
Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej 

                                                                                            

 

 Klub důchodců  při Obecním úřadě v Dolní Lomné srdečně zve své členy 

na zájezd na Flóru Olomouc, který se uskuteční dne 22.4.2016.  

 

 

 

odjezd:  7.00 hod. Jestřábí – točna 

 

 

Příspěvek je     100,- Kč  na osobu (člen) 

            150,- Kč  nečlen 

 

 

 

 Vstupné je pro důchodce 80,-Kč, jinak 120,- Kč  - na celý den.  

 Věříme, že se v hojném počtu zúčastníte této naší akce. 

   

Závazné přihlášky přijímáme do 15.4.2016. 

 

 

 Přihlášky  je možno zaplatit osobně u  p. Machníka,  tel. 21 644 831, 

                                                                                   p. Soblahovské, tel.  776 761 809 

 

 

Zve výbor  při OÚ Dolní Lomná,  Pavel Machník, předseda 

 

 
 

 Krásné prožití Velikonočních svátků, bohatou pomlázku a pohodové 

svátky jara přeje všem svým občanům  

obec Dolní Lomná 

 

 

 



 
 

 

 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.  

 Žádáme proto majitele psů, aby přivedli svá zvířata dne 8.4.2016 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. 

Gluvčín – u čp. 252 (p. Gruszka)...............................................................10.45 hod. 

Novina -  u čp.230 (p. Sikora)...................................................................11.00 hod.  
¨¨ 

 

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

 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 



 

K 31.12.2015  měla naše obec  868 obyvatel. 

 
 

 

 

Nejstarší občané obce:  Lisztwanová  Hermína oslaví  95  let 

                                                               Jurzykowski  Ludvík  oslaví  95  let 
                                                               Karpissová  Marie oslaví  95  let 

 

 

 

 Upozorňujeme občany na pravidelné kontroly spotřebičů a revize komínů 
odborníky. Na nebezpečí dokáží upozornit hlásiče kouře a detektory 
nebezpečných plynů. Detektory úniku plynu znamenají pro každou domácnost 
s plynovým spotřebičem významné snížení rizika otravy plynem nebo jeho 
výbuchu. Vybavit místnost vhodným detektorem představuje minimální náklady 
v porovnání s možnými následky úniku hořlavého plynu. Instalace detektoru se 
doporučuje především v kotelnách, kuchyních nebo koupelnách s karmou. 

 
 

 V případě požáru komínového tělesa velitel zásahu písemně předá místo 
zásahu majiteli objektu a bude mu touto formou sděleno, že po požáru 
komínového tělesa smí tento komín používat jen tehdy, když bude provedena 
revize spalinové cesty - dle § 45 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky  
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.  
 

 

 V praxi samotné to znamená, že hasiči (velitel zásahu) předá majiteli 
objektu písemnou formou zákaz dalšího topení v komíně, kde došlo k požáru, do 
doby než si majitel zajistí revizi komína. V případě nedodržení těchto povinností 
se nebude moci žádat náhrada škody z pojišťovny. 
 

Hasiči Dolní Lomná - Velitel Tomica Martin 



Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, p. o. oznamuje,  

že Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017   

bude probíhat ve dnech: 

12. 4. 2016 od 13.00 hod. – 16.00 hod. 

13. 4. 2016 od 7.00 hod. do 10.00 hod. v mateřské škole. 

 Přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, další potřebné 

tiskopisy obdržíte v MŠ. 

Na všechny nové děti se těší učitelky MŠ a také jejich kamarádi. 

Mš – Dolní Lomná 

 
 

 U příležitosti svátku učitelů bychom rádi poděkovali všem pedagogům 

za jejich obětavost a statečnost, se kterou plní úkoly na poli výchovy  

a vzdělávání dětí a mládeže.  

Obecní úřad Dolní Lomná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V pátek 4.3. 2016 se v dopoledních hodinách uskutečnil již tradiční školní 

karneval. 

 Děti si v připravených maskách zatančily, zasoutěžily, ale také si 

připomněly tradice spojené s karnevaly a důvod jejich konání. 

 I když se nám letos nepovedlo naplánovat termín reje masek na dobu 

před velikonočním půstem, doufáme, že to dětem ani jejich rodičům nevadilo,  

a že si všichni žáci i vyučující dopoledne bez klasické výuky užili. 

