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POZVÁNÍ - ZAPROSZENIE
Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní Lomné
srdečně zve na

ZÁJEZD DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM
+ KVĚTINOVÉ TRHY,
který se koná 7.5.2018.
Odjezd 7.30 hod. - Jestřábský potok.
Záloha: 150,- Kč členové, 250,- Kč nečlenové. Vstupné je v poplatku započtené.
Přihlášky prosím podávejte do 30.4.2018.
Srdečně zveme.
Za organizační výbor Pavel Machník, předseda

Fa Manlomka s.r.o. srdečně zve na

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
,

která se koná od 26. 3. 2018
do 2. 4. 2018 od 11.00 do 17.00 hodin
v Lomňanském muzeu
VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ A TRADIC
DENNĚ UKÁZKY – PLETENÍ Z OVČÍ VLNY, PLETENÍ KARABÁČŮ
NEDĚLE 1. 4. 2018
TEATR „Aparat, czyli Biydnymu krowa mlyka nie dowo a bogatymu aji byk sie łocieli“
Ireny i Jana Czudków
KLUB MŁODYCH PZKO – od 16.00 hod. – HOTEL POD AKÁTY
NEDĚLE 1. 4. 2018 - PONDĚLÍ 2. 4. 2018
OBČERSTVENÍ – MANLOMKA s.r.o. – placky, koláče, káva, čaj, medovina
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Kam s odpadem?
Praktické rady, jak naložit s odpady, které mohou vznikat
v domácnostech, zahradách či chatách
Využitelné složky odpadu
Papír a plasty patří do modrého a žlutého
pytle, které jsou sváženy jednou měsíčně od
domu. Pytle lze vyzvednout na obecním úřadě. Svozová firma vám po odvezení plného
pytle nechá na místě nový. Chataři mohou
využívat kontejnery na tříděný odpad umístěné na sběrných místech v Jestřábí, Mlýnech, Zátoce.
Nápojové kartony –Tetrapaky patří společně
s papírem do modrého pytle či kontejneru.
Plechovky, konzervy (ideálně vymyté) a další jemný plech lze odložit do žlutého pytle či
žlutého kontejneru společně s plastem.
Kov vykupuje Bereka v Bukovecké ulici v Jablunkově a také Demonta v Návsí.
Sklo patří do kontejneru zelené či bílé barvy
na sběrném místě v Jestřábí, Mlýnech či Zátoce.
Malé elektrické spotřebiče, baterie, žárovky lze dát do příslušného kontejnerů umístěného ve sběrném místě Zátoka. Stejně tak je
zde kontejner na oblečení či hračky.
Zpětný odběr elektrospotřebiče (včetně
ledniček, praček, televizí) provádí zdarma
Demonta v Návsí, kde rovněž vykupují autobaterie. Zpětný odběr elektrospotřebičů
a pneumatik (max 8 ks) zajišťuje zdarma pro
občany Dolní Lomné také sběrný dvůr v Jablunkově.

Rostlinný odpad a zbytky
z kuchyně
Odpad ze zahrádek a zbytky z kuchyně lze
kompostovat na svém pozemku či zahrádce. Vznikne tak na živiny bohatý substrát vy-

užitelný pro pěstování zeleniny či pokojové
květiny.
Rostlinný odpad lze také odvézt na sběrné místo v Jestřáví, nebo v Křínově u chatové osady.
Na obecním úřadě lze zapůjčit obecní štěpkovač.

Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry
atd.), léky, upotřebené motorové a převodové
oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, monočlánky,
olověné akumulátory apod.
Obec zajišťuje svoz nebezpečného a objemného odpadu dvakrát ročně – na jaře a na
podzim. Termíny jsou vyhlašovány s předstihem v Lomňanském zpravodaji a na internetových stránkách www. dolnilomna.eu.
Nebezpečný odpad můžete také odvézt do
sběrného dvora v Jablunkově.

Objemný odpad
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umyvadla,
pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce,
tabulové sklo, vany apod. odevzdávejte při
svozu objemného a nebezpečného odpadu,
který zajišťuje obec 2x ročně. Viz svoz nebezpečného odpadu. Nebo jej můžete odvézt do
sběrného dvora v Jablunkově.

Prošlé léky a obaly od léků obaly
od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

3

Dolní
Stavební odpad
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky
a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina
a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňovaní
staveb. Pro tento odpad si můžete objednat velkoobjemový kontejner u firmy Nehlsen, nebo jej
odvézt do sběrného dvora v Jablunkově.

