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Všech akcí, které organizuje náš Obecní úřad 
Dolní Lomná, se i při nepříznivém počasí 
účastní velký počet návštěvníků. Nijak tomu 
nebylo i na X. ročníku Euroregionálního  jar-
marku. Někteří účastníci byli překvapeni, že 
tolik návštěvníků dlouho neviděli. Myslíme, 
že kulturní program, který uváděl Karel Sku-
pień a Zdeněk Mruzek se svou manželkou, 
byl na vysoké úrovni a můžeme ho hodnotit 
na jedničku. 

Náš klub se konečně dočkal svého stánku. 
Není ještě úplně dokončen, ale to nevadí, vě-
říme, že brzy již bude. Největší zásluhu má na 
něm paní starostka a podnikatel p. Kawulok, 
za což jim patří veliké poděkování od našeho 
klubu. 

Hlavní sortiment tvořily výborné koláče od 
našich babiček, šly jako vždy na dračku. Dě-
kujeme za tyto dary od našich babiček a za 
finanční příspěvky od těch, kteří nepekli. 
Nesmíme zapomenout poděkovat našim 
organizátorům za přípravu celého stánku  
a prodávajícím. 

Na závěr hodnocení této velké akce vyslovu-
jeme poděkování všem zaměstnancům OÚ  
a to hlavně paní starostce, protože ona nese 
největší zodpovědnost za tyto skvělé akce. 
Věříme, že v tomto duchu bude pokračovat, 
vždyť takto reprezentuje naši překrásnou 
vesničku Dolní Lomná.

Pavel Machnik, předseda klubu

Letošní Lomňanský jarmark – očima našeho  
Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná

POZVÁNÍ - ZAPROSZENIE
Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní Lomné  

srdečně zve své členy na tradiční 

MIKULÁŠ, 

který se koná dne 7.12.2017 ve 14.30 hod.  
v restauraci Mánes.

Každý člen přinese malý dárek do 80,- Kč, tyto se budou losovat,  
aby každý měl co jiného z těchto dárků.

Občerstvení je zajištěno, věříme že naše pozvání přijmete.

Dobrou náladu s sebou.

Za organizační výbor Pavel Machník, předseda
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V pátek 13. října 2017 navštívili žáci 1., 2.  
a 5. ročníku tradiční podzimní výstavu ovo-
ce a zeleniny v Klubu zahrádkářů Jablun-
kov. Žáky zaujala především pestrá výzdoba  
s podzimní tematikou, různé odrůdy ovoce 
a zeleniny. Největší radost jim udělala tom-
bola a nákup drobných pokojových rostlin. 
Přínosná byla taktéž procházka podzimní 
krajinou, během které mohli žáci uplatnit 
své znalosti z hodin prvouky a přírodovědy. 
Žáci pátého ročníku procvičili taktéž svoje 
pohybové schopnosti na workoutovém hřišti  
u Městského lesa.

Kolektiv pedagogů 

Výstava ovoce a zeleniny 
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Po vzájemné dohodě rodičů 1. a 2. ročníku 
jsme uspořádali společně, s jejich ratolestmi, 
výstup na chatu Polana. Každý si s sebou nesl 
doma vyrobeného nebo koupeného draka, se 
kterým se pyšnil. Po výstupu k chatě proběh-
la na místní louce perfektní třídní drakiáda.  
I přes naše obavy nakonec na kopci přece jen 
trochu foukalo a draky se nám podařilo do-
stat blíže ke slunci. Vymysleli jsme si také svou 
soutěž v rychlosti tahání draků na provázku 
a snažili se tak tímto způsobem udržet je co 
nejdéle na obloze. Závodily jak děti, tak i ma-
minky. Počasí nám velmi přálo, bylo krásně 
slunečno a nechyběla nám ani skvělá nálada. 

Po vynikajících výkonech všech zúčastně-
ných jsme si dopřáli chutnou odměnu na čer-
stvém vzduchu.

