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Vánoční svátky plné lásky, pohody a pokoje, v novém roce
mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů
Vám přeje
Obecní úřad Dolní Lomná
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku życzy

Urząd Gminy

Dolní

Zhodnocení roku 2018
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2018 se blíží k závěru, proto nám dovolte, abychom se zmínili o nejpodstatnějších
aktivitách obce v krátkém ohlednutí za právě
uplynulým rokem.
Obec hospodaří s rozpočtem 74.961.630,00 Kč,
z toho daňové příjmy činí 10,8 mil. Kč, mimo daňovou výtěžnost se podařilo získat

částku 64,1 mil. Kč. Naší obci se daří realizovat investiční a neinvestiční projekty díky
národním, ale zejména díky evropským dotacím.
Dluhová služba je nulová, obec není zatížená
žádným úvěrem.
Mezi nejdůležitější investiční akce letošního
roku patří:

Projekt

Popis

Nositel

Zdroj financování

„Přístavba,
nástavba
a stavební úpravy
budovy základní
školy“

Projekt mimo jiné řeší:
- půdní vestavbu se vznikem dvou kmenových
tříd včetně nástavby vikýřů, propojovacího
krčku a nové střešní krytiny,
- bezbariérovost objektu pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace (zdvižná plošina se šachtou a úprava WC)
- rekonstrukce plynové kotelny.

Obec Dolní
Lomná

Ministerstvo
školství , mládeže a tělovýchovy
ČR

Předmětem projektu dovybavení jsou: stoly a židle Obec Dolní
pro žáky, skříně, učitelská katedra, projekční tabu- Lomná
le, interaktivní projektor, externí reproduktory, projekční tabule včetně dovybavení mateřské školy.

Ministerstvo
školství , mládeže a tělovýchovy
ČR

Opakovaným výběrovým řízením se podařilo
rozpočtové náklady stavby snížit o 1,5 mil. Kč.
Dotace Ministerstva školství činí 7,8 mil. Kč, podíl obce 1,5 mil. Kč. Termín dokončení: 11/2018.
Kolaudace a uvedení do provozu 12/2018.
„Interiérové
vybavení základní
školy“

V současné době se realizuje 2. výběrové řízení.
Náklady projektu činí 755 645 Kč, z toho dotace
635.000 Kč a podíl obce 121.000,- Kč. Termín dokončení: 11/2018. Uvedení do provozu 12/2018.
„Modernizace
vybavení základní
školy“

Cílem projektu je pořízení ICT a ostatního vyba- Obec Dolní
vení, PC sestav, notebooku pro potřeby žáků, Lomná
smart switch, programy apod. Náklady projektu
517.000,- Kč, z toho dotace 460.000,- Kč a podíl
obce 57.000,- Kč. Projekt zrealizován. V 10/2018.

IROP/MAS

„Přírodní zahrada
u mateřské školy
s polským jazykem
vyučovacím“

Ozelenění zahrady včetně hracích zahradních
prvků. Celkové náklady 532 794 Kč.

Ministerstvo
životního
prostředí ČR

Je zrealizována projektová dokumentace a přiznána dotace ve výši 452 875 Kč.
Termín realizace 4/2018 - 8/2019.
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Obec Dolní
Lomná

Dolní
Projekt

Popis

Nositel

“Dolní Lomná –
čištění odpadních
vod – domovní
ČOV“

Jedná se o pilotní projekt v rámci ČR. Projekt Obec Dolní
řeší odvádění odpadních vod z jednotlivých Lomná
nemovitostí situovaných v rozptýlené zástavbě
obce formou domovních čistíren odpadních
vod.
Dotace řeší dodávku a montáž 124 ks domovních čistíren odpadních vod včetně nákladů
na provozování čistíren odpadních vod po dobu
10 let.

Zdroj financování
Ministerstvo
životního
prostředí ČR
Moravskoslezský
kraj

Celková výše dotace z MŽP ČR činí 16,9 mil. Kč.
Moravskoslezský kraj na tento projekt přispěje
částkou 2,1 mil. Kč.
Proběhlo 2x výběrové řízení, jelikož do 1. kola
soutěže se nepřihlásila žádná dodavatelská firma. Byl vybrán zhotovitel stavby. Ještě v letošním roce budou vybudovány 1 – 2 domovní čistírny odpadních vod a v zimním období budou
prováděny rozbory, účinnost a vyhodnocení.
Stavba bude pokračovat na jaře 2019.
Počet bytových jednotek, které budou připojeny
k nově realizovaným DČOV: 158 ks
Celková kapacita nově realizovaných DČOV: 643
EO.
Díky vstřícnosti MŽP obec nemusí financovat
stavbu za svých peněz před obdržením dotace.
Finanční prostředky bude MŽP uvolňovat průběžně, což nezatíží rozpočet obce.
„Dolní Lomná
– bezbariérová
trasa pro pěší –
lokalita Zátoka“

Obec obdržela dotaci ve výši 3,8 mil. Kč na Obec Dolní
realizaci chodníku od centra obce po Polesí Lomná
v Dolní Lomné. Investiční akce zahrnoval také
dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a přístřešek autobusové čekárny na Zátoce.

