Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Členové Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná se zase dobře bavili
Po úspěšném zájezdu – návštěva našich přátel v Polsku - se uskutečnilo
naše tradiční smažení vaječiny u Lomňanského muzea. Sešlo se 45 našich členů
a atmosféra byla vynikající. Na ní měl jako vždy velký podíl náš harmonikář, náš
člen p. Šeda, který tomu dal správný šmrnc. Zazpívaly se staré i novější známé
písničky, samozřejmě nechyběla píseň Góralu, czy ci nie żal.
Tuto akci organizoval celý výbor, bohužel já jsem zůstal doma (nemoc),
ale je vidět, že náš výbor pracuje na 100%. Musíme také poděkovat všem, kteří
nám jdou vstříc – restaurace Mánes, vedoucí Eva Sikorová – přístroj na čepování
piva, dále hlavně PZKO nám vždy umožní použit jejich kuchyně na přípravu jídla,
a to zdarma – velký dík. Dalším sponzorem byla naše členka M. Sřelecká.
Sponzorovala zákusky, které, jako vždy, neměly chybu. Za to všem, kteří nám
jdou vstříc, patří velký dík od Klubu důchodců.
Příští měsíc nás čeká veliká akce pořádaná Obecním úřadem – Vozatajské
závody. Proto bych měl prosbu, aby se na ní jako vždy
objevily tradiční dobré koláče od našich babiček. Po
závodech se dne 29. 7. 2017 uskuteční každoroční
gulášovka. Na ní budete informováni o našem
zájezdu dne 10. 8. 2017 – Nový Jičín atd.
Pavel Machnik,
předseda Klubu důchodců

OÚ Dolní Lomná vyjadřuje své poděkování panu Pavlu Bilkovi za
veškerou práci na úpravě zeleně v centru obce. Při jeho pověstném talentu pro
tuto činnost, o níž víme, že je jeho celoživotní zálibou, se okolí silnice v centru
podobá rozkvetlé zahradě v parku, s nesčetnými druhy keřů a květin. Je hodna
obdivu a pozornosti, kterou jí věnují nejen místní obyvatelé, nýbrž i všichni
návštěvníci. Děkujeme a přejeme i nadále hodně sil a radosti z vlastních tvůrčích
nápadů v tomto oboru.

Vladislav Mlynek
Pod Babím vrchem nad Loučačkami pracovali lesní dělníci při svozu
dřeva. Les tehdy kypěl životem. Rozléhal se křik, volání, prskání a ržání koní,
lomoz lámaných větví. Tradičně se při tom rozdělával oheň. U něho si bylo
možné vykouřit v teple cigaretu, sníst kus slaniny s chlebem, usušit promočené
nebo propocené části oblečení.
Jednoho rána nalezli nedaleko vyhaslého ohniště sotva narozeného
jelínka. Očividně se tu laň otelila těsně před jejich příchodem a vyplašená
blížícími se hlasy od něho odběhla. Byl mokrý a slabý, třásl se zimou, nemohl stát
na nohách. Tehdy ho Adolf, jeden z dělníků, velký milovník lovné zvěře, přikryl
svým kabátem, prosyceným pachem vodky a tabáku, a položil ho blíže k ohni.
Jelínek poznal první blahodárný účinek tepla a zároveň charakteristický zápach

