
www.dolnilomna.eu

Červenec 2018www.dolnilomna.eu

www.dolnilomna.euZpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej DolnejBiuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

červenci.



Dolní Dolní

2

Areál Matice slezské v „novém kabátku“
V roce 2016 požádala Matice slezská v Dolní 
Lomné o dotaci Moravskoslezský kraj na 
výměnu velmi zchátralého osvětlení areálu, 
hlediště a pódií Křínov a Lomňanka, výměnu 
vodovodního potrubí a venkovní rozvod 
elektřiny.

Moravskoslezský kraj poskytl na základě pro-
jektu dotaci ve výši 3 mil. Kč a areál se nám 
podařilo úspěšně zrekonstruovat.

V letošním roce se podařilo Matici slezské zís-
kat dotaci z Ministerstva kultury ČR na výměnu 
lavic v hledišti Křínov ve výši 600.000,- a Matici 
slezské se podařilo cca za 1 měsíc provést 
tuto rekonstrukci. Firma Zowada, která tuto 
rekonstrukci prováděla, pomohla i s dalšími 
opravami – schodiště v hledišti, dřevěné 

schody v areálu aj., za což jim moc děkujeme. 
Školní radovánky se sice konaly v omezeném 
prostředí stavby, ovšem letošní Festival na 
pomezí se již uskutečnil v krásném prostředí 
zrekonstruovaného areálu.

V areálu proběhly také dvě brigády členů 
Matice slezské, kdy členové a příznivci přišli 
nezištně pomoci s úpravou hlediště. Chtěla 
bych alespoň touto cestou srdečně poděkovat 
manželům Janě a Tomášovi Swierczkovým, 
Danutě a Josefovi Sikorovým, Evě a Edovi 
Jurzykowským, Emílii a Rudolfovi Střeleckým, 
Anně Simajchlové, Markovi Przepiorovi, Janu 
Dittrichovi, Lukáši Walkovi, Lucii Kantorové 
a Bronislavu Kantorovi. 

Jarmila Kantorová, předsedkyně
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VIII. ročník vozatajských závodů 
Dne 14. 7. 2018 Obec Dolní Lomná a Jezdecká 
stáj Martynkova obora Bahenec pořádali již 
po osmé Vozatajské závody. Závody byly slav-
nostně zahájeny ve 12.00 hodin rejem kočárů. 

Hlavní organizátoři letos zajistili jednotlivé 
závody v jednospřeží, dvouspřeží a navíc 
bohatý doprovodný program: vystoupení 
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, 
netradiční silácké hry (mistři Evropy a druhý 
nejsilnější muž světa do 105 kg – hod kládou, 
hod kamenem, hod do výšky apod.), ukázku 
přípravy psovodů a výcviku služebních psů 
a také autogramiádu hráčů HOCKEY KLUB 
OCELÁŘI TŘINEC. 

Dále následovala divácká soutěž, Lomňanské 
derby pro děti a bohatá tombola, v níž výherce 
hlavní ceny získal hříbě. 

Všichni závodníci, tj. vozatajové, se utkali 
v kombinované dvoukolové soutěži; absol-
vovali vozatajský parkur s jednospřežím nebo 
dvouspřežim. Poradili si s vodním příkopem, 
altánem, můstkem a dalšími překážkami. 

I když nám počasí nepřálo, sešlo se několik sto-
vek diváků, fandících svým koňským favoritům. 
Sledovali překrásné vozatajské umění a uznale 
tleskali výkonům všech aktérů. Program zavr-
šilo hudební vystoupení „Legendy se vrací“, 
ve večerních hodinách se návštěvníci mohli 
pobavit na diskotéce. K úspěšnému průběhu 
dne přispěl tradičně moderátor akce Petr 
Šiška, nechyběla pestrá nabídka občerstvení 
a zboží ve stáncích. Věříme, že všichni návštěv-
níci i aktéři prožili příjemné odpoledne a rádi 
se zde vrátí i v příštím roce. 
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Generální sponzoři:

Jednospřeží: Lyžařský klub SEVERKA

Dvouspřeží: Resort NOVÁ POLANA

Čtyřspřeží: PILA KAWULOK 

Závody PONY: STÁJ PHARLAP

Nejkrásnější spřežení: Základní organizace 
Odborového svazu KOVO Třinecké železárny

Divacká soutěž: Penzion RZEHACZEK 

Velké poděkování patří panu Holešovskému, 
spolupořadateli těchto vozatajských závodů 
a všem našim sponzorům za jejich velkorysost 
a podporu a to:

