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Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce  obce 
Dolní Lomná č. 1/2002 o rozsahu, způsobu 
a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad 
ve schůdnosti na místních komunikacích  
a průjezdných úsecích silnic a úsecích míst-
ních komunikací, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí - VYHLÁŠCE O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ 

Vymezení pojmů

1. Zimní údržbou pozemních komunikací 
se rozumí zmírňování závad, které vznik-
ly pověrnostními vlivy a podmínkami za 
zimních situací na místních komunikacích 
a průjezdních  úsecích silnic. 

2. Období zimní údržby začíná kalendářně, 
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních ko-
munikacích v platném znění, 1. listopadu 
a končí 31. března následujícho roku. 

 Pokud vznikne zimní povětrnostní situace 
mimo toto definované období, zmírňují se 
závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komuni-
kace bez zbytečných odkladů přiměřeně  
k vzniklé situaci. 

3. Pro účely plánu zimní údržby místních 
komunikací obec rozhodla  o tomto pořadí:

a) I. pořadí: pozemní komunikace – chod-
níky na mostech přes řeku Lomnou, a to:

 Ev. č. 01151 – 3 přes řeku Lomnou v obci 
Dolní Lomná (délka chodníku 31 m, šíř-
ka 1,60 m, plocha chodníku činí 50 m2)

 Ev. č. 01151 – 4 přes řeku Lomnou v obci 
Dolní Lomná (délka chodníku 31 m, šíř-
ka 2,10 m, plocha chodníku činí 65 m2)

b) II. pořadí: místní komunikace II. třídy, 
Novina, chodník od areálu Matice slez-
ské po čp. 125 - po čp. 149 oboustranně 
(pracovník OÚ frézou), Jestřábí, točna 
ČSAD Jestřábí, Křínov, Matysy, URSUS, 
Dolní Lomná čp. 26

c) III. pořadí: místní komunikace III. tří-
dy, Mlýny, Vodní Pila, Matušky, Řeka, 
Urbaška, Fojtová louka, Firuvka, Pod 
pilu, Glovčín, Mionší, Budzoše, Do Stef-
ka, Války, Borovina, Radošonka (Lat-
kula – jen ze souhlasem dodavatele  
a jeho technických možností), Mosto-
řonka, Ondráše, Skalka (hájenka 376)

d)  IV. pořadí: účelová komunikace

e) V. pořadí: pozemní komunikace – „Dol-
ní Lomná – lokalita Zátoka - bezbariéro-
vá trasa pro pěší“ 

 „Dolní Lomná - lokalita Závodí - bezba-
riérová trasa pro pěší“

Plán zimní údržby byl projednán a schválen 
na 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Lomná dne 6. 6. 2012, usnesením č. 14/618. 

Plán zimní údržby, který byl schválen na  
18. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
22. 12. 2008, se usnesením č. 18/813 ruší).

Renata Pavlinová, starostka obce

Plán zimní údržby

PLUŽENÍ ZAJIŠŤUJE…
V zimním období 2018-2019 bude provádět zimní údržbu místních komunikací:

Od čp. 270 (p. Hóta) směr Jablunkov (vše) – p. Hóta Petr, Dolní Lomná čp. 270 (tel. 737 865 727)
Od Budzoša přes Jestřábí, Kantořonki (p. Michalíka) přes Mionší a zpět přes Glovčín, Fojtovou 

louku, ČD po Urbašku - p. Martynek Roman, Dolní Lomná 232 (tel. 603 216 738).
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
DNE 22. 12. 2018 U LOMŇANSKÉHO MUZEA od 9.00 – 16.30 hodin 

Kapry zabíjíme, stahujeme, kucháme...
Fa Petr Krause

HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO  
ODPADU DOLNÍ LOMNÁ 2019

       1 X ZA 3 TÝDNY: 14.1.2019  20.5.2019  23.9.2019
      4.2.2019 10.6.2019  14.10 2019
    25.2.2019     1.7.2019     4.11.2019
   18.3.2019  22.7.2019  25.11.2019
      8.4.2019 12.8.2019  16.12.2019
   29.4.2019     2.9.2019  
     

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ODPADU 
(v pytlích - papír, plast)

        Svozové dny:    3.1.2019 24.4.2019  14.8.2019
   30.1.2019  22.5.2019  11.9.2019
   27.2.2019  19.6.2019  9.10.2019
   27.3.2019  17.7.2019  6.11.2019
       4.12.2019

SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 Datum sběru Den      Stanoviště kontejnerů  Kontejner 40 m3

