Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Vážení spoluobčané a návštěvníci obce,
obec Dolní Lomná má v úmyslu vydávat každoroční kalendáře s fotografiemi,
které se týkají přímo dění v naší obci. Proto prosíme všechny o zaslání fotografií
k níže uvedeným tematickým okruhům. Naše komise z nich vybere nejvhodnější
a tyto budou využity k výrobě obecních kalendářů v následujících letech. Jedná
se o stolní kalendáře tak, jak je znáte, v případě zájmu to mohou být i kalendáře
nástěnné. Nezáleží na tom, zda poskytnete k dispozici fotografie pořízené
profesionály nebo amatéry.
Tematické okruhy na příští roky:
1. Dolní Lomná včera a dnes
- historické fotografie původních objektů, komunikací i terénu v naší obci
- soudobé fotografie objektů, komunikací i terénu v naší obci
2. Lomňanské stavby, domy, zajímavosti
- fotografie starých dřevěnek, včetně dobových fotografií
- fotografie zajímavých detailů různých staveb v Dolní Lomné
- zajímavé fotografie soudobých staveb v Dolní Lomné
3. Lomňanské děti
- fotky dětí při různých činnostech a aktivitách v obci
4. Lomňanské spolky
- fotografie členů spolků a skupin, registrovaných v Dolní Lomné, při různých
aktivitách v obci i mimo obec

5. Flóra v Dolní Lomné
- fotografie rostlin, keřů a stromů, které byly pořízeny v přírodě v údolí Lomné
6. Fauna v Dolní Lomné
- fotografie volně žijících druhů zvířat, ptáků a hmyzu, které byly pořízeny
v přírodě v údolí Lomné
7. Památná místa v Dolní Lomné
- současné i dobové fotografie památných míst v údolí, jako jsou pomníky, kříže,
zajímavosti z historie obce, místa opředená legendami a pověstmi.
Můžete zasílat cokoliv, co se vám líbí, nejen z centra obce, ale i z bočních
údolí, kopců a lesů.
Důležitý je i popis fotografie – co je na fotografii, kdy, kde a kým byla
fotografie pořízena.
U dobových fotografií, kde není znám autor snímku, je třeba uvést, kdo
snímek poskytl.
Kontakty:
Obecní úřad
Dolní Lomná 164
739 91 Jablunkov
obec@dolnilomna.eu; 558 358 720; fax: 558 357 411
Za poskytnuté fotografie předem děkujeme.

Podle zákona č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon) a podle pokynů
Okresní veterinární správy ve Frýdku-Místku bude v zájmu ochrany území ČR
provedeno očkování psů starších 6 měsíců proti vzteklině.
Žádáme proto majitele psů, aby přivedli svá zvířata v pátek 7.4.2017 na
následující svodná místa:
Aut. zastávka „.Mlýny” ............................................................................ 9.00 hod.
Aut. zastávka „Zátoka” ............................................................................ 9.15 hod.
Čp. 29 u p. Jopka
............................................................................ 9.30 hod.
Aut. zastávka „Akáty” ............................................................. 10.00 a 17.00 hod.

Aut. zastávka „Jestřábí” ........................................................................ 10.30 hod.
Gluvčín – u čp. 252 (p. Gruszka)..............................................................10.45 hod.
Novina - u čp.230 (p. Sikora)..................................................................11.00 hod.
Upozorňujeme chovatele, že očkování proti vzteklině je povinné!!!
Chovatelé jsou povinni předložit u psů starších
6 měsíců známku a očkovací průkaz a zajistit dospělou osobu k
patřičné fixaci zvířete s použitím náhubku. Očkování bude
hrazeno majitelem na místě a to ve výši 120,- Kč za psa i kočku.
Za veterinární službu MVDr. Jan Bojko

