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Klub důchodců to roztočil jako vždy i na naší 
zabijačce, která se konala dne 1.2.2018 v Ho-
telu pod Akáty. Byl to již 8. ročník této akce. 
Zúčastnilo se 55 členů, možná by určitě přišlo 
více, ale začíná chřipka, což je velice nepříjem-
né. Letos jsme vyzkoušeli takový experiment: 
každý, kdo se zúčastnil, donesl na švedský stůl 
nějaký svůj výrobek. První jídlo bylo zdarma –
jelito, zelí, brambor, pivo, zákusek a obložený 
chlebíček nakonec. Další jídlo jsme si mohli 
vybrat z rautu - velice nás překvapila ta spous-
ta jídla, kterou donesli naši členové. Výběr byl 
bohatý, nakonec bylo třeba udělat několik 
balíčků, jinak by to zůstalo, což by bylo škoda. 
Byl to první pokus, který se vydařil, uvidíme co 
řeknou naší členové, jestli příště budeme po-
kračovat, nebo se vrátíme na finanční příspě-
vek na druhý chod. Uvidíme.

Zpestřením programu bylo malé vystoupení 
paní Katky se svou kamarádkou a pak to roz-
točil náš známý muzikant p. Paszek, a tak si 

všichni mohli zatančit. Velice mně překvapilo, 
že mi jako předsedovi nechali zahrát tuš, za což 
velice děkuji, ale není to jen mojí zásluhou, že 
náš klub funguje dobře, nýbrž i zásluhou členů 
a členek výboru. Bez jejich pomoci si to nedo-
vedu představit. Proto celému výboru patří 
jistě veliké poděkování, nejen mně. Věřím, že 
souhlasíte s tímto názorem. Nesmíme zapome-
nout poděkovat hlavnímu sponzorovi p. Katce.

První zájezd se letos uskuteční 7.5.2018 do Rož-
nova. První zástavka bude výrobna Marlenky. 
Po návštěvě Rožnova navštívíme obrovské trhy 
květin a různé další věci, každý si může vybrat 
dle libosti. Pozvánky nebudeme posílat na 
naše různé akce poštou, což je velice náklad-
né, ale o všem bude vždy včas informováno  
v Lomňanském zpravodaji nebo telefonicky. 

Věříme, že naše akce, které děláme, se budou 
dařit tak, jak tomu bylo i v minulých letech.

Machnik Pavel, předseda

Zabijačkové hody  
Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Jako poděkování za Vaši pomoc bude i v tomto 
roce každý měsíc sloužena mše sv. za všech-
ny koledníky, organizátory, dárce a za všech-
ny, kteří toto dílo jakkoli podporují. Pán Bůh 
ať Vám žehná! 

Tříkrálová sbírka 2018 počet  
pokladniček

Jablunkov 221 330 Kč 30

Mosty 169 580 Kč 16

Návsí 103 887 Kč 17

Písek 76 749 Kč 7

Bukovec 67 035 Kč 7

Milíkov 51 044 Kč 7

Písečná 55 969 Kč 5

Hrádek 61 535 Kč 7

Bocanovice 37 281 Kč 5

H.Lomná 10 079 Kč 2

D.Lomná 51 738 Kč 7

Hrčava 9 231 Kč 2

Košařiska 13 223 Kč 2

CELKEM 928 681 Kč 114
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Přiznání daně z příjmu fyzických osob
Obecní úřad Dolní Lomná bude ve dnech 
5.3. - 6.3.2018 v době od 7.00 – 17.00 hodin 
pomáhat při vyplňování daňového přiznání 
dáni z příjmu za rok 2017. Jedná se o zdanění 
dotací na údržbu luk, příjmu z prodeje skotu, 
dřevní hmoty, příjmu z pronájmu, uplatnění 
odečitatelné položky na školném apod. Nut-

no předložit občanský průkaz, výši dotace či 
částku za prodej skotu, potvrzení o zdanitel-
ných příjmech, potvrzení o důchodu, potvr-
zení o studiu dětí na středních a vysokých 
školách, potvrzení manžela či manželky, zda 
uplatňuje nezdanitelnou část základu daně. 
Daň z příjmu musí být uhrazena do 31.3.2018.

