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Dolní

PRODEJ TŘEBOŇSKÝCH KAPRŮ  
– DNE  22. 12. 2022 U LOMŇANSKÉHO MUZEA

od 8.00 do 16.00 hodin 
Kapry zabíjíme, stahujeme, kucháme…

Fa Petr Krause 

www.dolnilomna.eu Listopad 2022
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                                                        USNESENÍ  
 
                       z 1. ustavujícího  zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20.10.2022 
                       konaného v sálu Hotelu pod Akáty, Dolní Lomná čp.71 
 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Lomná 
 
I.           S  c h v a l u j e 
1/1        Program jednání  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lomná 
1/2        Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lomná 
1/3        Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lomná 
1/4        Volbu starosty a místostarosty 

a) zvolení jednoho místostarosty 
b) v souladu s § 71 zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce 

bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním     

1/5       V souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za  
            výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví neuvolněným členům  
            zastupitelstva  a předsedům výborů odměnu ve výši 1 500,- Kč   měsíčně s platností  
            od 20.10.2022 
1/6       V souladu s § 77 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za  
            výkon funkce členů zasupitelstev, v platném znění, stanoví místostarostovi obce  
            odměnu ve výši  14 500,- Kč měsíčně s platností od 20.10.2022 
1/7      Příjem neivestiční dotace ve výši 150.000,00 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
           dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt ,,Setkání    
            diplomatů v rámci coreper I vizit“ 
1/8       Přijetí nepeněžního daru pro ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, příspěvková organizace 
            Č.j. ZŠa MŠDL /279/22 
1/9       Přijetí nepeněžního daru pro ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, příspěvková organizace  
            Č.j. ZŠa MŠDL /280/22 
1/10     Zveřejnění záměru pronájmu  nebytových prostor v Základní škole a Mateřské škole  
            Dolní Lomná149,  příspěvková organizace  pro Slezskou církev evangelickou  
            augsburského vyznání v Návsí, Moravskoslezskému krajskému šachovému svazu za  
            účelem činnosti šachového kroužku a pro činnost Baby studia  
1/11     Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
            stavby – ČEZ Distribuce a.s. 
1/12     Výběr zhotovitele na údržbu místních komunikací v zimním období 2022 –2023  
            p. Vítězslav Krzok a p.Daniel Krzok dle plánu zimní údržby. 
1/13    Přijetí nepeněžního daru ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, příspěvková organizace  
           Č.j.: ŽŠaMŠDL /293/22. 
 
 
II.         V o l í   
1/14      Starostou p. Evu Sikorovou do funkce uvolněného starosty     
1/15      Místostarostou p. Mgr. Janu Kufovou  do funkce neuvolněného místostarosty 
1/16      Předsedou 3-členného finančního výboru  p. Ing. Stanislava Marszalka 
1/17      Předsedou 3-členného kontrolního výboru  p. Taťánu Marszalkovou 
1/18      Předsedou 3-členného výboru školství-kultury-sociálních věcí a sportu   
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             p. Ing. Ondřeje Stefka 
1/19      Předsedou 3-členného  výboru pro narodnostní menšiny p. Mgr. Marcelu 
             Szotkowskou  
1/20      Předsedou  3-členného výboru místního hospodářství   p. Marka Mohylu 
 
 
 
III.         Z ř i z u j e  (volební období  2022-2026) 
1/21      Výbor finanční, výbor kontrolní, výbor pro nárostností menšiny, výbor místního  
              hospodářství, výbor školství-kultury-sociálních věcí a sportu 
 
IV.        U r č u j e 
1/22      Zapisovatelku  p. Žanetu Jurzykowskou   
1/23      Ověřovatelé zápisu  p. Taťána Marszalková, p. Ing. Ondřej Stefek 
1/24      Návrhovou komisi ve složení p. Ing. Stanislav Marszalek, p. Marek Mohyla,  
             p. Mgr. Jana Kufová 
 
V.        B e r e   n a   v ě d o m í   
1/25     Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce Dolní Lomná (§ 69 odst. 2 zákona o  
            obcích) 
1/26     Přípravu programového prohlašení Zastupitelstva obce Dolní Lomná pro období  