Objevili jste někde černou skládku?

Vidíte někoho ukládat
odpad mimo sběrné místo
eventuálně do nepatřičných
kontejnerů?
Pro okamžitý zásah volejte Policii. Jinak ohlaste na Obecní úřad.
(Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.)

Ohlaste ji na Obecní úřad Dolní Lomné.

OČKOVÁNÍ
Gluvčín – u čp. 252
(p. Gruszka) 
10.45 hod.
Novina – u čp. 230
(p. Sikora) 
11.00 hod.

Podle zákona č. 166/1999 Sb.,
(veterinární zákon) a podle pokynů Okresní veterinární správy
ve Frýdku-Místku bude v zájmu
ochrany území ČR provedeno
očkování psů starších 6 měsíců
proti vzteklině.

Upozorňujeme chovatele, že
očkování proti vzteklině je
povinné!!!

Žádáme proto majitele psů,
aby přivedli svá zvířata ve čtvrtek 5. 4. 2018 na následující
svodná místa:
Aut. zastávka „Mlýny“ 
9.00 hod.
Aut. zastávka „Zátoka“ 
9.15 hod.
Čp. 29 u p. Jopka 
9.30 hod.
Aut. zastávka „Akáty“ 
10.00 a 17.00 hod.
Aut. zastávka „Jestřábí“ 
10.30 hod.

Chovatelé jsou povinni předložit u psů starších 6 měsíců
známku a očkovací průkaz a zajistit dospělou osobu k patřičné
fixaci zvířete s použitím náhubku. Očkování
bude hrazeno majitelem na místě a to ve výši
120,- Kč za psa i kočku.
Za veterinární službu MVDr. Jan Bojko

UPOZORNĚNÍ
Škody vzniklé zvěří na honebních pozemcích kontaktujte prosím:
p. Jaroslav Kluz, tel. 605 373 744
p. Jan Sikora, tel. 732 230 097
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Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, p.o.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2018/2019 se bude konat v ředitelně Základní školy a Mateřské školy
v Dolní Lomné

4. 4. v době od 12.30 do 15.00 hodin
5. 4. v době od 14.00 do 16.00 hodin
K povinné školní docházce budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
K zápisu je nutno přinést
Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
(rodiče dětí MŠ Dolní Lomná žádost obdrží v MŠ)
Zápisní list
Případná odborná či lékařská doporučení
V případě, že rodič bude žádat odklad povinné školní docházky,
se k zápisu musí dostavit a zde obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní
docházky, který s přílohami doručí škole nejpozději do 30. dubna 2018.
Rodiče dětí, kterým byl odklad povinné školní docházky
ve školním roce 2017/2018 povolen, se dostaví vyplnit Žádost o přijetí.

Mgr. Jana Kufová
ředitelka ZŠ a MŠ

5

Dolní

PIKOMAT
W drugiej etapie Konkursu Matematycznego - Pikomat nasi uczniowie Danek Sikora
i Michał Czudek wyliczyli świetne pierwsze

miejsce. Wielkie gratulacje!! Jesteśmy z Was
dumni.

Beskidska narta
We wtorek 20.2.2018 w Mostach koło Jabłonkowa odbyły się zawody w slalomie oraz
w biegu na nartach. Naszą szkołę reprezentovali biegacze i slalomiści. Spisali się fantastycznie:
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Klaudia Podešva – 9. miejsce, Szymon Nogły
– 3. miejsce, Szymon Cieślar – 3. miejsce,
Franciszek Jopek – 2. miejsce, Danek Sikora –
5. miejsce.

Dolní

Witamy w królestwie śniegu i szybkich nart
Minus dziesięć stopni i ok. Półtora tysiąca
osób. To właśnie fenomen Zjazdu Gwiaździstego, największej zimowej imprezy sportowej
polskich szkół podstawowych i przedszkoli na Zaolziu. W tym roku w jego 46. Edycji
wzięło udział 450 uczniów z 24 szkół. Dzięki

