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POZVÁNÍ - ZAPROSZENIE
Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní Lomné 

srdečně zve své členy na

TRADIČNÍ VAJEČINU 

dne 31. 5. 2018 ve 14.30 hod. u Lomňanského muzea.

Každý by měl donést 2 vajíčka na člena, jako vždy.

Věříme, že do té doby budeme mít elektřinu 
v našem novém stánku, za což moc děkujeme. 

Věříme že naše pozvání přijmete.

Dobrou náladu s sebou.

Srdečně zve Pavel Machník, předseda

Zájezd seniorů do Rožnova pod Radhoštěm 
7. 5. 2018 se uskutečnil zájezd seniorů do 
Rožnova pod Radhoštěm s cílem navštívit 
výstavu květin „Valašskou zahradu“. Mnozí 
si nakoupili květiny, sazenice a keře, jiní si 
prohlédli celý areál, kde bylo možno zakoupit 
krajové speciality, či se pokochat pohledem na 
vyřezávání zvířátek motorovou pilou. Dalším 
zpestřením byla návštěva Rožnovského 
pivovaru. Tento domácí pivovar se může 
pochlubit výrobou piva Popper, Rothschild, 
Radhošť a Habsburg, které pro svou chuť zís-
kalo několik ocenění. V areálu jsou také hojně 
navštěvované pivní lázně. I zde bylo možno 
zakoupit pivní kosmetiku, masky, esenciální 
oleje a různé výživné krémy.

A kdo má rád čokoládu, mohl navštívit malou 
čokoládovnu paní Málkové, která zde vyrábí 
ručně kvalitní pralinky z vysokoprocentní 
čokolády z Indonésie (72%). Krédem paní 
domácí je tenká čokoládová krusta s náplní 
s čerstvým ovocem, bylinkami či nugátem. 

K Rožnovu neodmyslitelně patří krásné, čisté 
náměstí, kde je možno zakoupit právě upe-
čené, ještě teplé frgále. 

Tento zájezd byl organizován paní Katkou 
Sikorovou, za což jí patří dík. My všichni se 
budeme těšit na další akci, tj. 31.5.2018 – 
smažení vaječiny. 

Věra Soblahovská 
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Báseň věnovaná Bronislavovi Procnerovi

Údržba luk a pastvin
Každý majitel je povinen v souladu s ustanovením zákona č. 31/1964 Sb., o rostlinné výrobě, ve 
smyslu ustanovení § 24 odst. 1, udržovat veškeré pozemky v kulturním stavu. 

Upozorňujeme Vás tímto, že pokud nebude dodrženo výše citované ustanovení, budeme nuce-
ní postupovat v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde může 
být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč.

Władysław Młynek  
Moja wola
Bronisłavu Procnerovi

Już mi mówili:
Siedź na przilypku,
Dość mosz starości
I chleba. 

A jo se chodzę
po swoji ziymi
I słowa sieję -
Bo tak trzeba.

Już mi mówili - 
Siedź na nolepie,
Starczy ci przeca 
Kąszczek nieba.

A jo se chodzę
Po swoich gróniach,
Pieśniczki sieję -
Bo tak trzeba.

Na tym brucleku
Noszę łzy moje.
Ni ma tu żodnych 
Metali.

Jo z tymi łzami
Tej ziymi śpiywóm
I śpiywoł bedym
Ji dali.

Vladislav Młynek
Moje vůle
Bronislavovi Procnerovi

Už mi říkali:
seď přece doma,
dost máš starostí
i chleba.

A já si chodím
po své zemi
a slova seji -
vždyť tak je třeba.

Už mi říkali:
hřej se za pecí,
k čemu je dobrá
nebeská klenba.

A já si chodím 
po našich gruních
a písničky seji - 
vždyť tak je třeba.

Na svém brucleku 
nosím slzy svoje,
nemám pražádný
metál.

Já s těmi slzami
té zemi zpívám -
a zpívat budu 
jí dál.

Z básnické sbírky „Śpiywy zza Olzy“ vybrala a přeložila M. Křenková
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UPOZORNĚNÍ:
Od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018 bude opět zpřístupněna naučná stezka Mionší.

Informační centrum Dolní Lomná u Naučné stezky Mionší 
bude otevřeno denně od 9.00 do 16.00 hodin.

