
Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

   

MARATONSTAV - český pohár v běhu do vrchu 

Dolní Lomná – Kozubová, neděle 31.7.2016 

Běhu na Kozubovu se letos zúčastnilo 253 

závodníků, což je doposud nejvyšší účast v letošním 

seriálu českého poháru v běhu do vrchu, jehož Kozubová 

je také součásti. Běželo se poměrně horkého počasí, kdy 

rtuť teploměru šplhala na slunci k 30C, ale i přesto  

v lesních pasážích bylo příjemně. 

Byl to již 17. ročník tohoto závodu, který se běhá   

                           od roku 2000. 

Závodníky čekala 5 km trať s 500 m převýšením. Jako obvykle se běželo  

v 11 věkových kategoriích, v mužích i ženách, od juniorů až po ty nad 70 let. 

Start závodu byl již tradičně v 10 hodin od pekárny v Dolní Lomné, pak 

běžci pokračovali přes Polanu, sedlo Pod Kykulou, až k turistické chatě na 

Kozubové. 

Mužskou kategorii vyhrál slovenský reprezentant Miroslav Vanko z DOM 

Srdca Martina, který vyhrál kategorie Muži B, před Pavlem Dvořákem z Biathlonu 

Prostějov, vítězem Mužů A a třetím na kopci byl Marek Chrascina z 1. běžeckého 

Jablunkov, vítěz kategorie juniorů. 



Ženám letos kralovala Eva Galaczová z 1.běžeckého Jablunkov, před 

Margitou Kirpatrick z Goral Maratonu, která vyhrála kategorii žen nad 35 let,  

a třetí byla Adéla Esentierová z Baláž-Extreme Team Ostrava. 

Závod byl i letos součástí svatoanenské poutí a tak mnoho poutníků 

vytvořilo v cíli vynikající atmosféru. 

Vyhlášení výsledků bylo u muzea v Dolní Lomné. Předtím se ještě 

losovala tombola, do které věcné ceny věnovalo mnoho místních živnostníků, za 

což jim vřele děkujeme. Kromě toho každý předem přihlášený účastník obdržel 

tričko s logem závodu a běžel se svým jménem na čísle. 

Vítězové jednotlivých kategorií si po vyhlášení odnesli finanční prémií, 

medaili s logem závodu a diplom. Tyto ceny byly předány místostarostou obce 

Dolní Lomná a generálními sponzory, TCL DigiTrade a Pila Bocanovice. 

Chtěl bych taktéž touto cestou poděkovat všem pořadatelům, 

sponzorům a hlavně divákům, že přispěli k úspěšnému uspořádání závodu. 

Stanislav Marszalek – ředitel závodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace včetně fotogalerie:       www.behnakozubovou.cz 

www.facebook.com/BehNaKozubovou 



 



Pro letní soustředění jsme si letos vybrali Jeseníky, konkrétně okolní 

pohoří Ramzové. Ve dnech 2.- 6.7. jsme v hojném počtu vyrazili na poslední 

objemové tréninky. Počasí nám přálo a mezi dobyté vrcholy patří Paprsek (1027 

m.n.m.), který jsme zdolali ihned po příjezdu. Druhá túra vedla přes Klín (983 

m.n.m.), Smrk (1127 m.n.m.), na Lví horu (1040 m.n.m.) a zpět. Rovněž jsme 

dvakrát zdolali Šerák (1351 m.n.m.) -  jednou kolem Obřích skal a podruhé kolem 

Čerňavské lanovky, a dále jsme pokračovali na Keprník (1423 m.n.m.) a ti 

zdatnější přes Trojmezí na Vozku a zpět.  

