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Lidé na vesnici nikdy neměli jednoduchý ži-
vot, museli vyvinout velké úsilí, aby zabezpe-
čili život svůj i svým rodinám. 

Určitě neměli takové nároky, jako my dnes  
a neznali internetový nákup, zdroj obživy ře-
šili mnohdy směnným způsobem, později za 
peníze. A tak postupem doby vznikaly trhy  
a jarmarky, kde si mohli kupující zboží pře-
dem ochutnat či vyzkoušet a teprve v přípa-
dě zájmu zaplatit a odnést či odvézt domů. 
A takhle podobně jsme chtěli ukázat obcho-
dování i na dnešním jarmarku. Účastníci si 
tak mohli opatřit ne zcela běžné věci, které 
upadly v zapomnění, mohli vidět stará ves-
nická řemesla a výrobky.

Sobota 7.10.2017 se těšila již po desáté jar-
marečnímu veselí. Letošní Euroregionální 
jarmark byl tematicky zaměřen na téma oděv-
nictví. V prostorách budovy PZKO se nachá-

zela výstava krojů s názvem „Z historie oděv-
nictví“ a návštěvníci se zde mohli seznámit  
s výrobou krpců a krajek. S přípravou výsta-
vy pomáhala p. Taťána Marszalková, za což 
děkujeme. Jarmarku se zúčastnili řemeslníci 

X. Euroregionální jarmark v Dolní Lomné 
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z Polska, Slovenska a České republiky. Oděv-
nictví bylo i námětem divadelního představe-
ní, které se odehrálo pod taktovkou manželů 
Mruzkových. Tradiční akci zahájily svým pro-
gramem děti obou základních a mateřských 
škol, vystoupila cimbálová muzika Mionší, 
v Lomňanském  muzeu byla instalována vý-
stava portrétů autora Jana Kufy Kičeřoka. Na 

podiu proběhla ukázka zpracování vlny a stří-
hání ovcí, nechyběl trh domácích zvířat a také 
závody formánů, které proběhly v režii p. Stef-
ka. Atraktivitou jarmarku – večerní doprovod-
ný program byla kapela Duo Jamaha a Janek 
Ledecký s kapelou. Po programu byla diskoté-
ka, kterou uváděl DJ Macoszek. Celý program 
uváděl p. Karel Skupień. 
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X. Euroregionální jarmark je spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj – Program Interreg V-A Česká repub-
lika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cie- 
szyński. Spolupořadatelem letošního jarmar-
ku byla Asociace soukromého zemědělství 
Těšínské Slezsko, kde hlavním partnerem 
akce byla Gmina Istebna. Do akce se rovněž 
aktivně zapojil Český svaz chovatelů Jablun-
kov a Občanské sdružení Koliba. 

Euroregionální jarmark je již tradiční regionál-
ní akci, každý nový ročník přichází s novou té-
matikou a obohacením. Letos také v podobě 
zapojení polského partnera do jeho realizace. 
Obec, jejíž financování a fungování je dáno 
českou legislativu, garantuje udržitelnost pro-
jektu v budoucnu, v následujících 5 letech. 
Předpokládá se, že tento projekt bude gene-
rovat další projekty příhraniční spolupráce 
těchto partnerů.

Cílem projektu je zvýšení turistické atrakti-
vity Dolní Lomné a Istebné, zvýšení návštěv-

nosti regionu prostřednictvím vyššího využití 
stávajícího přírodního a kulturního bohatství 
v těchto partnerských obcích a také roz-
voj, prezentace a uchování místních tradic  
a řemesel. Díky vybudování sociálního záze-
mí v Dolní Lomné, revitalizaci parku v Isteb-
né a organizaci Euroregionálních jarmarků 
v obou obcích se zvýši turistický ruch v této 
části česko-polského pohraničí. Vybudování  
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Poděkování si zaslouží sponzoři našeho jarmarku 