toho, kdo mu ho dával. Po několika hodinách se začal stavět na nohy a chtěl sát.
Adolf ho vzal domů a začal ho krmit kravským mlékem přes cumel. Jelínek
přebýval v kuchyni mezi četnými dětmi, které z něho měly velkou radost. Sžil se
s tím domem, s jeho okolím, se slepicemi, kočkou, psy a především s dětmi. Rostl
a nabíral sil. Nazvali ho Fricek.
Fricek běhal za všemi jako pes a celé léto vzbuzoval senzaci mezi turisty.
Několikrát během dne působil poplach mezi slepicemi, závodil se psy,
znepokojoval strakatou krávu, dokonce starý kůň Pejo neklidně hrabal nohama,
když se k němu příliš přiblížil. V zimním období už z něho byl pořádný jelínek, na
jeho hlavě se objevilo první špičaté paroží. Tehdy se musel z kuchyně odstěhovat
do stáje.
Adolf začal brát jelínka s sebou do vsi. Postupně ho přivykal na cizí lidi
a na různé dopravní prostředky, zejména autobusy. Fricek se zpočátku na to
všechno díval nedůvěřivě, časem si ale zvykl. Byl s ním přece vždy Adolf, se
kterým se cítil bezpečně. Čekal s ním na zastávce, vcházel za ním do autobusu,
stál rozkročen mezi sedadly, padalo z něho to, co nemělo padat, teklo z něho to,
co nemělo téci a Adolf musel pravidelně platit deset korun za znečištění. Ale
z druhé strany se mu to zatraceně dobře vyplácelo. Fricek všude vzbuzoval
obrovský zájem. Zejména v rekreačních střediscích, která se svým pánem
navštěvoval. Každý si chtěl zvíře pohladit a dotknout se ho. Padalo hodně otázek,
které odrážely nedůvěřivost i uznání tazatelů. Tu a tam strčil někdo Adolfovi do
kapsy nějaký peníz za zhotovení společného snímku, naplnil džbánek piva. Ba co
hůř, ani Fricek nepohrdal pivem a cigarety pro něho byly opravdovou lahůdkou.
Žvýkal je a polykal a tím vzbuzoval všeobecný úžas
a obdiv. Ačkoli byl velmi mladý, vypil tolik piva, co
jeho pán.
V té době se už Frickovo paroží značně
prodloužilo. Fricek se stal nebezpečným pro
všechny doma, zejména pro děti. I když sám
agresívní nebyl, v průběhu veselého skotačení by
mohlo dojít k úrazu. Ohrožoval případné turisty,
kteří se v této krajině vyskytovali. Nebylo možné

vyhnat ho do lesa, odkud by se vrátil domů. Dokonce i ze značné vzdálenosti od
Kamenitého by došel k nejbližším lidským příbytkům. Byl příliš závislý na člověku.
Tehdy hospodyně začala tajně, aniž by to muž věděl, jednat. A tak
jednoho krásného dopoledne přijelo auto, Fricek byl spoután, naložen a v době
nepřítomnosti Adolfa odvezen do zoo. Opustil Kamenitý, aby se tam již nikdy
nevrátil. Opustil lesy, aby navždy pobýval mezi lidmi.
(Z knihy Śpiewające zbocza, kráceno, překlad H. Hentz, M. Křenková)

Władysław Młynek
Pod Babim Wierzchem nad Łączaczkami robotnicy leśni pracowali przy
zwózce drewna. Pełno było wtedy w lesie życia. Rozlegał się krzyk, nawoływania,
parskanie i rżenie koni, trzask łamanych gałęzi. Tradycyjnie rozpalano przy tym
ognisko. Przy nim można było w cieple wypalić papierosa, zjeść kawał wędzonej
słoniny z chlebem, ususzyć przemoknięte lub przepocone części ubrania.
Pewnego ranka, niedaleko wygasłego ogniska, znaleźli dopiero co
urodzonego jelonka. Widocznie łania tuż przed ich przyjściem ocieliła sie,
i spłoszona zbliżającymi się głosami, odbiegła od niego. Był mokry i słaby, trząsł
się z zimna, nie mógł stanąć na nogach. Wtedy jeden z robotników, wielki
miłośnik zwierzyny, Adolf, przykrył go swym przesyconym wódką i tytoniem
surdutem, położył bližej ognia. Jelonek poznał pierwsze dobrodziejstwo ciepla, i
zarazem charakterystyzny zapach, który mu je przynosił. Po kilku godzinach
zaczął się podnosić na nogi, chciał ssać. Adolf zabrał go do domu, tam zaczął
karmić krowim mlekiem przez smoczek. Jelonek przebywał w kuchni wśród
licznej dzieciarni, która bardzo sie cieszyła. Zżył się z tym domem, jego okolicą,
kurami, kotem, psami, a przede wszystkim z dziećmi. Rósł i nabierał sił. Nazwali
go Fryckiem.
Frycek biegał za wszystkimi jak pies, przes całe lato wzbudzał sensację
wśród turystów. Kilkakrotnie w ciągu dnia czynił popłoch między kurami, biegał
na wyścigi z psami, niepokoił łaciatą krowę, nawet stary koń Pejo niespokojnie

