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Klub důchodců při OÚ Dolní Lomná hodnotí
zájezd do Nového Jičína a Vojkovic
Po tradiční gulášovce byla uskutečněna
další akce našeho klubu, a to zájezd do
Nového Jičína. Zde jsme si prohlédli muzeum výroby tradičních klobouků, které jsou
světoznámé. Největší zážitek pro účastníky bylo zkoušení různých druhů klobouků.
Někteří v nich vypadali k popukání. Ale především jsme byli obeznámeni s jejich výrobou. Podle hodnocení je tato práce velice
náročná, vše se dělá ručně. Pak jsme prošli
druhou expozici, zaměřenou na život a válečné výpravy generála Laudona, významného rakouského vojevůdce. Také jsme si
udělali čas na prohlídku celého města, které
je velice nádherné. Náš zájezd jsme ukončili ve Vojkovicích v hostinci U Koníčka, kde
jsme měli objednané jídlo a nechybělo ani
výborné pivečko. Kdo měl zájem, mohl si
prohlédnout malou výrobnu tohoto moku
a ochutnat různé druhy jejich speciálních
piv. Doufáme, že tento zájezd splnil očekávání, až na to příšerné vedro, jinak bylo
všechno v pohodě.

Musíme připomenout, že se opět blíží druhá
největší akce OÚ Dolní Lomná, tj. Euroregionální jarmark (dne 7.10.2017). Doufáme, že
naše ženušky nám zase upečou velmi žádané koláče, za což náš klub předem děkuje.
Pevně věříme, že na této velké akci již určitě
budeme prodávat ve svém stánku. Bylo to
slíbeno jeho stavitelem, velice dobrým podnikatelem a sponzorem velkých akcí, p. Kawulokem. Tento slib zajisté dodrží, za což mu
členové našeho klubu předem moc děkují.
Upozornění všem členům - výroční schůze bude 16.11.2017 ve 14.30 hod. v Hotelu
Pod akáty. Na ni je domluvena přednáška
MUDr. Stryji, který je specialista na žilní choroby atd. Další datum - Mikuláš pro naše členy v restauraci Mánes se uskuteční 7.12.2017
ve 14.30 hod. Přineste dárek do tomboly
v hodnotě 80,- Kč. Věříme, že naši členové
se těchto akcí zúčastní v maximálním počtu.
Nezapomeňte na příspěvek – příspěvky na
rok 2018 se budou vybírat na výroční schůzi.
Pavel Machník, předseda

Akce Klubu důchodců Dolní Lomná
Zabijačkové hody v resturaci Mánes

1.2.2018

Zájezd KD (bude dodatečně určen)

4.5.2018

Tradiční vaječina u Lomňanského muzea

31.5.2018

VIII. Vozatajské závody – příprava, brigáda, prodej

14.7.2018

Tradiční gulašovka v rest. Mánes

26.7.2018

Zájezd (bude určen na výroční schůzi)

24.8.2018

XI. Lomňanský jarmark - brigáda, prodej

6.10.2018

2

Dolní
15.11.2018

Výroční členská schůze Klubu
Mikuláš pro naše členy - restaurace Mánes

6.12.2018

Návštěvy dlouhodobě nemocných jak v minulých letech i v r. 2018

2018

Upozořňujeme, že některá data se můžou změnit podle okolností. Naši členové budou včas
informováni.

Exkurze na chovatelské dny v Jablunkově
Na pozvání manželů Czepcových z Mlýnů,
jelo 30 dětí z mateřské školy na chovatelské
dny. Tato akce se konala v Jablunkově u SOŠ
a SOU Jablunkov.
Panečku! A bylo se na co dívat. Děti viděly různé druhy drůbeže, králíků, koz, hus, holubů
a spoustu dalších. S radostí jsme přijali pozvání na cukrovou vatu a také jízdu na motokáře.
Na rozloučenou děti obdržely veselé smajlíky. Počasí přálo, byl to opravdu krásný den,
plný obohacujících zážitků. Ještě jednou děkujeme za pozvání.
Učitelky MŠ
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Dětská Olympiáda SSK Dolní Lomná z.s.
Dne 2.9.2017 jsme uspořádali již 7. ročník
Dětské olympiády SSK Dolní Lomná z.s.
Jelikož nám letos počasí hodně nepřálo,
a i v takovém počasí si přišlo zasoutěžit celkem 21 dětí, jsme se rozhodli, že poprvé uspořádáme Dětskou olympiádu v tělocvičně České základní školy. Je pravda, že jsme museli
trochu improvizovat, ale myslím si, že jsme to
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s dětmi společně zvládli a do budoucna víme,
že v případě nepříznivého počasí se dá s trochou improvizace Dětská olympiáda uskutečnit v tělocvičně. Pro děti byly opět připraveny
hodnotné ceny a občerstvení. Jako již tradičně každé dítě při příchodu obdrželo kartičku
s názvy disciplín, do které jsme jim po každé
disciplíně zapisovali dosažené výsledky. Děti