Návštěvní řád naučné stezky Mionší

Naučná stezka Mionší je od roku 2014 provo-
zována obcí Dolní Lomná formou průvodcov-
ské služby. Tu pro obec zajišťuje Český svaz 
ochránců přírody CARPATHIA ve spolupráci 
s informačním centrem v Dolní Lomné.
Návštěvní podmínky NS Mionší jsou následující:
1) Stezka je přístupná s průvodcem od 
1. června do 15. září. V sezóně 2018 budou 
průvodci připraveni:
každou sobotu a neděli v 9:30 a 13:30 hod.
Po předchozí domluvě (objednávce) také 
v úterý a čtvrtek 9:30 hod. (minimální sku-
pina 10 osob nebo min. vstupné 500,- Kč)
Pro organizované skupiny, školy a další 
skupiny návštěvníků (minimálně 10 osob, 
nebo minimální poplatek 500,- Kč) je možné 
individuálně domluvit návštěvu s průvod-
cem  i v dalších dnech, do naplnění limitu 
2 exkurzí denně.
2) Poplatek za návštěvu naučné stezky s prů-
vodcem činí 60,- Kč pro dospělou osobu a 30,- 
Kč pro dítě, důchodce. Hradí se průvodci na 
začátku exkurze.
3) V jedné skupině s průvodcem může být 
maximální počet 25 osob. Větší, předem 
objednané skupiny, se rozdělí do dvou skupin, 
každá bude mít vlastního průvodce. 

4) Vycházky začínají vždy u informačního 
centra Dolní Lomná (nová dřevěná stavba 
u silnice, zastávku BUS Matyščina louka).
5) Stezka je pouze pro pěší a není vhodná pro 
kočárky, invalidní vozíky. Vstup s ukázněným 
pejskem je možný, pouze na vodítku. 
Naučná stezka Mionší není žádným způso-
bem značená. Protože část této stezky pro-
chází po hranici národní přírodní rezervace 
Mionší (vstup veřejnosti omezen) je nanejvýš 
vhodné navštívit toto území s kvalifi kovaným 
průvodcem, který vám poutavým způsobem 
sdělí informace o krajině a také o vzácných 
obyvatelích okolních přírodě blízkých lesů. 
Bez průvodce přicházíte o možnost dozvě-
det se zajímavosti o této zajímavé lokalitě. 
Délka naučné stezky je okolo 7 km, převýšení 
330 m a celá vycházka s výkladem trvá zhruba 
3 hodiny. Trasa je středně náročná; doporuču-
jeme uzavřenou turistickou (za sucha možno 
i sportovní) obuv do terénu. 
Je nutné dodržovat pokyny průvodce 
a návštěvní dobu NS Mionší. 
Návštěvníci vstupují na stezku na vlastní 
nebezpečí.
Důležité kontakty:
 IC Dolní Lomná - 773 833 841
ČSOP Carpathia – Richard Valko – 734 670 950 
– dotazy, objednávky průvodcovských služeb 
pro skupiny
Obecní úřad Dolní Lomná – 558 358 720 
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Dravci

Novinky ze školní družinky

Dne 23. 4. 2018 jsme se s dětmi ZŠ a MŠ zúčast-
nily přednášky Dravci v Dolní Lomné.

Na přednášce se děti dozvěděly mnoho 
nových informací a viděly různé druhy dravců. 
Děti si také mohly vyzkoušet pouštění a zaví-
rání jednoho z dravců a paní učitelky byly také 

přizvány k asistenci. Počasí nám přálo a cel-
ková atmosféra byla pro všechny přítomné 
velmi příjemná.

Přednáška se všem dětem moc líbila a odnesly 
si z ní spoustu nových zážitků.

pedagogický sbor MŠ a ZŠ

Ze zimy jsme skočili 
rovnou do léta a toto 
bláznivě krásné počasí 
nám ve školní družině 
umožňuje organizovat 
spoustu aktivit venku.

Jaro jsme přivítali 
pálením Morany. Pro 
děti byla určitě zají-
mavá i soutěž „Pev-
nost  Boyard“,  kdy 
luštily a plnily zašifro-
vané úkoly v morseově 
abecedě. Duben jsme 
již tradičně věnovali 
dopravní výchově, ve 
které si děti osvojují 
znalosti dopravních 
značek, pravidla silnič-
ního provozu pro cyklisty a povinnosti chodců, 
ale také dovednosti jízdy na kole, koloběžce. 

