy, ruku v ruce se vzděláváním.

Celou prohlídkou Malého světa techniky nás 
prováděli 2 animátoři. Interaktivní expozice 
U6 se soustřeďuje na taje doby minulé až 
po současnost a to v oblasti technických 
vynálezů a historie technického pokroku od 
průmyslové revoluce až po současnost.
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Žáci si téměř všechny výdobytky techniky 
od prvních vynálezů mohli vyzkoušet. Lid-
ský jeřáb, odčerpávání vody z dolů po těžbě 
uhlí, kladky, páky, obráběcí stroje na dřevo, 
archaické kopírky, rýsovací nářadí, přikládání 
pod kotel parního stroje a jiné zajímavé 
činnosti. Žáci seděli v 1. automobilu, který 
jezdil na parní pohon, viděli a využili po svou 
hru historický hasičský vůz a vyzkoušeli si 
také, jak se spí v ponorce. Odvážlivci zkusili 
řídit současnou tramvaj i motorky a auta na 
trenažerech. Všichni odvážní měli možnost 
vylézt na vyhlídku s proskleným zábradlím 
uprostřed areálu bývalé továrny, odkud 
mohli pohlédnout na celý komplex výstavy 
technických vynálezů pěkně shůry. 

S údivem nad vším, co viděli a zažili, s radostí 
z nových objevů a s únavou z mnoha podnětů 
se vraceli zpět do školy v poledních hodinách. 
Celé takto strávené dopoledne bylo velmi 
krásné, kreativní a hlavně se neslo v duchu 
nových objevů.

Kolektiv pedagogů ZŠ
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REJ BROUČKŮ A BERUŠEK
Jako každý rok tak i letos děti z naší 
Mateřské školy v Dolní Lomné uspávaly 
broučky a berušky. Tato akce se konala dne 
14. 11. 2019. Děti se sešly v 18 hod. u školy 
a společně s rodiči pak šly stezkou v Dolní 
Lomné s lucerničkami. Za odměnu je čekalo 
v restauraci Mánes občerstvení v podobě 
horkého čaje a párku s rohlíkem. 

Děkujeme! Věříme, že jsme společně uspali 
všechny broučky i berušky a že se tato akce 
líbila jak dětem, tak i rodičům. 

Kolektiv MŠ 
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Cestujeme v Lomné
Další velmi krásné dopoledne se spoustou nových zážitků prožily naše Veverky u manželů 
M. a D. Sovových na jejich zahradě s modely vláčků. Děti nemohly uvěřit vlastním očím, když 
se všechno dalo do pohybu a ony jen sledovaly, odkud právě vlak vyjede. Osvěžili jsme si své 
znalosti o dopravě a vyposlechli si vyprávění o tom, jak se pan Sova k tomuto zajímavému 
koníčku dostal. 

Vše dopadlo na výbornou, děti byly nadšené a spousta z nich si vláčky přeje k Vánocům.  
Tak uvidíme, zda budou jejich přání vyslyšena. 
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Klub důchodců
Předvánoční setkání klientů DPS

Nejkrásnější svátky v roce oslavili i klienti 
z DPS v Lomné. Vánoční atmosféra zavládla 
u sváteční tabule v hotelu Pod Akáty, nechy-
běl vánoční stromek a výměna dárků; vždyť  
i senioři se těší z malých pozorností. Všichni 
se dobře bavili a také vzpomínali na různé 
příhody ze svého života.

Po obědě přišla i paní starostka Pavlinová. 
Seznámila klienty s plány obecního úřadu  
pro příští rok  a zodpověděla dotazy, které 

se týkaly provozu DPS. Zároveň všechny 
upozornila  na podomní prodejce, kteří 
nejčastěji oslovují starší generaci. Na závěr 
všem rozdala  ovocné balíčky s přáním zdraví, 
spokojenosti a klidných svátků vánočních. 
Pro všechny to bylo odpoledne plné zážitků. 

Zúčastnění děkují personálu hotelu za  
přípravu přijemného posezení,  za pěknou 
výzdobu a vstřícnost, a také pečovatelce 
p. Anně Heczkové a Darině Jachnické za 
organizaci tohoto odpoledne. 

Věra Soblahovská  

Chtěly bychom touto cestou mnohokrát poděkovat manželům Sovovým za milé pozvání, 
pohoštění a zajímavé vyprávění.

Děti ze třídy Veverek, 
Bc. Markéta Bojková, gr. Karin Stefková
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Cyklostezka údolím Lomné,  
Dolní Lomná - III. etapa, úsek 10 a 11

Dne 8.6.2018, usnesením č. 35/1564 zastupi-
telstvo obce Dolní Lomná rozhodlo o přijetí 
účelové dotace spolufinancované Státním 
fondem dopravní infrastruktury ČR na reali-
zaci projektu „Cyklostezka údolím Lomné, 
Dolní Lomná - III. etapa, úsek 10 a 11“, 
ISPROFOND 5818510041. 