Po takto náročné túře přišel vhod relax v jesenickém bazénu a návštěva 

známých lázní. Ani jsme se nenadáli a byl tu poslední den. Cestou domů jsme 

zastavili na Videlském sedlu a vyrazili směr Praděd 1491 m.n.m. Malí sportovci 

dorazili na Švýcárnu,  ale st. žáci a dorost si vyběhli až k vysílači a pokochali se 

výhledem po okolí…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soustředění bylo náročné, ale i krásné…. Užili jsme si spoustu legrace  

a zároveň zocelili naše svaly pro další přípravu na zimní sezónu… 

Více: www.tjdolnilomna.cz  

Beata Kluzová - TJ Dolní Lomná 

 

 

 

 

 

 

 

              Od 1.8.-5.8. 2016 odbył się w PSP Łomna Dolna tydzień gier i zabaw 

językowych   „Poznajemy Polskę  na  wesoło”.   Dzieci  podróżowały  po  Polsce  

i poznawały różne miasta. Zajęciom towarzyszy przede wszystkim zabawa. Po 

zapoznaniu się z wybranym tematem, dzieci rozwiązywały krzyżówki, quizy  

i zagadki. Pracowały przede wszystkim w grupach: Orki, Wesołe Polki, Polska, 

Warszawskie Syrenki. W skład grupy uczestników obozu weszły dzieci w wieku 

od pięciu do jedenastu lat. 

              Duża część zajęć odbywała się w plenerze, dzieci korzystały z budynku 

szkoły oraz ogródka i pobliskiego lasu. Dzieci w ramach warsztatów namalowały 

np. Syrenkę, komiks o Warsie i Sawie, Smoka Wawelskiego. W poniedziałek 

przed „wyjazdem do Polski” każde dziecko musiało zrobić sobie paszport  

i sakiewkę na pieniądze. Pierwszym miastem, które zwiedziliśmy była Warszawa. 

Dzieci zaznajomiły się z legendami o Warsie i Sawie, Bazyliszku i Złotej Kaczce,  

i jeszcze dopełniły informacje o Zamku Królewskim. We wtorek powędrowaliśmy 

http://www.tjdolnilomna.cz/


 

do Krakowa. Legenda o Smoku Wawelskim tak dzieci zainteresowała, że każde 

dziecko zrobiło smoka, który zionął ogniem. W środę popłynęliśmy po Wiśle  



do Gdańska. Zbudowaliśmy łódeczki, które płyną po Łomniance do morza. 

Niektóre łódeczki rozbiły się na falach Łomnianki i tak rozbitkowie budowali 

sobie domki  w pobliskim lesie. Następny dzień powędrowaliśmy do Zakopanego 

i Poznania. W Zakopanem uczyliśmy się gwary górali np – „Świarny chłop mioł 

filcoki.” (oznacza – Szykowny chłop mioł gumowe buty.) Nasz obóz zakończyliśmy 

wycieczką do Cieszyna. Byliśmy w Wenecji Cieszyńskiej, na Wzgórzu Zamkowym, 

przy Studni Trzech Braci. Cały tydzień dzieci za wszystkie zadania otrzymywały 

punkty, które zamieniały w grosze. W piątek pod Wieżą Piastowską podliczyły je  

i zamieniły w bilet wstępu na wieżę. 

               Cały tydzień nam pogoda dopisywała, dzieci bawiły się świetnie i mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku znów się spotkamy. 

 

              Nasz obóz był wsparty finansowo przez: Kongres Polaków w RC, Kosulat 

Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Rzeczpospolita Polska oraz Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy. 

PSP Łomna Dolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aneb BLESKOVÉ NOROVÁNÍ 

Tato lovecká akce se před lety uskutečnila proto, že můj bývalý kolega 

Láďa Michalík naléhavě potřeboval pro svého nemocného otce jezevčí sádlo. 

Společně se svým spolužákem Mirkem Nezvalem (oba tehdy studovali na SLTŠ 

Hranice), se následně snažili získat informace o aktuálním výskytu jezevců. 

Z dotazovaných lesáků však nikdo nic nevěděl, lépe řečeno nechtěl si 

vzpomenout… Láďa se nakonec rozpomněl na rozsáhlé jezevčí nory v hájemství 

Jestřábí, kde to znal už z dřívějška. Vyrazili tam na motorce, ozbrojeni Mirkovou 

brokovnicí. Fenku jagdteriéra si vezli s sebou.  