 
18.5.2019 

       Jestřábí – točna            1
 

26.10.2019
               sobota      Řeka – rest. Mánes           1

         Mlýny             1

Provozní doba sběrného dvora Nehlsen Třinec s.r.o. v Jablunkově /zdarma/

 Po 8.00  -  16.30  hod.  Čt 8.00  -  14.30  hod.        
 Út  8.00  -  14.30  hod.  Pá 8.00  -  14.30  hod.
 St 8.00  -  16.30  hod.  So 7.30  -  12.00  hod.
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POŠTA PARTNER DOLNÍ LOMNÁ
Pošta partner ode dne 12.11.2018, rozšiřuje své služby v oblasti plateb platebními kartami. 

Nyní je možno platit všemi kartami bankovních a nebankovních společností. 

Za poštu partner Dolní Lomná Jiří Haratyk

POZVÁNÍ
Srdečně zveme všechny seniory z Dolní Lomné na

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU, 

která se uskuteční  
v neděli 2.12.2018 ve 13.00 hodin v Hotelu pod Akáty v Dolní Lomné. 

Těšíme se na setkání s Vámi

Renata Pavlinová, starostka obce

MIKULÁŠ PRO DĚTI
Obecní úřad Dolní Lomná organizuje společně s Obecním úřadem Horní Lomná 

MIKULÁŠE PRO DĚTI. 

Akce se bude konat dne 6. 12. 2018 od 15.30 při Lomňanském muzeu. 
Srdečně zveme všechny děti.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, kteří mají vodoměr, aby do konce prosince 2018 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.
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ŽÁDOST
Vážení občané,

protože stále shromažďujeme staré fotografie z Dolní Lomné s cílem zachovat je pro budou-
cí generace, obracíme se na Vás i letos s prosbou, abyste nahlédli do svých rodinných sbírek 
a nabídli k oskenování fotografie krajiny, fotografie Vašich původních obydlí (mohou být i s ro-
dinnými příslušníky), Vaši rodinní příslušníci při polních pracech apod., nebo staré pohlednice.

Pokud něco naleznete, prosíme o zapůjčení – doručení na Obecní úřad p. Zielinové i s popis-
kem (jméno, číslo popisné).

Za zájem pomoci předem děkujeme. Obecní úřad Dolní Lomná

PODĚKOVÁNÍ
Obec Dolní Lomná získala příspěvek do Skupiny ČEZ ve výši 20 000 Kč na 
projekt Rozsvícení vánočního stromku v Dolní Lomné. Poskytnuté finan-
ce využijeme na adventní akci, která jistě udělá radost hlavně dětem. 

Tímto bychom rádi poděkovali Skupině ČEZ za poskytnutou finanční podporu.

Příběh z Kozubové
Bača a císař
„Tu se spokojeně žije“. 

Takový nápis vypálený do dřeva visel na sala-
ši na hoře Kozubová v době, kdy se v Mostech 
u Jablunkova budovaly šance. Bača, který se 
na salaši staral o  ovce, žil velmi skromně, 
k životu mu musel stačit chléb, sýr a žinčice, 
jen občas mu lidé z  doliny přinášeli slaninu 
a tabák do fajky.

 Když jednou navštívil šance i císař, z dlouhé 
chvíle se zeptal na nějakou zvláštnost zde 
v okolí. Dlouho si nikdo nemohl na nic vzpo-
menout, až se nakonec ozval jeden z důstoj-
níků, že si při přechodu hory Kozubová všiml 

nápisu „tu se spokojeně žije“ na jedné salaši, 
a že by bylo zajímavé baču z té salaše vyzpo-
vídat. Vždyť je chudý jako kostelní myš, věč-
ně se s něčím potýká, jednou s vlky, podruhé 
se zloději nebo se zbojníky, a  že ten nápis 
není na místě a  žádá si vysvětlení. A  tak si 
páni ujednali, že baču na Kozubové navštíví.