Jako čarodějnice a čarodějové jsme si užili 
odpoledne na našem „Ostrově“, kde jsme 
létali na koštěti a vyráběli kouzelné bylinné 
lektvary. V rámci dodržování tradic a zvyků 
nám kluci postavili nádhernou vysokou 
MÁJKU.

Začátkem května jsme přijali pozvání pana 
Miloše Sovy. Jeho zahrada je v Dolní Lomné 

velkou raritou, a to díky jeho velké lásce 
k železnici a stavbě modelů vláčků a tratí.

Neméně zajímavá byla pro děti i požární 
lanovka, kterou nám připravil náčelník hasičů 
Martin Tomica s Kingou Jurczak.

Tímto chceme moc poděkovat všem, kteří 
nám pomáhají realizovat aktivity pro naše 
žáky. A těšíme se na další spolupráci. 

Děti a vychovatelky školní družiny
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Dzień Ziemi
W piątek 20.4. odwiedziła nas p. Jopková ze Stowarzyszenia Ekologicznego Arnika. Pokazała 
nam jak segregować śmieci i wytłumaczyła, dlaczego jest to ważne dla nas i naszej Planety 
Ziemi. Razem również zakopaliśmy różne śmieci a na wiosnę zobaczymy, co się z nimi stanie. 
Sami jesteśmy ciekawi...
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Pokaz ptaków drapieżnych
30 kwietnia br. uczniowie i przedszkolacy 
uczestniczyli w fantastycznych zajęciach 
przyrodniczych, na których mieli okazję na 
własne oczy zobaczyć niesamowitych gości 
- płomykówkę, puchacza, pustułkę, puszczy-
ka, sokoła. Opiekunowie zwierząt w ciekawy 

sposób przybliżyli dzieciom sposób ich 
życia. Najwięcej radości sprawiły pokazy, 
kiedy ptaki latały wśród dzieci. Wszyscy byli 
zachwyceni!

Uczniowie
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Przegląd Recytacji Przedszkoli

Tělovýchovná jednota Dolní Lomná – začátky

Dzieci w naszym przedszkolu lubią śpie-
wać, tańczyć i recytować wierszyki. Dlatego 
w środę 18 kwietnia wzięliśmy udział w XIV 
Przeglądzie Recytacji Przedszkoli, który odbył 
się w ośrodku kultury „Strzelnica“ w Czeskim 
Cieszynie. Nasze przedszkole reprezentowali 
Joaśka Nogły i Bartek Przywara z wesołym 
wierszem „Buda na Bermudach“ o ufolud-
kowi i nietypowym przysmaku, jakim jest 
gotowany bób. Spisali się na medal, zebrali 
gromkie brawa i otrzymali dyplomy oraz 
książki na pamiątkę.

První pokusy o sportovní činnost v Dolní 
Lomné můžeme zaznamenat již v 60. letech. 
Jejím hlavním propagátorem byl p. Josef 
Waclawek.

V období roku 1961 začal jako aktivní sportovec 
TJ Třinec trénovat první sportovní nadšence. 
Pod jeho vedením úspěšně reprezentovali 
Hornické učiliště p. Josef Krupa, Třinecké 
učiliště p. Milan Czeczotka a těšínskou Střední 
ekonomickou školu p. Emilie Sikorová.

Myšlenka založit vlastní Tělovýchovnou 
jednotu sílila především proto, že Josef 
p. Waclawek se setkával s nepochopením 
svých záměrů.

Aktivně se na založení začalo pracovat v roce 
1967; nejprve bylo nutno projít tehdy vyža-
dovanou schvalovací procedurou – dá se 
říci od různých institucí. Sportovní nadšení 
p. Josefa Waclawka naráželo na bariéru před-
pisů a byrokracie, kterou při své povaze nebyl 
schopen překonat. Přihlašovací a registrační 
agendu zajišťovala p. Emilie Šigutová. Založení 
podléhalo schválení Okresního výboru ČSTV 
– který v té době sídlil ve Frýdku. Zakládající 
osoby vznikající organizace musely být řádně 
prokádrovány – bylo nutno sepsat posudky 

osob tak, aby odpovídaly představám okresu 
a složek. Všechny dokumenty, a nebylo jich 
málo, se musely doručit, projednat a schválit 
ve Frýdku. Uvážíme-li, že v té době nikdo nedis-
ponoval osobním vozem, že nebyly emaily, 
skype a telefon měl jen úřad, dovedeme si 
představit, jaká to byla práce, kolik času a úsilí 
si vyžádala. Díky diplomacii ženám vrozené 
se podařilo p. E. Šigutové úředního šimla 
zvládnout a úsilí p. Josefa Waclawka bylo 
korunováno úspěchem – dne 13. 12. 1968 se 
konala ustavující schůze TJ v budově dnešního 
Obecního úřadu Dolní Lomná. 