naszym wspaniałym zawodnikom, którzy
kolekcjonawali medale w biegach i slalomie,
nasza Łomnianska szkoła w klasyfikacji ogólnej szkół małoklasowych uplasowała się na
1.miejscu!!!
Brawa dla sportowców!
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Sałatka
Tak wprowadziliśmy nową literkę C i zarazem przygotowaliśmy sałatę odświeżającą i wspaniale
wzbogacającą w witaminy C.
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Kosmiczna przygoda przedszkolaków
Przedszkolaki Łomniańskiego przedszkola lubią podróże, tym razem wybrały się w kosmos.
Najpierw wykonały skafandry i kaski z folii
bąbelkowej i pianki do pakowania przesyłek
– czyli recyklacja inaczej. Potem wykonały
rakiety z papieru i mogliśmy startować. Zwiedziliśmy wielki szmat kosmosu, lecieliśmy po
Mlecznej Drodze, wylądowaliśmy na Księżycu
i nawet odwiedziliśmy planetę 1 klasa, gdzie
spotkaliśmy przyjaciół Ziemian. Przedszkolaki dobrze się w kosmosie bawiły a kiedy nadszedł czas, znowu szczęśliwie i gładko wylądowały na naszej planecie Ziemi. Dzieci poznały
cechy charakterystyczne poszczególnych
planet Układu Słonecznego, zgłębiły wiedzę
na temat w przestrzeni kosmicznej a nawet

10

odbyły ciekawą rozmowę z Ufoludkiem. Kto
wie, może niebawem przyjmie zaproszenie
i odwiedzi nas na Ziemi!
Uczniowie

Dolní

Jan Korzenny: Chowanka
Losy Hanki były niecodzienne. Jako niemowlę,
podrzucona przez nieślubną matkę, która
potem popełniła samobójstwo w glębokich
nurtach wody, wychowała się zdrowo na Gróniczku, będac tam przybraną córką. Tam na
Gróniczku różnie bywało, raz na wozie, raz pod
wozem....
Rojna i gwarna zagroda z biegiem lat opustoszała. Jedni rozeszli się za chlebem po świecie, inni pomarli. W końcu zostało ich w chacie
tylko troje: stara matka, Hanka i Jurek, który
po kilkuletniej tułaczce wojennej wrócil do
domu i przewziął ojcowiznę.
Jurek od młodości był Hance sympatyczny,
ale teraz zakochała się w nim na dobre. Gotowała mu jego ulubione potravy, prała i cerowała bieliznę i wykonywała wszystkie jego
życzenia ale tak, by się ze swymi uczuciami
nie zdradzić. Na wszystkie jej delikatne i nieśmiałe próby zbliżenia, Jurek pozostał głuchy
i ślepy. A może nie miał czasu na rozważania?
Większością był poza domem szukając pracy,
której w górach zabrakło.
To wszystko Hance nie przeszkadzało. Była
nieszczęśliwa z innego powodu. Jurek z matką
w ostatnim czasie ciągle zarzucali jej, że dawno powinna była już wyjść za mąż. Hanka coraz bardziej nabierała przekonania, że chcą się
jej pozbyć. Zrozpaczona postanowiła wszyst-

kiemu zrobić koniec. Usiadła w swojej izdebce
i napisała krótki list: „Już tego wszystkiego
móm dość. Wyganiocie mnie z dómu. Utopiym sie, nie chladejcie mie.“ Potem ubrała się
odświętnie i odeszła.
Póżnym wieczorem Hanka wróciła do domu.
W roziskrzonych jej oczach przelewały błyskawice gniewu. Jurek, który po sutej kolacji siedział przy piecu i palił fajkę, cieszył się
z zasłużonego odpoczynku.
„Piekny z ciebie braciszek! Tak dbosz o mnie?“
„Jo wiedzioł, że sie nie stracisz i przidziesz“.
„Jak to? O mało żech sie przeca nie utopiła! Nie
czytołeś mojigo pisma? A tyś mie nie chladoł?“
„Czytoł. Czymuś sie nie utopiła?“
„Mosz ty ale serce za skały. Jak żech sie miała
utopić, kiedy na kowiorze lód pół metra gruby? A nowóm suknie zmazać też mi było żoł.“
„Czieszym sie, że se tak mądrze poczynosz.
A to serce ze skały wybij se z głowy. Jo cie
z dómu nigdy nie wyganioł. Jak żech ci prawił, że mosz sie wydać, toch myśloł na siebie.
Jutro rano sie wyparaduj i pozbiyrej papióry.
Pojadymy za ogłoszkami.“
Haniczka otwarła ze zdumienia usta i oniemiała. Potem szczęśliwy uśmiech rozkwitł na
jej różowej twarzyczce.

Jan Korzenny: Schovanka
Život Hanky se neubíral běžnými cestami.
Odložená ve věku nemluvněte neprovdanou matkou, která pak spáchala sebevraždu
v hlubokých proudech vody, vyrůstala ve
zdraví na Gruníčku jako děvče, které přibrali do rodiny. Tam na Gruníčku bývalo různě,
jednou tak, podruhé onak...