Bylo právě poledne, když družina s  císařem 
dorazila k  salaši. Bača, vida vznešené pány, 
sňal z  hlavy klobouk a  uklonil se před císa-
řem s pozdravem: „Vítejte, jasný pane“. „Tak, 
ty si tu prý, bačo, spokojeně žiješ?“ zeptal se 
místo odpovědi císař. „Bezstarostně“, od-
pověděl prostě bača. „No vidíš, a  to mi vrtá 
hlavou. Já jsem tvůj císař, zlata mám plné 
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pokladnice, kdekdo mi slouží, ale spokojen 
nejsem a  starostí mám habaděj“. „Nezávi-
dím vám, jasný pane, ani zlato, ani ty sluhy“, 
odpověděl znovu důstojně bača. „Ale já ti 
závidím tvůj bezstarostný život, bačo“, odvě-
til císař a dodal: „Však se postarám, abys už 
také nějakou starost měl. Připrav si odpověď 
na tyto mé tři otázky - kolik koleček by bylo 
třeba k přemístění Kozubové, co je na světě 
nejjasnější a na co teď myslím. Poslechnout 
si tě přijdu přesně za rok. Když odpovíš správ-
ně, dostaneš sto zlatých dukátů, když ne, za-
platíš svým životem“.

Pak se panská družina vzdálila a  bača pos-
mutněl. Ze salaše sundal destičku s nápisem 
a  zlostně ji hodil do ohně, neboť právě ona 
zapříčinila jeho nynější starosti. Chodil jako 
bez duše a časem hodně pohubl. Až si toho 
všiml jeho soused - cikán. Žil s početnou ro-
dinou v  polorozpadlé chatrči hluboko pod 
salaší. Cikán měl baču rád a ochotně by mu 
pomohl, ale nevěděl, jak má zdolat jeho ne-
přístupnou povahu. Jednou si přece jen do-
dal kuráž a řekl bačovi: „Nestarejte se bačo, 
pomohu vám. Nějak bylo, nějak bude. Až si 
císař přijde pro odpověď, budu mu místo 
vás odpovídat já. Vy se budete dívat z bučiny  
a o dukáty se pak rozdělíme“. 

Bača jen nevěřícně pokýval hlavou a  mís-
to o  dukátech přemýšlel o  trestu, který ho 
čeká. Ještě nikdy v  životě nenapočítal tolik 
bezesných nocí, jako v  tomto jediném roce. 
Když uplynul, v určený den dopoledne přibě-
hl cikán se zprávou, že se už císařova družina 
blíží. Bača zbledl, ale cikán mu srdnatě sňal 
z hlavy jeho klobouk a narazil si ho hluboko 
do čela. Do ruky si vzal pastýřskou hůl, hvízdl 
na psa a  jakoby nic si hleděl stáda. Bača se 
ukryl v blízké bučině a sledoval, co se bude 
dít. Když císařská družina dorazila před sa-
laš, cikán císaře zvesela pozdravil: „Vítejte 
pane císaři i vy, vznešení páni“. 

Místo odpovědi na pozdrav řekl císař: „Divím 
se, proč mne tak radostně vítáš. Vždyť na 
tom, co dnes řekneš, závisí tvůj další život“. 
Ale cikán se nedal zmást: „Všichni jsme v Boží 
moci, a bude tak, jak se zlíbí Pánu Bohu. Mož-
ná, že mi vnukne správná slova. A  tak vám 
tedy, jasný pane, odpovím na vaše tři otázky. 
Dobře si je pamatuji. Nejdříve - kolik kole-
ček bych potřeboval k přemístění Kozubové 
– neřekl jste, jak by byly velké, ale na jejich 
velikosti by záleželo. Kdyby byly velké jako ta 
hora, tak jenom jedny, ale kdyby byly menší, 
tak více“.

První odpověď shledal císař správnou a cikán 
pokračoval: „No, a co je na světě nejjasnější, 
to u nás v horách ví každé malé dítě. Je to jas-
né slunce, pane císaři. Vaši sluhové vám po-
chlebují, když říkají, že nejjasnější jste vy, ale 
já nejsem váš sluha. Jsem horal z těchto hor 
a svou, promiňte mi, smělou odpověď, vám 
zdůvodním. Na vás se mohu dívat, jak dlou-
ho chci a oči mne nezabolí. Ale podívám-li se 
na jasné sluníčko, nevydržím to dlouho, oči 
mi začnou slzet a musím sklopit zrak“. Chtě 
nechtě, i tuto odpověď musel císař i jeho dru-
žina uznat jako pravdivou.

„Na třetí otázku, co si teď pane císař myslíte, 
vám odpovím krátce. Vy si, pane, myslíte, že 
mluvíte s  bačou, ale mluvíte jen s  cikánem, 
chudobným a  posledním z  vašich podda-
ných“. Bača sňal horalský klobouk a objevila 
se výrazná, snědá tvář. Všichni se zasmáli, 
ale byl to smích neveselý a neupřímný. Císař 
pomalu vyňal váček s penězi, komoří odpočí-
tal sto dukátů a podal je cikánovi. Beze slov 
se všichni vraceli zpět do doliny. Císaři bylo 
hanba, že nad ním zvítězil svým prostým 
rozumem obyčejný člověk. Bača a  cikán se 
poctivě podělili o peníze a opět si pak na Ko-
zubové spokojeně žili.