Státní fond
dopravní
infrastruktury

Termín realizace 8/2018. Stavba je zkolaudována.
„Dolní Lomná
– bezbariérová
trasa pro pěší –
lokalita Závodí –
II. etapa“

Předmětem realizace je řešení úpravy křižovatky (ve směru na Jablunkov a Bocanovice) včetně výstavby chodníku, opěrné stěny a osvětlení.

Obec Dolní
Lomná

IROP/MAS

Náklady projektu 1,4 mil., z toho podíl dotace
1,3 mil. a podíl obce 0,1 mil. Kč. Stavba realizována v 10/2018. Probíhá kolaudace stavby.
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Projekt

Popis

„Zřízení bezbariérového vstupu
a WC včetně přemístění pošty do
přízemí obecního
úřadu“

Moravskoslezský kraj podpořil investiční akci Obec Dolní
částkou 300 tis. Kč. Obec realizovala 3x výběrové Lomná
řízení, v 1. kole se nepřihlásil žádný dodavatel,
v 2. kole pouze 1 firma s předraženou nabídkovou cenou a až v 3. kole výběrového řízení se
přihlásilo 7 firem. Realizace stavby proběhla
1/2018. Stavba uvedena do provozu a bylo provedeno závěrečné vyúčtování stavby.

Moravskoslezský
kraj

Pořízení nového
územního plánu
obce

Po složitých dohadovacích jednáních se Sprá- Obec Dolní
vou chráněné krajinné oblasti Beskydy a Morav- Lomná
skoslezským krajem se podařilo prosadit 99%
jednotlivých žádostí obyvatel naší obce. V srpnu
2018 proběhlo projednání a schválení tohoto důležitého dokumentu pro obec. Ministerstvo vnitra
podpořilo projekt částkou 188 tis. Kč. Účinnost
nového územního plánu 27.9.2018. Bylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu.

Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR

„Bio odpad - pořízení kompostérů“
– II. etapa

V rámci Sdružení obcí Jablunkovska byla schvá- Obec Dolní
lena dotace na pořízení dalších 15 ks komposté- Lomná
rů. V I. etapě bylo pořízeno celkem 185 ks kompostérů. Projekt je dokončen a bylo provedeno
závěrečné vyhodnocení projektu.

Ministerstvo
životního
prostředí ČR

„Rekonstrukce
místní komunikace Mostořonka“

V rámci Programu rozvoje venkova kraj přispěl
částkou 400.000,- Kč na realizaci 1092 m2 rekonstrukce komunikace včetně odvodnění. Stavba
byla zrealizována a bylo provedeno závěrečné
vyúčtování stavby.

Moravskoslezský
kraj

„Propojení
vodovodních řádů
Křínov – Jestřábí“

V rámci zkvalitnění dodávky pitné vody bylo Obec Dolní
realizováno propojení obou vodovodních řádů Lomná
formou protlaku (realizováno u české základní
školy přes řeku Lomnou kolem víceúčelového
hřiště). Stavba byla zrealizována a v současné
době probíhá kolaudace stavby.

Ministerstvo
životního
prostředí ČR

„Vrtaná studna
Novina“

V rámci posílení zdrojů pitné vody obec zrealizo- Obec Dolní
vala vrtanou studnu v osadě Novina a připravuje Lomná
se její zprovoznění.

Obec Dolní
Lomná

„Vrtaná studna
Křínov“

V rámci posílení dodávky pitné vody obec zreali- Obec Dolní
zovala další vrtanou studnu v Křínově včetně vy- Lomná
strojení vrtu s denní vydatností cca 60 m3/1den.

Obec Dolní
Lomná

„Obnova mostních objektů –
SO 201 Most“

Předmětem realizace je realizace nového mostu Obec Dolní
Koloř. Byla přiznána dotace ve výši 4,6 mil. Kč. Lomná
Termín realizace 2019.

Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR

„Obnova mostních objektů –
SO 202 Lávka“

Projekt řeší realizaci nové lávky v areálu Matice
slezské. Byla přiznána dotace ve výši 2,2 mil. Kč.
Termín realizace 2019.

Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
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Nositel

Obec Dolní
Lomná

Obec Dolní
Lomná

Zdroj financování

Dolní
Projekt

Popis

Nositel

Zdroj financování

„Cyklostezka
údolím Lomné –
III. etapa“

Obec obdržela dotaci ve výši 9,6 mil. Kč na realizaci III. etapy cyklostezky vedoucí až po katastrální území obce Horní Lomná. V současné
době byl vybrán zhotovitel stavby. Projekt bude
realizován v roce 2019.

Obec Dolní
Lomná

Státní fond
dopravní
infrastruktury

„Zázemí pro víceúčelové hřiště“

Obec nakoupila pozemek pro tuto stavbu jižně Obec Dolní
nad víceúčelovým hřištěm. Byla zpracována Lomná
projektová dokumentace a projekt byl zahrnut
do nového územního plánu.

Obec Dolní
Lomná

„Kanalizace obce
včetně čistírny
odpadních vod –
Mlýny“

Obec předložila žádost o dotaci z prostředků EU Obec Dolní
na stavbu kanalizačního řádu včetně výstavby Lomná
čistírny odpadních vod v osadě Mlýny. Čistírna
odpadních vod je koncipována na 300 ekvivalentních osob, kde se počítá i s napojením části
obce Bocanovice. Projekt byl zařazen do zásobních projektů. Obec zpracovala druhou žádost
o poskytnutí dotace, tentokrát z Národních projektů MŽP a se svou žádostí postoupila do 2. kola
hodnocení.

