Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

V letošním roce pořádala Matice slezská v Dolní Lomné jubilejní, již XXV.
Festival na pomezí ve dnech 6.-8.7.2017.
Mimořádně jsme začínali čtvrtkem, kdy ve večerních hodinách vystoupil
zpěvák Peter Cmorík a spolu s Izzym nastínili natáčení filmu Muzzikanti, který se
natáčel v loňském roce v srpnu také v našem areálu. Následoval koncert Petra
Cmoríka a poté lomňanská premiéra filmu Muzzikanti.
V pátek začínal program od 17 hodin vystoupením třinecké kapely
Magdon, nejúspěšnější české kapely Marod a známé folkové kapely Žamboši.
Kapela Marod zazpívala písničku, kterou složila výhradně pro Festival na pomezí.

U vystoupení amerického písničkáře Jimmyho Bozemana a Lazy Pigs
vlivem silné bouřky byla přerušena elektřina na 1 hodinu. Přesto tato kapela
odezpívala bez aparatury a elektřiny svůj koncert za úžasné atmosféry diváků,
kteří se přesunuli na pódium Křínov.
Následovalo vystoupení kapely Kamelot opět bez ozvučení a večer se stal
úžasným jam sessionem. Country bál s kapelou Šediváci se již konal bez
problémů a i přes nevlídné počasí se návštěvníci bavili do nočních hodin.
Sobotní program provázely četné bouřky, kapely však vystoupily
dle programu. Tradičně festival zahájil Blaf, poté vystoupil vítěz Moravského
vrabce Mike Fojtík a přátelé, následoval skvělý folkový sextet Sluníčko.
Následovně měl vystoupit Wabi Daněk s Milošem Dvořáčkem, ovšem
bohužel Wabi po koncertu ve Frýdlantu skončil se zdravotními problémy
v nemocnici.
Nejvíce diváci ocenili polskou kapelu Carrantuohill, produkující keltskou
muziku, slovenskou kapelu Hrdza se skvělou zpěvačkou, která je finalistou
soutěže Česko Slovensko má talent. Následovalo vystoupení oblíbené kapely
Fleret, která patří již mezi legendy naší hudební scény. Svou písní „Zafúkané“
rozezpívala celé obecenstvo, které reagovalo neutuchajícím potleskem.
Pomyslnou „třešničkou na dortu“ byla kapela Dumping Drums Ivo Batouška,
která předvedla strhující bubenickou show a hvězdně ukončila program festivalu.
Letošní jubilejní Festival na pomezí byl úspěšný, i přes velmi nevlídné
počasí jej navštívilo na 1700 návštěvníků.
Každoročně díky festivalům navštíví Dolní Lomnou až 8.000 návštěvníků
a velmi obdivují krásné prostředí přírodního areálu a ojedinělou atmosféru
festivalů.
Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání ve dnech 2.-3. září 2017
na tradičních, již 48. Slezských dnech.

Česká lidová / René Racek Matlášek

Beskyde, Beskyde – Lomná
1. Beskyde, Beskyde
kdo po tobě ide
l: baby tu přitomne spěchaju
do Lomne :l

5. Všecy se vejdeme,
srandy si užijem
l: pulitry zvedneme
bo zytra už nepijem :l

2. Spěchaju do Lomne
tam je to ohromne
l: a menem Matice
Mlok všecky uvice :l

6. Kaj kery upadne
nikdo se nedovi
l: chvala panu Bohu,
rumu a Mlokovi :l

3. Mlok všecky uvice,
divaky, kapely
l: v te všecke muzice
každy je vesely :l

7. Začatkem červenca
k mořu se nelice
l: ide se do Lomne
naproti muzyce :l

4. Každy je vesely
každy se omezi
l: všecy se vejdeme
v Lomne Na Pomezi :l

8. Eště si zazpivat
nežli se ztratime
l: přyďte se podivat
a my se vratime :l

Jarmila Kantorová
předsedkyně

Obecní úřad Dolní Lomná a Jezdecká stáj Martynkova obora Bahenec
pořádali za podpory Lesů České republiky dne 15.7.2017 v naší obci Dolní Lomná
již VII. ročník Vozatajských závodů. Závody byly slavnostně zahájeny ve 12.00
hodin rejem kočárů.

