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Přejeme vám vše nejlepší  
po celý rok 2023.
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poděkování
Děkujeme firmě PEKÁRNA SIKORA DOLNÍ LOMNÁ za krásné a chutné Mikuláše, které 
upekla a darovala dětem z Dolní i Horní Lomné. 

poděkování
Dům s pečovatelskou službou v Dolní Lomné, tímto děkuje obecnímu úřadu za 
opravu balkonů a plynového topení. Poděkování patří i p. Zimnému a p. Chylkovi za 
obětavou a vzorně odvedenou práci. 

Těšíme se na další spolupráci s p. starostkou Evou Sikorovou. 

Obyvatelé DPS

Výsledky voleb

Výsledky hlasování  ve volebním okrsku Dolní Lomná
v I. kole volby  Prezidenta České republiky 

ve dnech 13. a 14. ledna 2023

  Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro kandidáta:

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem 754
Počet voličů, kterých byly vydány úřední obálky 507
Počet odevzdaných úředních obálek 507
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 507
což představuje účast 67,24%

Počet platných hlasů procenta pořadí
1 Pavel Fischer 38 7,50 % 5
2 Jaroslav Bašta 31 6,11 % 4
3 Petr Pavel 155 30,57 % 2
4 Tomáš Zima 1 0,20 % 8
5 Danuše Nerudová 83 16,37 % 3
6 Andrej Babiš  173 34,12 % 1
7 Karel Diviš 10 1,97 % 7
8 Marek Hilšer 16 3,16 % 6
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PŘEHLED KULTURNÍ A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2023 
DOLNÍ LOMNÁ 

 
LEDEN: 

13.1.2023  Myslivecký ples – Klub myslivců Dolní Lomná 
14.1.2023  Ples SSK – SSK Dolní Lomná 
21.1.2023  Bal szkolny – Macierz Szkolna oraz PZKO 
28.1.2023  Školní ples – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 

 
ÚNOR: 

11.2.2023  Hasičský ples – SDH Dolní Lomná 
17.2.2023  Papučový bál důchodců – Klub důchodců Dolní Lomná 
24.2.2023  Bal Karnawałowy – PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 

 
BŘEZEN: 

3.3.2023  Przedstawienie teatralne - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
21.3.2023  Powitanie Wiosny - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
 

DUBEN: 
13.-14.4.2023 Zapisy do pierwszej klasy – Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
13.-14.4.2023 Zápis do 1. třídy – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 
21.4.2023  Dzień Ziemi, projektowy dzień - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
30.4.2023  Stavění máje – pálení čarodějnic – SDH Dolní Lomná 

 

KVĚTEN: 
3. - 4.5.2023 Zápis dětí do MŠ – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 
9. - 10.5.2023 Zapisy do przedszkola - Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
19.-21.5.2023  Slezské dny 54. ročník – Matice Slezská 
19.5.2023  Dzień Rodziny - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
26.5.2023  Tradiční vaječina důchodců u muzea - Klub důchodců Dolní Lomná 

 
ČERVEN: 

1.6.2023   Dzień Dziecka - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
3.6.2023 Dětský den – Horní Lomná 
10.6.2023  Festyn ogrodowy - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
10.6.2023  Hasičská soutěž v PÚ o pohár paní starostky – SDH Dolní Lomná 
10.6.2023  Kollárovci – areál Matice Slezské 
17.6.2023  Radovánky – MŠ a ZŠ Dolní Lomná 
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PŘEHLED KULTURNÍ A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2023 
DOLNÍ LOMNÁ 

 
 

ČERVENEC: 
7. - 8.7.2023  Festival na Pomezí – Matice Slezská 
15.7.2023  Vozatajské závody 
21.7.2023  Gulášovka důchodců a Bowling - Klub důchodců Dolní Lomná 
30.7.2023  Běh na Kozubovou – TJ Dolní Lomná 

 
SRPEN: 

19.8.2023  Den otevřených dveří a soutěž Historických stříkaček PS 8 – SDH Dolní Lomná  
19.8.2023  Lomňanské vrcholy 3. ročník - Sport for Hearts 

 
ZÁŘÍ: 

2.9.2023  Mánesová stezka 44. ročník – Klub českých turistů 
22.9.2023  Święto pieczonego ziemniaka + latawce - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
30.9.2023  Krajský přebor v přespolním běhu – TJ Dolní Lomná 

 
ŘÍJEN: 

4.10. 2023  Projektowy dzień – Przyjaciele lasu - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
7.10.2023  Lomňanský jarmark 11. ročník 
14.10.2023  Hokejbalový turnaj – Sport for Hearts 

 

LISTOPAD: 
24.11.2023  Výroční schůze důchodců - Klub důchodců Dolní Lomná 
24.11.2023  Dzień pluszowego Misia - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
 

PROSINEC: 
7.12.2023  Mikuláš pro důchodce, Hotel pod Akáty – Klub důchodců Dolní Lomná 
22.12.2023  Spotkanie przy choince - PSP oraz Przedszkole Łomna Dolna 
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Mateřská škola

Třída Veverek dne 6.1.2023 zavítala do Horní Lomné, kde navštívila kostel. Děti s úžasem prohlí-
žely krásně vyzdobený kostel a také betlém, při kterém si povídali o Třech králích. Na rozloučenou 
zazpívali Jezulátku.