Když byl v roce 1880 na místo řídícího školy vybrán zastupitelstvem obce
rodilý Jablunkovjan František Byczański poté, co František Raszka odešel po
dlouholetém působení v dnešní Dolní Lomné do důchodu, brzy zjistil, že půda
kolem školní budovy se skládá jen z říčních kamenů a písku. Důvodem pro jejich
přítomnost byla skutečnost, že nedaleká řeka zde měla za častých povodní volný
prostor pro změny svého koryta. Jak rozsáhlé povodně to byly, svědčí i záznam,
že jednou velká voda odnesla celou dřevěnou chalupu stojící původně nad
školou. Jiná povodeň připlavila přes pole osady Řeka až k chalupám pod školou
mrtvolu muže, který se v Glovčíně pod obydlím Martynka utopil v potoce. Našli
ho až po několika týdnech v bahně na místě, odkud vedl chodník na Novinu.
Parcela kolem školy sousedila s pozemkem, na kterém se nacházela
zahrada a hostinec Františka Raszky (dnes hotel Pod akáty). Hostinec Raszka
údajně před lety sám postavil a v roce 1883 ho i se zahradou odprodal obci za
1950 florinů. (Floriny neboli zlaté se používaly
v Rakousko-Uhersku od 1754 do 1892.
Jen pro
představu, učitel si vydělal kolem 130 florinů ročně.)
Avšak F. Raszka se pravděpodobně nestihl v dobách
svého ředitelování - vzhledem ke svým četným aktivitám
– okolí školy příliš věnovat, protože F. Byczański si po svém nástupu zapsal:
„Sousední zahrada útrpně shlíží spatra na svou sousedku, která by měla být
zahradou, ale je sotva podobná ubohému brambořišti. Nenachází se tu žádný

strom, žádný keř, žádná květina, jen strniště. Leží tu kámen na kameni a ty,
ubohý učiteli, se budeš dlouho plahočit, než budeš moci říci, že se zde nachází
školní zahrada“.
Po osmileté námaze skutečně došlo k zásadní proměně. Území o rozloze
jedné čtvrtiny Jochu (1 Joch neboli katastrální jitro = 5 755 metrů čtverečních)
rozšířil směrem na východ od budovy školy přibližně o sto čtverečních metrů. Na
poli u zahrady vykopal odvodňovací příkop, hlínu navozil na nově získané
prostory a na nich založil ovocný sad. Ovocné stromky zakoupil v Jablunkově
a také dostal darem od učitele Cholevy z Mistřovic. Do dalších částí zahrady
převezl hlínu ze školního dvora a prohlubně zasypal pískem a kameny, které
běžně všude sahaly do hloubky jednoho a půl metru. Pochvaloval si, že půda již
má silnější vrstvu humusu. Vysázel keře, růže a jiné květiny, vybudoval loubí, na
které obec přispěla 10 floriny z celkových nákladů 25 florinů, rozmístil včelíny
s včelstvy od včelařských spolků v Opavě. Zasadil o to, aby obec zahradu, která si
konečně zasloužila název školní zahrada, ohradila plotem. Splnil si svůj sen a před
školou vysázel kaštany, ačkoli neměl jistotu, zda se v říční suti ujmou. Ta zde
nesvědčila ani třešním nebo javorům.
Nakolik jeho zahradnická vášeň a včelaření přispěly ke vzniku
„manželských problémů, které byly příčinou, že stále více místo na školní
povinnosti myslel na hostinec“, lze jen spekulovat, ale je jisté, že k 1. 9. 1889 byl
po častých absencích ve vyučování z místa odvolán. Jaký vztah měli ke zvelebené
školní zahradě jeho následovníci, není známo.
M. Křenková