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO, EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO, 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD, PILA KAWULOK, ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JABLUN-
KOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŠAŘISKA, GMINA ISTEBNA, FARMA PROKEŠ, FIRMA LACH, FIRMA 
ROBERT SZOTKOWSKI, LESY ČR, s.p. RADEGAST, CHATA SEVERKA, LYŽÁRSKÝ KLUB SEVERKA, 
P. BULAWA – BUKOVEC, JOSEF KLEINWÄCHTER, FRÝDEK – MÍSTEK, CHATA KAMENITÉ, HORSKÝ 
HOTEL NOVÁ POLANA, DOLNÍ LOMNÁ, RELAX V ÚDOLÍ DOLNÍ LOMNÉ – P. KULTANOVÁ, URSUS – 
ZÁŽITKOVÉ CENTRUM, RESTAURACE MÁNES, PENZION BESKYDKA, HOSPŮDKA DOMA, MYSLIVEC-
KÝ KLUB DOLNÍ LOMNÁ, MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ LOMNÁ, PENZION 
RZEHACZEK, ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK DOLNÍ LOMNÁ, P. KUBISZOVÁ – KADEŘNICTVÍ, POTRAVINY 
SIKOROVÁ, AKVAHLEP METAL, PETR KRAUSE, WELLNES POD KYČMOLEM, FA MANLOMKA, HOR-
SKÝ HOTEL EXCELSIOR, ČSAD VSETÍN, o.s., BUKOVEC POD KYMPÓM, HRČAVKA o.s., P. HECZKO 
KARPENTNÁ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CARPATHIA, EMIL GOMOLA, XIDYS JABLUNKOV, BRONISLAV 
GORYL, CZEPCZOROVÁ JANA – DÁRKOVÁ SÍŇ  JABLUNKOV, KVĚTINÁŘSTVÍ KAMÉLIE - JABLUNKOV

Mediálními sponzory byli: Horizont, Hutník, Glos Ludu 

Poděkování patří také Euroregionu Těšínské Slezsko za poskytnutou dotaci, v rámci které vznikl 
nový objekt sociálního zázemí a u té příležitosti děkujeme zhotoviteli fa Arexstav za profesio-

nální přístup. 

Pořadatelskou službu zajistila TJ Dolní Lomná, za což jí děkujeme. 

Poděkování si zaslouží naše organizace, kluby, spolky, zastupitelstvo obce, pracovníci obecního 
úřadu, obě školy, SRPŠ Dolní Lomná, Klub důchodců Dolní Lomná, Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Lomná, PZKO Dolní Lomná, Český svaz včelařů, Myslivecké sdružení Novina, Myslivecký 
klub Dolní Lomná, SSK Dolní Lomná, fa Manlomka, občané, vystavovatelé, prodejci, účinkující, 
sponzoři, zkrátka všichni, kteří věnovali spoustu času na přípravu této akce a všichni, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na této akci a přiložili ruku ke společnému dílu, panu Kawulokovi, 

panu Boháčovi, panu Stefkovi a paní Marszálkové.

Přejeme proto našemu Lomňanskému muzeu, aby bylo živou a aktivní spojitostí bohaté minu-
losti se současností a také odkazem dědictví našich předků v tomto tvrdém a drsném kraji, ale 

přesto výjimečném a krásném…

základní nezbytné infrastruktury v Dolní Lom-
né a zlepšení estetiky centra Istebné zvýší 
komfort pobytu turistů v obou obcích. Organi-
zace oblíbeného Euroregionálního  jarmarku  

v  Dolní Lomné a v Istebné, na kterém byly pre-
zentovány tradice, řemesla a místní regionál-
ní produkty, přispěje k propagaci kulturního  
i přírodního bohatství a krás obou obcí.
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Nasi przedszkolacy jechali wozem po malow-
niczej dolinie Łomnej. Celem ich przejażdżki 
była Polana. Po drodze obserwowali zmiany 
w przyrodzie nadchodzącej jesieni. Na Pola-
nie pobawili się na wspaniałym placu zabaw. 
Zakończeniem tej wspaniałej imprezy było 
poszukiwanie skarbu. Pełni wrażeń wróci-
liśmy zadowoleni do przedszkola.

Uczniowie

Przejażdżka wozem konnym

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki  
w ramach realizacji projektu „Ja czytam tobie 
a ty mnie” zaprosiło rodziców z dziećmi na 
spotkanie z autorką książek dla dzieci Kata- 

rzyną Prudło. Spotkanie odbyło się we wto-
rek 3.10.2017 w naszej szkole. Było bardzo 
miło i przyjemnie.