przebierał nogami, kiedy się do niego zbytnio zbliżał. W porze zimowej był już
porządnym jelonkiem, na jego głowie pojawiło się pierwsze spiczaste poroże.
Wtedy musiał sie przeprowadzić z kuchni do stajni.
Adolf zaczął zabierać jelonka se sobą do wsi. Przyzwyczajał go stopniowo
do obcych ludzi, do różnych pojazdów, szszególnie autobusów. Frycek zpoczątku
na to wszystko patrzał nieufnie, po czasie jednak przyzwyczaił się. Był z nim
przecież zawsze Adolf, przy którym czuł się bezpiecznie. Czekał wraz z nim na
przystanku, wchodził za nim do autobusu, stał rozkroczony między siedzeniami,
sypał to, czego nie powinien sypać, wylewał, czego nie powinien wylewać,
a Adolf musiał regularnie płacić dziesięć koron za zanieczyszczanie. Ale to mu się
z drugiej strony sowicie opłacało. Frycek wszędzie wzbudzał olbrzymie
zainteresowanie. Szczególnie w domach wczasowych, do których ze swym
panem wchodził. Każdy chciał zwierzę pogłaskać i dotknąć. Padały setki pytań
pełne niedowierzań i uznania. Tu i tam wsunięto Adolfowi do kieszeni monetę za
zrobienie wspólnego zdjęcia, napełniał się kufel piwa. Co gorsze, to Frycek nie
gardził piwem, zaś żucie papierosów było dla niego prawdziwym przysmakiem.
Żuł je i połykał wywołując wiele uciechy i zdziwienia.Chociaż był bardzo młody,
potrafił wypić tyle piwa, ile jego pan.
Tymczasem Fryckowe poroże bardziej się wydłużało. Frycek stał się
niebezpiecznym dla wszystkich w domu, szczególnie dla dzieci. Chociaż sam nie
był agresywny, to w trakcie wesołej zabawy mogło dojść do skaleczenia. Stawał
sę grożny dla przypadkowych turystów, których w tej okolicy nigdy nie
brakowało. Nie móżna było wypędzić go do lasu, skąd wrócił by do domu. Nawet
w znacznej odległośći od Kamienitego przyszedłby do najbliższych ludzkich
osiedli. Był zbyt uzależniony od człowieka.
Wtedy gospodyni w tajemnicy przed
meżem rozpoczęła pertraktacje. I tak pewnego
pięknego przedpoludnia przyjechał samochód,
Frycka spętano, załadowano i w czasie nieobecności
Adolfa odwiezono do zoo. Opuścił Kamienity, by już
do niego nie wrócić. Opuścił lasy, by na zawsze
związać się z ludźmi.

Den matek
11.5.2017 se v naší mateřské škole slavil Den matek. Děti předvedly svá
vystoupení, na která se pečlivě připravovaly. Berušky, to jsou naše menší děti,
vystoupily s pohádkou Boudo, budko. Starší děti, veverky, předvedly hudební
vystoupení na skladbu Holky z naší školky a své vystoupení doplnily pásmem
písní a básní o maminkách.
Po slavnostní části jsme se přesunuli k obecnímu ohništi, o které se letos
postaral Martin Szotkowski a Vítek Duda. Moc jim oběma za pomoc děkujeme
a těšíme se na příští rok.