Ministerstvo
životního
prostředí ČR

Podpora ze strany
obce občanům
v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec v letošním roce podpořila 10 projektů na Obec Dolní
nové zdroje tepla částkou 10.000 Kč na 1 zdroj, Lomná
zajistila administraci projektů (žádost o dotaci
včetně vyúčtování).

MŽP, KÚ MSK,
Obec Dolní
Lomná

XI. ročník Podzimního jarmarku

Obec obdržela z prostředků Moravskoslezského Obec Dolní
kraje dotaci ve výši 90.000,- Kč na pořádání této Lomná
kulturní akce.

KÚ MSK

Příspěvek na
vánoční výzdobu

Skupina ČEZ přispěla částkou 20.000,- Kč na vá- Obec Dolní
noční výzdobu obce.
Lomná

ČEZ

Postup SDH Dolní
Lomná

Sbor dobrovolných hasičů vzhledem k technickému zázemí a personálnímu zajištění postoupil
z kategorie JP 0V do kategorie JP 0III.

HZS Moravskoslezského kraje

Provozování pošty

Od 1.7.2016 provozuje poštu obec Dolní Lomná, Obec Dolní
jedná se o samostatnou Poštu Partner, PSČ Lomná
739 82

Obec Dolní
Lomná

Provozování
„Hotelu pod
Akáty“

Od 1.3.2017 obec Dolní Lomná provozuje hotel, Obec Dolní
hospodaření je ziskové a ubytovací kapacita je Lomná
velmi dobře využívána.

Obec Dolní
Lomná

Provozování
„Chráněného
bydlení“

Od 1.7.2007 obec získala koncesi a provozuje Obec Dolní
celkem 11 bytů pro potřebné, kde v rámci obce Lomná
je poskytována pečovatelská služba.

Obec Dolní
Lomná

V letošním roce a v minulých létech se podařilo zrekonstruovat všechny budovy
v majetku obce: obě základní školy včetně

Obec Dolní
Lomná

výstavby tělocvičny a dovybavení školní jídelny, obou základních a obou mateřských
škol potřebnou technikou, inventářem,
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Dolní
potřebnými pomůckami a vybavením, bytový dům čp. 186, nově vybudován objekt
domu s pečovatelskou službou, požární
zbrojnice, informační centrum a Lomňanské muzeum, dále bylo provedeno zateplení obecního úřadu. V neposlední řadě byly
zrekonstruovány místní komunikace kromě

Firůvky, Smyrečí - Boroviny a Valky, které
bychom chtěli zrealizovat.
V souvislosti s rozsáhlou stavební činnosti na
území obce děkujeme občanům za mimořádné pochopení a toleranci při výstavbě. Této
součinnosti si velmi vážíme.

Vážení spoluobčané,
rok 2018 byl pro naši obec rokem úspěšným. Těší nás, že se podařilo realizovat potřebné
investiční a neinvestiční projekty. Za dobře vykonanou práci a aktivní přístup děkujeme
členům zastupitelstva obce, výborům, komisím, kolektivu obou základních a mateřských
škol, Klubu důchodců, SDH, TJ, KST, SSK Dolní Lomná, členům spolků, klubů, jednot, zaměstnancům úřadu a všem, kteří se zapojili do veřejné práce. V neposlední řadě děkujeme
občanům za podporu, které se nám dostalo.
Přejeme všem klidné a radostné svátky vánoční a do nového roku 2019 hlavně pevné
zdraví, spokojenost a porozumění.
Renata Pavlinová					
starostka obce					

Miroslav Stefek
místostarosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Obec Dolní Lomná děkuje p. Střelecké Emilii za upečení trubiček pro děti
obou základních a mateřských škol v Dolní Lomné a za poskytnutí vánočních věnců.
Obecní úřad

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
DNE 22. 12. 2018 U LOMŇANSKÉHO MUZEA od 9.00 – 16.30 hodin
Kapry zabíjíme, stahujeme, kucháme...
Fa Petr Krause
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Letošní poslední akcí Klubu důchodců
při OÚ Dolní Lomná byl tradiční Mikuláš
Atmosféra na letošním Mikuláši byla stejně
jako vloni vynikající. Velikou zásluhu na jeho
průběhu měla Mikulášská trojice – Katka,
Košťalová a Hanka, které tomu daly vynikající
šmrnc. Po skvělém jídle, pivečku atd. následovalo rozdávání dárků, které přinesli naši
členové a vyměňovali si je mezi sebou. Účastníci byli také obdarováni z finančního obnosu
za losy, zakoupené našimi členy a sponzory.
Nepamatuji tolik výher! Všem sponzorům za
hodnotné dárky děkujeme. Za dobrou atmosféru vděčíme naší kulturní referentce Katce,
která vymyslela i různé hry, a pak našemu harmonikáři, našemu členovi p. Šedovi. Zpívalo
se do večerních hodin, takovou náladu nepamatujeme. Myslím si, že je to velice dobře,

že se můžeme odreagovat od našich denních
starostí, kterých my starší máme určitě dost.
Za výborné jídlo a perfektní obsluhu děkujeme celému personálu restaurace Mánes
a p. vedoucí Evě Sikorové. Přejeme si, aby další naše akce, které pořádáme, byly vždy tak
veselé, určitě mi dáte za pravdu.
Chtěl bych upozornit naše členy na zabijačku,
která se uskuteční dne 1.2.2019 v Hotelu pod
Akáty. Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu.
Přejeme všem šťastné Vánoce a Nový rok
2019, hlavně zdravíčko přeje Klub důchodců.
Za výbor Klubu důchodců
Pavel Machnik