 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ 

 ( původně  SHR) 

 Povinnosti žadatele o dotace je registrovat se jako zemědělský 

podnikatel ve smyslu §2e-h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném 

znění – jedná se o Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele 



včetně přidělení IČ, vydává  Městský úřad Jablunkov, odbor vnitra a živnostenský 

úřad v úřední dny tj. pondělí, středa, tel. 558340672, dveře č. 206 (nová budova 

u hřbitova). 

 Po obdržení osvědčení je žadatel dále povinen se zaregistrovat na 

Okresní správě sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku a na zdravotní 

pojišťovně.  

 Osvědčení je nutno doložit na MZe  ČR ve Frýdku-Místku k žádosti  

o dotace na údržbu travních porostů  v roce 2015, které je možno požádat do 

15.5.2016. 

 

/Ze vzpomínek starého učitele/ 

Jan Korzenny 

        Zpáteční cesta ze zajetí zpět do Slezska v roce 1917 nebyla snadná. Vedla 

přes Finsko, Švédsko a Baltské moře, rozbouřené v podzimním nepříznivém 

počasí. V Těšíně jsem se přihlásil na velitelství 31. pluku střelců těšínských, kde 

mi byla ihned udělena několikaměsíční dovolená. Využil jsem ji k neprodlenému 

ukončení studií a složení závěrečné zkoušky v učitelském semináři. 

        Co teď? Jít učit, nebo zůstat v armádě? Měl jsem tehdy teprve 21 let, prošel 

jsem různými bojišti, byl jsem třikrát těžce raněn a potřeboval jsem si pořádně 

odpočinout. Odchod na frontu mi již nehrozil, službu jsem měl lehkou a plat, 

který jsem pobíral jako podporučík, nebyl špatný. Zatím jsem zůstal v armádě. 

         Když se válka chýlila ke konci, v kraji bylo hodně zle. Vojáci chodili otrhaní, 

jídla bylo nedostatek. Všude panoval hlad, na každém kroku bylo slyšet volání  

o chléb. Jedla se převážně brukev. K dovršení všeho zla propukla nová nemoc – 

španělská chřipka, která si vyžádala mezi hladem oslabeným obyvatelstvem 

značné oběti. Z měst se táhla do vsí dlouhá procesí hladových, ve snaze získat 

někde alespoň něco k snědku, i kdyby jen pár brambor. Ne za peníze, které nikdo 

nechtěl, nýbrž za cennosti. 

         Přišel konec října 1918,  světová válka skončila a já jsem své první místo 

pomocného učitele získal 15. prosince v Dolní Datyni, po dvou měsících jsem byl 

přeložen do školy v Horním Těrlicku a odtamtud v září 1919 do Mostů  

u Jablunkova. Podle dekretu mi náležel příjem 1000 Kč ročně, tedy měsíčně 



83,33 Kč. Drahota byla strašná, zboží hrozně málo. Naprosto chyběl tabák, lidé 

ho pěstovali v zahradách a na polích. Na černém trhu stála cigareta 20 Kč. A jak 

tedy učit za čtyři cigarety celý měsíc? Ještě v létě 1920 jsem učil ve vojenské 

uniformě, protože oblek se těžko sháněl. A ostatně, za co bych ho koupil? 

Zpočátku jsme pracovali doslova zadarmo a já do dnešního dne nechápu, z čeho 

jsem tehdy žil. 

          V Mostech u Jablunkova jsem učil třetí třídu, ve které bylo kolem 160 dětí. 

Poněvadž se tak velký počet nevešel do jedné třídy, podělil jsem děti na dvě 

oddělení. První oddělení jsem učil od 8 do 12, druhé od 12 do 16, tedy 8 hodin 

denně, po celý školní rok 1919/20. Přesčasové hodiny se samozřejmě 

neproplácely. 