Jelikož se nám tato akce moc líbila, zapomněli 
jsme hlídat čas a tak se stalo, že k naší draki-
ádě se připojila ještě neplánovaná stezka od-
vahy, kterou jsme absolvovali cestou lesem  
z Polany směrem zpět do centra obce k míst-
ní pekárně. Slyšeli jsme „vytí vlků, chrochtání 
divokých prasat a místy i houkání sovy“. No 
zkrátka, bylo to báječné odpoledne. 

Za kolektiv všech zúčastněných třídní učitelka 
Mgr. Leona Mikulová

Drakiáda 
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Ve čtvrtek 19. 10. se naše školička vydala na 
výlet do MŠ Bocanovice. Po cestě jsme se za-
stavili na svačinku, při které jsme pozorovali 
projíždějící vlaky.

Na návštěvu jsme se vydali, abychom si pro-
hlédli přechodné prostředí školky, kterým je 
nyní kulturní dům v Bocanovicích.

Ve školce jsme si s dětmi předvedli nejzná-
mější písničky a básničky. Všichni jsme si 
spolu hráli a povídali. Dětem se výlet velmi 
líbil a doufáme, že si ho někdy zase zopakuje-
me. Mateřské škole v Bocanovicích přejeme 
úspěšnou rekonstrukci a děkujeme za milý 
pobyt.

Kolektiv MŠ

V říjnu naše třída obdržela pozvání do ZŠ 
LESNÍ v Jablunkově. Byli jsme zvědaví, co nás 
1. listopadu bude ve škole čekat. Akce se jme-
novala „Hrátky s vodou“. Po přivítání jsme se 
rozdělili do dvou skupin a rozešli se na jed-
notlivá stanoviště. Na prvním z nich jsme se 

pomocí pokusů dověděli, jaké má voda vlast-
nosti a povrchové napětí. Nejvíc jsme se těšili 
do chemické laboratoře. Tam nás deváťáci 
naučili správně míchat „drinky“– vyrábět 
různé kapalné směsi. Když nám paní učitelka 
dala do rukou zkumavky, byli jsme zvědavi,  

Výlet do školky v Bocanovicích 

Hrátky s vodou 
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co nás čeká. Míchali jsme různé tekutiny  
a s nadšením pozorovali, jak mění barvy  
a konzistenci. Na dalších stanovištích jsme 
poznali:zajímavé živočichovy žijící ve vodě, 
proces filtrování – čištění znečištěné vody 
azpůsob, kterým se zachraňuje ropou znečiš-

těné ptactvo. Zajímavé bylo i barvení rostlin. 
Na závěr jsme dostali horký bylinkový čaj. 

Děkujeme tímto žákům a pedagogům ZŠ  
v Jablunkově

Žáci 5. ročníku ZŠ Dolní Lomná
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Inspirováno podzimem. 
Ukázky prací žáků Základní školy Dolní Lomná
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W ramach projektu „Poznajemy zwierzęta 
świata” wyjechaliśmy na lekcję edukacyjną 
do ZOO Lešná w morawskim mieście Zlin. 
Na miejscu pani lektor bardzo ciekawie opo- 
wiadała nam o zwierzętach żyjących w Afryce. 
Dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek, np. po 
co zebrom są paski, dlaczego żyrafa ma taką 
długą szyję, jak żyje słonia mamusia i in. W zoo 
znajduje się również olbrzymie akwarium z 
płaszczkami, które swobodnie można karmić 
i głaskać. To niesamowite przeżycie. W drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy się  w McDonald-
zie na oryginalne hamburgery i frytki. Wizyta  
w zoo to jednak nie ostatnia przygoda tego 
dnia, bowiem czekało nas nocowanie w szko-
le i nocna gra na łące. Zanim rozpoczęliśmy 
nocne poszukiwania skarbu, przygotowa-

liśmy karimaty, śpiwory i poduszki do wygod-
nego spania. Zmęczeni po całym dniu wrażeń 
zasnęliśmy w mgnieniu oka. 