Podle V. Hegarové (Pověsti slezského lidu) 
připravila M. Křenková
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Škola má nové počítačové vybavení
Naše škola dostává v letošním roce nový ka-
bát. Všichni se těšíme na dokončení rekon-
strukce půdních prostor a  vytvoření nových 
prostor pro školu i  školku. Pracujeme sice 
nyní ve velmi ztížených podmínkách, ale 
všichni rádi zatneme zuby a  ještě chvíli vy-
držíme. Velkou radost už můžeme mít z nově 
vybavené počítačovo - jazykové učebny, do 
níž jsme v  rámci projektu „Modernizace vy-
bavení české základní školy v Dolní Lomné“ 
pořídili 10 stolních počítačů, 9 notebooků 
včetně myší a sluchátek s mikrofonem, nové 
otočné židle ke všem pracovním místům, stůl 
pod notebook k interaktivní tabuli a další po-
třebné vybavení. Velké poděkování patří ini-
ciátorce zapojení se do projektu – naší paní 
starostce.

Mgr. Jana Kufová, ředitelka ZŠ a MŠ
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100 let republiky

Halloween

V letošním roce uplynulo 100 let od vzniku 
Československa. Toto významné výročí si při-
pomněli i žáci 4. a 5. ročníku naší školy. 

Projektem 100 let republiky se vrátili k význam-
ným datům a událostem v naší historii, získali 
informace o  státních symbolech, porovnali 

ceny zboží v době první republiky a těmi dneš-
ními. Snažili se najít vlastnosti, které by měl mít 
každý správný občan naši vlasti. 

Výsledkem celodenní pilné práce byl plakát, 
který děti vytvořili jako přání k narozeninám 
vlasti. Kolektiv pedagogů ZŠ

Svátek Halloween se většinou slaví v anglicky 
mluvících zemích, ale letos se rozhodli žáci  
1. třídy s paní učitelkou, že by si jej také rádi 
vyzkoušeli. Anglicky se sice nemluvilo, ale 
strašidel, masek a  halloweenských kostýmů 
byla plná třída. Žáci se seznámili se zvyky 
a tradicemi tohoto svátku, počítali strašidelné 

slovní úlohy a uspořádali svatební obřad mas-
kotům tohoto dne, Frankensteinovi a  Hilde-
gardě. Vyrobili si domeček pro čarodějnici, na-
učili se ježibabí píseň a řešili záhadu, ukrytou 
pod plachtou jednoho ze třídních duchů. Celý 
tento den si velmi užili a hodnotili jej palcem 
vzhůru. Třídní učitelka
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Chodzi jesień po lesie
W naszym przedszkolu jest zawsze wesoło. 
Najbardziej lubimy wycieczki i  spacery po 
lesie. W tym roku jesień sprzyja nam piękną 
pogodą, więc często zaliczamy mnóstwo mi-
łych przygód wśród jesiennych liści. Zobacz-
cie sami.
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W październiku odwiedził nasze przedszkole 
pan strażak. Razem ze szkolnymi kolegami 
mogliśmy sobie wypróbować na własnej 
skórze „gaszenie pożarów“ i ratowanie osób 
w trudnych sytuacjach. Wszyscy chcemy zo-
stać strażakami!
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Spotkanie z autorem
Spotkanie z autorem ulubionej książki i zdo-
bycie jego autografu to prawdziwa frajda dla 
każdego dziecka, które rozpoczyna swoją 
czytelniczą przygodę…

16 października w naszej szkole odbyło się 
spotkanie z autorką książek dla dzieci Anną 
Czerwińską - Rydel. Uczestnicy mieli okazję 
usłyszeć, jak wygląda warsztat pracy au-
tora, jak powstają dzieła, a  także poznać 
uroczych bohaterów książeczek, takich jak 
skrzaty, elfy i  inne cudowne stworzenia, 
które przeżywają bardzo ciekawe przygo-
dy. Spotkanie przebiegło w wesołej i  twór-
czej atmosferze, dzieci chętnie zadawały  

autorce pytania, był też czas na zakup  
książki z dedykacją gościa.