Aktuality ze školy
Měsíc leden jsme věnovali osvětě v oblasti 
správné výživy a zdravého životního stylu. 
V rámci vyučovacích předmětů jsme se žáky 
diskutovali o způsobu jejich stravování, 
pitném režimu a o přístupu k pohybovým 
aktivitám. Potěšilo nás, že naši žáci znají zá-
sady správné výživy i význam slovního spo-
jení zdravý životní styl, dokáží sebekriticky 
zhodnotit své prohřešky v této oblasti a ví, co 

by měli změnit, aby se jejich organismus vy-
víjel co nejpříznivěji.

Během celého měsíce se tomuto tématu 
věnovala také školní družina, kde měly děti 
možnost vyzkoušet si přípravu zdravých po-
krmů a nápojů. V rámci těchto aktivit se žáci 
také seznámili s různými druhy léčivých bylin 
a jejich účinky na zdraví člověka. 
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Rádi bychom také poděkovali kolektivu pra-
covníků školní jídelny, který v průběhu čtr-
nácti dnů „snášel“ kritiku svých strávníků. 
Žáci hodnotili, zda jim připravované obědy 
chutnají. Výsledky naší ankety budou uve-
řejněny na webu školy. (Těm, kteří nemají pří-
stup k internetu, můžeme prozradit, že naše 
paní kuchařky mohou být hrdy na svou práci).

Ke spolupráci jsme přizvali také odborníka 
z neziskové organizace ZkusToZdravě, který 
formou workshopu přiblížil žákům danou 
problematiku. V uceleném čtyřhodinovém 
bloku byly pro žáky jednotlivých tříd připra-
veny aktivity odpovídající jejich věku.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná

Recitační soutěž
V úterý 6.2. proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Chválíme všechny, kteří se na tuto 
soutěž svědomitě připravili. Velmi nás po-
těšili zejména žáci pátého ročníku, jejichž 
výkony předčily všechna naše očekávání, ba 
dokonce nám v dobrém slova smyslu vyrazili 
dech.

Výsledky soutěže: 

I. kategorie (žáci 1. ročníku) – 1. místo – Vik-
torie Borská, 2. místo – Sofie Cyprichová,  
3. místo – Roman Brozda

II. kategorie (žáci 2. a 3. ročníku) – 1. místo – 
Eliška Szczotková, 2. místo – Štěpán Hawlic-
zek, 3. místo – Marie Mikulová

III. kategorie (žáci 4. a 5. ročníku) – 1. místo 
– Karolína Kuréková, 2. místo – Matouš Lu-
pieński, 3. místo - Sebastian Veliký

Výherci II. a III. kategorie postupují do okres-
ního kola recitační soutěže, které se uskuteč-
ní 22.2.2018 v DDM Jablunkov.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná
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Karneval
Ve čtvrtek 1.2.se v naší škole konal již tradiční 
karneval. Po přehlídce masek následovaly hry, 
tance a zábava. K překvapení všech vyučují-
cích si nikdo ze žáků nestěžoval, že odpadly 

oblíbené hodiny českého jazyka, matematiky 
a dalších předmětů. 

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná
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TJ Dolní Lomná - výsledky
12.-14. leden 2018  
FIS ČP dorostu Nové Město na Moravě

Český pohár dorostu je letos aktuální pro tři 
naše sportovce: Szotkowská Agnieszka, Rus-
nok Zuzana a Tyl Marek. 

Do letošní sezóny vstoupili s průměrnými 
výsledky. Dalo by se říci, že ve sprintu se jim 
vůbec nedařilo. Volnou technikou vybojovala 
Zuzana velmi pěkné 15. místo, Agnieszka 18. 
a Marek byl 21.

Klasicky se do dvacítky svým 18. místem ve-
šla Zuzana, Agnieszka vybojovala 26. a Marek 
21. místo.

 

20.-21. leden  
ČP žáků Boží Dar

Na Božáku nás přivítala zima, jak se patří!! Za 
žáky náš oddíl letos reprezentují: Kawuloko-
vá Tereza, Szotkowská Małgorzata a Tabara 

Šimon. Volnou technikou vybojoval velmi 
pěkné místo nováček – Małgosia – a to 20. Te-
reza byla 28. a Šimon 36. Druhý den opět ná-
sledovaly sprinty, bohužel nikomu se v silné 
konkurenci nepodařilo umístit do dvacítky.

 

26.-28. leden 2018  
ČP dorostu Jablonec.

Tento závod lze zařadit už mezi ty lepší. Ve 
sprintech se opět naši závodníci neprosadili, 
ale distanční závody jim vyšly.

Klasickou technikou vybojovala Rusnoková 
výborné 12. místo, Agnieszka 25. a Marek byl 
dokonce 14!!

