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XIII. Euroregionální jarmark v Dolní Lomné 

Frdinad Třetí
Z Boží Milosti volený římský císař
Oznamuje tímto listem všem, že 
z Milosti císařské a královské
tři jarmarky každoročně se rozhodli 
povoliti.

Ten první jarmark po svatém Pavlu,
druhý ten po svatém Jakubu
a třetí po svatém Šimonu.

Přikazuji všem obyvatelům nynějším 
i budoucím,
aby nikomu a ničemu žádnou újmu 
nezpůsobili,
nikomu žádných překážek nečinili.

Podepsán vlastní rukou Císař Ferdinand 
Třetí, Léta Páně 1639

Tak kdysi dávno byly uváděny jarmarky, na 
které jedni přicházeli, aby nabídli to, co vy-
pěstovali či vychovali, druzí pak aby potřeb-
né nakoupili. Přitom se všichni dobře bavili.

Jarmark  nás měl vrátit do tamtěch dob 
a měl nám připomenout způsob obchodová-
ní se zvířaty, měl nám připomenout dobová 
řemesla, měl nás nasytit dobovými pokrmy 
a měl nás potěšit na duši krásným folklorem 
a skvělou divadelní scénkou.  

Paní starostka  všechny jménem obce Dolní 
Lomná  co nejsrdečněji přivítala na 13. pod-
zimním jarmarku:

Ministra kultury p. Lubomíra Zaorálka spolu 
s náměstkem ministra p. Jiřím Vzientkem, po-
slankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR p. Pavlu Golasowskou, senátora horní ko-
mory poslanecké sněmovny p. Jiřího Ciencia-
lu, náměstka hejtmana  p. Stanislava Folwar-
czného, zástupce státní správy,  zástupce pod-
nikatelských subjektů, vystavující, účinkující, 
prodávající a  všechny hosty a spoluobčany.

Spolupořadatelem letošního jarmarku byla 
Tělovýchovná jednota Dolní Lomná a Spo-
lek Koliba. Na pódiu bylo možno shlédnout 
humorné představení v podání místního di-
vadelního souboru pod názvem „Muži v láz-
ních“, které se odehrálo pod taktovkou man-
želů Mruzkových. Vystoupila cimbálová muzi-
ka Mionší, folklorní soubor Bystrzyca, hudební 
doprovod kapela Bezmiana  a v Lomňanském 
muzeu proběhla přednáška „Šelmy v Besky-
dech“, kterou prezentovala  Správa chráněné 
krajinné oblasti Beskydy.  Proběhla i ukázka 
tradičních řemesel, kterou předvedl spolek 
Koliba. Nechyběl trh domácích zvířat a také 
závody formanů v režii p. Stefka, ukázka so-
kolníků, ukázka koňské jízdy. Atraktivitou jar-
marku byl večerní doprovodný program Ka-
pely Cafe 80. Po něm následovala diskotéka, 
kterou uváděl DJ Sagan. 
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Do akce se rovněž aktivně zapojilo  28 cho-
vatelů a 3 organizace, za což jim náleží velké 
poděkování a jsou to: 

Krzyžanek Petr, Krzyžanek Eduard, Raška Aleš, 
Cieślar David a Magda, Pyszko Jan, Pyszko 
Martin, Cieślar Roman, Jan Stefek, Czepiec 
Petr, Chvál Rudolf, Gomola Radoslav, Zogóra 
Adam, Niemiec Czeslaw, Velš Marek, Smetana 
Dalibor, Cieślar Roman, Szurman Jan, Bula-
va Libor, Holešovský Pavel, Oszelda Jaroslav, 
Smolík Vítezslav, Ptáček Pavel, Szpyrc Zbyšek, 
Szotkovský Martin, Klus Tomáš, Klusová Pet-
ra, Klus Daniel, Český svaz chovatelů Jablun-
kov, Český svaz holubářů a Farma Stonava.

Poděkování patří našim sponzorům za jejich 
velkorysost a podporu a Moravskoslezskému  
kraji  za poskytnutí dotace.

Sponzoři: 
Akce by se nemohla uskutečnit bez našich or-
ganizací a spolků a jsou to: 
SRPŠ, Klub důchodců, SDH, TJ Dolní Lomná, 
SSK Dolní Lomná, Sport for Hearts, Český 
svaz včelařů, Klub myslivců  Dolní Lomná, 
Myslivecký spolek Novina. Poděkování patří 
zastupitelstvu obce,  občanům a všem těm, 
kteří přiložili ruku ke společnému dílu. Je to 
velká radost, když občané přichází nebo vo-
lají a říkají máme volno, můžeme pomoct 
nebo uděláme to či ono, to dělá tu naší obec 
krásnou a výjimečnou, a proto  děkujeme 
všem těm, kteří se na akci jakýmkoliv způso-
bem podíleli.