Hotel Pod Akáty vlastní obec Dolní Lomná od přelomu tisíciletí. Od
doby, kdy byl postaven Adamem Szotkowským a zprovozněn v roce 1931, se jeho
vnější vzhled příliš nezměnil. Prošel obdobím po zestátnění, restitucemi
i nutnými úpravami. Obec zmiňovaný hotel odkoupila s úmyslem ho pronajímat a
udržet v centru vesnice pohostinské a restaurační služby. Málokdo ví, že takto
učinila ve své historii vlastně již po druhé – po prvé ho odkoupila do svého
vlastnictví v roce 1871! Jen na onom místě tehdy stála pouhá dřevěná krčma,
nesoucí název svého nájemce (Gasthaus Rosenzweig, Seifert´s Gasthaus). Téměř
stopadesátiletá, mnohdy nejednoduchá historie tohoto místa svým způsobem
zavazuje a vybízí k pokračování.
Po odchodu nájemce „Chutě Ochodzitej“ se obec rozhodla, že bude hotel
spravovat sama. Poskytne tak nová pracovní místa, ale především bude moci
vést hotel podle svých představ o kvalitních a efektivních službách občanům
obce i jejím návštěvníkům.
Nadále je k dispozici renovovaný sál s pódiem pro různé akce i útulná
restaurace, jejíž interiér zdobí nově místní dobové fotografie a historické
exponáty. Byl zřízen dětský koutek, který umožní případným dětským hostům
zabavit se a nesedět pouze za stolem. Již nyní je realizován záměr, aby restaurace
nabízela výborná regionální jídla a místní speciality, a také - aby posezení při
jejich konzumaci nebo jen u sklenice piva či vína bylo příjemným zážitkem, který
si každý rád zopakuje.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Obec Dolní Lomná
Vážení občané,
protože si vážíme našich zákazníků
a snažíme se naslouchat jejich potřebám,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat
o službě, kterou připravujeme k 1. 4. 2017.
Znovuzavedení terminálu Sazky na
naší poště v Dolní Lomné znamená návrat k možnosti vsadit si SPORTKU,
EUROJACPOT, EUROMILIONY, KENO či ŠŤASTNÝCH 10 nebo ostatní číselné loterie
a sázkové hry. Terminál Sazky nabízí i další využití např. dobíjení kreditu, prodej
losů, kontrolu a výplatu výher.

Kde nás najdete víte.
Pošta Partner Dolní Lomná
Otvírací doba: 8.00 – 10.00

Telefon: 739 321 498
14.00 – 17.00

Zkuste to s námi, jsme tady pro Vás.

ŠKOLNÍ STŘÍPKY ANEB U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE
Dne 23. února do naší školy zavítalo divadlo Kašpárek s představením
„O princezně Rozmařilce“, které bylo určeno dětem mateřské školy a žákům
1. a 2. ročníku základní školy.
Většina žáků základní školy předvedla vynikající výkon na naší tradiční
školní pěvecké soutěži, která se letos konala dne 24. února. Ti nejlepší zpěváci
byli po zásluze odměněni diplomem a drobným dárkem, a my jen doufáme, že
jim zlato v hrdle vydrží i nadále.
Na začátku března strávili naši páťáci příjemné sportovní dopoledne
v základní škole v Návsí, kde si mohli prohlédnout prostředí a vybavení, a také
nahlédnout do vyučovacích hodin několika předmětů. Mohli tak poznat klima
této školy, na kterou možná někteří z nich již od září letošního roku přestoupí.
Ve čtvrtek 9. března naši školu reprezentovali v okresním kole recitační
soutěže ve Frýdku-Místku dva zdatní recitátoři z pátého ročníku, kterými jsou
Elen Sikorová a Dominik Sikora. Tito dva žáci postoupili do okresního kola z první