Dolní
byly podle věku rozděleny do třech kategorií
a soutěžily v pěti disciplínách: skok snožmo
z místa, hod do dálky, přespolní běh, sprint
a dřepy na čas. Skok snožmo z místa, a dřepy na čas nebyl problém. Hod do dálky jsme
provedli obouruč s basketbalovým míčem,
sprint byl dvakrát přes celou tělocvičnu
a u přespolního běhu jsme využili krátkodobého umoudření počasí a naší cyklostezky,
kde za dozoru členů SSK děti běžely dle kategorie různé délky tratě.
Výsledky:
I. kategorie (1-7 let)
1. místo: Ondřej Cichoň
2. místo: Kuba Božovský
3. místo: Ivanka Sikorová
II. kategorie (8-11 let)
1. místo: Kateřinka Červenková
2. místo: Ellen Mikulová
3. místo: Adriana Martynková

III. kategorie holky (12-15 let)
1. místo: Karolina Červenková
2. místo: Tereza Martynková
3. místo: Klára Rathouská
III. kategorie kluci (12-15 let)
1. místo: Jakub Mikula
2. místo: Filip Martynek
3. místo: Marcel Mikula
Chci poděkovat hlavně všem dětem za jejich
sportovní výkony, nadšení a také za to, že
i v takovém nepříznivém počasí si přišly zasoutěžit.
Závěrem chci poděkovat za podporu Obecnímu úřadu a Evce z Mánesa za sponzorování
občerstvení pro děti.
Děkuji
Za SSK Dolní Lomná z.s.


Martin Lasota, předseda

Volnočasové aktivity školy v letošním školním roce
Vzhledem k tomu, že se naší škole podařilo
uspět v projektu vyhlášeném MŠMT a zaměřeném mimo jiné na rozvoj čtenářské gramotnosti, logiky a dalších matematických
dovedností, máme možnost v letošním roce
znovu žákům nabídnout zájmové kroužky,
zaměřené také na tyto oblasti.
Kroužky mohou žáci 2. – 5. ročníku navštěvovat zcela zdarma každý čtvrtek v době od
12.30. – 14.00 hod.
Popis realizace aktivity:
1. Doučování
Cílem aktivity je procvičování a upevňování
již probraného učiva, rozvoj dovednosti využití pomůcek potřebných ke zvládnutí daného učiva, posílení dovednosti čtení, psaní,
práce s texty, porozumění instrukcím, dále
pak procvičování základních matematických

operací, slovních úloh, geometrie (AKTIVITY
JSOU VŽDY INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENY NA POTŘEBY KONKRÉTNÍHO ŽÁKA).
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Tento klub doučování bychom doporučili
všem žákům, kteří mají potíže se zvládnutím učiva základní školy, jsou při práci v hodinách nejistí, pomalí a nejsou spokojeni se
svými školními výsledky.
2. Klub zábavné logiky a deskových her
3. Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub pro žáky základní školy má formu
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových
kompetencí – především k rozvoji logického,

informatického, strategického myšlení a čtenářské gramotnosti žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita
umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj
pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. V období pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých
probíhá výuka, bude realizováno minimálně
16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové
schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně.
Pedagogický sbor ZŠ

Półkolonie
Podczas wakacji w naszej szkole przebiegły
półkolonie. W tym roku tematem naszych
półkolonii była podróż wzdłuż Bałtyku. Nauczyliśmy się mnóstwo nowych rzeczy.
Próbowaliśmy sygnalizować słowa za po-
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mocą barwnych flag - wcale to nie jest takie
łatwe. Poznaliśmy rodzaje pojazdów wodnych, nauczyliśmy się wiązać niektóre węzły.
Poznaliśmy ryby żyjące w Bałtyku, jak również
te, które możemy spotkać nawet w naszych
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rzekach. W środę przemierzaliśmy Zaporę
Cierlicką na żaglówkach i motorówce. Mogliśmy się kąpać i opiec kiełbaski. Następnego
dnia próbowaliśmy zbudować zaporę na na-

