Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

V letošním školním roce se naši žáci společně s žáky polské školy zapojili
do česko-slovenského projektu s názvem Čtu, čteš, čteme. Cílem této
mezinárodní aktivity je podpořit zájem českých a slovenských dětí o četbu. Naše
škola navázala partnerské vztahy s malotřídní základní školou ve městě
Krakovany. Žáci obou škol si vyměnili záložky, které vyráběli v hodinách výtvarné
a pracovní výchovy. Pedagogové i děti si prostřednictvím emailové pošty sdělili

informace o obou školách, a také o akcích, které v tomto školním roce
připravují. Doufáme, že spolupráce bude dále pokračovat alespoň
prostřednictvím krátkých mailových zpráv mezi žáky.
Jednou z chystaných aktivit, o kterých jsme spřátelené škole psali, je
mimo jiné i Vánoční koncert a jarmark výrobků našich žáků, který proběhne
16. prosince 2016 v 16.00 hod v katolickém kostele v Horní Lomné. Rádi bychom
Vás tímto na tuto akci srdečně pozvali. Podpoříte tím nejenom naši školu a své
ratolesti, ale také přispějete svou přítomností k předvánoční atmosféře, nesoucí
se v duchu klidu, radosti, pohody a lásky.
Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Dolní Lomná

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR „Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí
podpory“ na stavbu domovních čistíren odpadních vod.
Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištěných povrchových
a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav
domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není
z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke
stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory jsou: Obce, Dobrovolné svazky obcí,
Obchodní společnosti, Spolky.
Termín výzvy: Žádosti je možné podat v období od 1.11.2016 do
30.11.2017.
Období realizace: Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do
31.12.2020.
Obec Dolní Lomná připravuje žádost o dotaci na domovní čistírny
odpadních vod. Žádáme naše občany, kteří mají zájem o pořízení domovní
čistírny odpadních vod a kteří tak ještě neučinili, aby se přihlásili na Obecní úřad
Dolní Lomná v termínu do 9.12.2016.
Výše podpory Statní Fond Životního prostředí: 80%
Výše podpory Obec Dolní Lomná: 10%
Míra spoluúčasti činí 10%, max. 10 000,- Kč

Žádáme občany, kteří mají vodoměr, aby do konce
prosince 2016 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.

Obec Dolní Lomná tímto velmi děkuje nejmenované paní z Dolní Lomné
za poskytnutý finanční dar, který bude využit na rozvoj obce.

K 1.12.2016 dochází k přechodu z nižší formy pošty Partner /vymístěná
přepážka/ na formu vyšší a to pošta Partner /samostatná pošta s PSČ: 73982/.
Otevírací doba se nemění:
Po – Pá: 8.00 – 10.00 14.00 – 17.00
Sobota: zavřeno
Telefonní spojení:

739 321 498

Služby, které můžete na naší poště využít již nyní např:
- příjem a výplata poštovních poukázek
- výplata důchodů
- vklad a výběr z platebních karet /ERA, PS, ČSOB/
- výběr a vklad na vkladní knížky PS
- podání všech druhů listovních a balíkových zásilek
- nákup losů, novin a časopisů, známek, obálek
- dobíjení mobilních telefonů

S přechodem a vyšší formu pošty Partner si u nás můžete např:
- zakoupit dálniční kupony
- zakoupit kolkové známky
- přihlásit a odhlásit R nebo TV, případně podat osvobození od poplatků R +TV
- podat letákové zásilky
- vystavit náhradní doklad pro SIPO
Využívejte služeb v naší obci, jsme tady pro vás.
Upozornění:
Dne 30.11.2016 bude pošta Partner z provozních důvodů uzavřena
/pouze jeden den/.