PODĚKOVÁNÍ 
SI ZASLOUŽÍ SPONZOŘI 

NAŠEHO JARMARKU
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MOSTY 
U JABLUNKOVA, FIRMA LACH, FIRMA 
ROBERT SZOTKOWSKI, CHATA SE-
VERKA, LYŽÁRSKÝ KLUB SEVERK JO-
SEF KLEINWÄCHTER, FRÝDEK – MÍS-
TEK, CHATA KAMENITÉ, SKI ARMÁDA 
DOLNÍ LOMNÁ, RELAX V ÚDOLÍ DOL-
NÍ LOMNÉ – P. KULTANOVÁ, URSUS 
– ZÁŽITKOVÉ CENTRUM, PENZION 
BESKYDKA, MYSLIVECKÝ KLUB DOL-
NÍ LOMNÁ, MYSLIVECKÝ SPOLEK NO-
VINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ LOMNÁ, 
PENZION RZEHACZEK, POTRAVI-
NY SIKOROVÁ, AKVAHLEP METAL, 
PETR KRAUSE, HORSKÝ HOTEL EX-
CELSIOR, ČSAD VSETÍN, o.s., XIDYS 
JABLUNKOV, CZEPCZOROVÁ JANA 
– DÁRKOVÁ SÍŇ JABLUNKOV, KVĚTI-
NÁŘSTVÍ KAMÉLIE – JABLUNKOV, MI-
TRENGA – ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA, 
STAVEBNINY NÁVSÍ – LIBOR FIKSEK, 
PEKÁRNA DOLNÍ LOMNÁ, MAREK 
SZCZUKA, MARTIN PRZYBYLA, PL-
ZEŇSKÝ PRAZDROJ, JAROSLAV BIL-
KO, CHATA SKALKA, RADEK GOMOLA
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Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva 
 
Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny 
provést dotazníkové šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. Moravskoslezský 
kraj realizuje toto šetření formou on-line formuláře,  který najdete na: 
https://1url.cz/@kotliky4.  Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny 
finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář 
vyplňte. Tento formulář můžete vyplnit do 31.12.2021. V případě, že budete potřebovat 
pomoct s vyplněním formuláře, Obecní úřad Dolní Lomná bude nápomocen.  
Nově připravovaný dotační program, do kterého se budete moci přihlásit, bude spuštěn 
pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 a bude určen pro vlastníky a spoluvlastníky: 
- rodinných domů,  
- bytů v bytových domech,  
- rekreačních objektů,  
ve kterých žadatel o dotaci bydlí. 
Stejné, jako v předchozích výzvách, zůstávají obecné podmínky kotlíkových dotací. Tzn., že 
dotace jsou určeny pro žadatele, kteří provozují (používají) kotel na pevná paliva 1., 2. nebo 
neznámé emisní třídy. Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. revizní zprávou). 
Nezapomeňte, prosím, při likvidaci původního kotle pořídit fotodokumentaci jeho 
znehodnocení. 
Pro poskytnutí dotace bude nově rozhodující příjem celé domácnosti trvale obývající 
nemovitost, ve které bude zdroj tepla vyměněn. Tvoří-li Vaši domácnost např.: 2 dospělí a 2 
děti, pak roční čistý příjem Vaší domácnosti nesmí přesáhnout 4 x 170.900 Kč, tj. 683.600 Kč, 
přičemž příjmy dětí a studentů se do limitu nepočítají. Příjmy Vaší domácnosti nám budete 
muset prokázat. Dokládat se budou příjmy za rok 2020. 
Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době, kdy budete podávat žádost o dotaci (tj. 
v roce 2022): 
- bude celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně,  
- bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý nebo student denního studia do 26 let,  
-  jste někdy v průběhu období od 1. 1. 2020 do podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi 
nebo příspěvek na bydlení. 
V případě, že příjem Vaší domácnosti přesáhne stanovený limit, budete mít možnost požádat o 
dotaci z programu Nová zelená úsporám poskytovanou Státním fondem životního 
prostředí.  https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/. 
 
Nový zdroj tepla si budete moci vybrat z těchto možností: 

1. Teplené čerpadlo – dotace EU max. 130.000 Kč  
2. Plynový kondenzační kotel – dotace EU max. 100.000 Kč  
3. Kotel na biomasu – dotace EU max. 130.000 Kč  

Obecní úřad Dolní Lomná 
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Holky z Dolní Lomné ovládly Olomoucko

V seriálu pěti závodů – běhu na 60 metrů pře-
kážek – obsadila Adéla Kiszková 6. a Ellen Mi-
kulová 2. místo.

„Jako profesionální hasič jsem tyto závo-
dy běhával, proto mohu holkám předat své 
zkušenosti.“ 

Na krátké trase čeká závodníka dřevěná 
zeď, kterou musí překonat, kladina, po kte-
ré proběhne, poté musí spojit dvě hadice, 
rozdělovač a na konec napojit proudnice. Je 
to docela rychlé, nejlepší děti běhají pod 12 
sekund s tím, že závod je o rychlosti, fyzičce 
a o koordinaci.

