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POZVÁNÍ - ZAPROSZENIE
Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní Lomné zve všechny členy
dne 16.11.2018 ve 14.30 hod. do Hotelu pod Akáty na setkání při příležitosti
JUBILEJNÍHO 10. VÝROČÍ NAŠEHO KLUBU V DOLNÍ LOMNÉ.
Při této příležitosti nám zpestří program taneční skupina.
Bude se vybírat členské na rok 2019.
Věříme, že se této jubilejní schůze v maximálním počtu zúčastníte.
Srdečně zve Pavel Machnik, předseda

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Dolní Lomná
ve volbách do Zastupitelstva obce Dolní Lomná ve dnech 5. a 6. října 2018
Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku

722

Počet voličů, kterých byly vydány úřední obálky

471

Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany)
Volební účast

470
3043
65,24%

Pro přehled uvádíme počty získaných hlasů a počty mandátů za jednotlivé strany
Volební strana
Získaný mandát pro kandidáta
počet hlasů
1 - Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Dolní Lomnou
Jana Kufová
Marek Mohyla

780
126
116

2 - COEXISTENTIA
Josef Zubek

606
145

3 - Sdružení nezávislých kandidátů Obce Dolní Lomná
Renata Pavlinová
Alois Kawulok
Miroslav Stefek
Pavel Boháč

1657
393
248
217
182

Podrobné výsledky voleb jsou zveřejněny na internetových stránkách www.dolnilomna.eu nebo
www.volby.cz.
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
děkujeme Vám za důvěru a hlasy, které rozhodly ve volbách o tom, kdo bude po další
čtyři roky pracovat v zastupitelstvu obce. Je
to pro nás velká čest, závazek a odpovědnost.
Budeme pokračovat v započaté práci a vyvineme veškeré úsilí a snahu pro dobré fungování
naší obce, hlavně ke spokojenosti občanů Dolní Lomné. Budeme pracovat intenzivně jako
v minulém volebním období, kdy se podařilo
zrealizovat spousta práce, nepochybně i proto, že zastupitelstvo, výbory, komise a obecní úřad táhli za jeden provaz a měli na mysli
hlavně rozvoj obce. Touto cestou děkujeme
všem, kteří pracovali v uplynulém volebním
období pro obec Dolní Lomná, zejména členům zastupitelstva, výborům, komisím a pracovníkům obecního úřadu za dobře odvedenou práci a ochotu vůči občanům. Děkujeme
všem, kteří se zapojili do práce pro veřejnost,
oběma základním a mateřským školám, Klubu

důchodců, SDH, SSK, TJ, KST, Mysliveckému
klubu, Českému svazu včelařů, členům spolků,
klubů, jednot apod. Všem, kteří mimo svou
práci věnují svůj volný čas obci, dětem, mládeži a občanům. V neposlední řadě děkujeme všem našim občanům, kteří se zapojili do
veřejného života obce a podílí se na přípravě
a organizaci kulturních a sportovních akcí.
Zvláštní poděkování patří panu Pavlu Boháčovi, místostarostovi obce v období od 2002
do 2018, za veškeré úsilí a vždy svědomitě
odvedenou práci pro obec a občany Dolní
Lomné. Svým postojem, umem, pracovitostí
a ochotou odvedl pořádný kus poctivé práce
pro rozvoj obce a dobro občanů.
Přejeme panu Boháčovi hlavně pevné zdraví,
štěstí a co nejvíce spokojenosti, bylo nám ctí
a potěšením spolupracovat.
Zastupitelstvo obce

16 LETÉ OHLÉDNUTÍ
V knize Kazatel v Bibli se píše: Všechno má
svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj
čas. Také můj čas v zaměstnání u LČR s.p. jako
revírníka se v roce 2016 mým důchodovým
věkem na podzim naplnil. Ještě jsem dokončil
tzv. hospodářský rok, provedl evidenci všech
prací a těžby provedené za rok 2016, zaučil
svého nástupce a od 1.2.2017 jsem odešel do
důchodu.
Podobně je tomu také s moji činností v zastupitelstvu obce Dolní Lomná. Byl jsem členem
obecního zastupitelstva v prvním období po
sametové revoluci a pak od roku 2002 do letošního podzimu 2018. Ještě jsem podpořil
svoji kandidaturou současné vedení obce Dolní Lomná, protože je hodně rozpracovaných,
užitečných a dobrých projektů pro Dolní Lom-