LESY ČR, s.p., PILA KAWULOK, HORSKÝ 
P E N Z I O N  N O V Á  P O L A N A ,  Z Á K L A D N Í 
ORGANIZACE KOVO TŽ, STÁJ PHARLAP, 
ALBRECHTOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN, 
PENZION BESKYDKA, JOSEF KLEINWÄCHTER 
– FRÝDEK-MÍSTEK, RELAX V ÚDOLÍ LOMNÉ – 

P. KULTÁNOVÁ, URSUS – ZÁŽITKOVÉ 
CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ, FIRMA 
ROBERT SZOTKOWSKI, HOSPŮDKA 
DOMA, KLUB MYSLIVCŮ DOLNÍ LOMNÁ, 
LYŽÁŘSKÝ KLUB SEVERKA, MYSLIVECKÝ 
SPOLEK NOVINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ 
LOMNÁ, CHATA KAMENITÝ, PENZION 
RZEHACZEK, MAGDALENA SIKOROVÁ 
– KADEŘNICTVÍ, ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK 
D O L N Í  LO M N Á ,  P.  KU B I S ZOVÁ  – 
KADEŘNICTVÍ, POTRAVINY SIKOROVÁ, 
P. PAVEL RYLKO, AKVAHELP METAL, 
p. PETR KRAUSE, HOTEL WELLNESS 
POD KYČMOLEM, FA MANLOMKA, 
HORSKÝ HOTEL EXCELSIOR, BUKOVEC 
POD KYMPÓM, HRČAVKA, P. HECZKO, 
KARPENTNÁ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
CARPATHIA, TONER COPY, BRONISLAV 
GORYL, CZEPCZOROVÁ JANA – DARKOVÁ 
SÍŇ JABLUNKOV, KVĚTINÁŘSTVÍ – 
KAMÉLIE, XIDYS – JABLUNKOV, VITALITY 
SLEZSKO, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ 
CEL, HOKEJOVÝ KLUB OCELÁŘI TŘINEC, 
HAUSING, s.r.o. MOSTY U JABLUNKOVA, 
NODUM ATERIÉR, s.r.o. JABLUNKOV, 
AREXSTAV, s.r.o., JABLUNKOV. Děkujeme 
i všem občanům, kteří se jakýmkoliv 
způsobem na akci podíleli, všem závod-
níkům a všem, kteří přiložili ruku ke 
společnému dílu. Rovněž srdečné podě-
kování patři všem organizacím, klubům 
a spolkům: SSK Dolní Lomná, SRPŠ 
Dolní Lomná, Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Lomná, Základní škola 
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s polským jazykem vyučovacím Dolní Lomná, 
Klub důchodců Dolní Lomná, PZKO Dolní 
Lomná, TJ Dolní Lomná, SDH Dolní Lomná, 
Klub myslivců Dolní Lomná, Myslivecký spolek 
Novina, Svaz včelařů Dolní Lomná.

Pevně věříme, že „Vozatajské závody“ s mezi-
národní účastí z České republiky, Polska 

a Slovenska v areálu Lomňanského muzea 
v Dolní Lomné zpropagují v našem krás-
ném regionu ojedinělé a v dnešní době tak 
populární vozatajské ježdění včetně vhodné 
prezentace přibližování dříví koňmi a práce 
s koňmi v lesním hospodářství.

OÚ Dolní Lomná 
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26. Festival na pomezí 2018
Letošní ročník festivalu pořádala Matice 
slezská ve dnech 6.-7.7. již po šestadvacáté, 
v tomto roce opět pod záštitou náměstka 
hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. 
Lukáše Curyla. 

Páteční program probíhal dle plánu, účast 
však byla poznamenána deštivým počasím.

Vystoupila kapela Blaf, která má své fanoušky, 
zajímavá byla kapela B.K.B Trio, New Bridge 
a legendární kapela Rangers. Večerní coun-
trybál si užívali hlavně návštěvníci, kteří zde 
stanovali nebo byli ubytováni v přilehlých 
zařízeních a zábava byla veselá.

Sobotní festivalový den byl slunečný a teplý 
a také program byl velmi kvalitní, a to se 
odrazilo na návštěvnosti. Hlediště bylo téměř 
plné a atmosféra vynikající. Program začínala 
pražská country skupina Country Beat, násle-
dovala kapela Bluegrass Comeback, hrající 
moderní bluegrass music, nestárnoucí Irena 

Budweiserová&Profesional De Formation, 
která patří k naprosté špičce v oblasti spiritu-
álů, gospelů, blues, folkové balady aj., legenda 
country – kapela Poutníci. Velmi zajímavá 
a diváky oceněná byla kapela Kelt Grass Band 
– originální spojení bluegrassu a lidové hudby 
s akcentem na stopy dávné keltské kultury. 
Následovalo vystoupení jedné z nejvýrazněj-
ších osobností české country scény – Roberta 
Křesťana & Druhé trávy, velmi populární pol-
ské kapely Grupa Furmana v čele s expresivní 
houslistkou Dominikou Gondek-Jurczuk. 
Dále vystoupil charismatický písničkář Tomáš 
Kočko a Orchestr, který se svou výborně 
šlapající kapelou objíždí Evropu od Irska do 
Ruska. Program zakončila východoslovenská 
kapela Žobráci – The Beggars, která je vítaným 
hostem všech hudebních akcí tohoto žánru. 
Sobotní program byl ukončen cca v 1 hodinu 
po půlnoci za potlesku spokojených diváků. 