 Třída Veverek.
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Muzeum trojmezí a Muzeum Bible

Díky zapojení naší školy do projektu MŠMT 
Šablony III, měli žáci možnost vyzkoušet si 
odlišnou formu výuky, než na jakou jsou zvy-
klí ve škole. Projektový den je svým obsahem 
a způsobem realizace zajímavou alternativou 
klasického vyučování atraktivní také odlišno-
stí prostředí a zapojením odborníka. Projekt 
je chápan jako komplexní pracovní úkol, při 
němž žáci samostatně řeší určitý problém
-problémový úkol či problémovou situaci. 
Pomocí této výukové metody jsou žáci ve-
deni k samostatnému zpracování určitých 

komplexních úkolů či řešení problémů 
spjatých s životní realitou. Charakteristic-
kým znakem projektové výuky je cíl, který je 
představován určitým konkrétním výstupem, 
tj. výrobkem, praktickým řešením problému. 
Tento způsob výuky umožňuje zařazení a pro-
pojení více témat a využití mezipředmětových 
vztahů.

Těší nás, že naší žáci tuto náročnou formu 
výuky zvládají, baví je a výsledky jejich práce 
i prezentace mají dobrou úroveň.
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Vánoční dílny

Vánoční příběh

Tak jako každý rok i letos jsme se s žáky rozhodli užít si adventní čas a zpestřit si výuku výrobou 
drobných dárků a dekorací k výzdobě našich domovů - navození sváteční, vánoční atmosféry. 
Všichni pracovali s velikým nasazením, snažili se, aby jejich výrobky vypadaly co nejlépe a po-
těšily jejich nejbližší.

Poslední školní den kalendářního roku 2022 
patřil již tradičně Třídním besídkám. Poho-
dový čas věnovaný zpívání koled, povídání 
o zvycích a tradicích, pojídání cukroví, těšení 
se na dárečky a společnému sledování po-
hádky se pokusili žáci 5. ročníku zpříjemnit 
svým mladším spolužákům pásmem vá-
nočních příběhů a koled. Děkujeme našim 
nejstarším žákům za jejich aktivitu.

Kolektiv pedagogů ZŠ
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vánoční příběh
SiLVeStr
1. Silvestr je krásný den, půjdu dneska ráno ven.
 S přáteli se setkáme, společně zazpíváme. 
2. Otevřeme šampíčko, popijeme maličko.
 Zapálíme rakety, sníme všechny bagety.
3. Blíží se zas nový rok, k lednu je jen malý krok.
 Pak půjdeme zase spát a ráno si budeme hrát.

Eliška Gruszková, Matyáš Slezák 3. r., Eva Sofie Musálková 4. r. 

Půlnoc
1. Už zase pouštíme rakety, když nám vržou parkety.
 Doma máme na stole chlebíčky a táta kouká do ledničky.
2. Doma nám tikají hodiny a setkávají se rodiny.
 Máme tam i velkou postel a v Horní Lomné také kostel. 

Vendula Slavičová, Tomáš Cieslar, Filip Chylek 3. r. 

ohňostroj 
1. Ohňostroj se řítí vzduchem, moucha už nám letí uchem.
 Prskavky hezky syčí a řeka Lomná pěkně hučí.
2. Barvy, záře, zábava, hodina se odpočítává.
 Šampaňské je pod postelí, na dveřích nám visí jmelí.
3. Nový rok se nám blíží a oči se mi rychle klíží.
 Cinkají nám skleničky, blikají všechny ledničky. 

Eliška Poništová, Petr Karkoška 3. r.; Natálie Czepcová 4. r.

Przedstawienie teatralne „Tygrysek Pietrek“
W czwartek 12.1. naszą placówkę odwiedzi-
li aktorzy z Polskiego Cieszyna ze Stowarzy-
szenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Głó- 
wnym bohaterem przedstawienia był mały 
i bojący się wszystkiego tygrysek. Po spotka-
niu z dorosłymi i zarazem bardzo odważnymi 

tygrysami, traci tygrysie paski, które są sym-
bolem tygrysiej odwagi. Maluch wyrusza 
w świat w poszukiwaniu odwagi. Stara się 
zdobyć ją na różne sposoby, spotykając in-
teresujące postaci. Bajka porusza ważne te-
maty takie jak strach, odwaga, rodzina, sta-
wianie czyjegoś dobra ponad swoje. Dzieci 
oglądały bajkę z zapartym tchem.

Grono Pedagogiczne
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Czytanie czyni cuda

“Trzej królowie jadą
Złoto, mirrę kładą, 
Hej kolęda, kolęda…”   

Tym razem to nasi królowie - dzieci z przed-
szkola i szkoły z Łomnej Dolnej pomaga-
ją w tradycyjnej zbiórce dla Caritasu. Kwe-
sta Trzech Króli to pomoc niesiona ludziom 

w potrzebie, organizowana co roku w całej 
Republice Czeskiej. Kolędnicy odwiedzają 
każdy dom, składając życzenia noworoczne 
oraz znaczą drzwi domów literami: K+M+B+ 
2023, które są skrótem łacińskiego wyrażenia 
„Christus Mansionem Benedicat“, czyli „Niech 
Chrystus błogosławi ten dom“.