nou a bylo by škoda, kdyby se neuskutečnily.
Ale moje životní a rodinná situace se vyvinula
tak, že nebydlím v Dolní Lomné a hlavně jsme
s manželkou slíbili už hodně dříve jedněm bezdětným manželům, že se o ně v jejich stáří
(pan má 90 a jeho žena 87 let) postaráme. Pomáháme jim už několik let s topením a zajištěním paliva, se zahradou, návštěvami lékařů
a vůbec se vším potřebným. Z těchto důvodů
jsem uvolnil svůj mandát získaný v letošních
volbách spolu s dalšími členy Sdružení nezávislých kandidátů Obce Dolní Lomná, kteří
získali celkem 54,45 % hlasů. Děkuji za tyto
Vaše hlasy, které mi osobně potvrzují správný
směr a dobrou práci těchto nezávislých kandidátů. Přeji paní starostce, a předpokládám
že bude opět starostkou, aby dále vedla naši
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obec stejně obětavě a svědomitě, jako dosud
a věřím, že všichni rozumní, moudří a pracovití zastupitelé ji podpoří. Dolní Lomnou mám
velmi rád, přirostla mi k srdci, vždyť jsem zde
se svou rodinou prožil 35 let krásného života.
Přeji novému zastupitelstvu Dolní Lomné
úspěšné zvládnutí nového volebního období,
mnoho tvůrčí a užitečné práce pro tak krásnou
obec, jakou Dolní Lomná je. Vám všem, kteří

v Dolní Lomné bydlíte nebo se tam jezdíte rekreovat držím palce a vyprošuji pro Vás, aby
jste dobře, spokojeně, radostně, úspěšně,
zdravě a šťastně žili se svými rodinami v této
malebné, krásné a rozvíjející se horské vesnici.
Mějte se moc fajn, určitě Vás rádi s manželkou navštívíme a dá-li Bůh, se k Vám jednou
vrátíme.
Pavel Boháč

STOLETÉ VÝROČÍ ČESKÉ STÁTNOSTI
Letos v říjnu uplynulo sto let od data, kdy
nová republika na mapě Evropy vykročila
s nadějemi na cestu dějinami. Za toto historické období se několikrát změnily její hranice
i název. Střídaly se režimy, docházelo k převratům, které ovlivňovaly nejen politickou
a ekonomickou situaci státu, nýbrž velkou
měrou osudy jednotlivců. V časech dobrých
dbali lidé na prosperitu svých rodin a přispívali k rozkvětu své země, v pohnutých dobách
plných zoufalství si uchovali víru v lepší budoucnost.
Přejme si, aby Masarykův odkaz v podobě
suverénního státu přetrval i v současném
globalizovaném světě a aby se naplnila jeho
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představa demokracie, která „není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti“.
Masaryk zformuloval i svou představu smyslu
lidského bytí, která má širší platnost: „Život
měříme příliš jednostranně; podle jeho délky
a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to,
jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu
naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si
nic z toho, že sami žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti“. ... „Šťastný je ten,
kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten,
kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit
své ideály“. Jeho slova jsou hodna zamyšlení
v jakékoli době.
Připravila M. Křenková

Zdroj: Internet

Dolní

XI. EUROREGIONÁLNÍ JARMARK v Dolní Lomné
V dnešní hektické době, v době globalizace
a internetového a mediálního světa se stále
častěji vracíme do historie, ze které se učíme
a čerpáme inspiraci.
Lidé na vesnici nikdy neměli jednoduchý život, museli vyvinout velké úsilí, aby zabezpečili důstojnou existenci sobě i svým rodinám.
Určitě neměli takové nároky, jaké máme na
každodenní potřeby my dnes. Neznali internetový nákup, zdroj obživy řešili mnohdy
směnným způsobem, později za peníze. A tak
postupem doby vznikaly trhy a jarmarky, kde
si mohli kupující zboží předem ochutnat či
vyzkoušet a teprve v případě zájmu zaplatit
a odnést či odvést domů. A obdobně jsme
chtěli ukázat obchodování i na jarmarku
v současné době. Účastníci si tak mohli opatřit ne zcela běžné věci, které upadly v zapomnění, mohli vidět stará vesnická řemesla
a výrobky, zažít pravou jarmareční atmosféru.
Sobota 6.10.2018 se těšila již po jedenácté
tomuto jarmarečnímu veselí. Spolupořadatelem letošního jarmarku byla Asociace soukromého zemědělství Těšínské Slezsko. Do akce
se rovněž aktivně zapojil Český svaz chovatelů Jablunkov a Občanské sdružení Koliba.
Letošní Euroregionální jarmark byl tematicky
zaměřen na téma školství. Tradiční akci zahá-