Na schůzi byli přítomni:
Za obec – p. Alois Sikora – předseda
Za Okresní výbor ČSTV- svaz lyžařů - ing. Karel 
Kluz – předseda
Za Okresní výbor ČSTV – p. Těšínský 
Za TŽ Třinec – ing. Heczko
Za KSČ p. Mika a p. Fiža
Za PZKO – p. Bronislav Procner
Za Svaz mládeže – p. Sikora Stanislav

Předsedou a trenérem – byl ustanoven p. Josef 
Waclawek

Pokladníkem a jednatelem byla zvolena 
p. Šigutová Emilie
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Činnost TJ byla fi nancována různě. Jednak 
z dotace Okresního úřadu ČSTV – na kterou 
bylo třeba zpracovat – stejně jako dnes – 
potřebné podklady / zpracovávala p. Šigutová 
/. Dotaci se podařilo každý rok získat, obecní 
úřad vždy rovněž poskytl malý příspěvek. 
(tehdy její výše byla 5 000,- Kč).
Hlavním zdrojem fi nancování činnosti však 
byla výdělečná činnost na Gorolskim Świętu, 
Národopisných slavnostech a dokonce pořá-
dáním zábav. Na těchto akcích měl nad 18 let 
pouze p. Josef Waclawek a manželé Šigutovi, 
ostatní členové byli mladiství a tak kontroly 
u stánků s alkoholem, na kterém se nejlépe 
vydělávalo, byly přísné.
V jednom období si TJ pořídila nákladní auto-
mobil a zaměstnávala řidiče, ale výnos z posky-
tovaných služeb neodpovídal vynaloženému 
úsilí a nutné agendě.
Účetnictví TJ podléhalo každoroční kontrole 
obecního úřadu a okresního výboru ČSTV. 
P. Josef Waclawek se ujal s aktivitou mu vlastní 
role trenéra – prvními reprezentanty TJ Dolní 
Lomná byli: Bronislava Sikorová, Milada Zdejší, 
Josef Sikora a Bohuslav Zdejší. Veškeré jejich 
úspěchy jsou zachyceny v soukromé kronice, 
kterou vlastní Bronislava Kawuloková.
Velmi zdařilou akcí byla výstavka dosažených 
sportovních úspěchů, která přiblížila občanům 
Dolní Lomné výsledky po sportovní stránce. 
Byla instalována v budově Mánes. Fotografi e 
jsou součástí kroniky.
Zázemí TJ zajišťovala v prvních letech p. Emilie 
Šigutová. Při ohlašování účasti na závodech, 
objednávky noclehů a rozesílání výsledků 
se prováděly písemně - poštou. Pro diplomy 
se jezdilo na Okresní výbor ČSTV do Frýdku. 
I taková maličkost jako jsou startovní čísla 
nebyla k sehnání. První startovní čísla závod-
níkům ušila p. Šigutová. Stejně tak trpělivě 
vypisovala diplomy a sháněla drobné dárky, 
kterými se vždy odměňovali vítězové těch 
nejnižších kategorií. Tuto činnost vykonávala 
do roku 1982 včetně.
Výraznou změnu zaznamenala činnost TJ 
příchodem p. Aloise Kawuloka a následně 