Majitelé kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu
ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší
novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.
Do konce roku 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu
10-300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu
(revizí). Od 1. 1. 2017 si totiž úřad města nebo obce s rozšířenou působností
může vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nesplnění povinnost i čeká domácnosti postih až do výše
20 tisíc Kč.
Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Nová
povinnost se týká i obcí.
Osoby odborně způsobilé k provádění revizí nemají oprávnění provádět
revize na všechny typy kotlů, jejich oprávnění se vztahuje většinou na
konkrétního výrobce.
Kotle, které nejsou vyrobeny oficiálním certifikovaným výrobcem, tzv.
werkové kotle, je možné zrevidovat také. V případě spalovacích stacionárních
zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického
stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným

výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná
nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).
Kotle, které nesplňují podle zákona příslušné emisní třídy, je nutné
z provozu vyřadit od 1. 9. 2022 v souladu s ustanovením § 41 odst. 16 zákona
o ochraně ovzduší.

Kontrola kotlů
Revizní
technik
ABS,spol. s.r.o.

Petr
Vávra

AGROMECHANIKA,v.
Lyčka Zdeněk
o.s
ATMOS
Jeníček Karel
Michel René
ATTACK,s.r.o.

Mitrenga
Miroslav
Boháč Lubomír
Ševčík Jiří

BENEKOVterm, s.r.o.

Sídlo
Oprechtice 58,
Paskov 739 21
Krnov 2057/8
Doubrava 81
Frýdlant nad
Ostravicí 1214
Třinec - Staré
Město 429
Město
Albrechtice 16
Frýdek Místek Chlebovice 113

Sikora Martin

Návsí 565

Mayer Michal

Petrovice u
Karviné 369

Buderus - Bosch
Waloszek
Termotechnika s.r.o. Jindřich

Třinec 558

DAKON - Bosch
Bahounek Jiří
Termotechnika s.r.o.

Třinec 743

Bujok Roman

Třinec 743

Waloszek
Jindřich

Třinec 558

Kontakt
777 079 331
info@krbova-kamna.com
775 617 070
ling.krnov@centrum.cz
608 519 397
karel.jenicek@seznam.cz
603 521 984
mikrafrydlant@seznam.cz
732 212 212
remer@remer.cz
604 786 613
info@automatickekotle.cz
603 474 523
vodasevcik@seznam.cz
776 082 237
instalaterLM@seznam.cz
776 376 346
info@michalmayer.cz
608 456 458
0558331550@seznam.cz
607 249 277
ok2pbl@seznam.cz
732 333 456
bzn.sro@post.cz
608 456 458
0558331550@seznam.cz

Galmet

Ševčík Jiří

Frýdek Místek Chlebovice 113

603 474 523
vodasevcik@seznam.cz

HKS Lazar sp. z o.o.

Kremzar
Vlastimil

Havířov - Město
297/7

777 830 415
kotlekamna@email.cz

Ševčík Jiří

Frýdek Místek Chlebovice 113

603 474 523
vodasevcik@seznam.cz

KOVARSON s.r.o.

Marášek Radim

LAMINOX
OPOP s.r.o.

VERNER SK s.r.o
VIADRUS a.s.
Vollcano

Andersch
Radim
Kremzar
Vlastimil

Frýdek-Místek
2959
Opava 26

Havířov - Město
297/7
Český Těšín
Kulhánek Lukáš
113345740
Morávek Jiří

Český Těšín 8

Boris František

Hnojník 335

Hanek
Drahoslav
Voznica
Vratislav
Urbanec
Vladimír
Dubina
Rostislav

Hnojník 72
Frýdek - Místek
103
Dobrá 325
Ostrava - Stará
Bělá 113/A

603 370 866
maratop@centrum.cz
605 916 182
andersch@seznam.cz
777 830 415
kotlekamna@email.cz
603 509 210
kulhanek@hamrozi.cz
607 678 080
morkom@volny.cz
604 986 728
f.boris@centrum.cz
603 836 916
info@stavbyhanek.cz
603 836 996
voznica.v@seznam.cz
724 140 716
urbanecvlada@centrum.cz
777 307 906
rostislav.dubina@gmail.com

Lhůty čistění a kontrol spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016, §5
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Činnost