Během let se početná a rušná usedlost vylidnila. Jedni odešli za chlebem do světa, jiní zemřeli. Nakonec zůstali v chalupě jen ve třech:
stará matka, Hanka a Jurek, který se vrátil
domů po několikaletém válečném putování
a převzal dědictví po otci.
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Jurek byl Hance od dětství sympatický, ale
teď se do něho opravdu zamilovala. Připravovala mu jeho oblíbená jídla, prala a zašívala prádlo a plnila všechna jeho přání, ale tak,
aby své city neprozradila. Ke všem jejím opatrným a nesmělým pokusům o sblížení zůstával Jurek hluchý a slepý. Ale možná, že neměl
čas nad tím uvažovat. Většinou byl z domu
pryč a hledal si práci, které v horách nebylo.
To vše Hance nevadilo. Byla nešťastná z jiného důvodu. Jurek a matka jí v poslední době
neustále předhazovali, že už se dávno měla
vdát. Hanka byla čím dál tím více přesvědčena, že se jí chtějí pozbýt. Ze zoufalství se
rozhodla učinit tomu všemu konec. Usedla
ve své jizbečce a napsala krátký dopis: „Už
mám toho všeho dost. Vyháníte mne z domu.
Utopím se, nehledejte mě.“ Pak se oblékla do
svátečního a odešla.
Pozdě navečer se Hanka vrátila domů. Z jiskřivých očí jí sršely blesky hněvu. Jurek, který seděl po vydatné večeři u kamen a kouřil
dýmku, si užíval zaslouženého odpočinku.

„Ty jsi mi ale pěkný bratříček! Tak o mně
dbáš?“
„Věděl jsem, že se neztratíš a vrátíš se.“
„Jak to? Chybělo málo a byla bych se utopila!
Copak jsi nečetl můj dopis? A tys mně nehledal?“
„Četl. A proč ses neutopila?“
„Máš ty ale srdce ze skály. Jak jsem se měla
utopit, když je v tůni půl metru hrubý led?
A zmáčet si novou sukni mi taky bylo líto.“
„Mám radost, že si tak moudře počínáš.
A to srdce ze skály si vytluč z hlavy. Já jsem tě
z domu nikdy nevyháněl. Jak jsem ti říkal, že
se máš provdat, to jsem myslel za mne. Zítra
ráno se vyoblíkej a posbírej papíry. Pojedeme
kvůli ohláškám.“
Hanička otevřela údivem ústa a oněměla.
Potom rozkvetl šťastný úsměv na její růžové
tvářičce .
Kráceno, připravila M. Křenková

Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná 2017
Dovolte mi, abych jako velitel jednotky zhodnotil rok 2017 na poli represe.
V zimních měsících jsme se společně věnovali školení a odborné přípravě členů výjezdové
jednotky, což činí každoročně 40 hodin pro
každého člena. Máme na každého člena splněno průměrně 75 hodin, dále bylo provedeno několik praktických nácviků.
Celkem jsou proškoleni: 4 velitelé, 4 strojníci,
11 pilařů, 2 technici ochrany obyvatelstva,
9 nositelů dýchací techniky, 4 zdravotníci,
1 x obsluha kompresoru pro plnění tlakových
láhví, 1 revizní technik elektro, 2 jeřábníci
a vazači, 2 potápěči, 2 vůdci malých plavidel,
2 strojníci stavebních strojů, 6 lezců.
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Dne 7. 1. jsme se zúčastnili výroční valné hromady u našich přátel v Klokočově na Slovensku.
Dne 17. 1. jsme na žádost obce provedli ořez
stromů s vozidlem CAS 24 Lia v místech Mostořonky.
Dne 21. 1. jsme vyjeli s vozidlem CAS 24 Liaz
k požáru sazí v rodinném domku na Novině.
Dne 26. 1. byla provedena kontrola akceschopnosti jednotky ze strany HZS ČR panem mjr. Sikorou - velitelem stanice Třinec.
Byly předloženy všechny dokumenty (lékařské prohlídky, osvědčení členů, vedení školení členů, revize agregátů a stav techniky
v garáži). Kontrola proběhla bez závad. Je