Sportovní olympiáda
Jako každoročně, tak i letos se naše mateřská škola zúčastnila sportovní
olympiády pro okolní mateřské školy v Jablunkově.
Děti závodí v pěti disciplínách, které s našimi dětmi téměř často
procvičujeme. Jsme si vědomy toho, že velkým bonusem pro nás i naše děti je
tělocvična, kterou využíváme denně, během špatného počasí i několikrát denně.
V letošním roce se této olympiády zúčastnilo 18 mateřských škol. Ve velkém klání
obsadila naše mateřská škola 1. místo.
Vítězné družstvo bylo sestaveno z těchto dětí:
Sofie Cyprichová, Anna Szotkowská, Roman Brozda, Radim Balala.
Moc našim dětem blahopřejeme a přejeme, ať své sportovní nadání
nadále rozvíjí.
učitelky MŠ

Květen ve škole
Ve čtvrtek 25. května jsme vyrazili na školní výlet. Horší počasí jsme si už
přát nemohli. Ale ani déšť a zima nás nepřipravili o dobrou náladu. Pochod na
Trojmezí s opékáním párků byl v dešti daleko dobrodružnější a přinesl více
zážitků, než kdyby svítilo sluníčko. Kromě Trojmezí jsme navštívili hrčavský
dřevěný kostelík a vyslechli si úžasnou přednášku o historii kostela i obce od
pana Vojkovského, místního obyvatele. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme si
plánovanou trasu na chatu Studeničné zkrátili jízdou autobusem. Po obědě, který
dětem chutnal, jsme se již za slunečného počasí vydali do Mostů u Jablunkova,
odkud jsme se vlakem vrátili na Bocanovice, kde pro většinu žáků výlet skončil.
Pár zmožených turistů ukončilo toto putování u školy v Dolní Lomné, kam ještě
zvládli dojít pěšky.

V úterý 30. května proběhl na naší škole za hojné účasti rodičů,
která nás velmi potěšila, Den otevřených dveří a již tradiční Slabikářová
slavnost žáků prvního ročníku, kteří byli pasováni na Malé čtenáře. Rodiče

měli možnost vidět své děti při běžné školní práci ve třídě. Žáci prvního
ročníku obdrželi jako památku na tento den dárek od svých rodičů - knihu.

Prázdniny už nám pomalu klepou na dveře, ale než si je začneme plnými
doušky užívat, zavzpomínejme na zajímavá odpoledne strávená v naší „přírodní“
školní družině.
Po zimě plné ledu a sněhu, který jsme si opravdu užili, se nešlo dočkat
jara, a proto jsme spoustu našich venkovních aktivit museli přesunout do
školních prostor. Jezdili jsme překážkovou dráhu na koloběžkách nebo létali na
koštěti mezi židličkami. Když se počasí umoudřilo, jezdili jsme na poníkovi,
přivítali jaro, postavili jsme „májku“ nebo využili všude kvetoucí pampelišky
k pletení věnečků a zdobení našich bunkrů na „Ostrově Robinsonů“.
Za zmínku určitě stojí i možnost upéct si cukroví v místní pekárně
a návštěva zvířátek v ZOO dvorku. Super odpoledne nám v horkém dni připravil
pan Martin Tomica, náčelník lomňanských hasičů, v němž jsme si mohli zkusit
stříkání vodou na cíl. Tímto mu chceme poděkovat. Rovněž děkujeme Radku

Gomolovi a majitelům pekárny „Novina“ za pomoc a ochotu při organizování
našich družinových akcí.
Vychovatelky a děti ŠD

Festyn ogrodowy w Łomnej Dolnej
Festyn ogrodowy to dla nas bardzo fajna impreza, tego roku odbyła się
w piękne majowe popołudnie na łomniańskim podium. Dzieci szkolne
przygotowały barwny program – piosenki, tańce i dużą atrakcją było puszczanie
wianków do Łomnianki. Dzieci z przedszkola – przyjechali do nas jako goście
z Krakowa i zatańczyli cudownego Krakowiaka.
A że niedawno był Dzień Matki, złożyliśmy swoim mamom życzenia,
i również nie zapomnieliśmy o naszych tatusiach, którym też wręczyliśmy mały
upominek.
Po występie dla dzieci czekało dużo atrakcji – piłka nożna z rodzicami,
tatuaże, nadmuchiwany zamek. Była fajna, miła i przyjemna atmosfera. Chcemy
bardzo podziękować naszym rodzicom, nauczycielom i wszystkim sympatykom
szkoły za fajną imprezę.
Tereska Jopek klasa 5