V našem regionu se tahle disciplína trénuje 
jen v Dolní Lomné. Ale na Opavsku a Hlučín-
sku mají svou ligu, my jsme s holkami jezdili 

na Olomoucko, kde v létě pořádali pětidílný 
seriál závodů,“ nastínil velitel, podle kterého 
jeho svěřenkyně soutěžily v kategorii starších 
dívek. Adéla Kiszková skončila na 6. místě, 
ale dva závody neběžela kvůli zranění kole-
na. Startovala jen na třech, přesto se v tabul-
ce 35 startujících z 26. místa posunula hodně 
vysoko. „Ellen Mikulová skončila na 2. místě 
jen těsně za první závodnicí. Žouželková A. 
se 147 body skončila na 1. místě a naše Ellen 
se 141 body na místě 2. bylo to, jak se říká, 
,,o fous‘‘.

Dívky se účastní i Slezského poháru, který 
začal na podzim a skončí na jaře. V zimě je 
čeká český halový pohár – celkem 3 díly, ve 
kterých se představí opravdová špička z celé 
republiky. 

Martin Tomica věří, že úspěch dívek přivede 
k tomuto sportu další děti. „Pokud má ně-
kdo zájem přidat se k nám, není problém. 
Trénujeme dvakrát týdně v Dolní Lomné, kde 
máme veškeré zázemí“.

Kontakt: 731 944 226
Člen okresní odborné mládeže FM

Člen okrsku Jablunkov za kolektiv mládeže
Instruktor mládeže SDH Dolní Lomná

Tomica Martin
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Novinky školní družinky

Prázdniny nám sice utekly jako voda 
v Lomňance, ale sluníčko nám pořád svítí 
a hřeje, takže si krásného počasí můžeme 
dosyta užívat na našem „Ostrově“.

S novými malými „Robinsony“ jsme už stih-
li zažít spoustu dobrodružství. Prošli jsme 
„Kanibalovou“ stezkou, oblékli jsme si naše 

divochy „Pátky“, upekli si topinky na ohni, 
postavili hmatový chodník.

Navštívili jsme také vláčkovou zahradu 
u pana Sovy. Tímto mu moc děkujeme za 
pozvání a budeme se těšit na další společné 
aktivity. 

Vychovatelky Táňa a Zuzka

POZVÁNÍ 
Klub důchodců při Obecním úřadě Dolní Lomná svolává a zve své členy

 na Výroční členskou schůzi spojenou s Mikulášskou zábavou 
dne 9.12.2021 ve 14.30 hodin do hotelu pod Akáty.

Program:
1. Zpráva o činnosti Klubu za uplynulé období 
2. Zpráva o hospodaření 
3. Plán činnosti na rok 2022
4. Diskuse
5. Pohoštění
6. Mikulášská zábava s hudbou a tombolou (sponzorské dary vítány)
7. Výběr členských příspěvků za rok 2021
Srdečně zveme všechny členy klubu. 

Za Klub důchodců Sikora Milan, předseda
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A konečně zase plaveme ...

Malí řemeslníci v Jablunkově

S velkou radostí se opět můžeme účastnit 
plaveckého výcviku, na který jsme se všich-
ni moc těšili. Děti se seznamují s vodou, mají 
za sebou první potápění a hry ve vodě. Kurz 

probíhá vždy v pátky, krytý bazén Bystřice 
a děti se na tyto dny velmi těší. Moc děkuje-
me a těšíme se na další lekce.

Aneta, Karin a předškolní děti

Na dnešní den, 8.9.2021 se naše děti velmi 
těšily. Vyrazili jsme společně do Jablunko-
va, do DDM, kde jsme se zúčastnili společné 

akce, během které si děti vyrobily dřevěnou 
loď a také si vykládaly s paní knihovnicí pří-
běhy a pohádky.

Akce se zúčastnily pouze před-
školní děti a byly všechny moc ši-
kovné. Doma si ještě výrobky se 
svými rodiči někteří doladili dle 
svých představ. My už se společně 
budeme těšit na únor 2022, kdy 
bychom měli opět vyrazit do DDM 
a vyrobit si auto.

Jsme za tyto akce velmi rády, jeli-
kož děti práce se dřevem baví, těší 
a především mají radost z toho, že 
si hračku vyrobí celou sami.