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Čištění
spalinové cesty

3x
za rok

2x
za rok

2x
za rok

1x
za rok

Kontrola
spalinové cesty

1x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

Čištění a
kontrola
spalinové cesty

2x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

1x
za rok

K 1. 5. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon
ukládá osobám přijímajícím platby v hotovosti za své činnosti, které jsou předmětem
daně z příjmu, vydávat zákazníkům stvrzenky v elektronickém komunikačním systému
s MF ČR. V souvislosti s výše uvedeným zákonem byl vydán i doprovodný zákon
č. 113/2016, kterým se snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21% na 15%
s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona.
Evidovat se budou všechny tržby pocházející z podnikatelské činnosti, a zároveň
byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, stravenkami a dalšími podobnými
způsoby (například kupony nebo poukázkami). Platby faktury bankovním převodem
z účtu na účet evidenci podléhat nebudou.
V rámci zajištění dostatečného prostoru k přípravě podnikatelů a také plynulosti
systému bylo zvoleno postupné zavádění povinnosti evidovat tržby:
 1. fáze (od 1. prosince 2016) - ubytovací a stravovací služby,
 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod,
 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
 4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnosti.
Nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit
zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale

i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí
být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje
o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Každý si může
pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného
konkrétního zařízení nepředepisuje.
Přístup na portál e-tržby a certifikát
Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o autentizační
údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si podnikatel na
portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého
pokladního zařízení.
Specifika evidování v případě neziskových organizací
Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské
činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.
U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby
z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této
hlavní činnosti předmětem daně.
U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná
o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelem je podle § 420
občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na
vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud činnost
nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností poplatník
evidovat nebude.
O příjem z drobné vedlejší činnosti ve smyslu ustanovení § 12, odst. 3, písm.h)
bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce jež předchází roku, ve
kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské
činnosti neměl příjem z této vedlejší činnosti vyšší než 175 000,00 Kč, nebo tyto příjmy
činily méně než 5% z celkových příjmů veřejně prospěšného poplatníka.
V §12, odst. 1, písmenech b) a c) je uvedeno, že z působnosti tohoto zákona jsou
rovněž vyloučeny tržby dosahované územními samosprávnými celky a příspěvkovými
organizacemi.
V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může
požádat správce daně o závazné posouzení.
Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby
s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové
organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato
žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

Speciální webové stránky
Finanční správa dne 4.4.2016 spustila speciální webové stránky k elektronické
evidenci tržeb. Na adrese www.e-trzby.cz mohou podnikatelé, občané, ale i IT specialisté
najít v uživatelsky příjemném prostředí moderních stránek potřebné informace o nově
zaváděném systému.

19.12.2016
9.1.2017
30.1.2017
20.2.2017

1 x ZA 3 TÝDNY
13.3.2017 5.6.2017
3.4.2017 26.6.2017
24.4.2017 17.7.2017
15.5.2017 7.8.2017

(Pondělí)
28.8.2017 20.11.2017
18.9.2017 11.12.2017
9.10.2017
30.10.2017

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ODPADU
(v pytlích) - papír, plast

Svozové dny: (středa)
4.1.2017 29.3.2017 21.6.2017 13.9.2017 6.12.2017
1.2.2017 26.4.2017 19.7.2017 11.10.2017
1.3.2017 24.5.2017 16.8.2017 8.11.2017
NEBEZPEČNÝ ODPAD A OBJEMOVÝ ODPAD
Kontejnery budou přistaveny v sobotu v 7.00, svoz plných kontejnerů
proběhne v 17.00 hodin
Datum sběru
Den
Stanoviště kontejnerů
20.5.2017
sobota Jestřábí – Řeka(Mánes) - Mlýny
11.11.2017 sobota Jestřábí – Řeka(Mánes) - Mlýny
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. V JABLUNKOVĚ
(Zdarma)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobotu

07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30

16:30 hod.
14:00 hod.
16:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
12:00 hod.

Obecní úřad Dolní Lomná organizuje dne 5.12.2016 od 15.30 hodin
společně s Obecním úřadem Horní Lomná „Mikuláše pro děti“ při Lomňanském
muzeu.
Srdečně zveme všechny děti.