W piątek na stadionie lekkoatletycznym w Trzyńcu odbyły się XXXV
Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawowych na Zaolziu.
Tegorocznym organizatorem imprezy była szkoła podstawowa w Suchej
Górnej. Współzawodnictwa przebiegały w dyscyplinach biegowych, skokach
w dal, wzwyż oraz rzutach piłeczką i pchnięciu kulą. Pogoda dopisała, kibice
również. Na trybunach stadionu sporo było rodziców, kolegów szkolnych
i młodych lekkoatletów.
Uczniowie PSP Dolna Łomna

Nasza Pani Marcelka przygotowała dla nas bardzo ciekawą lekcję.
Pełniliśmy różne zadania, rozwiązywaliśmy krzyżówki, układali wyrazy na tablicy
interaktywnej. Pani wytłumaczyła nam jak musimy się troszczyć o książki.
My pierwszoklasiści złożyliśmy przyrzeczenie : „Książka będzie moim
przyjacielem i chętnie będę czytać książki.“
Szymuś i Kaja

Dnia 2 czerwca w naszej szkole z okazji Dnia Dziecka przebiegła
Olimpiada sportowa. Uczniowie oraz przedszkolacy zacięcie walczyli w różnych
dyscyplinach: skakanie w workach, skakanie przez skakankę, jazda zręcznościowa
na hulajnodze, rzucanie do celu, slalom z piłeczką. Największą atrakcją był bieg
po „łyk coca-coli” na biegówkach. Nagrodą dla wszystkich było smażenie
jajecznicy.
Uczniowie PSP Dolna Łomna

Naszym zadaniem na nauce o kraju było stworzyć mapkę, według której
nasi koledzy dotrą do celu. Uczyliśmy się jak poprawnie stworzyć mapę naszej
okolicy. Kiedy wyszliśmy w teren, to stwierdziliśmy, że to jest bardzo trudne.
Lekcja była ciekawa i interesująca.

Uczniowie kl.4 i 5

Dne 3. 6. 2017 jsme pro děti uspořádali „Dětský sportovní den“. Tento
rok to byl již sedmý dětský sportovní den, kterého se zúčastnil rekordní počet
dětí, celkem 38. Pro děti bylo připraveno šest disciplín: střelba ze vzduchovky,
střelba míčem na branku, házení míčem na koš, hod do „mamlase“, šipky
a střelba florbalovým míčkem.
Každé dítě obdrželo při vstupu kromě tatranky a džusu kartičku, na které
byly uvedeny připravené disciplíny. Děti je mohly plnit v pořadí podle vlastního
rozhodnutí. Za jednotlivé disciplíny získávaly body. Samozřejmě, že po zdolání
všech disciplín děti nabily energii grilovanou klobáskou a minerálkou.
Tento rok nebyly děti rozděleny do kategorií. Kvůli zachování
sportovního ducha a soutěživosti mezi dětmi jsme jim o tom neřekli. Tuto změnu
jsme provedli z jediného důvodu, a to proto, aby každé dítě obdrželo za snahu
odměnu, což se také stalo. Každé dítě od nás dostalo na závěr balíček
s poděkováním za sportovní výkony.