         Podobné poměry vládly ze začátku i na jiných školách. Není divu, že mladí 

učitelé, kteří se šťastně vrátili z války, vůbec  učitelská místa nevyhledávali. A ti, 

kteří ihned do školství nastoupili, to měli těžké. Bývalí vojáci nebyli v oblibě, války 

už měli všichni dost. Lepší místa obsadili starší učitelé a mladé posílali z místa na 

místo a zaměstnávali je v nejodlehlejších koutech Těšínského Slezska. Dokonce 

ani na učitele invalidy nebyly brány žádné ohledy. V listopadu 1922 jsem náhle 

obdržel dekret. Byl jsem přeložen z Mostů u Jablunkova do školy na Salajce  

v Horní Lomné. Zašel jsem za školním inspektorem a poprosil o anulování toho 

dekretu, vždyť je to přece ze Salajky do Jablunkova 13 km pěšky. Autobusy tehdy 

ještě nejezdily a já jsem byl válečný invalida, který měl prostřeleny obě nohy. Pan 

inspektor ostře odsekl: „Buď budete učit na Salajce, nebo vás ze služby 

propustíme, jiné místo pro vás nemáme.“ 

       Období mého 18ctiletého pobytu v Horní Lomné je další dlouhá historie. Chci 

zde jen poznamenat, že jsem tam byl v pořadí třetím ředitelem. Oba mí 

předchůdci z důvodu přemíry společenské práce „padli na bitevním poli“. První 

se zbláznil, druhý spáchal sebevraždu a mně již k tomu také mnoho nechybělo. 

       Ale vraťme se ještě jednou do mostecké školy. Po 1. sv. válce bylo ve čtyřech 

třídách přes 600 žáků. V první třídě, kterou učila paní Helena Soviňská, se tísnily 

malé děti s břidlicovými tabulkami na stupínku před tabulí, protože v lavicích 

chyběla místa. Učili jsme podle starých rakouských učebnic a pociťovali jsme 

velký nedostatek učebních pomůcek. 

        Špatný vliv na výuku měla rovněž poválečná konzumace alkoholu, jež se  

v celých Beskydech stále více rozmáhala. Hle, důsledky světové války; voják, 

který ve službě dostával pravidelně příděl rumu a vína, se naučil pít a když se 



vrátil domů, v neúměrném pití pokračoval. Často docházelo ke krvavým bitkám  

a k demolování  hospod. Lesy hřměly ozvěnami výstřelů. To pytláci, bývalí vojáci, 

kteří si z války přinesli dostatek palebných zbraní, beztrestně lovili. 

      Proč o tom všem dnes píši? Nejen proto, abych, byť ve zkratce, vykreslil 

poměry v tehdejší době. Především proto, aby si dnešní mladí učitelé, kteří žijí v 

dokonalých materiálních podmínkách a mají k dispozici dobře vybavené školy, 

nestěžovali na to nebo ono a nenechali se odradit žádnými obtížemi, které jsou 

zanedbatelné ve srovnání s těmi dřívějšími. Připomeňte si ty nejednou hrozné 

podmínky, v jakých museli pracovat bývalí učitelé, a přesto zůstali věrni svému 

povolání. Poskytli vzdělání mnoha generacím, které zajisté na ony obětavé 

nositele osvěty vzpomínají s vděčností. 

 

/Z łomniańskiej doliny,  

str. 77 – 79, kráceno, překlad H. Hentz, M. Křenková/ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vzhledem k tomu, že působím jako člen 

zastupitelstva Moravskoslezského kraje  

a předsedkyně výboru zastupitelstva pro kulturu 

a památky MSK, bych ráda Vám sdělila pár 

informací týkajících se některých dotací 

přidělených z prostředků Moravskoslezského 

kraje, a které se podařilo opět úspěšně získat 

v roce 2016 pro náš region. Dotace byly 

rozděleny v různých oblastech. 

 Z dotací na akce nadregionálního 

významu, a také z dotačního programu podpory 

aktivit v oblasti kultury na rok 2016 jsme 

podpořili z  Moravskoslezského kraje 

mezinárodní festivaly, adventní a benefiční 

koncerty, koncertní projekty určené pro děti  

a dospělé se zdravotním postižením, postupové přehlídky, divadelní přehlídky  

a mnoho dalších. Celkově je v tomto roce podpořených projektů za 15 mil. Kč 

v oblasti kultury. V našem jablunkovsko třineckém či těšínském regionu se za 

tyto prostředky budou konat např. akce: v Jablunkově mezinárodní folklórní 

festival Gorolski Święto bude podpořen 300 tis. Kč, Mezinárodní přehlídka 

talentů aneb jablunkovský jarmark trochu jinak v rámci červencových Dnů města 

Jablunkova – dotace ve výši 150 tis. Kč, 50 tis. Kč obdrží Sdružení členů a přátel 