Děkujeme moc a těšíme se společ-
ně na další podobné akce.

děti a uč. ze třídy Veverek
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We wrześniu nasze przedszkolaki świętowały 
Dzień Przedszkolaka, powitały Panią Jesień, 
której pomogły ozdobić jej piękny płaszcz. 
Dary jesieni wykorzystaliśmy do wspaniałej 
zabawy. Na zakończenie tygodnia dzieci zja-
dły pyszne pieczone ziemniaki z okazji Święta 
Pieczonego Ziemniaka. Dzieciom z przedszko-
la sprawiły wielką radość nowe książki, które 

otrzymaliśmy za pośrednictwem projektu: 
„Projekt fi nansowany ze środków Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w ramach konkur-
su Polonia i Polacy za Granicą 2021” Bardzo 
dziękujemy! Chcielibyśmy również podzię-
kować wszystkim rodzicom za wspaniałe wy-
pieki i przetwory przyniesione na tegoroczny 
jarmark. 

Powitanie jesieni w przedszkolu

8
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Wrzesień w naszej szkole obfi tował w wiele 
ciekawych wydarzeń. 15 września – obcho-
dziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli 
święto zabawy, pomysłowości i kreatywności. 
Z tej okazji powstały u nas niezwykłe dzieła 
kropkowe i nie tylko. 

Dotarły do nas książki i podręczniki z Projektu 
fi nansowanego ze środków Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia 
i Polacy za Granicą 2021. 

Jeden dzień zamieniliśmy w Święto Pieczone-
go Ziemniaka, podczas którego odbywały się 
konkursy, zabawy, współzawodnictwa. Każdy 
mógł posmakować smacznych ziemniaków 
i samodzielnie wykonać gniotka z mąki ziem-
niaczanej. 

Sukcesem zakończyła się sprzedaż domo-
wych wypieków oraz przetworów na Jesien-
nym Jarmarku. Dziękujemy wszystkim Rodzi-
com za współpracę oraz pomoc w sprzedaży. 

Tak minął pierwszy miesiąc w szkole…

9



Dolní Dolní

10

Korzystając z uroków jesieni wybraliśmy się 
w okolice szkoły, by puszczać kolorowe lataw-
ce. Na dzieci czekały także zabawy i wspólne 
ognisko. Wszystko to było powodem do rado-
ści i niegasnących dziecięcych uśmiechów. 

W ramach projektu „ Z książką na walizkach 
2021“ przyjechał do nas autor polskich ksią-
żek dla dzieci Paweł Beręsewicz. Uczniowie 
z wielkim zainteresowaniem słuchali bardzo 
ciekawych opowieści autora.

Grono pedagogiczne

NOVÁ AMBULANCE LÉČBY CUKROVKY V JABLUNKOVĚ
Cukrovka - diabetes me-
litus je nemoc, která se 
mezi populací objevuje 
stále častěji. Do značné 
míry to souvisí s naším 
životním stylem. Málo se hýbeme a hod-
ně, často i nezdravě jíme. Potraviny, které 
jíme často, nemají kvalitu, kterou by měly 
mít. Nemocných s cukrovkou přibývá, 
a jak už to bývá, onemocnění může dlo-
uho probíhat bezpříznakově dříve, než se 
projeví. Na pozadí může dojít k poškození 
organismu, které je pro každého člověka 
nové a nepříjemné. V rámci námi posky-
tovaných zdravotních služeb na toto one-
mocnění chceme reagovat v ambulanci 
ikardio, která se nachází v budově nové 
pošty v Jablunkově.

Vedle péče o kardiolo-
gicky nemocné posky-
tujeme nově ve středy 
odpoledne i péči pro 
diabetologické pacienty 

s laskavostí paní primářky Kateřiny Mar-
kové, která jinak působí zejména v ne-
mocnici Podlesí Třinec. Naše ambulance je 
otevřená jak pro diabetologicky nemocné, 
tak i pro nové pacienty, kteří chtějí vyšetřit 
a zjistit, zdali cukrovku nemají. Noví klien-
ti mají možnost se přihlásit na níže uve-
dených kontaktech a nechat se vyšetřit. 
Kontakty najdete na www.ikardio.cz. nebo 
na tel. čísle 591 142 372.

Pevné zdraví přeje 
MUDr. Bronislav Holek

INZERCE
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Výsledky hlasování  ve volebním okrsku Dolní Lomná 
ve  volbách  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

ve dnech 8. a 9.10.2021
  
  Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem 742
  Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 486
  Počet odevzdaných úředních obálek 485

  Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 479
                                                 což představuje účast 65,5 %

  Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro tyto politické strany,
  politická hnutí a koalice:

                                                                    

Po  č  et platných
hlas  ů

procenta po  ř  adí

2 Švýcarská demokracie 3 0,63 10

3 VOLNÝ blok 4 0,84 9

4 Svobodná a přímá demokracie 77 16,08 3

5 Česká strana sociálně demokratická 19 3,96 6

7 ALIANCE  NÁRODNÍCH  SIL 1 0,21 11

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 8 1,67 8

12 PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 34 7,1 5

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 129 26,93 2

14 SENIOŘI  21 1 0,21 11

17 PIRÁTÍ  A  STAROSTOVÉ 53 11,06 4

18 Komunistická strana Čech a Moravy 14 2,92 7

20 ANO  2011 135 28,18 1

22 Moravané 1 0,21 11
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                                                    USNESENÍ  
                                26. zasedání zastupitelstva obce ze dne  13.9.2021 
                      konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Lomná 
 