Dojeli k hájence Jestřábí a přednesli svoji prosbu hajnému Josefu 

Sikorovi, který tu žil v posledním stavení úzkého údolí. Když šlo o lov, byl tento 

legendární lovec a výtečný střelec samozřejmě pro a vyrazil v čele „loveckého 

komanda“ na své motorce s nimi. Ke křižovatce, kam se tehdy dalo na motorce 

dojet, to bylo od hájenky jen necelý kilometr cesty. 

Jezevčí nory se nacházely poblíž lesní cesty „Na Spuszczu“, nedaleko od 

křižovatky tří lesních cest s názvem „Na Przechodzie“. Doprava zde odbočuje 

svážnice směrem na Dolinki a doleva se odpojuje cesta na Kościółki. Vyrazíme-li 

z této křižovatky proti svahu prudkou prostřední cestou, pak po cca 150 metrech  

 

 

 

 

 

 

 



jsme téměř u cíle. Z tohoto místa nám už zbývá jenom odbočit z cesty do 

porostu po její pravé straně. Poté, co po vrstevnici ujdeme přibližně 100 m, jsme 

na místě. Stojí tu nedaleko od sebe dvě výrazné skály tvořené slepencem. 

Vystupují asi dva metry nad úroveň okolního terénu. V jejich bezprostředním 

sousedství je plno balvanů a pochopitelně se tu v podzemí nachází i „jezevčí 

hrad“.  

Právě sem přišli naši lovci, aby se pokusili ulovit jezevce. Mirkova fenka 

jagdteriéra vyhnala nerudného domácího pána z nory. Na povrchu se do něj obě 

feny zuřivě zakously. Každá z jedné strany ho držela poblíž hlavy a Mirkova 

brokovnice byla za této situace svému majiteli k nepotřebě. 

Jezevec byl po první fázi boje, odehrávajícího se v podzemí, ještě natolik 

silný, že ho ani dvojice fen nedokázala zvládnout. Dával zabrat jak Mirkově fence, 

tak Alfě, fence barváře. Bylo třeba okamžitě jednat.  

V následujících vteřinách se Josef Sikora stává hrdinou dne. Ve vypjaté 

situaci popoběhne dopředu k zápasícímu klubku a mistrnou riskantní ranou 

z malorážky zasáhne jezevce do hlavy. Tím okamžikem je dobojováno… 

S uloveným jezevcem se naši lovci vrátili k hájence překvapivě brzy, snad 

už něco málo po čtvrthodině. Vezli si z lesa pořádného zasádleného chlapíka – 

vždyť vážil 19,5 kg. 

Autor příspěvku: P. S. 

 

                  

                     Blahopřejeme jubilantům narozeným v měsíci srpnu. 

 

 

Składamy życzenia solenizantom 

                                     urodzonym w sierpniu. 

 

 



 



3. a 4. září 2016  areál Matice slezské v Dolní Lomné 

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka 

pořádá Matice slezská v Dolní Lomné ve dnech 3. a 4. září 2016 mezinárodní 

folklorní festival „Slezské dny“ s dlouholetou tradicí. 

Tato velká přehlídka folkloru se koná v areálu Matice slezské v Dolní 

Lomné, který se nachází v krásném přírodním útvaru na soutoku Křínova  

a Lomňanky. Areál tvoří stylové roubené chalupy a dva přírodní amfiteátry, 

pojmenované podle těchto říček, na kterých probíhá program po oba dny 

festivalu.  

V letošním roce je připraven skvělý program našich i zahraničních 

souborů. V dětském pořadu autora Petra Buroně s názvem: „ Lomňanské 

obrázky“ vystoupí soubory: Sedmikvítek z Valašska, Slezanek z Českého Těšína, 

Dětský soubor H. Salichové z Ostravy a soubor Jackové z Jablunkova. Mezi hosty 

uvítáme vynikající soubor Púčik z Brna, který bude slavit své 25. výročí a anglický 

soubor The Mendip Morris Men, který je součástí královské gardy anglické 

královny. Třešničkou na dortu bude vystoupení profesionálního poddukelského 

uměleckého lidového souboru  PUĽS z Prešova. V sobotním podvečeru se pak 

představí oblíbená kapela Kysucký pramen a večerní zábava bude pokračovat 

s kapelou STS.. Již dva roky probíhá v areálu nedělní  mše, na kterou přišlo hodně 

návštěvníků, a proto i letošním roce se uskuteční na pódiu Křínov od 10.30 

hodin. Novinkou v programu bude v neděli odpoledne soutěž dětských zpěváčků 

s názvem:“ Slavíček ze Slezska“. 