jily svým nádherným kulturním vystoupením
děti obou základních škol a mateřských škol.
Poté jsme mohli zhlédnout humornou scénku
v podání místního divadelního souboru pod
názvem „Kontrasty školství“ v režii manželů
Mruzkových. Návštěvníci mohli shlédnout
v Lomňanském muzeu poutavou výstavu
k nové pohádce „Když draka bolí hlava“, ve
které si zahrály i naše lomňanské děti. Jarmarku se zúčastnili řemeslníci z Polska, Slovenska a České republiky. Vystoupil Folklorní
soubor Mionší a Cimbálová muzika Mionší
a jejich hosté soubory Maliniorze a Kotarzanie. Na podiu proběhla ukázka zpracování
vlny a stříhání ovcí, nechyběl trh domácích
zvířat pod taktovkou Asociace soukromého
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zemědělství Těšínské Slezsko a také závody
formanů, které proběhly v gesci p. Miroslava
Stefka. Program byl obohacen o hulánskou

jízdu. Večerní doprovodný program vyplnila
kapela BLAF. Po něm následovala diskotéka,
kterou provázel p. Młynek.

Poděkování si zaslouží sponzoři našeho jarmarku za jejich velkorysost a podporu.
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ –
KRAJSKÝ ÚŘAD, PILA KAWULOK, ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JABLUNKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŠAŘISKA, FARMA PROKEŠ, FIRMA LACH, FIRMA ROBERT SZOTKOWSKI, LESY ČR,
s.p. RADEGAST, CHATA SEVERKA, LYŽÁRSKÝ KLUB SEVERKA, P. BULAWA – BUKOVEC, JOSEF
KLEINWÄCHTER, FRÝDEK – MÍSTEK, HORSKÁ CHATA KAMENITÝ, HORSKÝ OTEL NOVÁ POLANA, DOLNÍ LOMNÁ, RELAX V ÚDOLÍ DOLNÍ LOMNÉ – P. KULTÁNOVÁ, URSUS – ZÁŽITKOVÉ
CENTRUM, RESTAURACE MÁNES, PENZION BESKYDKA, HOSPUDKA DOMA, MYSLIVECKÝ
KLUB DOLNÍ LOMNÁ, MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ LOMNÁ, PENZION RZEHACZEK, ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK DOLNÍ LOMNÁ, P. KUBISZOVÁ – KADEŘNICTVÍ,
POTRAVINY SIKOROVÁ, AKVAHLEP METAL, P. PETR KRAUSE, WELLNES POD KYČMOLEM, FA
MANLOMKA, HORSKÝ HOTEL EXCELSIOR, ČSAD VSETÍN, o.s., BUKOVEC POD KYMPÓM, HRČAVKA o.s., P. HECZKO KARPENTNÁ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CARPATHIA, XIDYS JABLUNKOV,
CZEPCZOROVÁ JANA – DÁRKOVÁ SÍŇ JABLUNKOV, KVĚTINÁŘSTVÍ KAMÉLIE – JABLUNKOV,
P. ZWYRTEK NÁVSÍ
Mediálními sponzory byli: Hutník, Głos Ludu, Rádio Čas, Rádio Orion
Dále poděkování patří všem naším spolkům
a organizacím, a jsou to: obě školy, Klub důchodců, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Dolní
Lomná, SSK Dolní Lomná, Český svaz včelařů,
Myslivecký klub Dolní Lomná, Myslivecký spolek Novina a PZKO. Dále děkujeme zastupitelstvu obce, pracovníkům OÚ, občanům a všem
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těm, kteří přiložili ruku ke společnému dílu.
Přejeme proto našemu Lomňanskému muzeu, aby bylo živou a aktivní spojitostí bohaté minulosti se současností a také odkazem dědictví našich předků v tomto tvrdém
a drsném kraji, ale přesto výjimečném a krásném…

Dolní

7

Dolní

8

Dolní

9

Dolní

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lomná za odstranění stromu, který spadl
při velkém větru u našeho rodinného domu.
Kowalczuk Vladislav