I.              U r č u j e  
26/1060   Zapisovatelku  p. Halinu Zielinovou   
26/1061   Ověřovatelé zápisu Mgr. Jana Kufová , p. Marek Mohyla  
26/1062   Návrhovou komisi ve složení p. Miroslav Stefek, p. Taťána Marszalková, JUDr.  
                Josef Zubek  
 
II.            S  c h v a l u j e 
26/1063  Předložený program 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná 
26/1064  Příjem dotace na stavbu  „Dolní Lomná – vodovod Jestřábí – zlepšení zásobování     
               pitnou vodou“ - Ministerstvo životního prostředí  ČR 
26/1065  Výběrové řízení  a zadávací dokumentací na stavbu „Dolní Lomná – vodovod      
               Jestřábí – zlepšení zásobování pitnou vodou“ 
26/1066  Výjezdovou jednotku SDH Dolní Lomná 
26/1067  Výsledek veřejné sbírky obce Dolní Lomná na pomoc jihomoravským  
               obcím  zpustošeným  tornádem 
26/1068   Darovací smlouvu Základní škole Moravská Nová Ves 
               prostřednictvím městyse Moravská  Nová Ves ve výši 36 400,- Kč na pomoc po   
               zpustošení  tornádem 
26/1069  Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2021 (méněpráce) 
                s fa POLANSKÝ  s.r.o. 
26/1070  Smlouvu o dílo – zimní údržba pozemních komunikaci – Správa silnic MSK,  
               příspěvková organizace 
26/1071 Spoluúčast v rámci financování programu č. 16251 „Rozvoj místních sportovišť a  
              zázemí – Kabina“– TJ Dolní Lomná z.s. ve výší 20%, tj. 160.000 Kč 
26/1072  Žádost o zařazení pozemku do změny územního plánu p.p.č. 1233/22 k.ú. Dolní  
               Lomná  
26/1073  Žádost o zařazení pozemku do změny územního plánu  p.p.č. 1182 k.ú. Dolní Lomná    
26/1074  Smlouvu o poskytnutí návratné finanční  výpomoci z Programu pro poskytování  
              dotací nebo návratných finančních výpomocí /viz Žádost o návratnou finanční  
              výpomoc/ č.j. 791/176/2021 
26/1075 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční  výpomoci z Programu pro poskytování dotací  
               nebo návratných finančních výpomocí /viz Žádost o návratnou finanční výpomoc/ č.j.         
              768/176/2021 
26/1076 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční  výpomoci z Programu pro poskytování dotací  
               nebo návratných finančních výpomocí /viz Žádost o návratnou finanční výpomoc/ č.j.         
               887/176/2021 
26/1077 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční  výpomoci z Programu pro poskytování dotací  
               nebo návratných finančních výpomocí /viz Žádost o návratnou finanční výpomoc/ č.j.         
               886/176/2021 
26/1078  Smlouvu o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 213,  
               č.j.: 851/176/2021 
26/1079  Smlouvu o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 62,  
               č.j.:  852/176/2021 
26/1080  Smlouvu o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 297,  
               č.j.:  853/176/2021 
26/1081  Smlouvu o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 128,  
               č.j.:  854/176/2021 
26/1082  Smlouvu o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 206,  
               č.j.:  856/176/2021 
26/1083  Smlouvu o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 214,  
               č.j.:  858/176/2021 
26/1084  Smlouvu o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 89,  
               č.j.:  861/176/2021 
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26/1085  Smlouvu o  využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění  
               zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN  a.s. 
26/1086  Žádost o zařazaní pozemku do změny územního plánu Dolní Lomná  p.p.č.  
               718/7, 718/5, 718/6, 718/9, 718/34, 718/35, 1407/11 k.ú. Dolní Lomná  
26/1087   „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění     
                stavby“ /p.č. 2432/ - ČEZ distribuce,a.s. 
26/1088  Žádost o poskytnutí dotace na kofinacování projektu „Kotlíková dotace“ – RD 126,  
               č.j.:  862/176/2021  
26/1089  Kupní smlouvu  - p.p.č. 991/79, 991/113, k.ú. Dolní Lomná o celkové výměře 953 m2  
26/1090  Kupní smlouvu  - p.p.č. 991/108, k.ú. Dolní Lomná o celkové výměře 1085 m2 
 
III.             B e r e   n a  v ě d o m í 
26/1091  Kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce   
26/1092   Žádost o dotaci na stavbu  „Dolní Lomná -  Křínov - zlepšení zásobování pitnou  
                vodou“ –Ministerstvo životního prostředí ČR 