Dolní
to vlastně vysvědčení velitele jednotky, které
dokládá, že společnými silami dokážeme být
profesionály.
V měsících únoru a březnu provádíme společně se starostou SDH výuku dětí v programu Hasík v českých a polských školách v Dolní Lomné a Jablunkově. Děti informujeme,
jak se mají zachovat v nejrůznějších situacích
v životě v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. Rovněž se účastníme i jiných
akcí pro děti, například v Bukovci na Dni dětí.
Pro družinu v Dolní Lomné jsme předvedli
ukázku naší techniky.
Dne 8. 2. vyjela jednotka s vozidlem CAS 24
Liaz k požáru dřevěné chatky v Křínově.
Dne 1. 3. nás navštívila Armáda ČR, 13. Dělostřelecký pluk Příbram. Četa vzdala hold
padlým příslušníkům u zvonice a poté následovala prohlídka hasičské zbrojnice.
Dne 4. 3. jsme navštívili naše přátele v Polsku
v Rajczy, kteří pořádali výroční valnou hromadu.

Den 16. 3. byl pro nás všechny velkým svátkem, protože jsme společnými silami ministerstva, kraje a obce získali dopravní automobil Ford Tranzit. Vozidlo bylo vysvěceno
farářem z Horní Lomné a pokřtěno naším
nejstarším členem Františkem Filipkem. Do
vozidla jsme poté vyrobili kontejner pro uložení technických prostředků. Vozidlo je využíváno hospodárně jak pro výjezdy, tak pro
organizační činnost jednotky.
Dne 28. 3. jsme na žádost pana soltyse Zbyška Kopcze vyjeli do Polska do Rajczy, kde
jsme předvedli výukový program Hasík ve
zdejší základní škole.
Dne 3. 4. si naši mladí členové vyzkoušeli jaké
to je, když je potřeba vyměnit olej ve všech
agregátech a provést provozní zkoušky. Naším cílem je vychovávat mladé hasiče svědomitou prací.
Dne 24. 4. vyjela jednotka v Dolní Lomné
s vozidly CAS 24 Liaz a DA Ford k taktickému
cvičení v Domě s pečovatelskou službou.
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Jednotka provedla záchranu dvou osob
a hašení jedním proudem v dýchací technice,
následovalo školení nouzového spuštění výtahu a vypnutí elektrické energie v budově.
Vyhodnocení cvičení bylo předáno na zastupitelstvu obce. Byly zjištěny závady na únikovém schodišti. Obci bylo dále doporučeno,
aby byl v kotelně zřízen nouzový napájecí
systém.
Dne 30. 4. vyjela jednotka do Horní Lomné
s oběma vozidly k pátrání po pohřešované
osobě. Na místě byla policie, horská služba
a vrtulník s termovizní, osoba byla po několika hodinách nalezena mrtvá.
Den 23. 5. byl pro několik z nás smutným
dnem v naší historii, protože vozidlo Avia
bylo odvezeno k likvidaci. Dodnes vidím
smutné oči Marka Szkandery dívající se do
dáli, jak odjíždí naše Avie. Naši členové s ní
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prožili mnohé okamžiky jak při výjezdech,
tak i na soutěžích.
Dne 2. 6. jsme vyjeli společně shlédnout novinky v oblasti požární ochrany na veletrhu
požární techniky na Brněnském výstavišti.
Ve dnech 26. 6. a 29. 6. jsme provedli taktická cvičení na Polské škole v Jablunkově
a uspořádali branný závod žáků základní školy v Dolní Lomné.
Dne 3. 7. jsme byli našimi přáteli ze Slovenska
pozváni na slavnostní předání repasované
nové tatry T 148. Je vidět, že i na Slovensku
se najdou peníze a stát pomůže dobrovolným hasičům.
Dne 12. 7. jsme vyjeli na pozvání našich přátel
z Polska na jejich okrskovou soutěž. Trénovali
jsme provedení jejich způsobu, který se už u
nás neprovádí několik let, ale přesto se mla-

Dolní

dí členové zapojili a dosáhli jsme nejlepšího
času, následně jsme jim ukázali náš způsob.

přesto byla vidět v očích dětí veliká radost, že
jsou mezi hasiči.

Dne 29. 7. vyjela naše jednotka s oběma vozidly k požáru osobního auta na Severku.

Ve dnech 1. a 2. prosince a 8. a 9. prosince
proběhl výcvik a školení nových pilařů naší
jednotky. Školení proběhlo pod záštitou Záchranného Útvaru Hlučín, a to zcela zdarma.
Poděkování patří instruktorům a obecnímu
úřadu, který se postaral o ubytování a stravu.