OZNÁMENÍ
Od 26.10.2018 se otvírací doba knihovny v Dolní Lomné mění z pátku na pondělky, to
znamená, že v pátek 26.10.2018 už knihovna nebude otevřená, až 29.10.2018 ve stejné hodiny, tj. 13:30-17:00. Tato nová otvírací doba bude trvat až do odvolání, pravděpodobně do května 2019.
Děkujeme za pochopení.
Knihovník Radoslav Gomola

Informace k nájmu hrobových míst
na veřejném pohřebišti v Jablunkově
Vážení občané,
vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy o nájmu hrobových míst byly sjednávány na dobu
určitou, je třeba, abyste si zkontrolovali platnost své smlouvy a před koncem data ukončení platnosti se dostavili na MěÚ v Jablunkově, kde bude s vámi uzavřená nová smlouva.
Pronajaté hrobové místo můžete rovněž převést na osobu blízkou či jinou osobu, abyste
předešli případným nesrovnalostem v rámci
řízení o pozůstalosti hrobového zařízení.
Rovněž žádáme dědice, kterým hrobové zařízení připadlo v řízení o pozůstalosti, aby se
dostavili k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.
Zároveň upozorňujeme, že jako nájemci hrobového místa jste povinni řádně a včas hradit
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pronajímateli za užívání hrobu a služby spojené s nájmem dle platného ceníku, tudíž si
zkontrolujte, zda máte platbu za pronájem
hrobového místa uhrazenou.
Dále žádáme všechny nájemce hrobových
míst a ostatní občany, kteří hřbitov navštěvují, aby se řídili řádem veřejného pohřebiště.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. 558
340 625 nebo se dostavte osobně na Městský úřad v Jablunkově kancelář č. 312 (nová
budova 2. patro), a to v úřední dny pondělí
a středa od 8,00 hod. do 17,00 hodin, úterý
od 8,00 do 13,00 hodin.
Jana Lancová
referent odboru odbor místního hospodářství
Městského úřadu v Jablunkově

Dolní

Depistážní činnost u seniorů
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu, který probíhá již od září loňského roku
a je zaměřen na aktivní depistážní činnost sociálních pracovníků Městského úřadu v Jablunkově.
Depistáž je vědomé, cílené vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením
(např. z důvodu věku) nebo jinou sociální událostí v jejich přirozeném prostředí.
Vzhledem k tomu, že v současné době již depistáže u seniorů na území města Jablunkova
proběhly, zaměří se činnost sociálních pracovníků v rámci výkonu přenesené působnosti
i na okolní obce, které jsou součástí správního
území obce s rozšířenou působnosti Jablunkov.
Od konce října 2018 bude projekt pokračovat
na území obce Dolní Lomná.
Předmětem depistáže budou návštěvy u občanů ve věku 80 a více let – v obci Dolní Lomná
se jedná o 29 seniorů. Tato cílová skupina

byla vybrána z toho důvodu, že právě tito občané mohou mít vzhledem k vyššímu věku či
zdravotním potížím problém navštívit úřad
osobně, a tak sociální pracovnice navštíví je
– v jejich domácím prostředí.
Před samotnou depistáži bude občanům zaslán informativní dopis, jehož přílohou bude
i oznámení o datu a hodině návštěvy u seniora, včetně kontaktu na sociální pracovnici,
která bude depistáž provádět.
Konkrétně bude depistáž probíhat tak, že se
příslušná sociální pracovnice nejdříve prokáže platným služebním průkazem Městského
úřadu v Jablunkově. Následně formou rozhovoru probere s občanem (popř. i s osobou
pečující) jeho životní situaci a potřeby v oblasti sociálních věcí. Adekvátně tomu pak
poskytne občanovi informace o dostupnosti
a možnostech využití sociálních služeb, poskytne mu poradenství na úseku sociálních
dávek apod.
Zapojení do tohoto projektu je zcela dobrovolné a záleží pouze a jen na každém oslo-
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veném občanovi, zda nabízenou možnost
poradenství a pomoci sociálním pracovníkem přímo u něho doma využije či nikoliv.
Bližší informace budou uvedeny v informativním dopise, který obdrží každý oslovený
senior ve věku 80 a více let. Rovněž Vám je rádi

poskytneme na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - a to v pondělí a středu od 8.00-11.00
hod. a od 12.00 -16:30 hod., na telefonních
číslech 558 340 652, 558 340 654, 558 340 618.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Jablunkov