Jarmila Kantorová
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Zakończenie roku szkolnego

W czwartek zanim otrzymaliśmy świade-
ctwa odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Krótki program rozpoczęliśmy 
zaśpiewaniem wakacyjnych piosenek. Później 
została wręczona „Nagroda Pani Wójt“ Karo-
lince Kawulok. Nasi najstarsi koledzy podzię-
kowali paniom nauczycielkom, a potem 
my pożegnaliśmy naszych piątoklasistów. 

Na pamiątkę otrzymali książki. W końcu 
otrzymaliśmy świadectwa i z uśmiechami na 
twarzy wyszliśmy na spotkanie wakacyjnym 
przygodom.

Życzymy wszystkim udanych wakacji, a piąto-
klasistom powodzenia w nowej szkole!

Uczniowie
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Zakopane 5.–8. 7. 2018

Nasza wycieczka była super!

Dne 5. 7. 2018 ve čtvrtek ráno v 6.30 jsme se 
v počtu 30 osob vydali na letní soustředění do 
Polských Tater – obec Kiry.

Čtveřice tatínků jela trasu dlouhou 130 km 
na kolech.

Po příjezdu – nejdelší tůra: Kiry - chata v Údolí 
Chocholowska, dále na Bystré sedlo 1 351 
mnm. Celkem 21 km, převýšení cca 1300 m!

V pátek jsme se rozdělili a žáci ml. vyrazili na 
Wielki Giewont 1 894 mnm, 17 km a převýšení 

Szkolne dzieci zamieniły się w Indian. 

D. Gruszka – „Animatorzy przebrali nas 
w indian i rozpoczęła się zabawa: linowe 
centrum, strzelanie z łuku do dzika, prze-
chodzenie przez liny i tubing (zjeżdżanie 
na nadmuchanej oponie)! Po zabawie był 
smaczny obiadek w McDonald’s.

Przedszkolacy zaś zamienili się w Smerfy. Razem 
z animatorami bawiliśmy się w wiosce Smerfów.

Marek : „Fajnie było jechać autobusem!“

Asia : „Smakował mi Happy meal.“

Bartek: „Wycieczka była super!“
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Opowiado Anna Chybidziurowa
łO staruszkowi

Nó był jedyn staruszek i tóż cera była wydano, 
i ziyńć był, i na chwilym było jako tako. 
A potym go łuż strasznie tropili. Jeść mu 
biydnie dowali, na łostatku sie mu łuż rynka 
potrzónsała i zrobili mu żłóbek jak psu. Niech 
je na ziymi jako pies.

Nó i łun już tam ciyrpioł. Nieroz łzy kapkały 
z łoczi, ale ciyrpioł. łUn dziecka łopatrzowoł, 
a tu tako wdziynczność. Aż tu jedyn roz chłapiec 
robi i robi, i wołajóm go ku łobiadu, i chłapiec 
jyny cosi klepie, i klepie. - „Na cóż to tam 
robisz?“ - „Na robim żłóbek, bo jak bejecie 
starzi, cobyście mieli z czego jeść.“. Tak dziepro 
jim wbił klin do głowy, co to robióm. I dowali 
staruszka ku stołu. I jakosi zaś zmocnioł, dy przi-
szeł ku stołu a lepszi jod i w szkole kłod łogiyń.
Wiycie, skłodoł a pora halyrzi na tabakym zaro-
bił. A tyn kierownik tej szkoły był kierownikym 
aji Rajfajzynki i padoł mu: „Wiycie, jo wom 
dóm rade. Jinaczy wóm pómóc ni mogym, ale 
widzim, żeście porzóndny człowiek. Przidóm 
mi dzisio pyniyze do kasy. Jo wóm dóm kupa 
piniyndzy, bo was znóm, że jich nie łukradziecie 
ani nic. A wy tak zróbcie, coby ty wasze dziecka 
to widziały, jak to bejecie rachować. Rachujcie 
a potym zaś mi jich prziniyście“. Dobre.