Hlavním cílem projektu je rozvíjet síť cyklo-
stezek a cyklotras v oblasti Jablunkovska. 
Myšlenka vybudovat cyklostezku celým 
údolím Lomné přes území obcí Jablunkov, 
Dolní Lomná a Horní Lomná existovala již 
dlouhou dobu. Na tomto záměru se shodly 
všechny dotčené obce.

Předmětem projektu „Cyklostezka údolím 
Lomné – III. etapa“ bylo vybudování úseku 
III. etapy včetně výstavby nového mostu, 
dvou propustků a posunu koryta řeky Lomná, 
vedoucí až po katastrální území obce Horní 
Lomná. Stavba navazuje na již realizovanou I. 
etapu,  která byla dokončena v roce 2011 a II. 
etapu ukončenou v roce 2015.

Realizací projektu se podařilo odklonit 
cyklistickou dopravu z prostoru komunikace 
III/01151 v celkové délce 4,32 km, zvýšit bez-
pečnost cyklistů, eliminovat rizika vzniku 

dopravních nehod a kolizí mezi motoristy 
a cyklisty a zkvalitnit přístup k turistickým 
cílům a atraktivitám cestovního ruchu v obla-
sti Lomné.

Dne 25. října 2019 proběhlo kolaudační řízení 
a kolaudačním souhlasem dne 8.11.2019 
byla cyklostezka uvedena do provozu. 

20.listopadu 2019 rovněž Městský úřad 
Jablunkov, Odbor životního prostředí 
a zemědělství udělil kolaudační souhlas 
s užíváním stavby vodního díla „Úprava 
koryta toku“.

TENTO  PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVÁN 
STÁTNÍM  FONDEM  

 DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY
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First responder v Dolní Lomné
Zdravotnická záchranná služba MSK spu-
stila tzv. first responder systému na území 
Moravskoslezského kraje. Jde o zapojení 
školených zachránců do poskytování první 
pomoci pacientům v ohrožení života na místě 
události, a to ještě před příjezdem posádky 
ZZS. Systém je již úspěšně využíván nejen 
v zahraničí, ale i v několika prvních krajích 
České republiky.

Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení 
záchranné služby s vyškolenými zachránci, 

kteří jsou v dosahu místa události, na němž 
se nachází pacient ve stavu ohrožujícím 
život. Operační středisko je v indikovaných 
případech aktivuje prostřednictvím speciální 
mobilní aplikace. Vyškolený zachránce, 
je-li právě poblíž, tak může poskytnout 
základní první pomoc dříve, než posádka 
ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště. 
Takový včasný zásah může být nesmírně 
důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.

Někteří členové výjezdové jednotky se již 
účastnili tohoto kurzu a jsou tak připraveni 
poskytnout první pomoc jak v Dolní Lomné, 
tak v místě, kde se zrovna nacházejí dle 
své pozice na mobilu. Školený zachránce 
dostává informace od dispečera o adrese 
a akutním stavu osoby, zachránce v civilu se 
volající osobě představí a s jejím souhlasem 
je schopen započít zachraňující úkony ještě 
před příjezdem záchranné služby.

Tomica Martin
Velitel Hasičů

                      www.SOSjablunkov.cz   

Tisková zpráva
ze dne 18. listopadu 2019

Jablunkovská střední škola otevřela špičkovou učebnu virtuální reality

V  pátek  15.  listopadu  2019  byla  v  Jablunkově  otevřena  zbrusu  nová  učebna  virtuální  reality  za
bezmála 5 miliónů korun. Jablunkovská střední škola tak získala špičkově vybavenou učebnu, která
studentům  umožní  přiblížit  výuková  témata  co  nejrealističtěji  a  s  maximálním  důrazem  na
srozumitelnost.  
Tato  High-Tech  technologie  pomáhá  studentům  daleko  efektivněji  poznat  jednotlivá  témata  a
zorientovat se v dané problematice. Umožní zobrazit vnitřní části motorů, různých strojů, technologií
nebo například lidského těla. Pomáhá také simulovat různé výrobní nebo technologické procesy a
postupy ve vybraných oborech a firmách. 

Studenti střední školy v Jablunkově mohou díky špičkové technologii získat mnoho praktických poznatků a
především zkušeností  a stát  se tak skvělými odborníky v automobilových,  zemědělských a nově také IT
oborech. Učebna virtuální  reality  je významným krokem k dalšímu zkvalitnění  výuky jablunkovské střední
školy a povede nepochybně ke zvýšení zájmu o technické obory a řemesla mezi mladými lidmi. 