szej Łomniance. Poszło nam nieźle! W piątek
pożegnaliśmy się pełni wrażeń i nowych informacji.
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Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie nowego szkolnego roku
2017/2018 w tym roku przypadło na 4.9.2017.
Pani Dyrektor Marcela Szotkowska serdecznie
przywitała po wakacjach pierwszoklasistów,
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli naszej gminy i życzyła wszystkim
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wiele sukcesów, usmiechu oraz fajnej atmosfery w nowym roku szkolnym. Pierwszoklasiści otrzymali woreczki z prezentami, które
Zarząd Główny Macierzy Szkolnej przygotował dla wszystkich uczniów klas pierwszych
polskich szkół w RC.
Uczniowie

Dolní

48. SLEZSKÉ DNY - ohlédnutí
Ve dnech 2.-3. září 2017 pořádala Matice
slezská v Dolní Lomné tradiční, již 48. ročník
Slezských dnů v areálu Matice slezské v Dolní
Lomné. Záštitu nad slavnostmi letos převzal
hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo
Vondrák.
Letošní ročník Slezských dnů provázelo velmi chladné a deštivé počasí, přesto program
probíhal po oba dny beze změn. V sobotu
v odpoledním programu vystoupily dětské
soubory Malý Mionší, Holúbek, Male Oldrzychowicw, Olšinka a Slezanek v pořadu s názvem: „Vandrovali sobě dvo“. Následovala
vystoupení souboru Kohoutek z Chrudimi,
Šmykňa Ostrava a Turzovanka ze Slovenska. Večer pak probíhal oblíbený taneční
workshop s pozvanými soubory, kde se přidávali i tanečníci z řad diváků. Program pokračoval taneční zábavou na pódiu Křínov.
V neděli byl ovšem z důvodu trvalého deště
zrušen průvod krojovaných skupin a program na nekrytém pódiu Lomňanka. Část
programu (soutěžní Slavíček ze Slezska) se
přestěhovala do prostor staré pily a na pódiu Křínov probíhal program dle plánu. Vel-

mi krásný a působivý byl hlavní koncipovaný
pořad s názvem „Ženský úděl“. Následovalo
vystoupení souborů Ostravica, Slezan, Kohoutek a slovenského souboru Jedlovina.
Mezi čestnými hosty jsme uvítali ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, senátora Jiřího
Ciencialu, zástupce Ministerstva kultury ČR
Václava Appla, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curylo, starostku
naší obce a mnoho dalších.
V celém areálu probíhaly ukázky tradičních
řemesel, kde předvádí řemeslníci své umění nejen od nás, ale i z Polska a Slovenska.
V prostorách staré pily byla instalována fotografická výstava Fotoklubu Steel Třinec
a Fotografického obzoru Český Těšín. Před
pilou byla v sobotu přehlídky vozidel značky
Škoda. Velmi oblíbenou součástí slavností je
tzv. Slezský krmáš, kde členové Matice slezské i další spolky z Dolní Lomné v klasických
dřevěnicích připravovali tradiční jídlo a pití
místního regionu.
Jarmila Kantorová
ředitelka festivalu

Slezské stavební obyčeje
Domky se stavěly ze dřeva, dle toho „dřevjanicami“ se nazývaly. V polovici stavby se
zazdilo do „muru“ nebo do komínu několik
peněz a svěcené obrázky. V horách našich se
tu a tam peníze také zazdívaly, aby se domu
dobře vedlo a štěstí se neodvrátilo. Ponejvíce
však mistři tesařští psali vinšování, které zastrčili někde do štítu tak, aby je žádný nalézt
nemohl. A proč nesměl o tom nikdo vědět? To
proto, aby štěstí nikdo neodcizil. Odcizením
štěstí nebylo by v chalupě požehnání. Listiny
se pak našly buď při rozdělávání štítů, nebo