Vzácnou návštěvou nás poctil i p. ministr zemědělství ČR ing. Marian
Jurečka.

Kůň jako takový měl v historii lidstva vždy své nezaměnitelné místo. Byl
chloubou králů a dobyvatelů. Byl oporou civilizace. Pod údery jeho kopyt se
utvářely dějiny. Jeho doménou je vytrvalost, síla a rychlost, ale zároveň v něm
plápolá jeho divoký duch, a proto si ona pyšná krása nachází své místo v našich
srdcích.
Program nabídl kromě reje kočárů soutěž jednospřeží, dvouspřeží,
čtyřspřeží, křest lomňanského hříběte, vystoupení historické skupiny GRYFF,
dostihy PONY, diváckou soutěž, proběhlo také Lomňanské derby pro děti. Byla
připravená bohatá tombola, v níž výherce hlavní ceny získal hříbě.
Všichni závodníci, tj. vozatajové, se utkali v kombinované dvoukolové
soutěži, absolvovali vozatajský parkur s jednospřežím a dvouspřežím. Poradili si
s vodním příkopem, s altánem, můstkem a dalšími překážkami. Klání se
zúčastnilo 17 vozatajů z České republiky, Polska a Slovenska.
Na závodech se sešlo několik stovek diváků, fandících svým koňským
favoritům. Sledovali překrásné vozatajské umění (výsledek dlouhodobé práce
a vzájemné spolupráce majitelů stájí, trenérů a závodníků) a uznale tleskali
výkonům všech aktérů. Program završilo hudební vystoupení Petera Cmorika, ve
večerních hodinách se návštěvníci mohli pobavit na diskotéce. K úspěšnému
průběhu dne přispěl tradičně moderátor akce Petr Šiška, nechyběla pestrá
nabídka občerstvení i zboží ve stáncích. Věříme, že všichni návštěvníci i aktéři
prožili příjemné odpoledne a rádi se zde vrátí i v příštím roce.

Generální sponzoři:
Jednospřežní - Horský hotel Excelsior
Dvouspřeží - Horský penzion Nová Polana
Čtyřspřeží - Pila Kawulok
Závody PONY - Penzion RZEHACZEK
Divácká soutěž - FA MITRENGA, a.s.

Velké poděkování patří panu Holešovskému, spolupořadateli těchto
vozatajských závodů a všem našim sponzorům za jejich velkorysost a podporu
a to:
LESY ČR, PILA KAWULOK, PHARLAP – P. HOLEŠOVSKÝ, AREXSTAV, s.r.o.,
ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, VITALITY SLEZSKO, FA MITRENGA

– ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, TOYOTA TŘINEC, JOSEF KLEINVÄCHER,
FRÝDEK-MÍSTEK, HORSKÝ HOTEL NOVÁ POLANA, DOLNÍ LOMNÁ, RELAX V ÚDOLÍ
LOMNÉ – P. KULTANOVÁ, URSUS – ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ,
RESTURACE MÁNES, PENZION BESKYDKA, HOSPŮDKA DOMA, MYSLIVECKÝ KLUB
DOLNÍ LOMNÁ, MYSLIVECKÝ KLUB NOVINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ LOMNÁ,
CHATA KAMENITÝ, PENZION RZEHACZEK, MAGDALENA SIKOROVÁ –
KADEŘNICTVÍ, ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK DOLNÍ LOMNÁ, LYŽARSKÝ KLUB SEVERKA,
P. KUBISZOVÁ – KADEŘNICTVÍ, P. PAVEL RYLKO, POTRAVINY SIKOROVÁ,
AKVAHELP METAL, P. PETR KRAUSE, HOTEL WELLNESS POD KYČMOLEM, Fa
MANLOMKA, HORSKÝ HOTEL EXCELSIOR, ČSAD VSETÍN, a.s., BUKOVEC POD
KYMPÓM, HRČAVKA, P. HECZKO, KARPENTNÁ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CARPATHIA,
TONER COPY, BRONISLAV GORYL, CZEPCZOROVÁ JANA – DARKOVÁ SÍŇ
JABLUNKOV, KVĚTINÁŘSTVÍ KAMÉLIE – JABLUNKOV, XIDYS JABLUNKOV, KAREL
SKUPIEŃ, p. LUDVÍK JURZYKOWSKI.
Mediální partneři: HORIZONT, HUTNÍK, GLOS LUDU, RÁDIO ČAS,
RÁDIO ORION.
Rovněž srdečně poděkování patří všem organizacím, klubům a spolkům :
SDH Dolní Lomná, SSK Dolní Lomná, PZKO Dolní Lomná, Tělovýchovná jednota
Dolní Lomná, Klub myslivců Dolní Lomná, Klub myslivců Novina, Včelaři Dolní
Lomná, SRPŠ Dolní Lomná, Penzion Nová Polana, fa Manlomka, Hrčavka, Hotel
pod akáty, p. Bačinovi a celému zastupitelstvu obce a všem našim občanům,
kteří se jakýmkoliv způsobem na akci podíleli, a kteří přiložili ruku ke společnému
dílu.
OÚ Dolní Lomná