folklorního souboru Jackové na již XVIII. ročník Mezinárodního dětského 

folklorního festivalu Jackové dětem. V obcích jako např. v Písku budou vydávat 

knihu o historii obce, která oslaví 550. leté výročí a podpořena je z MSK dotací ve 

výši 150 tis. Kč. Další kniha, která bude vydána za podpory prostředků z MSK ve 

výši 59 tis. Kč je kniha o plk. A. Velebnovském, je nazvána "Na perutích RAF"  

a žadatelem o dotaci bylo Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska z.s. Z MSK 

jsme podpořili 64 tis. Kč i Matici slezskou Místní odbor Bystřice nad Olší, která 

má v záměru vydat publikaci o historii a současnosti Matice Slezské v Bystřici. 

Obec Bystřice bude za 100 tis. Kč z rozpočtu MSK pořádat Mezinárodní 

svatojánský folklorní festival Bystřice 2016. Bude podpořen i 24. ročník 

mezinárodního festivalu Filmové babí léto. V Dolní Lomné se koná každoročně 



festival Slezské dny a je podpořen částkou 300 tis. Kč a také Festival na Pomezí 

s dotací 200 tis. Kč. V Českém Těšíně budou podpořeny projekty více jak za 400 

tis. Kč, a to 15. ročník Pokladů z těšínské truhly pořádaný DDM Český Těšín,  

v Galerii Most soubor se bude konat soubor výstav a přednášek, Kulturní  

a společenské středisko Střelnice zorganizuje v průběhu roku 2016 za krajské 

peníze koncert Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového 

zpěvu. Na přelomu měsíce dubna a května bude probíhat také již 18. ročník 

filmové přehlídky známý jako Kino na hranici - Kino na Granicy 2016. Mimo jiné 

v tomto roce budou z Moravskoslezského kraje také podpořeny oblíbené akce 

v regionu jako Plackový festival v Bukovci a Vozatajské závody v Dolní Lomné. 

 Moravskoslezský kraj dále podpořil dotacemi do tohoto regionu projekty 

na obnovu památkových budov či kulturních památek, na podporu sportu, 

projekty v oblasti udržitelného rozvoje, zdravotnictví, sociálních služeb, dotace 

na turistická informační centra a v neposlední řadě zejména asi nejvíce využívané 

kotlíkové dotace. 

 V minulých dvou letech obdržela Obec Mosty u Jablunkova z dotačního 

programu Obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí  

v Moravskoslezském kraji dotace více jak za 400 tis. Kč, a to na záchranu památky 

Jablunkovské šance, která probíhala v několika etapách. V Jablunkově se z tohoto 

dotačního titulu přidělilo z MSK od roku 2013 a ž do současnosti více jak 1,9 mil. 

Kč, konkrétně na výměnu oken v městské radnici, opravu vstupního venkovního 

a vnitřního schodiště v městské jablunkovské radnici, proběhla výměna oken na 

památkové budově č.p. 14 na Mariánském náměstí, výměna oken a dveří na 

budově č.p. 166, opravila se ortogonální kašna na náměstí v Jablunkově,  v parku 

Sanatoria Jablunkov se zrestaurovalo sousoší Dvě ženy, zateplila se střecha 

pavilónu B sanatoria, a také se v tomto roce zrekonstruuje dvorní přístavba 

nejstaršího měšťanského knížecího domu č.p. 150. Celkově v letech 2013-2016 

se za peníze z Moravskoslezského kraje z dotačního programu na Obnovu 

památkových budov zde do jablunkovského a těšínského regionu přidělilo více 

jak 4,5 mil. Kč. 

 Velice mne těší, že jsme byli úspěšní v získávání dotací pro náš region 

nejen z Moravskoslezského kraje a věřím, že tomu tak bude nadále. 

 

 

 Přeji Vám s příchodem jara hodně energie! 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Chybidziurová 



 Ve dnech 19. - 21. 2. 2016 si naši st. žáci (Kawuloková Z., Rusnok Z.  

a Lysek) porovnali kondici s celou republikou. Páteční sprinty se nejlíp povedly 

Kawulokové  Z., která postoupila až do semifinále a v konečném pořadí obsadila 

výborné 12. místo. Rovněž v sobotním klasickém běhu dosáhla Kawuloková  za 

náš oddíl nejlepšího výsledku, a to 16. místo. Oddílovým kolegům se moc 

nedařilo, Lysek a Rusnoková se v silné konkurenci umisťovali cca ve středu 

startovního pole. 