Kvalitní středoškolské vzdělání pro chlapce i dívky z celého regionu

„Díky virtuální  učebně můžeme žákům přiblížit  technické zajímavosti  z virtuálního pohledu a umožnit  tak

nahlédnout  pod pokličku mnoha z nich.  Učebnu budeme hojně využívat  k výuce zejména v technických

předmětech. Plánujeme zájmové kroužky pro nadšence a fanoušky některých technických oborů,“  říká Ing.
Roman Szotkowski,  ředitel  střední  školy  v Jablunkově a  dodává:  „Naše škola má mladým lidem co

nabídnout. Rozšířili jsme nabídku stávajících oborů o nový IT obor Výpočetní technika pro průmysl, o který je

v  našem  technicky  zaměřeném  regionu  velký  zájem.  Přidali  jsme  také  obor  Ekonomika  a  firemní

administrativa, jenž je vhodný zejména pro děvčata.“ 

Mladí lidé z Jablunkovska, Třinecka, Kysuc a mnoha dalších regionů České a Slovenské republiky mají, i díky
nové učebně,  možnost  získat  kvalitní  středoškolské vzdělání  v automobilových,  IT,  potravinářských nebo
například  zemědělských  oborech.  Mohou  se  tak  připravit  na  další  studia  na  vysoké  škole  nebo  získat
zajímavé uplatnění v českých či slovenských firmách v celém regionu hned po škole.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Tel: +420 558 357 811, Fax: +420 558 358 076, E-mail: sekretariat@sosjablunkov.cz, Www: www.sosjablunkov.cz
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Tel: +420 558 357 811, Fax: +420 558 358 076, E-mail: sekretariat@sosjablunkov.cz, Www: www.sosjablunkov.cz
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„Díky virtuální  učebně můžeme žákům přiblížit  technické zajímavosti  z virtuálního pohledu a umožnit  tak

nahlédnout  pod pokličku mnoha z nich.  Učebnu budeme hojně využívat  k výuce zejména v technických

předmětech. Plánujeme zájmové kroužky pro nadšence a fanoušky některých technických oborů,“  říká Ing.
Roman Szotkowski,  ředitel  střední  školy  v Jablunkově a  dodává:  „Naše škola má mladým lidem co

nabídnout. Rozšířili jsme nabídku stávajících oborů o nový IT obor Výpočetní technika pro průmysl, o který je
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například  zemědělských  oborech.  Mohou  se  tak  připravit  na  další  studia  na  vysoké  škole  nebo  získat
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Tisková zpráva
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Jablunkovská střední škola otevřela špičkovou učebnu virtuální reality
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ŠKOLNÍ PLES

Předprodej vstupenek:

Bohumila Dampha: 737 864 294

Magdaléna Sikorová: 736 260 724

v hotelu Salajka v Horní Lomné

ZŠ a MŠ Dolní Lomná
vás zve na

cena:   400 Kč

25. ledna 2020 od 19.30 hodin

Hudba: DJ Robert Kawulok

občerstvení + 
bohatá tombola

Jablunkovská střední škola otevřela špičkovou učebnu virtuální reality
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VÝZKUM A VÝVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 
PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ O OSOBY 
PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH 

Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

PEČUJETE O BLÍZKÉHO PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ? 
PODĚLTE SE O SVÉ POCITY I ZKUŠENOSTI. CO VÁM 
PÉČE O BLÍZKÉHO DÁVÁ? CO VÁM BERE?
CO VÁS TRÁPÍ? CO VÁM POMÁHÁ? CO VÁS TĚŠÍ?
DEJTE VĚDĚT OSTATNÍM, CO JE PRO VÁS PŘI 
PÉČI UŽITEČNÉ, CO VÁM NAOPAK CHYBÍ.
SPOJTE SE S LIDMI, CO JSOU NA TOM PODOBNĚ. 
PTEJTE SE A POMOZTE DRUHÝM.

CHCEME S VAŠÍ POMOCÍ 
•  vyvinout přátelské informační systémy pro včasnou orientaci rodinných a dalších pečujících v situa-

cích po propuštění blízkého po CMP ze zdravotnických zařízení do domácí péče a s pomocí těchto 
informačních systémů 

•  napojit pečující na kontakty, které jim mohou pomoci snáze zvládat psychické, fyzické, fi nanční, 
partnerské nebo jiné zátěže spojené s péčí – odlehčovací služby, svépomocné skupiny pečujících, 
organizace s přímým zaměřením na pečující,

•  aby společně vyvinuté informační systémy byly využitelné i pro úřady veřejné správy, praktické lé-
kaře, iktová centra, zařízení následné zdravotně-sociální péče i jiné zájemce.

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU !
Web pro neformální pečující o blízké po cévních mozkových 
příhodách www.cmp-radce.cz
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v prosinci

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w grudniu

Dolní Lomná 12/2019 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidelný informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Renata Pavlinová.  
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