Grono Pedagogiczne
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ODBYŁ SIĘ XVIII KONKURS GWAR  
„PO CIESZYŃSKU, PO OBU STRONACH OLZY“. 

Konkurs GWAR po raz XVIII kie-
rowany jest do dzieci, uczniów 
i młodzieży wszystkich typów 
szkół  po obu stronach Olzy, 
w Polsce i Republice Czeskiej.

Organizatorzy konkursu podkre-
ślają, że chodzi o kultywowa-
nie mówienia językiem ojców 
i praojców, ubierania auten-
tycznych strojów, odtwarzania 
obrzędów i zwyczajów oraz pre-
zentowania w formie scenicznej 
wydarzeń z przeszłości i czasów 
współczesnych.

naszą  szkołę  reprezentowały  uczennice 
klasy piątej: Adelka sihelníková, Barunka 
sihelníková oraz Aśka nogły, które zajęły 
w swojej kategorii I i II miejsce. najlepsze 
gwarowe  recytatorki,  które  przedstawiły 
się podczas koncertu finałowego w czwar-

tek 15 grudnia w  sali widowi-
skowej Domu narodowego.

Podczas koncertu laureatów 
konkursu „Po cieszyńsku po obu 
stronach Olzy” wysłuchać moż-
na było najwyżej ocenionych 
przez jury gwarowych recytato-
rów. Uroczyście także wręczono 
im  medale i nagrody. Sam kon-
cert był zaś prawdziwą ducho-
wą ucztą dla miłośników gwary 
i folkloru.  

Grono pedagogiczne 
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TJ Dolní Lomná 

Štrbské Pleso, 
– 7.-11.12.2022, na první 
běžkařské soustředění jsme vy-
razili na Slovensko. Zúčastnilo 
se ho 16 sportovců a dva trenéři. 
Počasí nám přálo a tréninko-
vé podmínky, až na první den, 
byly velmi dobré.  Najezdili jsme 
potřebné kilometry a zdokona-
lili techniku lyžování. Pět dnů 
uteklo velmi rychle a po krátké 
přestávce nás čeká Praděd.

Praděd, jeseníky
– 16.-18.12.2022, druhé so-
ustředění bylo spojeno se 
sobotním nominačním závo-
dem na Zimní Olympiádu dětí 
a mládeže v Pardubickém kraji.

Za kalamitního počasí jsme 
v pátek vyrazili opět v celko-
vém počtů 18-ti sportovců za 
sněhem. Tréninkové podmínky 
byly vynikající a tak jsme do-
provázení sněžením, větrem, 
mlhou, mrazem i sluníčkem si 
pěkně zaběžkovali. V sobotním  

nominačním závodě uspěla 
pouze Katka Křístková a ta se 
koncem ledna zúčastní zimní 
olympiády. V neděli na Nové 
Vsi probíhal nominační závod 
za zimní orientační běh, kde se 
pokusila Waclawková a Rožen-
ková uspět. Nejvíce se dařilo 
Roženkové – v prvním závodě 
byla čtvrtá a druhý s přehledem 
vyhrála. Bohužel na nominaci to 
nestačilo.

Silvestrovský závod 
– 31.1.2022 – Kubalonka
Tak jak většinu z nás, i naše 
sportovce postihly chřipky a vi-
rózy….

Na Silvestrovském závodě star-
tovalo 8 sportovců a nejlepšího 
umístění dosáhli: Halabrin a Mi-
trenga a to čtvrtým místem, 
Kantorová byla šestá. Ostatní si 
potrénovali a pak povzbuzovali 
svoje kolegy.

Trenérka Beata Kluzová



Dolní Dolní

14

Poděkování

V předvánočním období navštívili dům 
s pečovatelskou službou v Dolní Lomné, děti 
českých a polských škol a školek. Krásnými 
básněmi a koledami popřáli nám důchod-

cům vše nejlepší, hodně zdraví a potěšily nás 
vlastnoručně vyrobenými dárečky. Všechny 
to moc potěšilo. 

Děkujeme za DPS M. Sikora

Klub důchodců při OÚ Dolní Lomná 
Srdečně zve své členy na 

 
 

17. února 2023 od 15:00 hod. 
V hotelu Pod Akáty 
Vstupné: 200Kč      

       
Večeře + tombola, hudba: DJ Martin Labaj 

Zájemci hlaste se u Katky Sikorové do 15.2.2023 
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Václav Grochol
Písečná 186, 739 91 Jablunkov

       
   

ROZVODY VODY, TOPENÍ, ODPADŮ
INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL
VÝMĚNA STARÝCH KOTLŮ ZA NOVÉ

702 884 811            VG instal            vginstal@email.cz
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Dolní Lomná 1/2023 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidelný informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Eva Sikorová.  

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., www.tiskarnaklein.cz

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

leden.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w styczniu.