V průběhu srpna se natáčel v areálu celovečerní film:“ Muzzikanti“, jehož 

režisérem je známý Dušan Rapoš. Námět filmu zpracoval Petr Šiška. Část filmu  se 

bude točit i na Slezských dnech v neděli po programu, kde vystoupí např. Martin 

Dejdar, Maroš Kramár a další umělci.  

Slezské dny jsou bohaté i na doprovodné programy. Mezi tradiční akce 

patří dálkový pochod Mánesovou stezkou, organizovaný Klubem českých turistů 

v Třinci, řemeslný jarmark, kde budou předvádět lidová řemesla umělci z ČR, 



Slovenska a Polska. Ve stylových dřevěnicích budou členové Matice slezské 

pořádat tzv. Slezský krmáš, kde se podávají tradiční jídla a pití, např. bramborové 

placky, jelítko se zelím, bachora a jiné lahůdky.  

Pro zájemce z řad folklorních souborů i veřejnosti připravilo Muzeum 

Těšínska v pátek dne 2.9. od 17 hodin výuku tance „ověnžok“  v prostorách staré 

pily u areálu Matice slezské. 

Vstupné: sobota 100,- Kč, neděle 100 Kč,  70,- Kč – ZTP,  

                důchodci, děti do 10 let v doprovodu rodičů zdarma 

Doprava: stálé spojení autobusy ČSAD Vsetín od stanice ČD Návsí    

                k areálu a zpět 

Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva 

kultury ČR, sponzory jsou Třinecké železárny, Moravia Steel, a.s., Obec Dolní 

Lomná, Akvahelp Metal Praha, Pekárna Dolní Lomná. 

Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Třinecký Hutník, lomnadolina.cz. 

a 2zone media Jablunkov  

Více na  www.lomnadolina.cz , www.slezskedny.cz 

 

 

Hasiči Dolní Lomná informují 

Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. 

V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve 

výši 25 tisíc korun, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči 

udělit pokutu až do výše 500 tisíc korun. 

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické 

či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném 

prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – 

jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl 

z něj požár. 

http://www.slezskedny.wz.cz/
http://www.slezskedny.cz/


Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé 

spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých 

protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje. 

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství 

(např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) je vhodné předem ohlásit na 

operační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

HZS Moravskoslezského kraje nabízí možnost nahlásit pálení on-

line prostřednictvím webových stránek www.hzsmsk.cz. Při ohlášení je třeba 

uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu a přijatá 

protipožární opatření. 

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně 

vyjíždějí k domnělým požárům. 

 

Pravidla pálení biologického odpadu: 

 Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte. 

 Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při 

spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. 

 Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky 

jako např. benzín, naftu či líh. 

 Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole  

a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. 

 Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít 

k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou 

skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň 

roznést do okolí. 

http://www.hzsmsk.cz/


 Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné 

vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat 

oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, 

s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí 

spalovat materiál v lese. 

 Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 

18 let, která je spalováním pověřena. 

 Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny. 

 Doba pálení od – do znamená, že po ukončení doby nahlášené na 

Hasičský záchranný sbor MSK musí být oheň uhašen. 

Nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat 

jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či 

jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. 

Pokud se oheň vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňových 

linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže 

šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné 

materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky. 

Velitel JSDH Dolní Lomná -Tomica Martin 



 



Všechny Vás srdečně zveme do Hotelu Pod Akáty – Chutě Ochodzitej! 

 

Při poslechu gorolské muziky ochutnáte u nás tradiční polskou kuchyni  

a také regionální speciality, alkoholické i nealkoholické nápoje.  