 Krásný sportovní zážitek  nám v nedělních štafetách připravila děvčata. 

Krajskou štafetu reprezentovala Kawuloková, Rusnoková a Rýšková (Rýmařov). 

Tajně jsme doufali, že se děvčata probojují do top desítky. Po prvním okruhu 

jsme byly 11, po druhém 5 a po pádu v cílové rovince z toho bylo výborné  

7. místo! 

 

Foto: Naši sportovci ve Vysočina aréně 

 Naši dorostenci (Nieslanik a Solowski) absolvovali již v lednu MČR 

v Novém Městě na Moravě a na Božím Daru. Poslední republikový závod měli  

27. - 28. 2. v Jablonci, kde se dařilo Nieslanikovi, ve sprintech vybojoval výborné 

15. místo. Březen bude opět nabitý ČP závody. Žáci otestují své síly 5. – 6. 3. na 

posledním závodě v Krkonoších na Horních Mísečkách, dorost se 12. – 13. 3.  



rozjede na Praděd a poslední závod čeká dorostence 18. – 19. 3. v Jilemnici. 

Nesmíme zapomenout ani na ty nejmenší. Letošní zima je připravila o polovinu 

závodů, o to více se proto těší na nedělní (6.3.) regionální závod v Polsku  

(Istebnianski bruclik). Držíme jim palce a o výsledcích tohoto závodu budeme 

informovat příště, kdy se také pokusíme shrnout naše úspěchy za celou zimní 

sezónu.  

 

 

ČP a finále HNT – Horní Mísečky, dne 5.-6.3.2016 

 Poslední závody v sezóně se našim sportovcům vydařily. Za nádherného 

slunečného počasí a velmi příznivých sněhových podmínek v sobotním závodě 

nejlepšího výsledku dosáhla Kawuloková Teresa a to 12. místo klasickou 

technikou. Její sestra za velmi silné konkurence vybojovala 19. místo. Nedělní 

obratnostní závod volnou technikou si naopak užila Zuzana a vybojovala 

nádherné 10. místo. Závodů se zúčastnili i Lysek a Rusnoková, kterým se 

nepodařilo prosadit na přední pozice. 

Istebnianski bruclik – Kubalonka, dne 6.3.2016 

 Naši nejmladší sportovci a dorost ve stejné době bojovali o nejlepší 

výsledky na velice známým a oblíbeným mezinárodním závodě na Kubalonce. 

 A boj to byl úspěšný! Zlaté poháry do Lomné dovezli: Solowski, Kantor  

a Tomanková, druhá byla Kantorová a bronzová Waclawková E. Gratulujeme! 

 Letošní sezóna je u konce a před námi poslední tréninky… Přes 

nepříznivé  sněhové podmínky se trenéři i sportovci s letošní sezónou poprali jak 

se patří. Stačí vzpomenout čtyři tituly Přeborník MSL kraje, umístění Kawulokové 

Z. na republikových závodech (10.,12.místo…) a rovněž 12. místo  její sestry 

Teresy…dorost to měl mnohem těžší a většinou bojoval o umístění v první 

dvacítce. Nejčastěji se to dařilo Solowskému. 

 Je tu závěr sezóny a my se už teď  těšíme na tu příští…..Zároveň by jsme 

rádi rozšířili naše řady a touto cestou už teď pozvali nové malé sportovce nejen 

z naši obce, aby se tomu zdravému a krásnému sportu věnovali. 

Beata Kluzová 

Kontakt: Kluzová (mob.604308526), www.tjdolnilomna.cz 



 Obecní úřad Dolní Lomná děkuje všem mladým sportovcům TJ Dolní 

Lomná za vynikající výsledky, kterých dosáhli na Mistrovství ČR, na Krajském 

přeboru  i na republikových 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, ačkoliv klimatické podmínky těmto disciplínám 

letos vůbec nepřály.  

 Velké díky patří trenérům p. Beatě Kluzové, p. Josefu a Marku 

Waclawkovým a předsedovi p.Kluzovi , kteří se velkou měrou zasloužili o úspěchy 

našich mladých sportovců.  