Zhodnocení výroční schůze Klubu důchodců
16.11.2018 se v Hotelu pod Akáty konala výroční členská schůze Klubu důchodců. Tato
schůze byla výjimečná tím, že na letošek připadá 10. výročí založení našeho Klubu.
Schůzi vedl místopředseda p. Milan Sikora, který uvítal přítomné a vyzval členy, aby minutou
ticha uctili památku těch, kteří zemřeli v r. 2018.
Byli jsme potěšeni, že naše pozvání přijala
p. starostka Renata Pavlinová, která nás v krátkosti seznámila s činností OÚ a k 10. výročí založení Klubu důchodců nám předala poukázku
v hodnotě 2 000,- Kč na dovybavení našeho nového stánku. Následovalo hodnocení akcí seniorů a p. Soblahovská podala zprávu o hospodaření a stavu pokladny. P. Sikorová zhodnotila
činnost po kulturní stránce a vznesla návrh na
zájezdy. Tentokrát i z pléna zaznělo, že bychom
mohli navštívit Masokombinát Krásno. Většina členů také touží po tom, aby se zopakoval

zájezd na Hrčavu spojený s gulášem. Zřejmě na
něj mají všichni hezké vzpomínky. Paní Sikorová tak získala náměty a my budeme čekat, co
z nich zrealizuje. Po oficiální části nám zpestřili
schůzi žáci české školy se svou scénkou ze školního prostředí. Pak následovala děvčata z vysoké školy, která nám předvedla taneční kreaci
v moderním pojetí. Žáci i studentky sklidili za
svůj program náležitý aplaus. Vystoupení se
všem líbilo. Po ukončení programu každý rád
přivítal pohoštění, které připravili zaměstnanci Hotelu pod Akáty, za což sklidili pochvalu.
Všem, kteří se podíleli na přípravě schůze, patří velké poděkování. Nyní se budeme těšit na
setkání s Mikulášem 6.12.2018 v Mánesu a na
předvánoční setkání s důchodci, které pro nás
každoročně připravuje Obecní úřad.
Za výbor Klubu důchodců
Věra Soblahovská
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Ocenění jubilantů ze ZO ČSV Dolní Lomná
V základní organizaci Českého svazu včelařů
Dolní Lomná jsme měli v uplynulých dnech
příležitost k setkání s našimi dlouholetými
členy, kteří se své vášni - včelaření - věnují již
řadu let. Setkání bylo o to příjemnější, že při
příležitosti letošních životních jubileí, byla
členovi kontrolní komise naší ZO panu Josefu Gazurovi (70 let) a členovi ZO Ing. Józefu
Pilichovi (85 let) předána ocenění „Vzorný
včelař Okresní organizace F-M“. Po doporučení výborem ZO a schválení ze strany okresní
organizace tato ocenění, resp. diplomy a odznaky, i s osobní gratulací k jubileím, předali
dne 13.11.2018 předseda naší ZO Miroslav
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Poništ a předseda kontrolní komise ZO Jan
Kawulok.
Velké poděkování patří rovněž manželce přítele Pilicha za vytvoření velmi přátelské atmosféry, v níž bylo možno společně pohovořit
nejen o historii naší ZO, oslavující zanedlouho
90 let od svého založení, ale také o denních radostech a starostech každého z nás. V dnešní
hektické době jsou tyto chvíle o to příjemnější. S přáním zdraví, štěstí a úspěchů v osobním
i profesním životě nejen našim jubilantům.
Bc. Miroslav Poništ
jednatel ZO ČSV Dolní Lomná

Dolní

Mikuláš
Přiblížilo se jedno z nejkrásnějších období
v roce, pro děti čas očekávání příchodu Mikuláše s andělem a čertem. OÚ Dolní Lomná
společně s OÚ Horní Lomná organizoval
6. prosince 2018 Mikuláše pro všechny děti
u Lomňanského muzea. Děti nejen čekaly,
co jim druzí připraví, ale předvedly a potěšily

přítomné spoustou básní a písní, a tím si vysloužily balíček plný dobrot.
Poděkování za sponzorské dary patří p. Heleně Sikorové, majitelce pekárny v Dolní Lomné.
V neposlední řadě moc děkujeme letošním
organizátorům Mikuláše p. Hratykovi, p. Macoszkovi a rovněž oběma školám.

Andělská křídla
V pátek 7. prosince se žáci 2. až 5. ročníku naší
školy zúčastnili projektu s názvem Andělská
křídla. V prostorách Domu dětí a mládeže
v Jablunkově se v duchu pohádky Anděl Páně
2 mohli na chvíli stát anděly. Během zážitkového programu poznali, že každý člověk může
být pro druhého andělem. S využitím metod
kritického myšlení objevovali sami v sobě i ve

svých kamarádech andělské vlastnosti, poznali jak velkou hodnotu má vzájemná pomoc, kamarádství a laskavost. Ve výtvarných dílnách
si vyrobili svá andělská křídla s poselstvím,
a nacvičili také známou vánoční koledu. Děkujeme DDM Jablunkov za poskytnuté prostory
a vstřícnost. Těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Dolní Lomná
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Den otevřených dveří
Rok 2018 se nachýlil ke svému konci a nastal
čas, kdy lidé bilancují jeho průběh. V naší
škole byla hlavně druhá polovina roku pořádně hektická díky probíhající rekonstrukci
prostor naší školní budovy. Stěžejní částí rekonstrukce je vznik nádherných půdních prostor s úžasným výhledem do okolních kopců,
ale také vznik nových prostor pro druhou třídu naší mateřské školy v prvním nadzemním
podlaží.