Tradiční Lomňanský jarmark očima našeho
klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná
Na všech akcích, které organizuje náš Obecní
úřad Dolní Lomná, se vždy účastní velký počet
návštěvníků. Nejinak tomu bylo i na XI. ročníku
Euroregionálního jarmarku, zejména proto, že
počasí této akci přálo a že byla jako vždy dobře
připravená. I když se jarmark tentokrát konal
v menším prostoru, než obvykle, nikomu to
nevadilo. Kulturní program, který byl na vysoké úrovni, uváděli p. Karel Skupień a Zdeněk
Mruzek se svou manželkou. Celý předvedený program nemůžeme hodnotit jinak než na jedničku.
Náš hlavní sortiment tvořily jako vždy výborné
koláče od našich babiček, káva, čaj a něco ostrého. Děkuji všem, kteří přispěli svými dary,
upekli koláče nebo věnovali ﬁnanční příspěvky. Nesmíme zapomenout poděkovat celému
výboru KD a hlavně prodávajícím a organizátorům za přípravu a prodej.

Při této velké akci byly i komunální volby. My
již víme, že náš favorit p. starostka bude ve své
funkci pokračovat i v dalším období. K tomu
jí blahopřejeme a přejeme hlavně zdravíčko,
aby zase mohla zvládnout tento náročný úkol.
Věříme, že bude pokračovat se stejným elánem
jako dosud a bude nadále dobře reprezentovat
naši překrásnou vesničku Dolní Lomná.
Ještě chci připomenout našim členům, že dne
16.11.2018 ve 14.30 hod. proběhne výroční
schůze v hotelu pod Akáty, kde se budou vybírat členské příspěvky.
Připomínám ještě 6.12.2018 tradiční Mikuláš
v restauraci Mánes ve 14.30 hodin. Prosíme
přinést nějaký dárek do tomboly.
Děkuji

Pavel Machnik, předseda

URSUS
Již po několikáté navštívili žáci naší školy
zážitkové centrum URSUS. Interaktivní expozice vždy poskytnou žákům nové a zajímavé
informace o přírodě v okolí jejich domova.
Přírodniny, které děti běžně bez povšimnutí
míjejí po cestě do školy nebo při hrách se
svými kamarády, najednou vidí v úplně jiných
souvislostech a uvědomují si jejich jedinečnost, krásu a důležitost.
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Pro žáky byl připraven výukový program zaměřený především na šelmy v Beskydech. Zajímavým a poutavým způsobem byla žákům
představena tři vzácná a často mýty opředená zvířata – rys, vlk a medvěd. Děti odcházely
patřičně hrdé na to, že právě v tady v Lomné
žijí, jako na jediném místě v České republice,
tyto tři šelmy pohromadě.
Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná

Dolní

Knihovna Třinec
V úterý 11. září navštívili žáci 2. až 5. ročníku
knihovnu v Třinci. Moderní budova s příjemným a zajímavým interiérem, skýtajícím dětem možnost „vypustit“ trochu energie, nás
překvapila nabídkou svých služeb a aktivit.
Kromě možnosti vypůjčit si knihy a časopisy,
zaujala děti možnost vypůjčení si stolních
a strategických her a také audioknih. Taktéž
nabídka akcí pořádaných knihovnou je velmi
pestrá a jak sami žáci konstatovali „ do Třince
to není od nás z Lomné daleko“.

Příjemné a usměvavé paní knihovnice seznámily žáky s pravidly pro vypůjčování knih, pomohly jim při zorientování se v jednotlivých
odděleních knihovny a ochotně odpovídaly
na zvídavé dotazy dětí.
Pro naše žáky byl taktéž připraven zajímavý
doprovodný program, zaměřený na rozvoj
čtenářství, vztahu ke knihám a informacím.
Děkujeme zaměstnancům třinecké knihovny
za příjemně a zajímavě strávené dopoledne.
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Dolní