Ani jsme se nenadáli a školní rok je opět u konce. Děti si budou užívat
dvouměsíční prázdniny a zaměstnanci školy zregenerují své síly na zasloužené
a dlouho očekávané dovolené. Dnes nechci vyjmenovávat, co všechno v naší
škole proběhlo. Chci vyjádřit všem svým spolupracovnicím svůj obdiv za jejich
pracovní nasazení a touto cestou jim poděkovat za veškerou práci, kterou
v tomto školním roce vykonaly. Ať už se jedná o naše skvělé paní učitelky

z mateřské či základní školy, které se věnují našim dětem a školákům celým
srdcem a často nad rámec svých povinností, či kreativním vychovatelkám ze
školní družiny, díky nimž děti netráví svůj volný čas zavřené ve školní budově, ale
zažívají nečekaná dobrodružství a poznávají nové hry v okolní přírodě. Věřte, že
vařením v kotlíku, pečením hadů z těsta nad ohněm, pozorováním vývoje rostlin
a živočichů v lese a u vody je naše školní družina jedinečná.
Nemůžu a hlavně nechci zapomenout ani na ostatní zaměstnance naší
školy. Bez našich školnic, uklízeček, ekonomky, vedoucí školní jídelny a kuchařek
by naše škola nebyla kompletní a neposkytovala by dětem a vlastně i dospělým
potřebné zázemí. Moc si vážím toho, že v naší škole pracuje kolektiv, který táhne
za jeden provaz a ví, že k tomu, aby nám tu všem bylo dobře, musí přispět
všichni.
Tak, děvčata, hezké léto a načerpejme nové síly do dalšího školního roku.
Jana Kufová - ředitelka školy

Wycieczka do Bielska - Białej
W tym roku wyjechaliśmy na wycieczkę do Teatru Lalek Banialuka
w Bielsku-Białej. Obejrzeliśmy spektakl pt."Czerwony Kapturek", a potem pod
przewodnictwem aktorów Banialuki mieliśmy okazję zobaczyć teatr od wnętrza.

Weszliśmy na scenę teatralną, poznaliśmy teatralne zaplecze, pracownie
krawiecką, plastyczną i stolarską.Dowiedzieliśmy się jak powstaje przedstawienie
teatralne, lalki, marionetki i pacynki. Do domu wróciliśmy zadowoleni i pełni
wrażeń.

Uczniowie

Provozní doba
sběrného dvora Nehlsen Třinec,
s.r.o. v JABLUNKOVĚ
(ZDARMA)
PONDĚLÍ - 7.30 – 16.30 hod.
ÚTERÝ

- 7.30 – 14.00 hod.

STŘEDA - 7.30 – 16.30 hod.
ČTVRTEK - 7.30 – 14.00 hod.
PÁTEK

- 7.30 – 14.00 hod.

SOBOTA - 7.30 – 12.00 hod.