uczniowie
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Święto Poezji
Jesieni często towarzyszy zaduma i  poetyc-
ka refleksja, tak więc też w naszej szkole 
we wtorkowe dopołudnie królowała poezja.  
W tym dniu bowiem odbyło się szkolne koło 
Konkursu Recytatorskiego im. Jana Kubi-
sza. Nasi dzielni recytatorzy pokonali tremę 
i  zaprezentowali swe wiersze. Nie zabrakło 
wierszy wesołych, poważnych, jak i  bardzo 
niezwykłych. Wszyscy uczestnicy zaprezen-
towali swe wiersze z  wielkim zapałem. Naj-

lepsi recytatorzy nas reprezentowali w gmin-
nych eliminacjach konkursu recytacyjnego  
w Jabłonkowie, gdzie wszyscy recytatorzy 
byli oceniani przez jury złożone z  aktorów  
Teatru Cieszyńskiego. Do finału, który od-
będzie się 7 grudnia 2018 w SP w Gnojniku, 
dostali się Klaudia Podešva, Joanna Nogły 
i Bartek Przywara, gratulujemy i trzymamy za 
nich kciuki!

grono pedagogiczne
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Včelaři z naší ZO ČSV Dolní Lomná dobře  
prezentovali svou práci

Ve dnech 21.- 23. 9. 2018 proběhl na výsta-
višti Černá louka již 14. ročník výstavy Život 
na zahradě, která je tradiční akcí pořádánou 
Českým svazem včelařů a Českým zahrádkář-
ským svazem. Zde včelaří prezentují všechny 
včelí produkty a svou práci, kterou vykonáva-
jí ve svých mateřských základních organiza-
cích jak v okrese Frýdek-Místek, tak v celém 
Moravskoslezském kraji. Na ploše 200m2 po-
zornost návštěvníků upoutávaly tyto expozi-
ce: stáčení medu, výroba svíček a vánočních 
ozdob, zdobení perníčků, výroba propolisu, 
získávání pylu a včelího vosku.

Nedílnou součástí výstavy byly i  živé včely, 
které si nejen dětí, ale i  dospělí mohli pro-
hlédnout v proskleném úlu.

I v  letošním roce jsme uspořádali soutěž 
o nejlepší med, nejlepší medovinu a nejkrás-
nější medový perník.
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V soutěži o nejlepší a nejchutnější med se le-
tos hodnotilo rekordních 23 vzorků a v sou-
těži o  nejchutnější medovinu rekordních 13 
vzorků. V soutěži o nejkrásnější medový per-
ník se o cenu ucházelo 9 vzorků. Každoročně 
se koná i  soutěž o  med s  certifikátem Regi-
onální potravina, který udílí Výzkumný ústav 
včelařský v Dole (pošta Libčice).

Letos se mi poprvé podařilo přesvědčit i naše 
včelaře, aby se soutěže zúčastnili – a  byli 
úspěšní, i když konkurence byla veliká.

V soutěží o  nejlepší med vzorky dodali 
a umístili se:

1.místo Radek Hykl – PSNV Hranice

2.místo Mgr. Bruno Kokotek – ZO ČSV Hnojník

3.místo Alois Sikora – ZO ČSV Dolní Lomná

V soutěži o nejchutnější medovinu vzorky 
dodali a umístili se :

1.místo Mgr.Václav Kožušník – ZO ČSV Ostra-
vice

2.místo Bc.Miroslav Poništ – ZO ČSV Dolní 
Lomná

3.místo Bc.Miroslav Poništ – ZO ČSV Dolní 
Lomná

V soutěží o nejkrásnější perník vzorky do-
dali a umístili se:

1.místo Jitka Nikodýmová – ZO ČSV Krnov

2.místo Jitka Nikodýmová – ZO ČSV Krnov

3.místo Stanislav Ulčák – ZO ČSV Kozlovice
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Soutěž o certifikát Regionální potravina:

1.místo Jana Volná – ZO ČSV Fryčovice

2.místo Zdeněk Hajný – ZO ČSV Fryčovice

3.místo Jaromír Heczko – ZO ČSV Těrlicko

Hlavním organizátorem této akce byla Okres-
ní organizace ČSV Frýdek-Místek, která je nej-
větší v naší zemi. Sdružuje 29 základních orga-
nizací a 1560 včelařů s 15 500 včelstvy. Jen pro 
porovnání, naše ZO ČSV Dolní Lomná má nyní 
41 členů a obhospodařuje 465 včelstev v Dolní 
a Horní Lomné. V našem okrese zaujímá naše 
ZO ČSV Dolní Lomná přední místo díky spoleh-
livostí a pracovitostí našich funkcionářů, kteří 
si velmi odpovědně plní své povinnosti jak 

v ZO, tak i vůči OO ČSV F-M a ČSV, z. s. Za tuto 
práci bych chtěl všem členům našeho spolku 
a  našim funkcionářům poděkovat na Výroč-
ní členské schůzi, která se koná 26. 11. 2018 
v 17.00 hod na chatě Lučebník v Dolní Lomné.