      2022-2026      
 
VI.      U k l á d á  
1/ 27    Předsedům výborů a komisí navrhnout členy pro Organizační strukturu OÚ  
            Odp.: předsedové výborů a komisí  
            Termín: Příští zasedání zastupiteltva obce 
1/28     Doplnit návrh programového prohlášení Zastupitelstva obce Dolní Lomná pro období  
            2022-2026 
            Odp.:  všichni zastupitelé  
            Termín: Příští zasedání zastupiteltva obce 
 
 
starostka obce                                                                     místostarostka obce 
Eva Sikorová                                      Mgr. Jana Kufová 
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí spoluobčané,

jménem celého nového zastupitelstva si Vám 
dovolíme poděkovat za důvěru, kterou jste 
nám prokázali svou účastí ve volbách do za-
stupitelstva obce Dolní Lomná.

Je to pro nás velká čest, závazek 
a odpovědnost.

Budeme se snažit udržet chod obce tak, aby 
byl k prospěchu všem občanům a návštěvní-
kům naší krásné Lomné.

Velké poděkování patří čle-
nům bývalého zastupitel-
stva v čele s paní Renatou 
Pavlinovou.

Děkujeme za spoustu skvě-
le odvedené práce a doufá-
me, že nám budete v těž-
kých začátcích nápomocni.

Velmi oceníme i případnou 
pomoc dalších ochotných 
spoluobčanů.

Eva Sikorová,  
starostka obce

Mgr.Jana Kufová,  
místostarostka obce

 
 
 
 
 

   OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LOMNÁ SRDEČNĚ ZVE 
 

    Všechny seniory z Dolní Lomné na 
 

  PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU 

    Kde: Hotel pod Akáty 
    Kdy: 15.12.2022 od 13:00 hodin 
      
     Program: 
     Vystoupí žáci z české a polské školy 
     Kapela Mionší 
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UPOZORNĚNÍ: 
Žádáme občany, kteří mají vodoměr, aby do konce prosince 2022 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.

UPOZORNĚNÍ: 
V období od 27.12.2022 do 30.12.2022 bude Obecní Úřad v Dolní Lomné otevřen 
pouze dne 28.12. 2022 v době od 7:00 hod. do 17:00 hod. 
Děkujeme za pochopení. 

DŮLEžiTÉ OZNáMENÍ
Klub důchodců oznamuje, že Mikuláš pro důchodce v Hotelu pod Akáty, který 
se měl konat 7.12. 2022 se neuskuteční. 
Za pochopení děkuje

Sikora Milan, předseda klubu důchodců

PLUžENÍ ZAJišťUJE…
V zimním období 2022-2023 bude provádět zimní údržbu místních komunikací:

-  od čp. 270 směr Jablunkov (vše) – p. Vítězslav Krzok, Dolní Lomná čp. 77 
-  od Budzoša přes Jestřábí, Kantořonki (p. Michalíka) přes Mionší a zpět  

přes Glovčín, Fojtovou louku, ČD po Urbašku  - p. Daniel Krzok, Dolní Lomná 77 
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Sportovní den

Výlet do herny Gajánek v Třinci

 Ve středu 12.10.2022 byli 
žáci naší školy vytaženi z la-
vic a místo běžné výuky je če-
kalo dopoledne plné pohybu 
a her. Jako stěžejní disciplíny 
žákovského klání byly vybrány 
aktivity určené Českou škol-
ní inspekcí k testování tělesné 
zdatnosti žáků. Skok daleký 
z místa, leh – sed, běh 4krát 
10 metrů a vytrvalostní člun-
kový běh byly odborníky zvo-
leny za vhodné pro zhodnocení 
úrovně pohybových dovednos-
tí našich žáků. Ač bylo testová-
ní ČŠI určeno pro žáky 3. roční-
ku, rozhodli jsme se, že „v tom“ 

naše spolužáky nenecháme 
a podpoříme je spoluúčastí na 
této akci. 

Po ranní rozcvičce a krátké 
přednášce zaměřené na zdra-
vý životní styl byla žákům pro-
mítnuta krátká videoinstruk-
táž přibližující pravidla a způ-
sob provedení jednotlivých 
disciplín. 

Žáci, pro nás až překvapivým 
zápalem a nasazením, plnili 
úkoly a snažili se podat co nej-
lepší výkony. 

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ 
Dolní Lomná 149, p.o.