(Krácený text z knihy Františka Slámy
„Vlastenecké putování po Slezsku“ z roku 1886)
Jsme v horách. Nalézáme se na tak zvané Kičerce mezi horami Skalkou
a Uplazem. Klid a ticho tu domovem. Lidské hlasy nevyrušují zvěř z úkrytu, ve
vedru slunečním stromoví tupě stojí, ptactvo pokojně pěje své lahodné písně
a větřík neodvažuje se pohnout ani listím.
Pak vystupujeme z lesa. Skála podivného tvaru objevila se nám.
Zvědavostí puzeni, zostříme kroky. Skála se tu vznáší na vrchu příkrém nad
údolím Lomné jako zbytky pevnosti nějaké. Mnohé pak ty skuliny tak nápadného
jsou tvaru, jako by byly kulemi nepřátelskými vyryty. V pískovci podivné skály
této nacházejí se uměle vyhloubená místa. Zdá se, že v nich bývaly přikovány
v časech dávno minulých ruce zločinců, kteří potom zproštěni okovů bývali vrháni
z příkré skály do hlubokého údolí, do něhož živi nedoletěli. Tvrdé kameny na
zhoubné cestě rozpoltily dojista hlavu nešťastníkům.
Není dílem lidským, to tu duchové nastavěli. A na tuto štíhlou a strmou
skálu vylezl odvážný člověk, domnívaje se, že tam někde na vrchu ve skulině
nalezne poklad. Ale oslepl a bál se vykročit, neboť věděl, že jen jeden nepravý
krok a konec života. Dlouho tak seděl, nemoha z místa. Odpřisáhnuv se potom
pánu bohu, že už tam pokladu hledati nebude, nabyl zase zraku.
A ještě o jednom pokladu se ví! V Uhrách lapili jednoho slezského
zbojníka a věšeli ho. On zakřičel: „Kdo jste tu od Jablunkova?“
Na to se ozval komorník Mach z Bocanovic: „Já!“
Zbojník na něho volá: „ Jdi na Kostelky, tam je okrouhlá kamenná tabule,
pod ní jsem ukryl peníze.“ Zbojník chtěl dále mluviti, ale kat mu zakroutil krk.
Mach z Bocanovic hledal potom tu tabuli na Kostelkách třináct let, až
umřel. Nenašel ovšem nic. Tak nešťastně končí skoro všechny pověsti
o pokladech.

Dnes tu klidno. Lomná skromně jen ubíhá údolím, omezujíc se na
nepatrnou část svého dosti širokého řečiště. Když však silné deště padnou
na husté lesy, jakýmiž horstvo jest pokryto, tu divým spěchem z vysokých hor
stékají se dravé potůčky do údolí, popohánějí kvapnou Lomnou ještě
k bujnějšímu toku, aby se spojila před Jablunkovem s Olzou. Tam v dáli, kde vlnky
její mizejí před zrakem naším, vížky kostelíčků naznačují nám polohu jednotlivých
dědin kol městečka Jablunkova, nad nímž ve výši černě se táhne podlouhlá hora
Stožek, zakrývajíc nám další rozhled k čarovnému údolí Visly.
M. Křenková - Foto Ladislav Pekárek

První letní soustředění jsme si naplánovali ve dnech 5.-9.7.2017 do
Velkých Karlovic. Část sportovců na soustřeďko vyrazila na kole. Dorostenci
vzdálenost 65 km zdolali poměrně lehce a žáci se prostřídali. Tréninky byly
pestré: kolo, kolečkové lyže, in line brusle, imitace a nádherné túry po okolních
hřebenech Beskyd. Díky ranním rozcvičkám a poctivým večerním strečinku
můžeme říct, že naše těla to zvládla bez následků únavy.

K relaxaci po celodenních túrách jsme rovněž využili místní bazén.
Soustředění bylo super, počasí nám přálo, nováčci se seznámili
s kolektivem a po kratším relaxačním týdnu se opět vrhneme do další přípravy na
zimní sezónu.
Beata Kluzová- trenérka

POŠTA PARTNER
TERMINÁL SAZKY OPĚT NA NAŠÍ POŠTĚ
Vážení občané,
protože si vážíme našich zákazníků a snažíme se naslouchat jejich
potřebám, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o službě, kterou
provozujeme od 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
Telefon: 739 321 498
Otvírací doba: 8.00 – 10.00
14.00 – 17.00
Zkuste to s námi, jsme tady pro Vás.

Najdeš správnou cestu? Potrafisz znaleźć właściwą drogę?

Składamy życzenia solenizantom
urodzonym w lipcu.
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