Uczniowie

Noc w szkole 
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Konkurs matematyczny dla klas piątych polskich szkół na Zaolziu. Daniel Sikora i Michał Czudek 
wywalczyli świetne 2. miejsce. Wielkie brawa dla młodych matematyków! Uczniowie

Co począć z niepotrzebnym opakowaniem 
po chusteczkach? Zużytą rolką papieru toa-
letowego, czy starym pudełkiem po butach? 
Nasze przedszkolaki pod bacznym okiem 
pani Małgosi i pani Janeczki z niepotrzeb-
nych nikomu gratów stworzyły mnóstwo fan-
tastycznych wytworów, które mogą służyć do 
zabawy. 

Uczniowie

PIKOMAT 

Warsztaty kreatywnego recyklingu 
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Listopad w naszej szkole niesie się w duchu 
poezji polskiej, bowiem wszyscy uczniowie 
pilnie szlifowali umiejętność recytowania 
wierszy znanych polskich poetów – Juliana 
Tuwima, Jana Brzechwy, Marka Dąbrowskiego  
i in. Zwieńczeniem ich wysiłków był konkurs 
recytatorski, który miał miejsce w naszej szko-

le w poniedziałek 6.11.2017. Zwycięzcy za- 
kwalifikowali się do koła obwodowego, któ-
re odbędzie się w Jabłonkowie. Naszą szkołę 
będą reprezentowali: Klaudia Podešva, Marian  
Kawulok, Szymon Nogły, Szymon Cieślar,  
Franio Jopek, Michał Czudek. Gratulujemy  
i trzymamy kciuki.  Uczniowie

Pozostał nam więc język tutejszy, który 
jest po dzień dzisiejszy jednym z najmoc-
niejszych identyfikatorów Zaolzia, podobnie 
jak cała tradycja kulturowa z niego wycho- 
dząca.  Obraz świata zawarty w gwarze ma 
taką samą wartość kreacyjną, jak w przy-
padku innych języków. Wobec tego, mówiąc 

gwarą, mam w sobie o jeden świat więcej. 
To jest także niezwykłe spoiwo społeczności 
zaolziańskiej, wykraczające nawet poza kry-
teria narodowe, i stanowi przeciwwagę dla 
kultury hamburgera i  coca-coli.

Prof. PhDr. Daniel Kadłubiec, Dr.Sc.  
Zwrot 1/2010, 7/2007

Konkurs Recytatorski 

Mowa ojców 
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Władysław Sikora

ŁOMNA

Łomna ma dziwną mowę                    
Z bulgotów i piany w żwirze,              
Z wierzb i lipowych pieśni,                   
Którym do serca najbliżej.  

 Łomna ma słowo mocne   
 W poszumie jodeł na zboczu,   

 W jasnej przestrzeni nieba,              
 Którą wiatr z piersi wytoczył.

Jan Branny

ŁOMNA DOLINA

Nad doliną Łomnej
Łańcuch gór się wznosi

A swym majestatem
O swą godność prosi

Z dumą wznoszą głowy
Skałka, Kozubowa

Kikula z Kiczerą
Nieśmiało się chowa

W tym uroczym miejscu
Pan Bóg spędza wczasy

Szepczą w wietrze grónie
Echem niosą lasy

Gorolski pieśniczki
Z treścią śpiewnej mowy

Jak całunem śłubnym
Oznajmiają gody

Dobrze że gróniczki
Spasane sarnami
Potoczki ze źródeł
Zostały tu z nami

Smętnym okiem patrzą
Owieczki na gróniach

Już tyłko z folkloru
Gorole są w guniach

Dobrze że są jeszcze 
Chociaż już w mniejszości
Ludzie, co w ich sercach

Mowa ojców gości

Připravila Miroslava Křenková
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V rámci podzimní přípravy se naši sportovci 
zúčastnili pěti krajských závodů v přespol-
ním běhu. První a to ihned Krajský přebor se 
konal 16.9. v Rýmařově. Za velmi deštivého 
počasí si naši sportovci vedli skvěle. Titul 
krajského přeborníka vybojovali: Kantorová, 
Kantor, Tyl a Solowski, druhé místa obsadili: 
Pyszková, Szotkowská A. a bronzovou me-
daili si dovezli: Tomanková, Sikora D., a Rus-
noková. Velké gratulace!