a druhé příčky získané v okrskovém kole v Jablunkově. Jsme na ně velmi pyšní
a přejeme oběma další úspěchy.
Pro žáčky 2. ročníku uspořádali pánové Martin Tomica a Jan Gorzolka
pod záštitou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prožitkový
program HASÍK, věnovaný výchově dětí v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. Děti se seznámily s pravidly bezpečného zacházení s ohněm
a v krizových situacích, poznaly také zásady první pomoci.
10. března ve škole proběhla akce Zdravé zoubky, při níž si všechny naše
děti znovu zopakovaly, jak správně pečovat o chrup, aby byl zdravý.
Ve středu 15. března školáci shlédli nový animovaný film Čapí
dobrodružství, za kterým se vydaly do nově zrekonstruovaných prostor
jablunkovského turistického a informačního centra, kde si také prohlédli nové
prostory jablunkovské knihovny.
17. března se žáci 2. – 5. ročníku již tradičně zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže Klokan. O výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle
zpravodaje.
Kolektiv pedagogických zaměstnanců ZŠ
ZDAŘILÉ AKCE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
Tak jako každým rokem se i letos konal dne 28. 1. 2017 „ŠKOLNÍ PLES„
v prostorách Hotelu Salajka - až do brzkých ranních hodin.
Účast byla vysoká, za což velice děkujeme pořadatelům, manželům
Krywdovým z Dolní Lomné, kteří se ve svém volném čase zhostili nelehkého
úkolu a celý ples sami zorganizovali.
Velký dík patří všem rodičům a pedagogům, kteří se jakkoli na přípravě
plesu podíleli, a rovněž si velmi vážíme sponzorských darů do tomboly.
Další úspěšná akce byl „KARNEVAL“, pořádaný v Hotelu pod Akáty dne
17. 2. 2017 pro všechny naše děti z české mateřské a základní školy v Dolní
Lomné.
Děti měly možnost se pobavit v přítomnosti Piráta sedmi moří, který
k nám zavítal i se svými pirátskými dcerami.

Hrály se různé hry, tančilo se a byly odměněny nejhezčí masky, které
hodnotil učitelský tým. Za jeho nelehký úkol mu velmi děkujeme.
V neposlední řadě srdečně děkujeme skvělé organizátorce karnevalu
paní Červenkové Jindřišce a všem dalším ochotným a akčním rodičům, kteří se
nebáli a přidali ruku k dílu.
Děkujeme rovněž všem hostům našeho karnevalu za štědré příspěvky do
kasičky dobrovolného vstupného.
Za rodiče a přátele školy Poloková Katka

VYBÍJENÁ 1. 3. 2017

Kresba: žákyně Aneta Natálie Šťastná, 5. ročník ZŠ

Tento den je pro naši školu výjimečný. V ZŠ Jablunkov se konal turnaj ve
vybíjené. Před zápasem byli všichni velmi napjatí a rozcvičovali se. Čekalo se jen
na zahájení zápasů.
Proti sobě se utkali týmy:
ZŠ Jablunkov
ZŠ Dolní Lomná
ZŠ Mosty u Jablunkova
ZŠ Písek
ZŠ Návsí
Všichni spolužáci ze ZŠ Dolní Lomná doufali, že se umístí alespoň na
3. místě, ale nevypadalo to moc nadějně. Sjela se tady hodně velká konkurence.
1. ZÁPAS
Velká tělocvična:
ZŠ Jablunkov × ZŠ Písek
Malá tělocvična:
ZŠ Mosty u Jablunkova × ZŠ Návsí
2. ZÁPAS
Velká tělocvična:
ZŠ Jablunkov × ZŠ Dolní Lomná - PROHRA
Malá tělocvična:
ZŠ Mosty × ZŠ Písek
3. ZÁPAS
Velká tělocvična:
ZŠ Návsí × ZŠ Dolní Lomná - PROHRA
Malá tělocvična:
ZŠ Písek × ZŠ Mosty u Jablunkova
4. ZÁPAS
Velká tělocvična:
ZŠ Návsí × ZŠ Jablunkov
Malá tělocvična:
ZŠ Písek × ZŠ Dolní Lomná - VÝHRA!!!

5. ZÁPAS
Velká tělocvična:
ZŠ Písek × ZŠ Jablunkov
Malá tělocvična:
ZŠ Mosty × ZŠ Dolní Lomná - VÝHRA!!!
Lomná se POPRVÉ v celé historii účasti na turnaji ve vybíjené UMÍSTILA
NA 3. MÍSTĚ!!!!!
Jedna hráčka dokonce hrála velmi dobře i se zraněnou rukou! A druhá
hráčka zase s odřeným kolenem. Paní učitelku dokonce asi nejpravděpodobněji
z nervů rozbolel zub!
Ale s výsledky jsme všichni spokojení. Lomná porazila Písek a Mosty!
Dvě vítězství a dvě prohry! Výborné skóre, 3. místo!!!!