Nebudu Vám více prozrazovat, pokud máte
zájem, přijďte se osobně podívat v rámci Dne otevřených dveří, který proběhne
4. ledna 2019 od 14.00 do 17.00. Jsou zváni zájemci z řad rodičů i široké veřejnosti.
Těšíme se na Vás, a také na to, že už budeme
moci pracovat v klidném, bezpečném a čistém prostředí.
Mgr. Jana Kufová
ředitelka školy

Święto poezji
Prawdziwe święto poezji miało miejsce
w piątek 7 grudnia w Szkole Podstawowej
im. Jana Kubisza w Gnojniku. Zjechali się
recytatorzy z polskich szkół z całego naszego terenu na Finał Konkursu Recytacji
im. J. Kubisza. Ich popisy bacznie śledziła
komisja, w której zasiadali aktorzy Sceny
Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Nie mieli oni

łatwego zadania, wszystkie dzieci były bardzo dobrze przygotowane. Naszą szkołę reprezentowali Joanna Nogły, Bartek Przywara
i Klaudia Podešva. Joasia otrzymała wyróżnienie – Brawo! Wszystkim recytatorom dziękujemy za godną reprezentację szkoły!
Nauczyciele

Konkurs gwar
Na sali widowiskowej Domu Narodowego
w Cieszynie odbywały się przesłuchania Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach
Olzy”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – ponad dwustu uczestników
z rekordowej ilości 49 placówek.

Celem imprezy od 15 lat jest kultywowanie
i zachęcanie do mówienia językiem ojców
i praojców, ubierania autentycznych strojów,
odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń
z przeszłości i czasów współczesnych.

Konkurs ten jest kierowany do dzieci,
uczniów i młodzieży , którzy zamieszkują
na terenach historycznej Ziemi Cieszyńskiej
po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice
Czeskiej.

W 1 dniu eliminacji XV Konkursu Gwar zaprezentowali się również nasi uczniowie. Świetne 3 miejsce zajęła Klaudia Podešva z tekstem Karola Piegzy „Co gazda a co pachołek
słyszeli na kozaniu”.
Nauczyciele
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Święty Mikołaj
„Jedzie święty Mikołaj,
Białą brodą świeci.
Worek z prezentami
Ma dla grzecznych dzieci.”

a na kolejne spotkanie ze Świętym Mikołajem będą musiały dzieci poczekać do następnego roku…
Uczniowie

6 grudnia 2018r. do naszej szkoły zawitał
Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Dzieci ze szkoły i przedszkola radośnie
i wesoło przywitały serdecznego gościa
krótkim programem. Święty Mikołaj jak zwykle nie zawiódł i o nikim nie zapomniał. Zaś
o godz.15.30 Mikołaj przyjechał w konnym
zaprzęgu ze swoją ekipą, cudownymi aniołkami i diabełkami. Tym razem nie saniami,
a wozem, przybył pod muzeum w naszej
gmine, gdzie razem ze wszystkimi zebranymi
dziećmi zapalił choinkę. Po krótkim programie wszystkie dzieci zostały obdarowane,
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Andrzejkowe wróżby
Andrzejki to stary ludowy zwyczaj. Wróżby
czyniono 29 listopada i miały one dać odpowiedź na pytanie, co kogo czeka w przyszłości. W wigilię św. Andrzeja prześcigano
się więc w pomysłach, by z najróżniejszych
oznak wyczytać swoją przyszłość.
Obecnie Andrzejki są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji.
Również przedszkolaki razem ze szkolnymi
kolegami w piątek 30 listopada przeniosły się
w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Chciały zajrzeć w przyszłość - sprawdzić, co je czeka.
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Przygotowane rekwizyty, świece oraz unoszący
się w salach zapach topionego wosku, stworzyły odpowiedni nastrój sprzyjający przepowiedniom.
Oprócz wróżb znalazły się również ciekawe
zabawy i tańce przy skocznej muzyce.
Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Jednego możemy być pewni, że dały
nam one wiele radości i po raz kolejny były
okazją do wspólnej, wesołej zabawy.