Chtěli bychom i touto cestou poděkovat 
místním hasičům, že nám vypomohli svým 
vozidlem a v tak hojném počtu jsme mohli 
náš oddíl reprezentovat.

Druhý krajský závod pořádal náš místní oddíl 
23.9. v Dolní Lomné. Počasí opět nepřálo a to  

poznamenalo i účast na závodech. Zúčastni-
la se ho většina našich sportovců a ti si  roz-
dělili sladké odměny za vítězství 

Na třetí závod do Frenštátu se vydala jen pě-
tice závodníků a byly z toho čtyři umístění 
na stupních vítězů. Zlato vybojoval Kantor, 
stříbro Kawuloková T., bronz Sikora D. a Wac-
lawková, Kantorové třetí místo uniklo o pou-
hou sekundu, škoda.

Dne 7.10. jsme jeli svými výkony podpořit 
sousední oddíl v Nýdku. Opět jsme do Lomné 
přivezli zlato (Waclawková, Solowski), bronz 
(Pindurová a Tomanková) a bronz (Pyszková 
M. a Kantorová).

Posledním podzimním závodem byl tradič-
ní Jadwiga kross v Mostech u Jablunkova.  

Úspěšná podzimní příprava TJ Dolní Lomná 

Nezisková organizace infinity-progress z.s. se 
umístila na 5. místě z celkově 40 podaných 
projektů v České republice. Podpořeno bylo 
jen 9 projektů. Organizace tak získala finanční 
prostředky na realizaci dvouletého meziná-
rodního projektu CONATURE (Conscious Use 
of Natural Resources) v programu ERASMUS+. 
Společně s partnery z Velké Británie, Litvy, Ra-
kouska, Maďarska a Itálie bude vytvářet inova-
tivní nástroje na výměnu poznatků a příkladů 
dobré praxe v oblasti organického farmaření. 

Ve dnech 24.10-27.10.2017 URSUS centrum 
uspořádalo mezinárodní konferenci pro reali-
zační tým složený ze zástupců veřejného a sou-
kromého sektoru z uvedených partnerských 
zemí. Během čtyřdenní konference se účastní-
ci seznamovali s důsledky hospodaření z dob 
totalitního režimu a současného „kapitalistic-
kého“ tržního hospodářství v oblasti zeměděl-
ství, lesnictví, zahradnictví v České republice; 

se zkušenostmi z daných období v partner-
ských zemích či s dopady hospodaření na další 
utváření naší krajiny a její současný ráz. 

V průběhu dvou let vycestují zástupci a účast-
níci URSUS zážitkového centra a IS CHKO Bes-
kydy do Rakouska, Itálie a Maďarska, kde bu-
dou získávat nejnovější poznatky, vyměňovat 
si zkušenosti a navazovat spolupráci v oblasti 
organického farmaření. Součásti projektu je 
realizace několika tematických workshopů, 
seminářů, konferencí, které se budou konat  
v URSUS centru a na které občany Dolní Lom-
né a dalších obcí srdečně zveme. Tým URSUS 
zážitkového centra a Informačního střediska 
pro Chráněnou krajinnou oblast Beskydy 

Všem děkujeme za podporu v letošním roce  
a přejeme vše nejlepší do nového roku.

URSUS zážitkové centrum  
a IS CHKO Beskydy Dolní Lomná

Velký úspěch pro URSUS zážitkové centrum 



Dolní Dolní

14

PODĚKOVÁNÍ  
ZA VZORNOU REPREZENTACI OBCE

Obecní úřad Dolní Lomná děkuje všem mladým 
sportovcům TJ Dolní Lomná za vynikající výsled-
ky na Krajských přeborech v Rýmařově, v Dolní 
Lomné, ve Frenštátu a v Mostech u Jablunkova. 

Jsme rádi, že můžeme připomenout jejich 
úspěchy a zároveň jim vyslovit naše uznání, 
neboť si ani nedokážeme představit, jak těžké 
musí být skloubit vrcholový sport se studiem. 