Výborných výsledků v silné konkurenci do-
sáhli i volnou technikou, a to: Rusnoková  
9. místo!!, Szotkowská 17. a Tyl byl rovněž 17.

(tyto výsledky naleznete na: www.czech-ski.
com v sekci výsledky - běžecké lyžování)
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28. leden – 1. únor 2018  
Zimní olympiáda dětí a mládeže  
– Letohrad

Na letošní olympiádu se za náš oddíl pro-
bojovala Ema Tomanek a Damian Kantor. 
Připojili se k osmičlenné žákovské výpra-
vě, aby co nejlépe reprezentovali náš kraj. 
Nejlepšího, a to 15. Místa, dosáhl Kantor 
klasickou technikou. Spolu s Emou se ve-
směs umístili kolem 20-tého místa, což je 
slušný výsledek. Krajskou štafetu dovezli 
se svými kolegy na 9. místě.

10. únor  
City sprinty Vítkovice

Této významné akce se zúčastnila pouze pě-
tice našich sportovců. Ostatní doma bojovali 
s chřipkou. V nejmenší žákovské kategorii 
Kantorová vybojovala výborné druhé místo. 
Mladší dorostenky Rusnok a Kawuloková ve 
velmi silné spojené kategorii se starším do-

rostem vybojovaly skvělé 3. a 4. místo, gra-
tulace! Závod provázela skvělá atmosféra. 
Už jen to, že ve společných prostorách jsme 
měli zázemí s bývalými reprezentanty Baue-
rem, Kožíškem a Koukalem… a dalšími me-
zinárodními účastníky… Přímý přenos mohli 
sledovat rodiče a celá veřejnost v televizi…. 
Byl to zážitek!

11. únor  
KP Pustevny

Na druhý den jsme vyrazili se zdravým já-
drem na Krajský přebor na Pustevny. Titul 
krajského přeborníka vybojovali: Pyszková, 
Kantor a Rusnoková, stříbro: Kantorová
…

Doufáme, že se ke kolektivu připojí celá sku-
pinka a pokoří chřipku. Věříme, že vybojuje-
me nějaké pěkné výsledky. Před námi je ještě 
kus sezóny…

Beata Kluzová - trenérka
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Sloup Usmíření duše
Sloup s boží mukou a obrázkem Panny Marie 
se nachází u cesty ve směru do Dolní Lomné 
v prostoru naproti autokempingu poblíž via-
duktu. Ze dvou stran ho lemují dnes již vzrost-
lé lípy a společně vytvářejí harmonické zátiší. 

Dle vyprávění pamětníků byl postaven jako 
akt usmíření s bloudící duší italského dělní-

ka, zabitého při stavbě viaduktu a zazděného 
do pilíře mostu. V okolí pak údajně strašilo  
a lidé usuzovali, že příčinou je duch onoho 
dělníka, tak nekřesťansky pohřbeného. Když 
byl postaven Sloup Usmíření, strašení ustalo. 

V roce 1914 byl již původní památník ve znač-
ně zchátralém stavu a hrozilo nebezpečí jeho 

PODĚKOVÁNÍ 
14.2.2018 začíná Popeleční středa, což zna-
mená, že všichni již máme za sebou letošní 
plesovou sezonu a právě zde bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se nějakou měrou za-
sloužili o organizaci školního plesu Základní 
a Mateřské školy v Dolní Lomné.

Ples se letos konal v Hotelu pod Akáty a stej-
ně jako v předchozích letech byla kapacita 
sálu naplněna. Děkujeme za výborné jídlo, 
skvělou zábavu, bohatou tombolu a celkově 
příjemnou atmosféru během plesu.

Za všechny spokojené pedagogy Karin Stefková
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pádu, takže byl nahrazen novým. Z akátové-
ho dřeva ho mistrně zhotovil p. Pavel Sikora  
z Noviny, který se snažil zachovat původní 
styl. Nový sloup byl dokonce posvěcen pá-
terem z Horní Lomné Edvardem Cokotem, 
přesný termín není bohužel znám.

Sloup je dlouhodobě s velkou pílí udržován 
paní Annou Kawulokovou z Dolní Lomné  
a stojí za povšimnutí.

Informace byly dány k dispozici Obecnímu 
úřadu DL. Jméno autora bohužel neznám. 

Upravila M. Křenková, foto Vlastimil Kaniok.



www.dolnilomna.eu

Únor 2018www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

únoru.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w lutym.

Dolní Lomná 02/2018 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidlený informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Renata Pavlinová.  

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.