Obecní úřad Dolní Lomná 
 

 Dne 6. února hrála naše družstva na stolech soupeřů a vůbec se jim 

nedařilo. „A“ družstvo prohrálo  s TJ Sokolem Palkovice  7 : 10. Bodovali –Kantor 

Jan 4 ; Kantor Tomáš 2 ; Mgr. Gruszka 1 bod. 

„B“ družstvo s TJ Sokolem Krmelín prohrálo vysokým  rozdílem  3 : 15. Čestné 

body  vybojoval Kantor Josef a Pawlowski po 1,5. 

Jen „C“ družstvo zvítězilo nad TJ Sokolem Dobrá  12 : 6. Body získali – Klus Roman 

3,5 ; Ing. Rusnok a Dacho po 3 ; Szotkowski 2,5.  

 

 Další kolo – 13. února na domácích  stolech to bylo o poznání lepší.  

„A“ družstvo porazilo TJ Slezan F-M „B“ 10 : 8. Body vybojovali – Mgr. Gruszka , 

Ing. Šigut, Kantor Tomáš po 3 ; Kantor Jan 1. 

„B“ družstvo porazilo TJ Sokol Kozlovice  „C“ 13 : 5. Bodovali – Kantor Josef, 

Ramšák a Pawlowski po3,5 ; Lisztwan 2,5. 

 

 

 

 



„C“ družstvo zvítězilo nad Sokolem Metylovice/Lhotka 12 : 6. Body vybojovali  

– Szotkowski 4,5 ; Klus Roman, Dacho a Ing. Rusnok po 2,5.  
 

 

 

 

 

 

 20. února opět na stolech soupeřů  

„A“ družstvo podlehlo Orlu Paskov „B“ 5 : 10. Bodovali – Kantor Jan 2 ; Mgr. 

Gruszka, Ing. Šigut  a Kantor Tomáš po 1. 

„B“ družstvo podlehlo TTC Bystřici „B“ 5 : 13. Čestné  body získali – Pawlowski  2 ; 

Kantor Josef , Dacho a Szotkowski po 1. 

„C“ družstvo prohrálo s Orlem Paskov „C“  6 : 12. Bodovali – Dacho 3 ; 

Szotkowski 2 ; Klus 1 bod. 

 

 27. února  „doma“   

 

„A“ družstvo zvítězilo těsně nad TŽ Třinec „D“ 10 : 8. Vítězné body – Kantor Jan  

3,5 ; Kantor Tomáš 3 ; Ing. Šigut 2 ; Mgr. Gruszka 1,5. 

„B“  družstvo po velkém boji remizovalo s TŽ Třincem „E“ 9 : 9. Body vybojovali  

– Kantor Josef 2,5 ; Ramšák  2 ; Sikora 2 ; Pawlowski 1,5 ; Fojcik 1. 

„C“ družstvo zvítězilo nad TJ Beskydem Lištná 13 : 5. Vítězné body vybojovali  

– Ing. Rusnok  4 ; Szotkowski 3,5 ; Dacho 3 ; Klus 2,5.  

 

 V pátek 4. března zvítězilo také na stolech Starého Města „B“  11 : 7. 

Bodovali -  Dacho a Szotkowski po 4 ; Ing.Rusnok 2,5 ; Listwan 0,5 bodu.  

 

 

 

 5. března „A“ družstvo mělo pernou sobotu – od 10 hod hrálo doma 

s SSK Komorní Lhotkou „C“ a podlehlo ji 4 : 10. Čestné body vybojovali – Mgr. 

Gruszka  2 ; Ing. Šigut a Kantor Tomáš po 1 bodu. Od 17,00 hod v Ropici  zvítězilo 

nad Sokolem Ropice „B“ těsně 10 : 8. Vítězné body vybojovali –Mgr. Gruszka 3 ; 

Ing. Šigut a Kantor Tomáš po 2,5 ; Kantor Jan  2. 

„B“ družstvo v Komorní Lhotce prohrálo s SSK Komorní Lhotkou „D“ 7 : 11. 

Bodovali – Sikora 2,5 ; Kantor Josef 2 ; Fojcik 1,5 ; Pawlowski 1 bod. 

                                         Více na  www.kst-dolnilomna.cz 

                                    Za KST Dolní Lomná – Pawlowski Roman 
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