Klub důchodců při OÚ v Dolní Lomné srdečně zve své členy na tradičního
Mikuláše dne 1.12.2016 ve 14.30 hod. v resturaci Mánes.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ Z TŘEBONĚ - DNE 22.12.2016
U LOMŇANSKÉHO MUZEA
od 9.00 – 16.30 hodin
Kapry zabíjíme,
stahujeme, kucháme…
fa PETR KRAUSE

/Jan Korzenny/
První učitelé s pedagogickým vzděláním, kteří se v minulém století stávali
řídícími učiteli převážně jednotřídních škol v zapadlých horských vesnicích, byli
v našich Beskydech opravdovými nositeli osvěty a kultury. Měli nesnadný život

a potýkali se s nemalými obtížemi, nemluvě o tom, že vykonávali v obci různé
funkce, které negramotní horalé i přes dobrou vůli zastávat nemohli.
Ve školách bývala velkým problémem neustálá absence žáků. V letním období
pásaly děti krávy a za krutých zim, kdy napadlo velké množství sněhu,
přítomnost dětí ve škole byla pouze zbožným přáním. Děti zůstávaly rovněž
doma v době zabijaček. Řídící škol s tímto nešvarem bojovali a díky jejich úsilí
docházelo postupně k nápravě.
Uvedu jeden takový příklad nezvyklé a pozoruhodné výchovné metody, kterou
vůči horalům použil řídící učitel školy v Horní Lomné, Ferdynand Rzehaczek.
Protože byl chatrného zdraví, požádal po ukončení učitelského semináře
o umístění někde v horách. Místo mu bylo přiděleno na Salajce, kam nikdo
z jeho kolegů kvůli odstrašujícím podmínkám nastoupit nechtěl. Na Salajce učil
jako první aprobovaný učitel od roku 1883 do roku 1916. V tiché, zapadlé
hornolomňanské kotlině uprostřed hlubokých beskydských lesů nabyl zdraví
i radost ze života. Školní i mimoškolní práce, byť těžká a namáhavá, přinášela
pozvolna radostné výsledky (nelze nevzpomenout, že bez jeho úsilí by nebyl ani
kostel na Salajce, ani samostatná obec) a mladý učitel se tu cítil šťasten
uprostřed prostého, ale dobrého horalského lidu, jemu celým srdcem oddaného.
V oněch dobách měl každý učitel malé hospodářství. Platy byly ubohé a nedalo
se z nich vyžít. A tak i F. Rzehaczek, kromě jiného, každý rok vykrmil pořádného
vepře. Jednoho dne oznámil dětem: „Zítra je volno, zítra do školy nechoďte“.
Když se děti ptaly, proč se učit nebude, rozhořčeně se na ně obořil.
„Když se zabíjí doma u vás, tak vy do školy nikdy nepřijdete, sedíte spokojeně
doma u plné mísy a cpete se k prasknutí. Zbytečné je mé naléhání a vzkazy
rodičům. Jako by hrách na stěnu házel. Milejší jsou vám škvarky, než škola. Zítra
zabíjím já, vyřiďte to doma, spravedlnost musí být“.
Děti údivem kulily oči, ale doma rodičům vše důkladně povyprávěly. Takový
postoj pana řídícího k problému zabijačky získal nejprve všeobecný souhlas
horalů jako postoj správný a spravedlivý. Tehdy nikdo nic nikam nedonášel
a školské úřady se nikdy nedozvěděly o neobvyklém dnu volna na škole v Salajce.
Tato idyla trvala mnoho let....
Až jednou po trhu, v jablunkovském hostinci při pivu, začali Dolnolomňané
celkem nevinně rozhovor se svými sousedy z Horní Lomné, s nimiž neustále
soupeřili: „Tak u vás je zítra svátek, že?“