Dne 3. 8. jsme vyjeli a společnými silami vyčistili jímání vodojemu v Křínově pod Severkou.
Dne 27. 9. proběhl branný závod základních
škol na trojmezí na Hrčavě, kde jsme měli zřízená dvě stanoviště pro žáky.
Dne 20. 10. proběhl praktický výcvik pilařů.
Každý pilař musí mít odřezáno a proškoleno
celkem osm hodin ročně.
Dne 29. 10. se naší obcí prohnala větrná smršť,
a tak místo plánovaného školení jednotky
jsme vyjeli postupně k 6-ti událostem spadlých stromů a uvolněné střešní krytiny. Došlo
i na výpadek el. proudu, který jsme částečně
řešili elektrocentrálou, abychom mohli topit
a svítit v hasičské zbrojnici. Obec byla celkem
dva dny bez el. proudu.
Dne 4. 11. nás navštívily postižené děti z Třince, které byly ubytované v penzionu Rzehaczek. Práce s těmito dětmi je trochu jiná, ale

Na poli výjezdů naše jednotka vyjela k celkem
51 událostem, s toho 5x požární asistence
u akcí, 7x požár, 6x taktické cvičení, 2x likvidace hmyzu, 30x technická pomoc, 1x prověřovací cvičení. Na těchto výjezdech jsme strávili celkem 230 h. V průměru se 4 členy to je
přibližně 1950 hodin. Oproti loňskému roku,
kdy jsme vyjeli celkem k 46 událostem, je to
mírný nárůst.
Z rozpočtu obce, který v letošním roce činil
110 000 Kč na jednotku a 10 000 Kč pro mladé
hasiče, byly tyto peníze použity na zakoupení
hadic, sportovních dresů a zdravotního materiálu, na stavbu kontejneru, dále na PHM
a na topení v budově. Letos jsme nepožadovali navýšení rozpočtu, jak tomu je v jiných
letech, a to na doplatek za topení v budově,
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za hovorné ze služebního mobilu, na nákup
drobného materiálu, náhradních dílů na
opravu vozidel, STK, nákup pohárů na domácí soutěž, refundaci mezd a školení.
Z peněz SDH, tedy z peněz, které se vydělají
prodejem ve stáncích na akcích v obci, byly
zakoupeny: hadice na požární sport, vycházková uniforma, stolní počítač do kanceláře,
automatická pračka, drobný materiál na vaření a vybavení kuchyně, dohromady 38 000 Kč.
Letos se nám podařila elektroinstalace nouzového zapojení hasičské zbrojnice v době
výpadku el. proudu ze sítě. Jednotka je dnes
vybavena pojízdnou elektrocentrálou o výkonu 30 kV, která byla bezúplatně převedena
ze záchranného útvaru Hlučín na naši obec.
Dále došlo k převodu 10 ks přileb Drager pro
členy výjezdové jednotky.
Na poli sportu to bylo letos velmi slabé, není
to ale důvodem, že by to nešlo, ale i tím, že
stávající družstvo je mladé a začíná teprve
sbírat zkušenosti. Několik úspěchů bylo za-
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znamenáno v kategorii mužů: 1. místo v Horní Lomné čas 17:22, 2. místo Písek čas 26:87,
2. místo Písečná čas 23:51, 3. místo v Bukovci
čas 19:78, a 3. místo noční soutěž Milíkov,
čas 17:82. Nejlepší čas byl zaznamenán na
Slovensku v Čierném s časem 15:64, 2. místo
okrskový pohár, v kategorii žen 1. místo Bukovec, 1. místo Klokočov, 2. místo Písek.
Je to opravdu stručné shrnutí celého roku. Rád
bych tedy poděkoval celému výboru v čele
s Jendou Gorzolkou, Ivo Šmídovi, sportovnímu
družstvu, mladým hasičům, členům jednotky
a všem členům, kteří se podíleli na dění ve sboru, v neposlední řadě obecnímu úřadu v čele
s paní starostkou Renatou Pavlinovou.
Na závěr bych rád řekl, že jen my víme nejlíp,
co obnáší dobrovolná hasičina. Je to sebeobjevování pro blaho jiných na úkor svého času
a osobního volna. Protože jedině my jdeme
tam, odkud jiní utíkají, a vězte, že když hasiči
v noci spokojeně spí, tak se všichni mají dobře.
velitel SDH D. L. Tomica Martin
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci
březnu.
Składamy życzenia
solenizantom urodzonym
w marcu.
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