- rozbor vody z  vrtu Křínov 
- návrh regenerace vrtu Křínov 

26/1093   Ukončení veřejné sbírky obce Dolní Lomná na pomoc jihomoravským  
                obcím  zpustošeným  tornádem 
26/1094   Návrh řešení zásobování pitnou vodou osady Války 
26/1095   Návrh řešení zásobování pitnou vodou  osady Novina 
26/1096   Žádost o napojení části obce Bocanovice na vodovodní řád  v majetku  
                 Severomoravské  vodovody a kanalizace 
26/1097    Stav montáže vodoměrů ve všech  rekreačních objektech (schází 4 ks) 
26/1098    Návrh montáže vodoměrů na jednotlivých odbočkách vodovodních řádů  
                 (identifikace poruch) 
26/1099    Monitoring, posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou a  mobilní úpravna  
                 vody  vodovodních řádů 
26/1100   Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, příspěvková organizace 

- ukončení projektu k 30.8.2021 „Modernizace vybavení ZŠ, MŠ Dolní Lomná“ – Státní zemědělský 
intervenční fond ČR včetně žádosti o platbu  

- realizaci oplocení 
26/1101   Základní škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lomná 70 
      - realizaci šatny 
                 - návrh zastřešení zádního vchodu    
26/1102   Stavba „Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“- Ministerstvo                        
                životního prostředí 
               - protokol o závěrečném vyhodnocení akce  –– bez výhrad 
               - zpráva z dohlídky u projektu podporovaného z prostředků Státního fondu životního     
                  prostředí k akci „Dolní Lomná – čištění odpadních vod  - domovní ČOV“ – bez  
                  výhrad 
                - zkušební provoz do 7.1.2022 
                - kontrolní dny – každé úterý se zhotovitelem stavby – Strojírny a stavby Třinec 
                - realizaci revizních zpráv 
26/1103   Stavba "Dolní Lomná - lokalita Závodí, Kanalizace a ČOV“ 

 - výsledek  z  jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR  
 - výsledek z  jednání s Moravskoslezským krajem  

26/1104   Žádost o dotaci : 
- stavba „Dolní Lomná – lokalita Závodí, Řeka - bezbarierová trasa pro pěší“ – úsek 

A1 a A2 a  úsek  lokalita od čp. 125 po novou zástavbu na Řece – MAS/EU 
26/1105    Realizaci stavby “Cyklostezka údolím Lomné – Dolní Lomná – III. etapa, úsek 8“ 
26/1106    Návrh stavby „Parkoviště u infocentra NS Mionší“ – Krajský úřad   
                 Moravskoslezského kraje   
26/1107   Návrh stavby „Parkoviště u cukrárny a  pekárny“ – Krajský úřad  Moravskoslezského  
                 kraje                  
26/1108    Žádost o parkoviště u cukrárny a pekárny 
26/1109   Výběr zhotovitele na údržbu místních komunikací v zimním období 2021/2022 
26/1110   Výsledek veřejné sbírky obce Dolní Lomná na pomoc jihomoravským 
                obcím  zpustošeným  tornádem 
26/1111   Přípravu  rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2022  
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26/1112   Žádost o finanční podporu na pokrytí nákladu akce „Festival na pomezí“ –Matice  
                slezská, místní odbor Dolní Lomná   
26/1113   Žádost o spoluúčast v rámci financování programu č. 16251 „Rozvoj místních  
                sportovišť a zázemí – Kabina“– TJ Dolní Lomná z.s. 
26/1114   Žádost o poskytnutí dotace na činnost pro rok 2022 – TJ Dolní Lomná  
26/1115   Žádost o finanční příspěvek  - Nemocnice Třinec, příspěvková organizace  
26/1116   Žádost o finanční příspěvek – Pohoda a.s. Třinec 
26/1117   Žádost o finanční příspěvek – Pohoda Seniorům, z.ú. Jablunkov 
26/1118   Žádost o poskytnutí daru – Naše odpadky, z.s., Uherčice  
26/1119   Čerpání rozpočtu – 1. pololetí 2021 – odloučené pracoviště  Dolní Lomná Základní      
                škola H. Sienkiewicza s polským jazykem vyučovacím  
26/1120   Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledcích  
                přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za období od  
                1.1.2020 do 31.12.2020 
26/1121   Žádost o pronájem pozemku p.č. 69/1 k.ú. Dolní Lomná (u Viaduktu) 
26/1122   Žádost o podporu na projekt „Integrovaný regionální operační program“ (hybridní  
                automobil plug-in pro rozvoz obědů seniorům ) – EU 
26/1123  Smlouvu  o spolupráci při likvidaci odpadů  (nádoba na olej) 
              - TRAFIN OIL, a.s., Ostrava 
              - EKO PF, s.r.o., Hlincová Hora 
26/1124   Energetické úspory víceúčelového obecního objektu“ 
              - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03321961 o poskytnutí podpory   -  
                Ministerstvo životního prostředí  ČR  
26/1125  Výstup z kamerového systému na Zátoce včetně udělování pokut 
26/1126  Výsledek ankety – stomatologická obslužnost 
 
