
Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

   

Lomňanští důchodci z Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná  

hodnotí největší akci v Lomné – VII. ročník „Vozatajských závodů“  

a za několik dnů tradiční gulášovku v restauraci Mánes. 

 Z pohledu členů našeho klubu byl VII. Ročník Vozatajských závodů stejně 

jako v minulosti na nejvyšší úrovni, co se týče organizace i celého programu. 

Uváděl ho známý moderátor p. Petr Šiška.  

Naši členové se každým rokem zapojují jak při přípravě brigádnickou 

pomocí, tak pečením a prodejem tradičních výborných koláčů od našich babiček, 

které jsou bezkonkurenční. Za koláče i finanční příspěvky na tuto velkolepou akci 

patří všem dárcům velké poděkování. Bylo zde tisíce diváků z Polska, Slovenska  

a okolí, a ti byli s celým programem velice spokojeni. Hlavně, že počasí nám 

přálo, asi nad námi drží ochrannou ruku Panbíček. 

Po této veliké akci jsme za pár dní pořádali tradiční gulášovku. Sešlo se 

nás 45 členů a náš člen muzikant p. Šeda tomu dal správný tón. Akce se konala 

v restauraci Mánes, kde nám připravili výborný guláš a patřilo k tomu i pivečko. 

Na této akci byli naši členové informováni o stavbě našeho stánku, kterou hlavně 

zajišťuje náš lomňanský podnikatel p. Kawulok a naše p. starostka Renata 

Pavlinová. Věříme, že toto dílo bude hotovo co nejdříve, abychom na další velké 

akci „Euroregionální jarmark“ mohli prodávat ve svém stánku.  

Přípravné práce již začaly, o zbourání starého stánku se postaral náš člen 

p. Tadeáš Zwyrtek, za to mu patří velký dík. Dále byla za účasti našich členů 



vybetonována základová deska. Největší zásluhu na přesnosti díla měli Pavel 

Sikora, Franta Filipek a Jenda Filipek, za což nás pochválila i projektantka  

i p. Kawulok, kteří znovu přeměřovali naši práci. Další akci máme 10.8.2017 – 

zájezd Nový Jičín, výroba klobouků, muzeum  generála Loudona a zakončení 

v malém pivovaru u Koníčka.  

Na závěr bych ještě jednou poděkoval jménem našeho klubu za dary, 

koláče a jinou pomoc - prodej, brigáda -  a celému osazenstvu restaurace Mánes 

v čele s Evou Sikorovou za perfektní přípravu a hlavně za výborný guláš, který 

chutnal všem. Chci popřát našemu klubu, aby nadále vydržela dobrá nálada  

a hlavně naše zdravíčko v budoucích měsících a letech.  

Pavel Machník 

 

Dolní Lomná – Kozubová, 

neděle 30.7.2017 

MARATONSTAV český pohár 

v běhu do vrchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dolní Lomná – Běhu na Kozubovu se letos zúčastnil rekordní počet 262 

závodníků, což je doposud nejvyšší účast v letošním seriálu českého poháru  

v běhu do vrchu, jehož Kozubová je také součásti. Po chladnějším týdnu, teploty 

v neděli vystoupaly ke třicítkám, ale v i přesto v lesních pasážích bylo příjemně. 

Byl to již 18. 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 Tomáš Lichý, člen Czech skyrunnig teamu, který 

vyhrál kategorie Muži A. Druhým v cíli byl Tomáš Blaha z AK ASICS Kroměříž, vítěz 

kategorie Muži B a třetím na vrcholu byl Přemysl Ježek z AC Slovan Liberec. 

Ženám, stejně jak v minulém roce, kralovala Eva Galaczová před Martinou 

Robinson, která vyhrála kategorii Ženy B. Obě závodnice jsou z 1. běžeckého 

Jablunkov. Třetí byla Zuzana Ožanová z BKB Brno. 

Velké uznání patří všem běžcům, kteří zdolali vrchol Kozubové, ale 

zvláštní ocenění si zaslouží ti nejstarší, kdy Jaroslav Gaman z Havířova, zdolal 

vrchol ve věku 82 let a Mária Marcibalová dokonce ve věku 83 let, přičemž 

zdaleka nebyli posledními. Závodu se každým rokem účastní i běžci z okolních 

států, Polska, Slovenska, ovšem v tomto roce jsme měli na startu i závodnici  

z Japonska, Sachio Fujii z týmu Osaka Speed, která byla na Kozubové sedmá ve 

své věkové kategorii. 

Na startu byl i Bronislav Walek z Hrádku, který jako jediný absolvoval 

všech 18 ročníků Běhu na Kozubovou a ve své kategorii skončil na výborném 

čtvrtém místě. No a pro změnu Miloslava Vráštilová z TJ Maratonstav Úpice 

absolvovala svůj 24 závod v letošním seriálu českého poháru běhu do vrchu, 

takže prozatím nevypustila ani jeden a v tomto trendu chce pokračovat. 

Závod byl i letos součástí svatoanenské poutí a tak mnoho poutníků 

vytvořilo v cíli vynikající atmosféru. 



Vyhlášení výsledků bylo u muzea v Dolní Lomné a potom byla ještě 

tombola, do které věcné ceny věnovalo mnoho místních firem a 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEHLED  KULTURNÍCH  A SPORTOVNÍCH AKCÍ  5-12/2017 DOLNÍ LOMNÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM  SVOZU  KOMUNÁLNÍHO  ODPADU  DOLNÍ LOMNÁ 

1 x ZA 3 TÝDNY: 
28.8.2017 9.10.2017 20.11.2017 

18.9.2017 30.10.2017 11.12.2017 

                        

HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ODPADU 
(v pytlích)   - papír, plast 

Svozové dny: 

(středa) 

13.9.2017 8.11.2017 

11.10.2017 6.12.2017 

 

NEBEZPEČNÝ  ODPAD A OBJEMOVÝ ODPAD 

       Kontejnery budou přistaveny v sobotu v 7.00, svoz plných kontejnerů proběhne 

v 17.00 hodin.  

Datum sběru    Den          Stanoviště kontejnerů 

  11.11.2017  sobota Jestřábí - Řeka (Mánes) - Mlýny 

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA NEHLSEN TŘINEC, 

S.R.O. V JABLUNKOVĚ 

(Zdarma) 

 

Pondělí 07:30 16:30 hod. 

Úterý 07:30 14:00 hod. 

Středa 07:30 16:30 hod. 

Čtvrtek 07:30 14:00 hod. 

Pátek 07:30 14:00 hod. 

Sobota 07:30 12:00 hod. 

Neděle Zavřeno Zavřeno 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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