Článek napsala žákyně Elen Sikorová, 5. ročník ZŠ

Foto: žákyně Barbora Kawuloková, 5. ročník ZŠ
Obecní úřad Dolní Lomná děkuje žákům obou škol za vzornou
reprezentaci školy i obce a také všem vyučujícím, kteří se podíleli na jejich
přípravě a zasloužili se o jejich úspěchy.

W sobotnie przedpołudnie 25 lutego przy wspaniałych warunkach
narciarskich i cudownej pogodzie odbył się kolejny 45. Zjazd Gwiaździsty,
w ośrodku narciarskim w Mostach koło Jabłonkowa, olimpiada zimowa polskich
szkół podstawowych na Zaolziu.
Tradycyjnie obejmował on dyscypliny alpejskie i klasyczne. Naszą
placówkę reprezentowało 9 zawodników, z tego 4 narciarzy wystartowało
w biegach, byli nimi: Klaudia Podeszwa, Szymon Nogły, Michał Czudek oraz
Daniel Sikora. Natomiast w slalomie gigancie wzięli udział Marek Cieślar, Oliwer
Kristensen, Szymon Cieślar, Franciszek Jopek oraz Terezka Jopek.
Atmosferę podkręcały świetne warunki atmosferyczne oraz rodzinna
atmosfera. Pragniemy podziękować wszystkim fenomenalnym uczestnikom oraz
ich Rodzicom, którzy reprezentowali naszą szkołę.
Nasze sukcesy: Slalom gigant –Tereska Jopek 4. miejsce, Franciszek Jopek
1. miejsce, Szymon Cieślar 3. miejsce. Biegi - Szymon Nogły 1. miejsce, Klaudia
Podeszwa 6. miejsce, Danek Sikora 10. Miejsce i Michał Czudek 16. miejsce.

W klasyfikacji medalowej ( udział wzięło 30 szkół) nasza szkoła uplasowała się na
świetnym 5. miejscu.
Również na stokach narciarskich w Mostach koło Jabłonkowa odbyła się
we wtorek 28.2.2017 20. edycja zawodów Beskidzka narta. W dyscyplinach
zjazdowych i biegowych rywalizowali uczniowie szkół z gmin od Wędryni aż po
Bukowiec. Reprezentanci naszej szkoły spisali się fantastycznie, w dyscyplinach
zjazdowych zdobyli czołowe lokaty - Tereska Jopek 3. miejsce, Franciszek Jopek
1. miejsce, Szymon Cieślar 3. miejsce.
Balik maskowy

W niedzielę, 26 lutego w sali miejscowego koła PZKO odbył się Balik
maskowy, połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Jest to impreza, na którą
przychodzą dzieci wraz z rodzicami oraz dziadkami. Zabawę tradycyjnie
rozpoczęło przedstawienie wykonane przez uczniów i przedszkolaków.
Finałowym elementem przedstawienia był polonez, którym rozpoczęła się
zabawa karnawałowa. W sali przyzdobionej balonikami zjawiły się wróżki,
indianie, policjanci, gejsze, mimońki, króliczki i mnóstwo innych postaci
bajkowych.
Potem były już tylko tańce. Zabawę w rytm muzyki disco i nie tylko,
przeplatały różnorodne konkursy, w których dzieci mogły wykazać się
sprawnością ruchową i za udział otrzymać nagrodę. Była również loteria
z nagrodami dla każdego dziecka, którą ufundowała Macierz Szkolna. Nagrody do
loterii, w której każdy los wygrywał……., ufundowała Macierz, więc żadne dziecko
nie pozostało bez prezentu.
Bal karnawałowy był bardzo udany, więc szkoda, że się tak szybko skończył.