Dolní

13

Dolní

Vánoční příběh
Dárek nejkrásnější
Jeden dolar a 87 centů. To bylo vše, co si
mohla odložit, cent po centu. A zítra jsou
vánoce. Nezbývalo nic jiného, než ulehnout
na postel a plakat. A tak to Della udělala.
Týdenní nájemné za zařízený byt činilo osm
dolarů. Když se do bytu stěhovali, vedle dveří
umístili cedulku se jménem Mr. James Dillingham mladší. Tehdy pobíral plat 30 dolarů
týdně. Jenže nyní dostával pouhých 20 dolarů a jméno se zdálo být příliš dlouhé a příliš
neosobní. Della ho však oslovovala krátce
„Jime“ a po příchodu domů ho vždy vřele
objala.
Della přestala plakat a odstranila z tváře stopy po slzách. Postavila se k oknu a dívala se
bez zájmu ven. Zítra jsou vánoce a ona má
pouze jeden dolar a 87 centů na koupi dárku
pro Jima. Po celé měsíce šetřila jak mohla,
a s tímto výsledkem. Dvacet dolarů na týden
nepostačovalo, vše stálo víc, než počítala.
Mnoho hodin přemýšlela, co hezkého by mu
koupila. Něco, co by se k němu hodilo. Něco,
čeho by si vážil.

zda by koupila její vlasy. „Ano, vlasy kupuji,
odložte si klobouk, abych se mohla podívat!“
Hnědý vodopád se uvolnil. „Dvacet dolarů,“
odhadla majitelka obchodu a pozvedla prameny, aby je potěžkala. „Potřebuji je hned“,
řekla Della.

Manželé Dillinghamovi vlastnili dvě věci, na
něž byli nesmírně hrdí. Tou první byly Jimovy zlaté hodinky, které kdysi patřily jeho
otci. A dlouho předtím zase jeho otci. A tou
druhou byly Delliny vlasy. Della se náhle odvrátila od okna a postavila se před zrcadlo.
Její nádherné vlasy se rozprostřely kolem
ní a zářily jako vodopád hnědé vody. Sahaly
jí až po kolena a zahalovaly ji jako roucho.
Oči se jí rozzářily, ale líce pobledly. Potichu
stála, když se jí po tváři skutálela slza nebo
dvě, pak si oblékla hnědý kabát a nasadila
hnědý klobouk. S odhodláním v očích vyšla
spěšně z bytu na ulici a zastavila se až před
obchodem s firemním štítem: Paní Sofronie,
vlasové zboží všeho druhu. Della vyběhla po
schodech a zeptala se majitelky obchodu,

A pak procházela obchody a pátrala po vhodném dárku pro Jima. Nakonec ho objevila.
Byl jakoby pro něho stvořený. Zlatý řetízek
k hodinkám, prostý, bez ozdob. Jeho hodnota spočívala v kvalitním v materiálu. Všechny
dobré věci jsou takové. Jakmile ho uviděla,
věděla, že ho Jim musí mít. Zaplatila 21 dolarů a spěchala domů s řetízkem a se zbývajícími 87 centy. Doma se pokusila skrýt smutné
důsledky toho, co udělala. Za čtyřicet minut
vypadala její hlava lépe. Krátké vlasy jí moc
slušely. Dlouho stála před zrcadlem.„Jestli
mě Jim nezabije, než se na mne podívá po
druhé, tak řekne, že vypadám jako dívka,
která zpívá a tančí za peníze. Ale co jsem
měla dělat? Co jsem mohla pořídit za dolar
a 87 centů?“
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V sedm byla večeře pro Jima připravená. Jim
se nikdy neopozdil. Della si sedla poblíž dveří a řetízek k hodinkám svírala v dlani. Když
uslyšela jeho kroky v hale, její tvář na chvíli ztratila barvu. Často pronášela potichu
krátké modlitbičky o každodenních věcech.
A teď pronesla: „Prosím Tě, Bože, dej, ať si
Jim ještě pořád myslí, že jsem hezká.“ Pak
se dveře otevřely a Jim vstoupil. Neusmál
se. Upřel na ni zvláštní pohled s výrazem
v očích, kterému nerozuměla. Nebyl to ani
hněv, ani překvapení, ani nic jiného, na co
byla zvyklá. Della k němu přistoupila a řekla:
„Miláčku“, nedívej se takhle na mě. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem
je. Nepřenesla bych přes srdce, kdybych ti
nedala k vánocům dárek. Vlasy mi zase narostou, nevadí ti to, že ne? Rostou mi velmi
rychle. Jsou vánoce, Jime. Buďme šťastni.
Ani netušíš, jak krásný dárek – jak nádherný
dárek pro tebe mám!“
„Ty sis dala ustřihnout vlasy?“ tázal se zaskočeně Jim. Zdálo se, že se snaží pochopit, co
se stalo. Ale nevypadal, že se mu to podařilo. „Ano, dala jsem si je ustřihnout a prodala
jsem je. Nelíbím se ti bez nich, Jime? Jsem to
přece já, Jime. Jsem stejná i bez vlasů. Raduj se, prodala jsem je kvůli tobě. Možná, že
vlasy na mé hlavě by se daly spočítat, ale má
láska k tobě je nevyčíslitelná. Povečeříme,
Jime?“
Jim Dellu objal. Pak vytáhl z kapsy kabátu
balíček v papírovém obalu a položil ho na