Renovované prostory hotelu Vám umožní příjemně strávit čas s rodinou  

a blízkými v milém a útulném prostředí.   

Hosté mají k dispozici restauraci, velký sál s tanečním parketem a pódiem 

pro 100 osob, konferenční místnost, WI – FI připojení zdarma, dětský koutek, 

letní zahrádku a parkoviště. 

 

Nabízíme možnost pořádání svateb, plesů, tanačních zábav, konferencí, 

školení a dalších společenských, firemních a rodinných akcí. 

 

Poskytujeme rovněž ubytování v 15 pokojích s vlastním sociálním 

zařízením a sprchovým koutem. Celková ubytovací kapacita je 40 osob. V hotelu 

je také výtah a bezbarierový přístup. V blízkosti hotelu se nachází wellness  

„Relax v údolí Dolní Lomné“ (masáže, pivní, vinné, rašelinové a bylinné koupele  

a mnoho dalších) - sleva pro naše hosty. 



 
 

 

 

Kontakt: tel. +420 558 358 726, +420 737 045 862, e-mail: 

smakiochodzitej@gmail.com, facebook: Smaki-Chute Ochodzitej Hotel Pod Akaty 
 

 

 

 

rád bych se Vám prostřednictvím Vašeho zpravodaje představil a to 

v souvislosti s mým rozhodnutím ucházet se v podzimních volbách o post 

senátora ve volebním obvodě č. 73, který zahrnuje i Vaši obec. 

mailto:smakiochodzitej@gmail.com


Jmenuji se Jiří Cieńciała, 

pocházím z nedaleké Vendryně, kde 

jsem se před 66 lety narodil a kde 

stále bydlím. Vystudoval jsem 

gymnázium s polským vyučovacím 

jazykem v Českém Těšíně. Následně 

jsem absolvoval hutní fakultu Vysoké 

školy báňské v Ostravě. Největší část 

své pracovní kariéry jsem spojil 

s Třineckými železárnami, kde jsem měl příležitost vykonávat v letech 1997-2012 

funkci generálního ředitele. Krátce jsem byl také ministrem průmyslu a obchodu 

ve vládě Jiřího Rusnoka. V současnosti se především věnuji práci zmocněnce 

vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a jsem také rektorem 

vysoké školy podnikání a práva. 

K rozhodnutí kandidovat do Senátu jsem dospěl po několika měsíčním 

sondování názorů mezi lidmi kolem. Po zvážení všech pro a proti jsem se 

nakonec odhodlal tento další životní krok učinit. Jsem přesvědčen, že mohu  

a umím být našemu regionu prospěšný. 

Po celou svou pracovní kariéru jsem sbíral životní zkušenosti, 

spolupracoval se zajímavými a vlivnými lidmi, získal spoustu přátel i pár nepřátel. 

Zvláště poznatky z posledního období, z činnosti vládního zmocněnce, mi 

pomohly získat poměrně jasné představy o tom, co by našemu regionu prospělo. 

Kromě toho si v těchto týdnech doplňuji mozaiku svých informací o konkrétních 

potřebách i problémech jednotlivých obcí a měst v našem volebním obvodě. 

V minulosti jsem se snažil v rámci svých možností pomáhat především 

spádovému regionu třinecké hutě, nyní jako vládní zmocněnec pomáhám 

v řešení klíčových problémů Moravskoslezského kraje. 

Přál bych si, abyste při svém rozhodování o tom, komu dáte ve volbách 

do Senátu hlas, zvážili i moji nabídku kandidatury. Bližší informace o mých 

názorech a plánech naleznete na webu www.jiricienciala.cz. 

Jiří Cieńciała 

http://www.jiricienciala.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. 

Z počátku toho měsíce říká se,  

že opět studený vítr ze strnišť fouká. 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí. 

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku. 

Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda  

a množství deště jest k doufání. 



Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. 

V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda. 

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. 

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek,  

tuhou zimu a nejlepší víno. 

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 

Když pálí srpen,bude pálit i víno. 

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. 

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný. 

Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří. 
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