při bourání stavení, peníze obvykle v komíně,
když se rozebíral.
Když se zakládaly „grunta“, posvětilo se místo svěcenou vodou. Tesaři a zedníci nesměli
při stavbě hřešit a jméno Boží i svatých brát
nadarmo. V neděli se nesmělo na stavbě nic
dělat, neboť potom by se v tom stavení dobře
nevedlo. Před koncem stavby se na štítu objevil „májíček“ na znamení radosti ze šťastně
dokončeného díla. Na Jablunkovsku a též
v Horní Morávce vyvěsili na chalupu obrázky
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různých svatých, ponejvíce Pannu Mariu
Czenstochovskou a Frýdeckou. Po dokončení vnitřních prací byla celá stavba vysvěcena
místním duchovním a sousedé a příbuzní byli
pozváni na hostinu.
Úryvek z vinšovací listiny z Horní Morávky
z roku 1804: První mili hospodařu vám vinšuju, aby dobrotivý Pan Bůh dal vám v tom novym domu ščestí a zdraví. Za druhé vám vinšuji, aby otevřel svu ščedrů ruku a z rosy nebeské
a tučnosti zemské požehnal celý tento nový
domeček ... aby vás v něm Anděl Strážce opatroval od traplivé nemoci, od moru i hladu, od

povětří i buřky, od smrti náhlé i ode všeho zlého, co by vás milí hospodářové zarmutit mohlo. A stali-li by se přece, žeby nějaký zármutek
zarmutil vaše srdce, vinšuji vám, aby Pan Bůh
zaslal vám pomoc milosrdných lidí. A jak přijde ten den, že vás s teho domu Pan Bůh ku
sobě zavolá, ze srdce upřímného vinšuji vám
i všem vašim potomkům království nebeské... Podepsáni Jakub Kotasek (tesař), Ignac
Zyman, Jura Kaňok
Beskydské besedy r. 1914,
upravila M. Křenková

Štítová stěna horalské chalupy

UPOZORNĚNÍ
Naučná stezka Mionší je od 16. 9. 2017 uzavřena.
Stezka bude opět otevřena od 1. 6. 2018.
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X. EUROREGIONÁLNÍ JARMARK V DOLNÍ LOMNÉ • X. EUROREGIONALNY JARMARK W £OMNEJ DOLNEJ

Obec Dolní Lomná
a Asociace soukromého zemědělství Těšínské Slezsko srdečně zvou na:

PODZIMNÍ JARMARK

TRH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
Hlavní partner: GMINA ISTEBNA

Dne 7.10.2017
v 10.00 hodin
při Lomňanském muzeu

VSTUP ZDARMA
www.dolnilomna.eu

Program:
10.00
10.10
11.00
11.45
12.30

16.00
17.30
18.00

Zahájení jarmarku
Vystoupení žáků české školy a polské školy
Cimbálová muzika Mionší a Folklorní Soubor "Zaolzioczek"
Z historie oděvnictví, modní přehlídka
- manželé Dana a Zdeněk Mruzkovi
Podzimní jarmark – trh domácích zvířat
- předvedení plemen hospodářských zvířat
(koně, krávy, selata, prasata, kozy, ovce, jehňata)
- dražba prasete – členů Asociace soukromého zemědělství Těšínské Slezsko
Závody formanů
Tombola
Kapela - Duo Jamaha

20.00 Janek Ledecký s kapelou
21.30 Kapela BLAF
23.00 DJ Macoszek
Doprovodný program:
Výstava exponátů v prostorách budovy PZKO na téma „Z historie oděvnictví“
Výstava portrétů v objektu Lomňanského muzea - autor Jan Kufa Kičeřok
Na připomenutí způsobu života našich předků budou prezentovány ukázky včetně prodeje:
dobových řemesel - řezbářství, kovářství, košikářství, opracování vlny apod.
krajových výrobků - hrabě, metly, výrobky z hlíny, výrobky z vlny, výrobky ze dřeva,
máselničky, tácy, talíře, háčkované výrobky, apod.
regionálních jídel - zvěřina, výrobky ze zabijačky, ryby, rožnění selat, jehňat a ryb, placky, bachora,
koláče, výroba domácího chleba a másla, výroba sýrů, apod.
Další prodej domácích komodit: domácí brambory, vajíčka, dýně, jablka, švestky a hrušky.
„Kdo má ovce, ten má co chce“ - Občanské sdružení Koliba
Prodejní výstava - slepice, kachny, bažanti – Český svaz chovatelů Jablunkov

Dobroty ze zabijačky a regionální jídla
Bohata tombola – sele, jehně

Konferuje - Karel Skupień, místopředseda ASZ Těšínské Slezsko , k tanci a poslechu hraje Cimbálová muzika Mionší.
Hlavní partner

Partneři

Za podpory

NOVÁ POLANA
RESORT

Mediální partneři

Jezdectví
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci
září.
Składamy życzenia
solenizantom urodzonym
we wrześniu.
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