„Zpeváček“
W czwartek, 2.3.2017 w Domu dzieci i młodzieży w Jabłonkowie, odbyła
się 40. edycja „Zpěváčka“. Uczestnicy śpiewali piosenki ludowe naszego regionu.
W konkursie tym wzięła udział również uczennica klasy piątej Tereska Jopek,
która uplasowała się na 1. miejscu.
Uczniowie

Urząd Gminny Łomna Dolna pragnie podziękować uczniom obu szkół za
wzorową reprezentację szkoły i gminy oraz wszystkim nauczycielom, którzy
przyczynili się do uzyskania ich sukcesów.

Dyrekcja szkoły Podstawowej z Polskim Językiem
Nauczania w Łomnej Dolnej

OGŁASZA
ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ,
które odbędą się:
6.4. 2017 o godz. 12.00 - 16.00
7.4. 2017 o godz. 12.00 - 15.00
w budynku szkoły.

Chcete si zacvičit, odreagovat
protáhnout se a vytvarovat postavu ?
Cvičení, které Vás bude bavit svou rozmanitostí
a určitě každá z Vás si najde to, co jí bude vyhovovat.
Cvičí se každé pondělí od 6.2.2017,
začínáme vždy v 19,15 hod. do 20,15 hod.
a cvičíme v tělocvičně ZŠ Dolní Lomná.
Těším se na Vás !
Více informací na tel. čísle 731 052 898

11-12. 2. ČP dorostu – Jilemnice; výborného úspěchu dosáhl opět
Solowski, ve sprintech volnou technikou skončil po pádu šestý! Jeho kolegyně
Kawuloková vybojovala pěkné 22. místo. Druhý den ve skiatlonu se Solowskému
moc nedařilo, se zdravotními problémy jen tak závod dokončil. Kawuloková
oproti sprintům si polepšila a skončila 19.
17-19. 2. MČR st. žáků – Nové Město Na
Moravě; náš oddíl reprezentovali tři starší žáci – Tyl,
Rusnoková a Szotkowská. Nejlepších umístění dosáhla
Rusnoková, která v pátečním sprintu byla 26,
v sobotní klasice vybojovala 23. místo a v nedělní
krajské
štafetě
s děvčaty
s SKI
Mosty
a Rýmařova velice pěkné 9. místo.
Jizerská ,,50“ – 18-19. 2; o stejném víkendu se v Krkonoších konal velice
populární dálkový běh, kterého se zúčastnila čtveřice našich bývalých sportovců:
Petr Sikora, Pavel Czeczotka, Robin Sikora a Jan Lysek. V sobotních
sprintech soupaží si výborně vedl Robin a vybojoval 12. místo, jeho kolega Honza
byl 15! Gratulace!
Hlavní závod se jel v neděli. Opět se nejvíce dařilo Robinovi, který
v absolutním pořadí získal 101. místo a ve své věkové kategorii to bylo 77. místo.
Mezi námi sportovci se říká, že do stovky jezdí elita a jsem ráda, že mezi ně patří
i náš lomňanský závodník.
4-5. 3. Hledáme nové talenty – Jablonec n.N.; na tento poslední závod
v sezóně jsme vyrazili s pěticí sportovců. Doprovázela nás i spousta rodičů, takže
o skvělou atmosféru bylo postaráno. Klasický závod nejlépe zvládl Kantor a dojel
10, Rusnoková 18, Kawuloková 27 a Tomanková 21. Tyl jel závod po nemoci, tak
se mu nepodařilo vybojovat lepší umístění. V neděli se jely obratnostní závody
volnou technikou. Naši sportovci bojovali skvěle, ale do top desítky se nikomu
nepodařilo prosadit.
Letošní zima nám, co se týče sněhových podmínek, přála. Bohužel
většina sportovců bojovala s chřipkou a to se projevilo na výsledcích. Celkově
hodnotíme letošní sezónu velice pozitivně. Rovněž náš kolektiv se rozšíří o nové
adepty na závodníky a o to nám jde, aby sportovalo co nejvíce dětí.