Velké díky patří i zástupcům obcí Dolní a Horní 
Lomné za finanční podporu našeho spolku, bez 
níž bychom určitě nemohli být takto úspěšní. 
Věříme, že i v dalších letech nám budou naklo-
něni a my svou prací pro přírodu a propagací 
obou našich krásných obcí naplníme i  jejich 
představy o našem spolkovém životě.

V Dolní Lomné 1.11.2018
Poništ Miroslav – předseda  

ZO ČSV Dolní Lomná

TJ Dolní Lomná – Podzimní příprava
Po poctivé letní přípravě se naši sportovci 
zúčastnili tří krajských závodů v přespolním 
běhu, pořádaných kluby běžeckého lyžování.

Ten první se konal dne 22. 9. 2018 v Rýmařo-
vě. Nejlepších výsledků dosáhl v silné konku-
renci Solowski, dále Szotkowska A. vybojo-
vala výborné druhé místo a bronz do Lomné 
přivezla Pyszko E.

Druhý závod byl o  týden později, a  to 29. 9. 
Krajský přebor, který pořádal náš místní od-
díl běžeckého lyžování. Organizátoři zvládli 
vše na výbornou a naši sportovci v silné kon-
kurenci dokázali, že jsou skvěle připraveni.

Zlato ve svých kategoriích vybojovali: Pode-
šva K., Mitrenga S., Halabrin R. a Kawulo-
ková T.

Druhé místo: Halabrinová K., Pindur V., 
Szotkowská A. a bronz: Jochymek L., Kan-
tor D. a Tyl M. Závodu se zúčastnila dvacítka 
lomňanských sportovců, což svědčí o skvělé 
základně v oddíle. Všem sportovcům patří za 
tak výborné výsledky poděkování od trenérů 
– Gratulujeme!

Poslední podzimní závod pořádal náš sou-
sed – SKI Mosty, a to tradiční Jadwiga cross. 
Tento náročný výběh do sjezdovky naše zá-
vodníky opět nepřekvapil a zlato vybojovali: 
Podešva K., Halabrin R., Solowski T., druhé 
místo: Pyszko J., Halabrinová K., Pyszko E., 
Sikora D., Szotkowska M., Kantor D. a  Szot-
kowská A. a na třetím bronzovém místě: Wac-
lawková E., Pindur V., Jochymek L., Tomanek 
E. a Rusnok Z. Absolutním vítězem za celkově 
nejlepší čas byl vyhlášen Solowski Tobiáš.

Touto cestou tlumočíme velké poděkování 
místním hasičům za výpomoc při dopravě na 
závod do Rýmařova. 

Rovněž chceme poděkovat zástupcům obce 
Dolní Lomná za krásné ceny, kterými jsme 
odměnili sportovce na Krajském přeboru  
a p. Boháčovi za účast při vyhlášení výsledků.

Nyní budou naši sportovci nadále poctivě pra-
covat na své kondici a očekávat první bílé sně-
hové vločky. Čeká je soustředění na prvním 
sněhu a pak hlavní zimní závodní sezóna.

více na: www.tjdolnilomna.cz
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PODĚKOVÁNÍ  
ZA VZORNOU REPREZENTACI OBCE

Obecní úřad Dolní Lomná děkuje všem mladým sportovcům TJ Dolní Lomná  
za vynikající výsledky na Krajských přeborech v Rýmařově, v Dolní Lomné  

a v Mostech u Jablunkova. 

Jsme rádi, že můžeme připomenout jejich úspěchy a zároveň jim vyslovit naše uznání,  
neboť si ani nedokážeme představit, jak těžké musí být skloubit vrcholový sport se studiem. 

Velké díky patří trenérům p. Beatě Kluzové, předsedovi oddílu p. Ivanu Kluzovi  
a p. Josefu Waclawkovi, kteří se velkou měrou o tyto výsledky zasloužili. 

Poděkování za dosažené úspěchy patří i pořadatelům za to, že pro závody  
vytvořili vynikající podmínky.
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