łUn prziszeł i legnył se w zogrodzie. Chłapiec 
tam pos. A łun se wzión, wyjón ty pyniyze 
a rachuje, a rachuje. A chłapiec przy nim stoji, 
a dziwo sie. Porachowoł, a tyn chłapiec wio 
do dómu: „Mamo, Jezus mój, starziczek jaki 
majóm pyniyze! Dybyście widzieli. Jo eszcze 
nigdzi tela piniyndzy nie widzioł“. - „Nale 
bodej“. Nó i dobrze.

łUn prziszeł z pola. Powiado mu to. „Nale 
dyciech tam biylił w jego izbie a nic tam nie 
było. Wszeckoch przegrzeboł“.

A starziczek se myśli: „Poczkejcie, jo wóm 
eszcze zrobim bardżi“. Zamknył sie w tej jizbie, 
a łuna przez kluczowóm dziurkym sie dziwała, 
a łun zaś to liczi, coby go widziała. Przikozała 
dzieckóm, bo jich miała łosiym, aż żodnymu 
nic nie mówióm, ani łujcóm, ani ciotkóm, 
że starek majóm tela pyniyz. - „Dobre, nie 
powiymy“.

Prziszła tam ta ciotka jedna, a chłapiec 
był sóm dóma. A pado ta ciotka: „Kaj sóm 
starzik?“ - „Na w szkole. Ale, wiycie, nie 
powiydzcie to mamie ani tatowi. Takóm 
kupym majóm pyniyz. Takóm“. No Jezus 
mój. Ta prziszła do dómu, zaś chłopa 
zbuntowała, że telkooowne pyniyze łuni 

cca 1 100m. Dorost – Czerwone Wierchy, kde 
zdolali Temniak a Kresanicu 2123 mnm. Pak 
nás všechny zastihla velmi silná a nebezpečná 
bouře a všichni rychle spěchali zpět, naštěstí 
se nikomu nic nestalo.

Třetí den – lehký výšlap na chatu Ornak, 
Smreczyński Staw a cestou zpět vrcholek Suchy 
Wierch 1 428 mnm. Délka 16 km. Odpoledne 
regenerace v termálech Szymaszkowa, což 
se líbilo - hlavně našim unaveným svalům .

Poslední den – neděle. Jedeme do Zakopa-
ného – Kuźnice. Žactvo ml. vyráží na trasu: 

Kuźnice, chata Murowaniec, Czarny Staw 
Gąsienicowy 1 600 mnm a zpět. Dorost navíc 
dále na Kasprowy Wierch 1985 mnm.

Setkáváme se v odpoledních hodinách v Kuź-
nicích a jedeme balit domů!

Takže dobalit, kafíčko…. a alespoň dva dny 
volna 

Bylo suprově!!!

Beata Kluzová 
trenérka
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dostanóm, bo łuni go dóma majóm. Tak 
jak sie zeszli w niedzielym, tóż: „Ku mnie, 
ku mnie, ku mnie, ku mnie.“. „Nie chodzcie 
nigdzi“, tyn powiado. „Jo wszecko wóm 
dóm. Tabaki wóm kupim, wszeciunko wóm 
dóm, co chcecie, co sie wóm zachce, jyny 
powiydzcie“.

I tak sie mioł do śmierci dobrze, a ni móg 
sie tymu kierownikowi łodwdziónczić w tej 
Rajfajzynce. Że mu pomóg łod zgniłoty, boby 
był zgnił, dyć mu nie prali ani nic. I tak sie 
skóńczyło.

Ze stejnojmenné knihy prof. K.D. Kadlubce 
vybrala M. Křenková
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VSTUP VOLNÝ 
Bližší informace na www.zachovejmetradicnirodinu.cz
Změna v programu vyhrazena

23. 8. 2018  od  17  –  19 hod
Kulturní dům Czytelnia, Vendryně 348

, poslankyně PSP ČRMgr. Bc Pavla Golasowská Dis

, konzultantka ČBK pro rodinu a školství Mgr. Nina Nováková  

 , právník a odborník na danou problemakuJUDr. Aleš Nytra  

– farnost JablunkovMgr. Ireneusz Sobczyk, OFM 

 a další pozvání hosté 

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ INICIATIVY SKUPINY, KTERÁ TVOŘÍ AKTIVITY NA PODPORU 

MANŽELSTVÍ SLOŽENÉHO Z MUŽE A ŽENY A NA PODPORU TRADIČNÍ RODINY A AKTIVITY PROTI 

RATIFIKACI TZV. ISTANBULSKÉ UMLUVY

ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST 
NA SEMINÁŘ NA TÉMA

PROGRAM SEMINÁŘE:

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY 
NA NAŠE ŽIVOTY A JEJÍ RATIFIKACE,
který se koná pod záštou poslankyně PSP ČR Mgr. Pavly Golasowské
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