Uczniowie

Spotkanie autorskie
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W deszczową sobotę odbyły się w Łomnej 
zawody biegaczy, gdzie nasi trzej sportowcy 
uplasowali się na medalowych miejscach. 

Danek Sikora- 3. miejsce, Szymon Cieślar – 
3. miejsce i Franio Jopek – 2. miejsce. Brawo 
sportowcom!  Uczniowie

23.9.2017  Bieg przełajowy w Łomnej Dolnej

W sobotę 7.10. 2017 w Łomnej Dolnej już po 
raz dziesiąty odbył się Jesienny Jarmark. 
Dzieci z naszego przedszkola tym razem  
zatańczyły brawurowo krakowiaka. Choć  
widać było czasami łezki tremy, maluchy dały  
z siebie wszystko i zasłużyły na ogromne bra-

wa. Starsi koledzy ze szkoły w strojach góral-
skich przypomnieli zwyczaje świętojańskie. 
Pokazali też, jak kiedyś bawiły się dzieci  
na pasiónku. Oprócz występów mieliśmy 
stoisko – Kawiarenkę pod Dzwonem.

Uczniowie

Jarmark

W ramach lekcji nauki o środowsku przyje-
chała do nas pani Magdalena Podešva, która 
jest fizjoterapeutą. Wytłumaczyła dzieciom 
jak poprawnie siedzieć w ławkach, dobrze 

spakować sobie tornister i jak prawidłowo go 
nosić na plecach. Pokazała nam również na 
obrazkach demonstracyjnych konsekwencje 
złego trzymania ciała.  Uczniowie

Spotkanie z fizjoterapeutą

OZNÁMENÍ
Občané Obce Dolní Lomná si mohou vyzvednout kalendář na rok 2018 zdarma  

na Obecním úřadě Dolní Lomná. 
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VÝZVA OBČANŮM
Vyzýváme všechny občany, aby udržovali  
v obci čistotu a pořádek a NEODKLÁDALI pyt-
le s komunálním odpadem ani jiný nepořá-
dek k nádobám na separovaný odpad nebo 
ke sloupům elektrického vedení, či na jiná  
k tomu neurčená místa. 

Komunální odpad patří do popelových ná-
dob, popřípadě můžete pytle s odpadem bez-
platně odevzdat na sběrný dvůr v Jablunkově, 
který provozuje firma Nehlsen Třinec denně  

a to: pondělí - středa od 7.30 – 16.30 hod., úte-
rý, čtvrtek, pátek od 7.30 – 14.00 hod., sobota 
od 7.30 – 12.00 hod. 

V případě, že byste měli více komunálního 
odpadu, nebo velkoobjemový, elektroodpad 
či nebezpečný odpad, využijte k jeho likvi-
daci velkoobjemové kontejnery, které bývají 
každoročně na jaře a na podzim přistavený  
v obci na stanovištích Jestřábí, Řeka a Mlýny.

Obecní úřad Dolní Lomná

VÝZVA OBČANŮM
Vážení občané,

Rádi bychom pro budoucí generace zachovali 
co nejvíce fotografií z Dolní Lomné v minulos-
ti. O lidech vytvořil p. Bogdan Pytlík cyklus 
Lomňanské rody, máme cyklus Lomňanské 
svatby, některé jiné snímky lze nalézt i v archi-
vu. Chybějí snímky původních chalup, osad 
apod. 

Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste na-
hlédli do svých rodinných alb a podívali se, zda 

nevlastníte fotografii svého původního domu 
ze starých časů, popřípadě i s okolím nebo  
s příbuznými. Vítány jsou i staré pohlednice. 

Pokud něco naleznete, prosíme o zapůjčení 
pro skenování – doručte p. Zielinové i s po-
piskem (jméno, číslo popisné) do 30.11.2017. 
Zhotovené fotografie budou využity pro výz-
dobu, na výstavách nebo v kalendáři. 

Za zájem pomoci předem děkujeme. 