stůl. „Abys mi rozuměla, Dello. Něco takového jako účes by mne nepřimělo milovat
tě méně. Ale až rozbalíš ten dárek, možná
pochopíš, co jsem cítil, když jsem tě uviděl“.
Bílé prsty roztrhly obal. Ozval se výkřik radosti; a pak se objevily slzy. Protože v balíčku
byly hřebeny – hřebeny, které Della viděla za
výlohou jednoho obchodu a po kterých už
dlouho toužila. Věděla, že stojí příliš mnoho,
než aby si je mohla koupit. A nyní jí patřily,
jenže vlasy byly pryč. Přitiskla si je k srdci, po
chvíli vzhlédla a řekla: „Mé vlasy rostou tak
rychle, Jime!“
Jim dosud neviděl svůj nádherný dárek.
Della k němu natáhla ruku a rozevřela dlaň.
Zlato se jemně třpytilo, jakoby odráželo její
vlastní vřelou a milující duši.„Není skvělý,
Jime? Prohledala jsem celé město, než jsem
ho našla. Dej mi své hodinky. Chtěla bych vidět, jak se k nim řetízek hodí“. Jim se posadil
a usmál se. „Dello, odložme naše vánoční
dárky na pozdější dobu. Jsou příliš krásné
na to, abychom je hned použili. Prodal jsem
hodinky, abych mohl koupit hřebeny. Co kdybychom si teď dali večeři?“
Vyprávěl jsem vám příběh o dvou ještě téměř dětech, které prodaly to nejcennější,
aby se mohly obdarovat k vánocům. Nevýslovná velikost jejich skutku je srovnatelná
s dary, které Ježíškovi přinesli mudrci z Východu.
Podle originálu amerického spisovatele
O Henryho zkrátila a přeložila M. Křenková

UPOZORNĚNÍ
Kalendáře na rok 2019 jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě
pro občany Dolní Lomné zdarma.
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50 let od vzniku TJ Dolní Lomná
Dne 13. 12. uplynulo 50 let od založení TJ Dolní Lomná. Již v říjnovém čísle Zpravodaje jsme
zveřejnili článek o činnosti oddílu do roku
1971 pod názvem Výsledky, v tomto čísle následuje pokračování od roku 1972, v období,
které by bylo možné nazvat lyžováním v polních podmínkách. Běh se trénoval po lesních
cestách, obratnost mezi stromy, posilovalo se
na hrazdě u rybníka, u vody se místo činky používaly kameny. Za prvním sněhem se šlapalo
na Kozubovou. A výsledky – 2 závodnice v reprezentaci; starší dorostenka Milada Zdejší
v reprezentačním družstvu dorostu a juniorka
Bronislava Sikorová v reprezentačním družstvu žen ČSR. Závodníci si vybudovali stabilní
běžeckou dráhu a instalovali elektrické osvětlení, které plně využívali k tréninku ve večerních hodinách. Trenér Waclawek věnoval
svým svěřencům většinu svého volného času
a pečlivě sledoval nástup vrcholové formy
v pravou chvíli.
Alois Kawulok a Radek Klenk – skromní hoši
z hor – jako jeden připínají běžky, pronásledují se na trati a uvažují nad tím, zda se jim podaří prolomit frenštátskou bariéru (základna
lyžařů ČR) a dostat se dál. První zkouška 7.1.
ve Mšeně - Krajský kvalifikační závod, pro nedostatek finančních prostředků mohl jet jen
jeden – Alois - a obstál čestně, 6. místo bylo
příslibem pro další závody. Vždyť až dosud se
nikdo z dorostenců Severomoravského kraje
neumístil v tak velkém závodě v první desítce!
14.1. zápolil s časem Radek Klenk na SZBZ na
Čeladné, kde obsadil 3. místo.
3.2. mazali oba soupeři lyže na Poustevnách
a radili si, jak jet co nejlépe. Krajský kvalifikační závod jim přinesl úspěch. Alois byl 3. a Radek 5., přičemž rozdíly byly pouze vteřinové.
Je nutno připomenout, že na startu se v té
době závodníci počítali na stovky.
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Svými výsledky si Alois zajistil účast na přeboru ČSR ve Mšeně, kde ve štafetovém běhu
obsadil neuvěřitelné 9. místo. 19.2. startovali oba v Bílé na přeborech Ministerstva hutí
a strojírenství. Radek obsadil 3. místo a Alois
byl suverénně první. Svými výsledky se kvalifikovali do Vysokých Tater, kde soupeřili
s příznivci bílého sportu Ministerstva hutí
a strojírenství z celé ČSSR. Ani zde nezklamali
a vedli si velmi dobře. Radek obsadil 21. a Alois
11. místo, ve štafetách ubylo nervozity, Radek
obsadil 11. a Alois dokonce 4. místo. 24.3. se
oba loučili s lyžařskou sezonou na Poustevnách. Alois potvrdil, že jeho výsledky nejsou
náhodné a zajel nejlepší čas. Radek mírně zaváhal, ale 4. místo je také úspěch.
25.2.1973 jsme za vynikajících sněhových
podmínek a mimořádně dobré organizace
uspořádali Okresní přebor v běžeckém lyžování. Okresními přeborníky se stali:
Zbyšek Kawulok – kategorie mladší žáci
Alois Kawulok – starší dorostenec
Milada Zdejší – kategorie juniorek
Bronislava Sikorová – kategorie ženy
Beata Waclawková – kategorie mladší žákyně
J. Bielešová – kategorie starší dorostenka
Také ostatní členové oddílu obsadili velmi
dobrá místa nejen v okresním přeboru, ale
i v dalších závodech. Pokladna TJ byla prázdná - cestovné na závody již nebylo možné
hradit z klubových peněz. Došlo k jednání s TJ
Třinec, na kterém bylo dohodnuto hostování
Bronislavy Sikorové v Třinci. Ten se dostal do
1. ligy. Sezona vyvrcholila Mistrovstvím ČSR,
kde tehdy starší dorostenec Alois Kawulok
vybojoval ve velmi silné konkurenci 10. místo. 17.- 18.2.1973 v Jablonci nad Nisou zajela
Milada Zdejší na mistrovství ČSR výborný čas