Velké díky patří trenérům p. Beatě Kluzové, 
předsedovi oddílu p. Ivanu Kluzovi a p. Jose-
fu Waclawkovi, kteří se velkou měrou o tyto 
výsledky zasloužili. 

Poděkování za dosažené úspěchy patří i po-
řadatelům za to, že pro závody vytvořili vyni-
kající podmínky.

Závod jako každým rokem se řadí mezi ty těž-
ší…ono vyběhnout do sjezdovky je opravdu 
náročné na kondici. Naši sportovci si s pře-
výšením poradili skvěle. První místa vybojo-
vali:Pindur, Pindurová, Szotkowská M. spolu 
s Kawulokovou, Franek, Kantor, Solowski. 
Druhé místo obsadili: Tomanková, Rusnoko-
vá a na třetím místě bodovali: Pyszková M., 
Pyszková E., Tomanek, Szotkowská A. a Tyl.

Chtěla bych tímto poděkovat dětem za skvě-
lé výsledky na všech krajských závodech. 

Doufám, že v přípravě na zimní sezónu nepo-
leví a opět dosáhneme výborných výsledků.

V zimní sezóně nás čeká spoustu krajských 
závodů, řada republikových závodů pro žáky 
a dorost odděleně. Další významnou událostí 
je Zimní olympiáda dětí a mládeže v Letohra-
du. Budeme se snažit, ať se podaří co nejvíce 
našich sportovců nominovat a reprezentovat 
Moravskoslezský kraj.

Beata Kluzová 
Foto: KP Rýmařov
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PODĚKOVÁNÍ 
Organizátoři Jablunkovského Blešího trhu 
by chtěli poděkovat občanům Obce Dolní 
Lomná za věci, které byly darovány na naši 
dobročinnou akci. Výtěžek 4. ročníku Bleší-
ho trhu pomohl týraným psům a kočkám, 
ale byl poskytnut také na údržbu areálu Zá-
kladní kynologické organizace Jablunkov. 
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat i paní 
Bílkové z Lomňanského muzea, která nám 

celoročně pomáhá ve sběru darovaných 
věcí. Další ročník Blešího trhu se bude konat 
9.6.2018 opět v parčíku za jablunkovskou 
radnicí. Již nyní můžou občané kontaktovat 
ohledně sběru věcí p. Nadju Krell Křížovou 
na tel: 725350225. Děkujeme za to, že pomá-
háte!

N. K. Křížová

Na den 29.10.2017 předpověděl ČHMÚ silnou 
vichřici, která se přežene přes celou republiku.

I my v Dolní Lomné jsme se na ni připravi-
li. Jednotka byla uvedena do pohotovosti  
a místo plánovaného školení vyjížděla s vo-
zidlem DA Ford tranzit již v odpoledních ho-
dinách do akce. Nejdříve jsme vyjeli do části 
Křínov k zajištění střešní krytiny na rekreační 
chatce. Za pomoci lezeckého vybavení byla 
střecha členy jednotky zajištěna. K dalšímu 

výjezdu jsme vyjeli do části Latkula vedle  
p. Střeleckého, kde spadlý smrk zavalil 
elektrické dráty a navíc polámal dva sloupy 
elektrického vedení. Strom jsme za pomoci 
motorové pily odstranili a odlehčili tak nap-
ružené elektrické vedení. Následně jsme vy-
jeli do části Kantořonki, kde byly čtyři stromy 
spadlé na hlavní silnici, ty jsme rovněž od-
stranili za pomoci motorové pily. Další strom, 
který byl odstraněn našimi pilaři, byl spadlý 
na cyklostezce u pily.

Vichřice z pohledů hasičů 
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V té době byla již obec bez elektrického prou-
du. Jednotka zřídila v hasičské zbrojnici nou-
zové napájení hasičské zbrojnice za pomocí 
elektrocentrály, aby mohl jít plynový kotel  
a osvětlení v budově. Hasiči byli rozděleni na 
dvě skupiny - jedna držela pohotovost v ha-
sičské zbrojnici a členové druhé se odebrali 
do místa svého bydliště.