jeho bratrů. Začalo se s přípravou klubovny 
TJ. Nejdříve pořídil p. Josef Waclawek dřevěné 
buňky vyřazené v TŽ Třinec, avšak při realizaci 
se členové dohodli, že lépe bude budovu vyz-
dít. Vlastními silami – tehdy ještě „děti“ - zdili 
pod vedením pana Kawuloka budovu. Zde 
je nutno vyzdvihnout přičinění a obrovské 
pracovní nasazení rodiny p. Aloise Kawuloka, 
která ideu p. Josefa Waclawka realizovala. 
P. Josef Waclawek v té době aktivně tréno-
val již větší počet svěřenců, přesto se denně 
účastnil brigád na stavbě. Stavební povolení 
a potřebnou agendu až do kolaudace zajišťo-
vala p. E. Šigutová. Vaření guláše a přípravu 
svačin brigádníkům realizovala za vydatné 
pomoci rodiny p. Josefa Waclawka.
Od začátku činnosti TJ neznala aktivita Josefa 
Waclawka mezí. Na závody pořádané „Za kaná-
lem“ vždy pozval i kamarády z Polska – Istebné 
a Koňakova – líhně polské reprezentace. Tak se 
členové oddílu dostávali k lyžařským materiá-
lům (lyže, vosky, technika treninku…), o kterých 
se i špičce lyžařů ČSR jen zdálo. Waclawkovi 
svěřenci startovali rovněž v Polsku. V době pro-
pustek a podobných předpisů byl přechod hra-
nice za účelem sportu nemožný. Ne ovšem pro 
Josefa. Měl trvalou propustku do Polska – takže 
nosil přes hranici vybavení a závodnici chodili 
lesem. Bylo to velmi riskantní a nebezpečné, 
střílelo se v té době po každém narušiteli hranic, 
ale nikdo si pravé nebezpečí vůbec neuvědomo-
val a lze se domnívat, že ani rodiče nic netušili. 
Naštěstí se nikdy nic zlého nestalo.
Vzhledem k tomu, že se na organizaci TJ podí-
lelo málo osob, bylo nesnadné zajistit správný 
chod pořádaných závodů. A tak dodnes kolují 
mezi pamětníky veselé historky o závodech 
v Dolní Lomné.
Za svou trenérskou činnost p. Josef Waclawek 
nikdy nebral žádnou finanční odměnu, vše 
vykonával zcela zdarma. Rovněž doprovod na 
závody byl na úkor své dovolené. Také činnost 
p. Emilie Šigutové byla dobrovolná, bezúplatná.
Vytýčená cesta nebyla jednoduchá a snadná. 
Výsledky, dosažené za celou dobu trvání TJ 
Dolní Lomná, potvrzují její správnost.

Emilie Šigutová
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Péče o nemocného v domácím prostředí 
 

Ocitli jste se v situaci, kdy se chcete postarat o svého blízkého?  
Potřebujete poradit, získat nové informace? 

 
Chcete si vyzkoušet polohování, posazování, přemístění člověka z lůžka na židli, křeslo...? 

Potřebujete vědět, jaké pomůcky budete potřebovat a jak je správně použít? 
Chcete si vyzkoušet, jak ošetřovat nepohyblivého člověka, jak provést hygienickou péči, 

aniž byste si vy sami způsobili problémy s bolestmi páteře?   

 
 

Nemocnice Třinec, p. o., ve spolupráci s nadačním fondem "Zůstaneme doma" 
Vám nabízí pomoc při zvládnutí počáteční nejistoty v péči o Vašeho blízkého. 

V Nemocnici Třinec, p. o., přímo na oddělení sociálních lůžek si budete moci vyzkoušet,  
jak pečovat o člověka s omezeným pohybem v domácím prostředí,  

poradíme Vám, jaké pomůcky Vám v péči pomohou. 
 

Budeme Vám k dispozici dne 15. června, 5. října a 23. listopadu 2018 
v době od 16:00 do 18:00 hodin na oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec, p.o. 

 
     www. zustanemedoma.cz                     bližší informace tel.: 606 739 607                                    www.nemtr.cz 
                                                                 
 

Penzion Helena v Dolní Lomné nabízí:
- ubytování v apartmánech
- konání akcí a oslav do 20 lidí
- v pergole grilování v rámci 

oslav a akcí
- zahradní dětské skluzavky, 

pískoviště, trampolína
- občerstvení v restauraci 

s venkovní zahrádkou 
s krásným výhledem na 
Lomnou

- vaří se pouze pro 
ubytované, akce a oslavy

Otevřeno: 14:00 do 22:00 
hod. od středy do neděle

Více na www.penzion-helena.cz, tel. č.: 736 667 846
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AKČNÍ CENA PALIV
KVALITA PODLOŽENÁ  

PARTNERSTVÍM  
S RAFINÉRIÍ SLOVNAFT

▶ T: 739 215 134 ▶ www.benzinkamosty.cz

Přijmeme zaměstnance  
na pozici obsluhy čerpací stanice

Benzinka Mosty

Vždy
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www.dolnilomna.eu

Květen 2018www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  

Dolní

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

květnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w maju.w maju.
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