„Jak to?“, podivili se Hornolomňané. A na to říká starý Kikulok: „Doslechli jsme
se, že u vašeho řídícího je zítra zabijačka. To přece školu zavíráte, nebo ne?“
Takové posměšky se mocně Hornolomňanů dotkly. Zanedlouho se pak fojt,
radní a členové školní rady odebrali ke svému řídícímu s prosbou, aby odstoupil
ode dne volna v den své zabijačky výměnou za slib, že nejen zde přítomní, ale ani
ostatní občané obce nebudou nechávat děti doma, nýbrž je pošlou do školy. Pan
řídící, který byl od samého počátku přesvědčen, že jednou tento okamžik
nastane, ochotně souhlasil. A v budoucnu se již žádné takové dny volna
nekonaly.
/Napsáno r. 1969, překlad H. Hentz, M. Křenková/

/Jan Korzenny/
Pierwszy nauczyciele literarni, którzy w ubiegym stuleciu objęli w zapadłych
miejscowościach górskich kierownictwa szkół, przeważnie jednoklasowych, byli
w naszych Beskidach prawdziwymi pionerami oświaty i kultury. Życie ich było
ciężkie i borykali się z niemałymi trudnościami, nie mówąc już o obarczeniu
kierownika szkoły w gminie różnymi funkcjami, które mimo dobrej woli nie
mógli górale z powodu analfabetyzmu wykonywać.
Plagą w szkolach była stała absencja. W okresie letnim pasły dzieci krowy,
a podczas srogich zim i wielkich opadów śnieżnych uczęsczanie do szkoły
pozostawiało tak samo do życzenia. Dzieci przesiadywały także w domu podczas
zabijaczek. Kierownicy szkół walczyli z tymi negatywnymi zjawiskami i dzięki ich
wysiłkom zwolna następowala poprawa.
Przytaczam jeden taki
przykład niezwyklej
i zdumiewającej metody
wychowania w stosunku wobec gorali kierownika szkoły w Łomnej Górnej,
Ferdynanda Rzehaczka. Wątłego zdrowia, poprosił po ukończeniu seminarium
nauczycielskiego o posadę w górach a otrzymał ją na Sałajce, dokąd nikt z jego
kolegów dla odstraszających warunków nie chciał pójść. Na Salajce uczył jako
pierwszy nauczyciel literarny od r. 1883 do r. 1916. W cichej, zapadłej kotlinie
górnołomniańskiej wśród głębokich lasów beskidzkich odzyskał zdrowie i radość
z życia. Praca szkolna i pozaszkolna, choć ciężka i mozołnata, przynosiła zwolna

radosne wyniki (nie zposób tu jeszcze nie wspomieć, że bez jego zabiegów nie
byłoby ani kościoła na Sałajce, ani samodzielnej gminy Łomnej), i młody
nauczyciel czuł się szczęśliwy wśród prostego, lecz dobrego i całym sercem do
niego przywiązanego ludu góralskiego.
W owych czasach każdy nauczyciel zajmował się gospodarstwem. Pobory były
niskie i niewystarczające do życia. Więc też i F. Rzehaczek, oprócz innej
gospodarki, każdy rok wykarmił tęgiego browka. Pewnego dnia powiedział do
dzieci: „Jutro jest wolno, do szkoły nie przyjdziecie“. Jeżeli zaś dzieci zapytywały
sie, dlaczego nie będzie nauki, tu oburzony kierownik huknął na nie gromowo:
„Jak u was w domu duszą browka, to wy do szkoły nigdy nie przychodzicie, ale
siedzicie sobie spokojnie w domu i obżeracie się do pęknęcia. Daremne moi
pytani i upominani rodziców. Jakby groch na ściane chyboł. Wóm sóm milsze
szpyrki niż szkoła. Jutro jo bijym świnię. Wyrządżcie to doma, śprawiedliwość być
musi“.
Dzieci z podziwu wybałuszyły oczy, ale w domu akuratnie wszystko rodzicom
porozprawiały. Takie stanowisko kierownika szkoły wobec zagadnienia
świnobicia i dnia ferialnego zyskało początkowo całkowitą aprobatę górali jako
stanowisko słuszne i sprawiedliwe. Donosów wówczas nie było, a władze szkolne
nigdy nie dowiedziały się o nadzwyczajnym dniu ferialnym na szkole
sałajczańskiej. Idyla ta trwała przez sporo lat...
Aż pewnego razu po targu zagadnęłi Dolnołomnianie swoich sąsiadów
Wyrchłomnianów, z którymi mieli na pieńku, w jabłonkowskim gościńcu przy
piwie całkiem niewinnie: „ Bezmała jutro u was święto, co?“
„Jak to?“ Zdziwili się Wyrchłomnianie. Prawi stary Kikulok: „My poczuli, że jutro
wasz kierownik dusi browka. Tak przecie szkołe zawiyrocie, czy ni?“
Takie posmieszki mocno ubodły Wyrchłomnianów. Niedługo potem odebrali
się fojt, radni i członkowie rady miejscowej szkolnej do swego kierownika
z prósbą, aby raczył odstąpić od dnia ferialnego w czasie świnobicia, w zamian
czego uroczyście obiecują, że nie tylko obecni, ale i wszyscy obywatele gminy
dzieci w domu zatrzymywać nie będą, ale
poszlą je do szkoły. Kierownik, przekonany od
samego początku, że do takiego rozwiązania
sprawy dojść musi, ochotnie się zgodził. W
przyszłości nie było już żadnych dni ferialnych.