IV.     U k l á d á   
26/1127    Zahrnout do rozpočtu obce Dolní Lomná  na rok 2022 

- žádost o finanční podporu na pokrytí nákladu akce „Festival na pomezí“-Matice slezská,  
místní odbor Dolní Lomná   

- žádost o poskytnutí dotace na činnost pro rok 2022 – TJ Dolní Lomná  
- žádost o finanční příspěvek  - Nemocnice Třinec, příspěvková organizace  
- žádost o finanční příspěvek – Pohoda a.s. Třinec 
- žádost o finanční příspěvek – Pohoda Seniorům, z.ú. Jablunkov 
- žádost o poskytnutí daru – Naše odpadky, z.s., Uherčice  

                 Termín: příští zastupitelstvo obce 
                 Odp.:  Marie Czudková  
26/1128    Oslovit  příspěvkové organizace  o doložení návrhu rozpočtu na rok 2022   
                 Termín: příští zastupitelstvo obce 
                 Odp.:  Marie Czudková  
26/1129    Zažádat  o cenovou nabídku na nádobu na upotřebené oleje a tuky 
                 Termín: příští zasedání zastupitelstva obce 
                 Odp.:  p. Halina Zielinová 
26/1130   Připravit Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Lomná 2/2021 o stanovení obecního  
                systému odpadového hospodářství 
                Termín: příští zasedání zastupitelstva obce 
                Odp.:  p. Halina Zielinová 
 
 
 
 Renata Pavlinová                                Miroslav Stefek 
     starostka obce                                                                     místostarosta obce 
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Staro Kłapsino od Potoka była już kupa ro-
ków na wymowie u syna Pawła, co mu po-
wiadali Owięziok. Żyła se u syna po cichutku, 
nigdzi nie chodziła, o nic sie też nie starała, 
bo jak sama mówiła, że ją ty dzisiejsze nowo-
ści na świecie nie cieszą.

I byłaby se tak dali cichutko żyła, gdyby sie 
naroz nie rozniósło po całej Sałajce, że od 
piyrszego zacznie jeździć autobus do Jabón-
kowa. Do starej Kłapsinej jakby uderziło, jak 
sie o tym dowiedziała. Dwa dni ze żodnym 
nie mówiła, a potym zaczła nadować, że sie 
taki besperactwa na świecie robią, a żodyn 
tego nie zakoże. Dyć gdo to widzioł, aby po-
rządny człowiek, co mo zdrowe nogi, jeździł 
takim plugastwym po świecie.

Ani wóm spać ni mógła, jyny o tych autobu-
sach myślała. Ale nic nie pomógło. Jakosik 
zaroz po piyrszym zaczón tyn autobus do 
Jabónkowa jeździć. To wiycie, że piyrszy roz 
to było z wiełką paradą. Cały autobus był 
obwieszóny czetyną, szofer mioł nową czop-
ke i całą cestą wiesioło trąbił, aż to było na 
Kamynite słyszeć. Pastyrze mieli dość roboty, 
bo krowy i barany ze strachu ryczały i ucieka-
ły ku chałupóm.

Ale najwięcej strachu użyła ta staro Kłapsino. 
To sie jyny żegnała a okna w izbach zamyka-
ła. Cosi tydziyń ani na pole nie wyszła, jyny 
nejwięcej w łóżku leżała, a pierziną głowe 
zakrywała. I byłaby tak z rok w tym łóżku 
przeleżała, gdyby nie żniwa, co w tym roku 
jakosik prędzy prziszły. Niewiasta sama nie 
mógła dać rady, tóż wólki nie wólki musiała 
Kłapsino iść pumogać na pole. Ale że pole 
było pod lasym, tak tego autobusa jakosik 
nie słyszała. I było by sie wszystko dobrze 
skóńczyło. Ale ku wiecoru, jak owies na na 

niżnim kóńcu dożynała a łoktuszki z głowy 
ściepiała, tu autobus tak w dole oszkliwie za-
trąbił, że Kłapsino od strachu aż na zogónie 
przisiadła a kosokym se do ręki dość głęboko 
zajechała. To wiycie, że jak krew uwidziała, 
to sie hnetka przewróciła i zymdlała. Paweł 
przyskoczył i opaskym od galot ji ręke ścą-
gnął, dźwignął na ramie i niós ku chałupie.

Ale krew fórt ciurczkym ciykła. Na szczęści 
trefi ł sie jakisi starszy letniok, co poradził, 
aby zaroz Paweł jechoł z mamą do Jabón-
kowa do doktora, bo ją inaczy krew odyn-
dzie. A że prawie jechoł po ceście autobus 
ku Jabónkowu, tak go hnet zastawił i pumóg 
Pawłowi zymdlaną mame nałożyć. Jakosik 
na Zowodziu sie staro Kłapsino opamiętała 
i zaczła sie dookoła rozglądać. Oczy ji ze stra-
chu wylazły na wyrch i byłaby z tego autobu-
sa oknym wyskoczyła, ale jak sie podziwała 
na ręke i skrwawióny fortuch, spuściła oczy 
i siedziała na ławce po cichu. 