Dolní
a obsadila 5. místo. Bronislava Sikorová obsadila na mistrovství ČSR na Špičáku 2. místo
a na mistrovství ČSSR 1.2.1973 na Štrbském
Plese 5. místo.
V mrazivém počasí se jel 27.2.1973 Miťkův memoriál, kde na trati 5 km vyhrála naše Bronislava Sikorová.
Lyžařská sezona začala v květnu - do tréninku
byly zavedeny nové metody – například trénink na kolečkových lyžích a jízda na koloběžce. Do B-reprezentace žen v běžeckém lyžování byly zařazeny Milada Zdejší a Bronislava
Sikorová. Tým závodníků rozšířili a lyžařskou
abecedu se učili: M. Legierská, Zbigniew Kawulok, Kawulok Marian a Stanislav Marszalek.
Národopisné slavnosti v Dolní Lomné - prodejem na této akci si členové TJ zabezpečili
část financí pro závodnickou činnost, nákup
lyží, vosků a potřebného materiálu. V jarních
měsících se začalo se stavbou chaty na Staré
pile - Závodí. Původně měla chata sloužit jako
skladiště lyží mimo sezonu a také jako tělocvična - posilovna. Organizátorem celé akce
byl Josef Waclawek. Nejdříve byla pořízena
mobilní buňka, která měla být umístěna na
stávající základy, potom se rozhodlo, že lepší
a bezpečnější bude postavit chatu zděnou.
Hlavním stavitelem byl Josef Kawulok – otec
Aloise Kawuloka, který prováděl všechny
odborné zednické práce. Všichni členové TJ
pomáhali s mícháním malty, nosili cihly a vykonávali nádenické práce. Občerstvení bývalo
skromné, avšak na výborný guláš nelze zapomenout. Tak byla postavena hrubá stavba,
která začala ihned sloužit při nepříznivém
počasí. Dále bylo v tomto roce odpracováno
250 hodin na údržbě tratí. Aktivita členů TJ
byla obrovská. 13.10.1973 TJ uspořádala tradiční přespolní běh, na kterém si závodníci
měří síly před sezonou. Podařilo se – krásné
počasí, výborná organizace a přední umístění
ve všech námi obsazených kategoriích.

25.1.1974 – Bulharsko (Pamporovo) - v běhu
na 5 km obsadila juniorka Bronislava Sikorová
v mezinárodním závodě 10. místo. 27.1.1974
– Pamporovo - na trati dlouhé 10 km stála
Bronislava Sikorová z Lomné na 14. příčce. Po
dobu studia na učilišti, tj. 3 roky, byla Bronislava Sikorová mistryní České republiky učňovského školství. Se závodní činností se rozloučila krásným umístěním ve Vysokých Tatrách
na mistrovství ČSSR ve Vysokých Tatrách –
5. místo a mistrovství ČSR – 3. Místo. 28.2.1974
naše TJ uspořádala na Polomu Okresní přebor
v běhu na lyžích. Dostatek sněhu a dobře připravené tratě podpořily kvalitu závodu. Svědomitá příprava zajistila našim závodníkům
přední pozice.
K výkonu vojenské služby byl povolán závodník Waszut a vrátil se Josef Sikora.
V roce 1975 byla chata TJ dostavěna a bylo
možno ji plně využívat.
V tomto roce se opora TJ - juniorka Milada
Zdejší - zařadila svými výsledky mezi nejlepší v Československu. Okresní přebornice,
3. v Severomoravském kraji a 19. na mistrovství ČSSR v Liberci. Na stupně vítězů vystoupila i dcera trenéra – Beata Waclawková.
A pak se nacházíme v lyžařské sezoně 1976-77,
kdy se rozšířila členská základna TJ – přicházejí Jan Lacek, Kluz Marek, Strýčková Dana,
Pydychová Eva, Kluzová Marta, Kawuloková
Renata, Martynek Josef, Kluz Jaroslav, Gomolová I., Kluzová A., Motyka Milan. Znovu se
mění systém tréninku a zařazeny jsou i branné prvky – střelba. TJ se zamýšlí prosadit
i v branných závodech, na nichž byla v tehdejší době menší konkurence. Jak se záměr podařil – o tom bude další pokračování.
Podle kroniky TJ Dolní Lomná
zpracovala Emilie Šigutová
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Štrbské Pleso – první trénink na běžkách
Začátkem prosince, a to 8.- 9.12., vyrazili
starší žáci a dorost na Štrbské Pleso. Na okruhu 1.6 km se sešla spousta běžeckých týmů
nejen z Česka a Slovenska, nýbrž i z Polska.
Sněhové podmínky byly ideální. V sobotu dopoledne nás trochu trápila mlha, ale odpoledne se krásně projasnilo. A naopak v neděli
začalo pěkně chumelit 
Po dvoudenním odpočinku vyrážíme i s mladšími žáky v počtu 18 do Rakouska – na Tauplitzalm. Doufáme, že se po návratu i u nás dostaví zima, nasněží a my se budeme na závody
připravovat doma.
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci
prosinci.
Składamy życzenia
solenizantom urodzonym
w grudniu.
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