Druhý den jsme vyjeli k čerpání vody v rodin-
ném domě ve sklepení. Celkem zasahovalo 
devět hasičů: velitel jednotky Tomica Martin, 
velitel družstva Šmíd Ivo, strojník Szkandera 
Marek, Martynek Václav, hasiči Gorzolka Jan, 

Jurczak Kinga, Szotkowski Vojtěch, Kajzar 
Radek, Malý Štěpán. 

Po dobu, kdy nejde elektrický proud, je hasič-
ská zbrojnice schopna fungovat nepřetržitě 
bez vnějšího zdroje s pomocí elektrocentrály.

Není to poprvé, kdy jsme byli bez elektrického 
proudu. Myslete na to a připravte se. Kdo má 
doma větší množství mraženého masa, může 
zvolit zakoupení malého agregátu. Mějte k dis-
pozici domácí ledkové svítilny a také náhradní 
zdroje na dobití telefonu, při dnešních změnách 
počasí může tato situace kdykoli nastat znova.

Velitel hasičů Tomica Martin
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
DNE 22. 12. 2017 U LOMŇANSKÉHO MUZEA od 9.00 – 16.30 hodin 

Kapry zabíjíme, stahujeme, kucháme...
Fa Petr Krause

HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO  
ODPADU DOLNÍ LOMNÁ 2018

       1 X ZA 3 TÝDNY: 2.1.2018  7.5.2018  10.9.2018
   22.1.2018  28.5.2018  1.10 2018
    12.2.2018  18.6.2018  22.10.2018
   5.3.2018  9.7.2018   12.11.2018
   26.3.2018  30.7.2018  3.12.2018
   16.4.2018  20.8.2018  24.12.2018
     

HARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ODPADU 
(v pytlích - papír, plast)

        Svozové dny: 3.1.2018  25.4.2018  15.8.2018
   31.1.2018  23.5.2018  12.9.2018
   28.2.2018  20.6.2018  10.10.2018
   28.3.2018  18.7.2018  7.11.2018
       5.12.2018

SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 Datum sběru Den      Stanoviště kontejnerů  Kontejner 40 m3

 
26.5.2018 

       Jestřábí – točna            1
 

27.10.2018
               sobota      Řeka – rest. Mánes           1

         Mlýny             1

Provozní doba sběrného dvora Nehlsen Třinec s.r.o. v Jablunkově /zdarma/

 Po 7.00  -  16.30  hod.  Čt 7.00  -  14.30  hod.        
 Út  7.00  -  14.30  hod.  Pá 7.00  -  14.30  hod.
 St 7.00  -  16.30  hod.  So 7.00  -  12.00  hod.
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PLUŽENÍ ZAJIŠŤUJE…
V zimním období 2017-2018 bude provádět zimní údržbu místních komunikací:

Od čp. 270 (p. Hóta) směr Jablunkov (vše) - p. Hóta Petr, Dolní Lomná čp. 270 (tel. 737 865 727)

Od Budzoša přes Jestřábí, Kantořonki (p. Michalíka) přes Mionší a zpět přes Glovčín,  
Fojtovou louku, ČD po Urbašku - p. Martynek Roman, Dolní Lomná 232 (tel. 603 216 738).

POZVÁNÍ
Srdečně zveme všechny seniory z Dolní Lomné na

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU, 

která se uskuteční  
v nedělí 10.12.2017 ve 13.00 hodin v hotelu pod Akáty v Dolní Lomné. 

Těšíme se na setkání s Vámi

Renata Pavlinová, starostka obce

MIKULÁŠ PRO DĚTI
Obecní úřad Dolní Lomná společně s Obecním úřadem Horní Lomná organizují  

5. 12. 2017 od 15.30 hodin MIKULÁŠE PRO DĚTI při Lomňanském muzeu. 
Srdečně zveme všechny děti.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, kteří mají vodoměr, aby do konce prosince 2017 nahlásili jeho stav  

na Obecní úřad Dolní Lomná, a to buď telefonicky /tel. 558 358 720, 558 357 411/,  
osobně nebo emailem na halina.zielinova@dolnilomna.eu  

nebo marie.czudkova@dolnilomna.eu.
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