Výborných výsledků dosáhli
naši sportovci 22.10.2016 na
Krajském Přeboru ve Veřovicích.
Titul přeborníka pro náš oddíl
vybojovali: Kantorová a Solowski,
na druhém místě se umístila
Waclawková E. a na bronzové pozici
doběhli: Pyszková, Kawuloková T.,
Kantor, Tyl a Sikora. Gratulujeme!
Kromě KP se lyžaři v rámci
přípravy na zimní sezónu zúčastnili
krajského závodu v Dolní Lomné,
kde dosáhli na 11 medailí! Podobný
úspěch jsme získali na KZ lyžařů
8.10.2016 v Nýdku. Mezi ty zlaté
patřili opět:Kantorová, Kantor a Tyl,
druhé místo vybojovala Kawuloková T. a Solowski, bronz: Pyszková, Tomanková
a Kawuloková Z.
Nelze rovněž zapomenout
na náročný výběh do sjezdovky
v Mostech u Jabl. – Jadwigacros –
15.10.2016. Náš oddíl lyžařů patřil
opět k těm nejlepším a 4 zlata,
2 bronzy jsou krásnou odměnou pro
trenéry… Dorostenci Kawuloková
a Solowski se rovněž zúčastnili
mezinárodního Poháru Polska na
kolečkových lyžích, kde vybojovali
v silné konkurenci 7, 8 a 4 místo.
Letní příprava se chýlí ke
konci. Solowski má za sebou první
soustředění na sněhu v Oberhofu.

Trenérka absolvovala seminář s norským národním trenérem Trondem
Nystadem v Liberci… Všichni jsme pro dobrou přípravu udělali maximum
a doufáme, že i v zimě se nám bude dařit.
Beata Kluzová

Obecní úřad Dolní Lomná děkuje všem mladým sportovcům TJ Dolní
Lomná za vynikající výsledky, kterých dosáhli na Krajském přeboru ve
Veřovicích a ostatních krajských závodech.
Jsme rádi, že můžeme připomenout úspěchy našich mladých sportovců
a zároveň vyslovit uznání, neboť si nedokážeme představit, jak těžké musí být
skloubit vrcholový sport se studiem.
Poděkování za dosažené úspěchy patří i pořadatelům, kteří vytvořili
vynikající podmínky pro závody.
Velké díky patří trenérům p. Beatě Kluzové, p. Josefu Waclawkovi
a předsedovi oddílu p. Ivanu Kluzovi, kteří se velkou měrou zasloužili o úspěchy
našich mladých sportovců.
Obecní úřad Dolní Lomná
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