Obecní úřad Dolní Lomná

NEBEZPEČNÝ ODPAD A OBJEMNÝ ODPAD
Kontejnery budou přistavený v sobotu v 7.00 hod. 

 Svoz plných kontejnerů proběhne v 17.00 hod. 

 Datum sběru  Den   Stanoviště kontejnerů

 11.11.2017 SOBOTA   JESTŘÁBÍ - ŘEKA /Mánes/ - MLÝNY
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V rámci akce Týden sociálních služeb pořá-
daných Charitou Jablunkov měli žáci 3. až  
5. ročníku naší školy možnost prožít poučné  
a velmi příjemné dopoledne naplněné atmo-
sférou porozumění, tolerance, vzájemné po-
moci a empatie ve Stacionáři svatého Josefa 
v Jablunkově. 

Program připravený pracovníky a klienty to-
hoto zařízení přiblížil žákům aspekty různých 
druhů postižení a pomohl jim pochopit, s ja-
kými úskalími se musí lidé s hendikepem po-
týkat v běžném životě.

Na vlastní kůži si vyzkoušeli jak náročné je 
pro nevidomé pohybovat se v prostoru se 
slepeckou holí, pro neslyšící osvojit si zna-
kovou řeč či dovednost odezírání ze rtů, pro 

tělesně postižené překonávat i krátkou vzdá-
lenost na vozíku nebo pomocí berlí i jak těžké 
je pro člověka s mentálním postižením řešit  
i jednoduché životní situace. Poznali způsoby 
pomoci, které mohou sami poskytnout lidem 

Týden sociálních služeb

UPOZORNĚNÍ
Provozování „Novostavby sociální ho zázemí - veřejné toalety“ na pozemku  

p.č. 1260 zastavěná plocha a nádvoří je od 7.10.2017 v gesci Lomňanského muzea. 
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Letošní čtyřicáté výročí úmrtí dnes již téměř 
zapomenutého učitele, vlastivědného a mu-
zejního pracovníka, novináře a aktivního 
účastníka společenského dění připomínám 
proto, že mnoho času, zejména ve stáří, pro-
žil v Dolní Lomné – v dřevěném domku na Ka-
menitém, který zakoupil v roce 1933.

Údolí Lomné prošel po prvé v roce 1912 a tr-
vale si ho zamiloval, zaujat jeho přírodní krá-
sou, historíí a kulturním dědictvím v podobě 
lidové architektury i způsobu života svéraz-
ných horalů. Nejprve zde nadšeně vodil své 
žáky, později známé etnografické pracovníky. 
S významným fotografem Slezského muzea 

v Opavě Arnoštem 
Pustkou pořídili ně- 
kolik set snímků,  
akademický malíř 
Jindřich Procházka 
zachytil již v roce 
1924 krásné moti-
vy z Horní Lomné, 
malíř Jan Tříska zde 
vytvořil řadu kreseb 
venkovských stave-
ní, z nichž mnohé byly zakoupeny pro muze-
um v Orlové, akademický malíř Vilém Wün-
sche zde několikrát maloval idylická zákoutí 

Jaroslav Zahradník (1890–1977) v krajině svého srdce

s postižením i různé kompenzační pomůcky, 
které hendikepovaným osobám alespoň tro-
chu ulehčí život a pomohou jim zvládat pro 
nás běžné a samozřejmé denní činnosti.

Pro nás dospělé účastníky této akce bylo 
nejzajímavější pozorovat, jak rychle se po-
čáteční ostýchavé a rozpačité chování dětí 
změnilo v zájem a pozdější bezprostřednost 

ve vztahu ke klientům. Je velkou pravdou, že 
člověk má obavy z neznámého, a přiznejme 
si, že většina z nás toho o životě lidí s posti-
žením moc neví. Děkujeme proto pracovníků 
a klientům Stacionáře svatého Josefa za spo-
lečně prožité chvíle. 

Kolektiv pracovníků  
ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, p. o.
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starých dřevěnic, dívky v krojích nebo staré 
horaly. Určitě by bylo zajímavé mít možnost si 
tyto kresby prohlédnout, avšak zjistit, kde se 
nacházejí, není snadná záležitost.