Děkujeme všem, kteří se na našich výsledcích podíleli, a těšíme se na
novou sezónu, kterou zahájíme začátkem května.

Beata Kluzová, trenér

Obecní úřad Dolní Lomná děkuje všem sportovcům za vynikající
výsledky, kterých dosáhli na Krajském přeboru v Jilemnici, v Novém Městě na
Moravě, v Krkonoších - Jizerská „50“ a v Jablonci nad Nisou.
Jsme rádi, že můžeme připomenout úspěchy našich mladých sportovců
a zároveň vyslovit uznání, neboť si nedokážeme představit, jak těžké musí být
skloubit vrcholový sport se studiem.
Velké díky patří trenérům, kteří se velkou měrou zasloužili o úspěchy
našich mladých sportovců.
Obecní úřad Dolní Lomná

Dne 18. 2. 2017 jsme uspořádali 2. ročník závodu v biatlonu. 1. ročník
tohoto závodu, který byl perfektně zorganizován, zajistili soukromě v roce 2015
Keke a spol. V roce 2016 se závod kvůli nepříznivým podmínkám nekonal.
Protože jsme byli z 1. ročníku všichni nadšení a už si nepřejeme, aby byl
v budoucnu některý ročník vynechán, tak jsme se dohodli, že letos a již
každoročně budeme závod v biatlonu pořádat pod záštitou našeho sportovního
klubu SSK Dolní Lomná. Sedm statečných jsme se hned pustili do příprav, jelikož
do závodu zbývaly necelé tři týdny. Vše se nám podařilo zajistit, ale všichni jsme
čekali na matičku přírodu, zdali nás aspoň trochu zasype tím bílým zlatem, které
jsme nutně potřebovali. Byli jsme rozhodnuti, že i kdyby byly podmínky
nepříznivé (tzn. málo sněhu) tento závod bude, ale místo běhu na běžkách
poběžíme po svých. Samozřejmě jsme si všichni přáli, ať to je biatlon tak, jak má
být. Do pátku 17. 2., do cca 13:00 hodin, to vypadalo špatně, jelikož sněhu víc
nenapadlo a naopak dopoledne pršelo, avšak úderem 13. hodiny začalo sněžit
a nepřestalo až do sobotního dopoledne, a tak jsme mohli připravit závod na
sněhu a na lyžích. Zúčastnilo se ho celkem 16 borců, kteří byli rozlosování do

dvojic. Každý oběhl dvakrát vytýčenou trasu, během které 1x střílel vleže na
terč a 1x ve stoje a až poté předal pomyslnou štafetu druhému z dvojice. Za
každý netrefený terč samozřejmě následovalo trestné kolečko kolem jezírka.
Během závodu jsme si měli nejen hodně sportovních zážitků, ale také jsme zažili
veselé momenty. Vždyť někteří z nás, to se týče i mně, stáli na běžkách
naposledy v roce 2015 při 1. ročníku biatlonu, a bylo to znát při sjezdu a na
použité technice během závodu. Byli mezi námi i takoví, kteří (pravděpodobně
kvůli velké nervozitě) museli opustit závodiště, a proto se nestihli připravit na
start na přebrání štafety od svého „druha“. Někteří účastníci v rámci boje zase
zapomněli, kolik trestných kol mají běžet. Po vyhlášení vítězů jsme pro naše
polovičky a přítelkyně uspořádali malou soutěž ve střelbě na terč. Vše nakonec
dopadlo dobře a všichni jsme si to užili. Víme, že je co zlepšovat a my to také
zlepšovat budeme.
Chci poděkovat za sníh, který nám v pravou chvíli napadl, chci poděkovat
klukům, s kterými jsme společně závod připravili. Chci poděkovat paní starostce
za pomoc, podporu a věnované ceny a dále rodině Friedlových za zakoupení cen
a sladkostí nejen pro děti. Ještě jednou všem děkuji a už teď vím, že se všichni
těšíme na 3. ročník závodu v biatlonu.
Martin Lasota, předseda SSK
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