Jak przijechali do Jabónkowa na rynek, Pa-
weł zakludził mame do doktora. Doktór ranę 
wymył, ręke zafaczowoł i posłoł Kłapsiną do 
chałupy.

Jak wyszli od doktora, już sie śćmiywało. Sta-
ro Kłapsino sie jyny oglądała po rynku, czy 
kaj jakigo furmana ze Sałajki nie uvidzi, ale 
żodnego nie było. Obetrziła fortuchym oczy 
i smutno sie spytała:

- Na Pawełku, jak sie teraz dostanymy do 
chałupy?

Paweł sie uśmiychnął i prawi:

- Na jyny autobusym, mamo, dyć widzicie, że 
tu żodnego furmana od nas ni ma, a oto au-
tobus prawie stoi przi czyszczarni.

Karol Piegza: Jako staro Kłapsino 
od Potoka nie chciała jeździć autobusym
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- Też se tak myślę, - powiedziała staro Kłapsi-
no i sama lazła do autobusa.

Za chwilę autobus zatrąbił i ruszył ku Sałajce.

Staro Kłapsino sie całą cestą ani nie odezwa-
ła, jyny cosika rozmyślała. Jak już dojyżdżali 
na Jastrzębski Potók, obróciła sie ku Pawłowi:
- Wiysz, Pawełku, że gdyby nie tyn autobus, 

to bych była możne umrziła!

- Gdo wiy, czybyście nie byli umrzili, mamo!

Jak autobus zostoł stoć, Paweł sie podziwoł 
do okna:
- Mamo, trzeba nóm wysiadać!

- Na nie mów, synku, dyć my są ledwo pod 
Kamynitym!

- Kaj też tam pod Kamynitym, dyć oto wi-
dzicie nasz kościół na kopieczku!

Kłapsino ani tymu wierzić nie chciała, a jak 
wylazła z autobusa, ni mógła sie nachwolić, 
że tak hónym zajechali a że sie ji tak mięko 
siedziało. Aji ręka ją przestała boleć, jyny sie 
ji w głowie toczyło i słabo sie czuła. Ale za 
tydziyń było już wszystko w porządku i było 
trzeba jechać do doktora ręke pokozać.

- Tóż co, mamo, pujdziecie pieszo do Jabón-
kowa czy zaś pojedziecie autobusym? - pyto 
sie Paweł.

Toście mieli widzieć, jak sie na niego szpatnie 
podziwała.

- Jo ci dóm, pieszo.Ty se myślisz, że ta wygo-
da je jyny dlo was młodych! O ni, synku, my 
starzi se też mogymy autobusym pojeździć!

Zebrała sie i hónym leciała ku tymu autobu-
su, aby ji nie uciyk. Paweł już nic nie prawił, 
jyny sie uśmiychoł.

Od tego czasu staro Kłapsino na autobus nie 
dała nic powiedzieć i każdy tydziyń zaczła do 
Jabónkowa jeździć, choć ni miała nikiedy po 
co. Zowdy w sobote rano sie pieknie umyła, 
oblykła i leciała ku autobusu. Dóma wiedzie-
li, że jedzie po darmu, ale dali ji pokuj. A jak 
sie ji gdo spytoł, po co jedzie do Jabónkowa, 
strasznie sie gniywała. Dyć przeca autobusy 
są po to, aby jimi jeździli porządni ludzie, 
a nie cielęta abo barany.

Karol Piegza, Sękaci ludzie, Profi l, Ostrava 
1979, kráceno , M. Křenková

Podzimní projekty

Nádherné podzimní počasí nás v letošním 
roce přímo vybízelo k pobytu venku. Aby-
chom využili krásného počasí a možnosti po-
znávat okolní úžasnou krajinu, zařadili jsme 
na úvod školního roku několik projektů, kte-
ré podpořily prožitkové učení žáků. Vybrali 
jsme témata, vhodná pro toto roční období 
a napříč vyučovacími předměty jsme se vě-
novali podzimní přírodě - především hou-
bám, změnám v přírodě a její ochraně. 

Žáci aktivně plnili zadané úkoly a možná si 
ani neuvědomili, že se učí a procvičují učivo, 
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které by jim v klasické výuce ve školních lavi-
cích připadalo nudné a nezajímavé. 

Tento model výuky je také velmi vhodný pro 
upevnění vztahů mezi žáky, pro posílení ka-
marádství a pozitivního klimatu třídy a školy.

Kolektiv pedagogů ZŠ
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Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00

© KLEIN
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  

Dolní
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

říjnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w październiku.