Do Lomné přijali pozvání také jazykovědci a fo-
netici, kteří zde nahrávali mluvu zdejších oby-
vatel pro účely dalšího výzkumu, nebo sběra-
telé lidových písní. Lidové písně a skazky sbíral 
i samotný Zahradník. Kromě sběratelství se jen 
tak mimochodem věnoval studiu  historie – 
překlad textů z němčiny, psaných švabachem, 
mu díky jeho vzdělání nepůsobil problémy –  
a nabyté vědomosti využíval v přednáškách 
při různých příležitostech, mimo jiné i pro žáky 
lomňanských základních škol. Z jeho údajů 
čerpal později i Jan Korzenny.

 J. Zahradník navíc působil jako aktivní hyba-
tel kulturního dění, a to i v údolí Lomné. Na-
příklad v roce 1935 se podílel na uspořádání 
horalské svatby na Kamenitém, o dva roky 

později na organizaci slezských dožínek, spo-
lupořádal výstavy, ochotníci v Horní Lomné 
nacvičili jeho divadelní hru Na salaši. Krátce 
řídil českou školu v Jablunkově a stál u zrodu 
jablunkovského muzea. Patřil také mezi or-
ganizátory české turistiky v Beskydech.

Jeho činorodost dosahovala neuvěřitelných 
rozměrů a týkala se nejen Jablunkovska, ný-
brž i Karviné, Orlové a Ostravy. Zanechal člán-
ky a studie ve většině tiskovin našeho kraje, 
často pod pseudonymem Marko Šíp. Materi-
ály k bádání o jeho životě a díle se nacháze-
jí v osobních fondech Slezského zemského 
muzea v Opavě, ve Státním okresním archivu  
v Karviné a v Archivu i Muzeu města Ostravy.

Ačkoli rodák z Jičínska, měl pocit, že patří do 
tohoto beskydského údolí, které se do jeho 
vědomí nesmazatelně zapsalo jako krajina 
jeho srdce.

Miroslava Křenková

Dne 12.8.2017 se uskutečnila okrsková sou-
těž požárních družstev v Polsku v Rajczy. Byli 
jsme pozváni na zdejší závody a museli jsme 
je absolvovat podle jejich pravidel. Provede-
ní požárního útoku s vodou není shodné s na-

šimi pravidly, a tak bylo nutné polský způsob 
několikrát předem vyzkoušet.

V Polsku tomu je jinak než u nás, my máme 
zahrnutý požární sport v odborné přípravě 

Hasičské závody v Polsku
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jednotky v ročním plánů školení, kde si čle-
nové procvičují spojování a rozpojování ha-
dic a obsluhu čerpadel. V Česku si v každé 
obci hasičský sbor pořádá vlastní soutěž, na 
které přijíždějí jiné hasičské sbory, v Polsku 
jsou pořádány Obecním úřadem jedny závo-
dy za rok, kde se účastní všechny obce sdru-
žené pod Obecním úřadem.

Po příjezdu na místo soutěže a seznámení  
s průběhem soutěže proběhl slavnostní ná-
stup všech družstev, bylo zmíněno i zahraniční 
družstvo z Dolní Lomné, následně bylo losem 
vybráno pořadí startu, Dolní Lomná startovala 
jako první. Všichni přítomní očekávali, jak se 
zhostíme provedení požárního útoku polským 

způsobem. Kupodivu, až na nějaké výjimky 
byl náš čas nejlepší. Poté následovala druž-
stva z OSP Rajcza, OSP Rycerka Dolná, OSP 
Rycerka Gurná, OSP Sol, OSP Zwardon.

Dále proběhla štafeta 400m - soutěžila všech-
na družstva mimo Dolní Lomné - a po ukonče-
ní nastoupila všechna družstva a proběhlo vy-
hodnocení. 1. Místo OSP Rajcza, 2. Místo OSP 
Rycerka Dolná, 3. Místo OSP Sol, na okresní 
závody postoupilo družstvo OSP Rajcza.

Byla to pro nás další zkušenost na soutěži  
v zahraničí.

Velitel SDH Dolní Lomná 
Tomica Martin
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