Dne 18.10.2022 se děti, společně s paní uči-
telkami, vydaly na výlet do Gajánku v Třinci. 
Již samotná jízda vlakem do Třince byla pro 
děti opravdovým zážitkem. V Gajánku se děti 
mohly parádně vyřádit na všech možných 
atrakcích a nechyběla ani malá svačinka 
v Třineckém parku. 

Budeme se těšit zase příště! 

Děti a učitelky z MŠ 
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Moje oblíbená hračka

Cvičení v přírodě

V říjnu měli žáci 1. a 2. ročníku za úkol přinést 
do školy svou oblíbenou hračku. S hračkou 
poté v hodině pracovali. Každý měl hračku nej-
prve představit, říct, od koho ji dostal, předvést 

ostatním dětem, co umí a jaká jejich hračka je. 
Dětem se aktivita velice líbila. Ocenily také, že si 
s hračkami mohly hrát i o přestávce.

Mgr. Daniela Rucka

Dne 25.10 2022 proběhlo u nás na škole Cvi-
čení v přírodě. Akce se účastnili žáci 1.-5. tří-
dy. Žáci byli rozděleni do smíšených sku-
pin, ve kterých později plnili zadané úkoly. 

Všechny skupiny šly společně na nedaleký 
kopec. Během cesty měli žáci plnit zadané 
úkoly, dále pozorovat a zapisovat změny 
v přírodě, kterých si všimli. Nakonec měli za 
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úkol postavit z přírodních materiálů úkryt 
pro skřítka.

Žáci pak své poznatky prezentovali před 
ostatními ve třídě. Byli velice všímaví 
a kreativní.

Kolektiv pedagogů  
ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, p.o.

Migawki ze świetlicy

W ubiegłych tygodniach wytworzyliśmy so-
bie figurki z masy solnej, które następnie 
pomalowaliśmy farbami. Zajęcia w świetlicy 
uprzyjemnialiśmy sobie zajadaniem własno-
ręcznie przygotowanych bananowych prze-
kąsek. Dzięki sprzyjającej pogodzie często 
robiliśmy wyprawy do lasu, gdzie budowali-
śmy szałasy, zbieraliśmy grzyby i podziwiali-
śmy uroki jesieni.

Uczniowie
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„Z książką na walizkach“

„Do przedszkola na ludowo“

Sześcioro pisarzy z walizkami pełnymi ksią-
żek oraz dobrego słowa dla swoich aktual-
nych i przyszłych czytelników przyjechało na 
Zaolzie w ramach corocznej imprezy „Z książ-
ką na walizkach”. Uczniowie polskich szkół 
w regionie mieli okazję nie tylko do spotkania 
się z twórcą, ale też wejścia w świat jego wy-
obraźni i inspiracji. Zaolziańskie Spotkania Pi-
sarzy z Młodymi Czytelnikami organizuje Sto-
warzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC.
Do naszej szkoły przyjechała pani Dominika 
Gałka autorka m. in. „Sklepu z babciami“ czy 
„O Chruptaku, który szukał szczęścia“. Grono pedagogiczne

W dniu 10 listopada dzieci ze Szkoły i Przed-
szkola w Łomnej Dolnej miały okazję wysłu-
chać kapeli ludowej i razem z nimi zaśpiewać 
i zagrać na fujarkach i piszczołkach. Dziękuje-
my Kapeli Lipka za włączenie również naszej 
placówki w ten wyjątkowy projekt pod tytu-
łem „Do przedszkola na ludowo vol. 2”.

Anna Suchanek
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W ramach dnia projektowego na temat 
„Zwierzęta naszych lasów“, dzieci z przed-
szkola i szkoły odwiedziły w październi-
ku ośrodek edukacyjny „Ursus Centrum“ 
w Łomnej Dolnej. Mogliśmy dowiedzieć się 
wiele ciekawostek na temat życia zwierząt 
zamieszkujących nasze lasy. Dzieci uczyły się 
jak rozpoznać ich ślady, mogły dotknąć futer-
ka lisa czy borsuka. Nie zabrakło również za-
bywy w pięknym ogrodzie pełnym interakty- 
wnych stanowisk. Dziękujemy za bardzo miło 
spędzony czas i przekazaną wiedzę!

ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW

TJ Dolní Lomná z.s. – výsledky

Rýmařov – 16.10.2022 Krajský 
závod

Do Rýmařova za náš klub vyrazi-
la 14-ti členná skupina závodní-
ků. Nejlepšího výsledku dosáhli:  
Suszková Anna – 3.místo a jedi-
né vítězství - Roman Halabrin. 
Ostatní závodníci se v silné kon-
kurenci neztratili a většina se 
umístila v první desítce. 

Veřovice – 23.10.2022 – Kraj-
ský Přebor

Na závody ve Veřovicích jsme se všichni těšili. 
Jednak to byl Krajský Přebor a taky jsme vy-
razili v početné skupině – a to 23 sportovců.

Krajským přeborníkem se stal Roman Ha-
labrin, stříbro vybojovali: Podešva Klaudia 
a Pindur Viktor, bronz: Sihelníková Bára.

V takto silné konkurenci je třeba zmínit i vý-
borné umístění na 4. místě Suszkové A., Susz-
ky J. a Dudy O. a čtyři šestá místa: Nogły J., 
Mitrenga S., Kawuloková K. a Sikora A. Gra-
tulujeme! 

Letní příprava se blíží ke svému 
konci. Před námi je těžký úkol 
starších žákyň, kde o účast na 
Zimní olympiádě dětí a mláde-
že bude bojovat čtveřice našich 
děvčat. Budeme držet palce. 

Již máme naplánováno první 
zimní soustředění v prosinci na 
Štrbském Plese a jeden víkend 
na Pradědu.

Trenérka Beata Kluzová,  
TJ Dolní Lomná
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BAL SZKOLNY

G R O N O  P E D A G O G I C Z N E ,  M A C I E R Z  S Z K O Ł Y  
I  P R Z E D S Z K O L A  W R A Z  Z  P Z K O  W  ŁO M N E J  

D O L N E J  S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A J Ą  N A

2 1  S T Y C Z N I A  2 0 2 3  o  g o d z i n i e  1 9 . 0 0
P E N Z I O N  B E S K Y D K A

 

M A S K I  W E N E C K I E  M I L E  W I D Z I A N E
 

W cenie biletu 400 Kcz kolacja, barszcz, 
powitalne przekąski i drink.
Rezerwacja biletów pod nr tel. 722 944 227

 

W programie: 
DJ Bartnicki
ZPiT Bystrzyca
Tombola

W „piekle” zapraszamy na:

 alkohole i drinki podawane przez 
 profesjonalnego barmana,
 wypieki domowe, korki,
 chlyb ze szmolcym
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Harmonogram svozu v obci Dolní Lomná - rok  2023 
 
 
 
 

Směsný komunální odpad - popelnice 110, 120, 240, 1 100 l a pytle černé 

Svozový den Svoz 
 1x za 14 dní Svoz 1x 3 týdny  

pondělí v liché týdny 

v týdnech: 
50-2022  

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 
34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 

 3-2024 
 
Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené 
místo svozu (k místu nakládky u vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno. 
Svoz 1x21 v 52 týdnu proběhne v úterý 26.12.2023. 
 
 
 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast 
 

Svozový den Svozové týdny 

Pátek 
51-2022 

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 
 3-2024 

 
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů 

     
Obec:  Dolní Lomná   

Způsob sběru:  
stacionární bez přejímky 
odpadů   

Kontejnery budou přistaveny v sobotu do 7:00 hodin.   
Svoz plných kontejnerů proběhne v sobotu od 17:00 hodin   
     
     

datum sběru den stanoviště kontejneru kontejner 
40m3  

13.5.2023    
21.10.2023 So 

Jestřábí - točna 1  
Řeka (rest. Mánes) 1  
Mlýny 1  
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Obecní úřad Dolní Lomná společně 

s Obecním úřadem Horní Lomná 
srdečně zvou všechny děti na 

 

MIKULÁŠSKOU  NADÍLKU 

 

DNE 6. 12. 2022 OD 15:30 

 
při Lomňanském muzeu 
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Rezervace a více informací: p. Sikora Jan, tel.: 732 230 097
INZERCE
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5. 10. 2022
2. 11. 2022
7. 12. 2022
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 11/2022 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidelný informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Eva Sikorová.  

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., www.tiskarnaklein.cz

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

listopadu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w listopadzie.