Po občerstvení a rozdání všech cen dětem jsme roztočili kolo štěstí. Křik
dětí během točení kola štěstí, skoro boj o kartičky s čísly během jejich rozdávání
a radost při zastavení kola štěstí na jejich čísle byl zážitkem.
Dovolte mi, abych jménem členů SSK Dolní Lomná poděkoval především
dětem, které se dětského sportovního dne zúčastnily, a také všem sponzorům.
Akci sponzorovali:
Obecní úřad Dolní Lomná, Eva Sikorová – restaurace Mánes, Hospůdka
Doma, Jenda Sikora ml. a David Friedl. Všem ještě jednou děkuji.
Více foto na naších stránkách www.sskdolnilomna.cz
Martin Lasota

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutá v rámci
vyhlášeného dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2016“
„Rekonstrukce parkoviště Mánes“

Dne 18.5.2016 zastupitelstvo obce Dolní Lomná rozhodlo o přijetí
účelové neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes “ ve výši 189.200,00 Kč.
Cílem projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes“ bylo vybudování
parkoviště na pozemku p.č. 948/2, 948/8, 948/9, 2459/1, 2459/10, 2563/27
a 2563/29. Stávající odstavný prostor byl zcela nevyhovující. Realizací projektu
došlo k vybudování parkoviště pro 24 osobních motorových vozidel, z toho
parkoviště č. 1 pro 17 osobních vozidel včetně 1 stání pro vozidla přepravující
osoby těžce pohybově postižené a parkoviště č. 2 pro 7 osobních vozidel včetně
1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Povrch
pojízdných ploch parkovišť je dlážděný z žulové kostky. Zpevněná plocha
parkoviště č. 1 je celkem 384,60 m2 a parkoviště č. 2. 298,10 m2. Parkoviště
č. 1 je odvodněno uliční vpusti do vodního toku „Lomná“. Součástí stavby je
svislé a vodorovné značení. Parkoviště č. 1 je doplněno o opěrnou zídku
z betonových palisád včetně ochranného zábradlí a o bezbariérové prodloužení
stávajícího chodníku o 10,20 m.
Realizaci celého projektu se podařilo zajistit bezpečnost nejen pro řidiče
motorových vozidel ale i pro cyklistickou dopravu, která kříží parkoviště. Přesně
vymezená parkovací místa zamezí nebezpečným a nevyhovujícím rozhledovým
poměrům jak pro cyklisty, tak pro automobilovou dopravu.
Celkové náklady projektu stavby byly vyčísleny na 1.022.518,00 Kč.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesení č. 19/1983 ze dne
21.04.2016 rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci obcí Dolní Lomná, na úhradu
nákladů projektu ve výši 189.200,00 Kč. Další profinancování projektu ve výši
833.318,00 Kč bylo zajištěno z rozpočtu obce Dolní Lomná.
POSKYTOVATELEM DOTACE PROJEKTU JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Jako každoročně i letos sportovci z TJ Dolní Lomná zahájili novou sezónu
dne 1.5.2017. V početném množství sportovců, rodičů a členů TJ nejprve jsme
zdolali vrchol Kozubové a pak rychlým krokem jsme se přemístili k PZKO v Dolní
Lomné. Tam jsme se posilnili výbornou jarní vaječinou a přemístili se do budovy
na Valnou hromadu k 50-tému výročí založení naši TJ.

Po hodinovém hodnocení činnosti a vzpomínání na ty dlouhá krásná léta
naši činnosti nás čekalo příjemné překvapení, které nám připravili Kantorovi. Byla
to opravdu výborná rojberka a opět u chutného jídla a pivka jsme pokračovali
v diskusi kolem činnosti v našem sportovním oddíle.

Další letošní akcí bylo setkání sportovců našeho kraje s reprezentanty
běžeckého lyžování v Rýmařově.

Setkání se zúčastnila pouze vybraná část sportovců a akci hodnotili velmi
pozitivně. Účelem bylo sportovce motivovat a přiblížit tento krásný sport.
Myslím si, že většinu sportovců to ,,nakoplo“ do nové sezóny a novou sezónu
zahájili s velmi pozitivním přístupem a chutí…. :-)
Ve dnech 5.-9.7.2017 nás čeká letní soustředění ve Velkých Karlovicích,
kde dáme tělu pořádně zabrat. Prostředí je tam překrásné, Beskydy, Javorníky,
cyklostezka údolím řeky Bečvy….bazén….už se moc těšíme.
Kluzová

Blahopřejeme
jubilantům
narozeným v měsíci červnu.
Składamy życzenia
solenizantom urodzonym
w czerwcu.
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