Výchova ke čtenářství
Ve středu 3.října 2018 zavítala do naší školy
vzácná návštěva – autorka dětských knih,
paní Zuzana Pospíšilová. Tato spisovatelka,
která ve své tvorbě vychází z letitých zkušeností dětské psycholožky, již několik let
nabízí na stránkách svých knih dětem úžasné
příběhy plné dobrodružství, ale také návodů
jak řešit pro ně tak závažné problémy kamarádství, školního prospěchu, strachu z neúspěchu, nezájmu rodičů, apod. I žáci naší
školy znají tituly této autorky. O to zajímavější
pro ně byla možnost setkat se s „živou“ spisovatelkou. Interaktivní beseda, kterou si pro
žáky naší školy paní Pospíšilová připravila,
děti nadchla. Připravené úkoly nenásilnou
formou povzbuzovaly ke čtení a získávání informací o světě kolem nás. Ocenění odborné
veřejnosti, které tato autorka již několikrát

získala, ji právem patří. Našim přáním může
být jen to, aby takových osobností mohli naši
žáci poznat co nejvíce.
Kolektiv pedagogů ZŠ

Projekt „Rozkvetlá škola”
W roku szkolnym 2017/2018 wzięliśmy udział
w projekcie „Rozkvetlá škola”, w nim brały
udział szkoły z powiatu Frydecko – Misteckie-
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go. Celem było upiększyć wizerunek szkoły.
Naszej placówce udało się uzyskać świetne
drugie miejsce w powiecie.

Dolní

Jesienna wystawka
Trwa piękna, złota i kolorowa jesień. Również
w naszej szkole zapachniało jesienią. Uczniowie klas I – V wykazali się zdolnościami kompozycyjnymi. Z jesiennych darów wykonana

została wystawa jesienna. Mogliśmy podziwiać różne dary jesieni: dynie, zioła, kwiaty,
jarzyny,.... Dzieci przygotowały też przepisy na
potrawy z przyniesionych owoców i warzyw.
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Dolní

„Święto Pieczonego Ziemniaka“
Dzieci z zaprzyjaźnionych przeszkoli z Milikowa
i Dolnej Łomnej lubią się razem bawić, bo przyjaźń to ważna rzecz. Dzieci z obu przedszkoli
spotykają się już ładnych parę lat. Tak więc
przedszkole Milików zaprosiło dzieci z Łomnej
w czwartek 20.9. na „pieczoki“. Najpierw zwiedziliśmy przedszkole, przedewszystkim salę
pełną zabawek a potem udaliśmy się na łąkę
koło Domu PZKO, gdzie paliło się już ognisko
i pachniało dymem.
Gdy ziemniaki piekły się w ognisku, dzieci
wzięły udział w różnych grach i zabawach,
w których głównym bohaterem był, jak inaczej, ziemniak. Przedszkolaki rzucały ziemniakiem do celu, podawały go sobie w dwóch rzędach ponad głową lub zorganizowały slalom
z ziemniakiem na łyżce. Wspólne zabawy były
świetną okazją do integracji dzieci obu przed-
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szkoli. Zakończeniem święta była degustacja
pieczonych ziemniaków „pieczoków“, a były
pyszne - z masłem, solą i serem ze szczypiorkiem. Pycha!
Dzieci z Łomnej czekał jeszcze powrót autobusem do przedszkola, wróciły bardzo
zadowolone, choć zmęczone. Dziękujemy
bardzo paniom z przedszkola w Milikowie
za zaproszenie i wspólnie spędzony czas, który przyniósł wszystkim dużo radości i wiele
pozytywnych wrażeń. Zapraszamy już teraz
do Łomnej na wiosnę, by wspólnie, jak co roku,
utopić Marzannę.
Ten słoneczny dzień pachnący pieczonym
ziemniakiem zostanie wszystkim długo w pamięci.
Przedszkolaki

Dolní

Psychologická poradna Jablunkov
Mgr. Danuta Pindurová
Ul.plk.Velebnovského 180, Jablunkov
Tel.728 484 050, mail: d.pindurova@centrum.cz

Nabízím poradenství a terapii dětem, dospívajícím a jejich rodičům, kteří hledají
řešení
různých
vývojových,
psychologických
a
vztahových
obtíží.

Psychologické poradenství a terapie v oblastech:












rodinná terapie – (problémy v rodině, se sourozenci, podpora v těžkých
situacích - úmrtí v rodině, velká ztráta, nehoda, rozvod, šikana,...)
zvládání náročných životních situací vyvolaných náhlou změnou či
stresovou událostí (ukončení vztahu, vážná nemoc, ztráta zaměstnání…)
nebo spojených s jednotlivými fázemi lidského života (období dospívání,
těhotenství, narození dítěte, samota po odchodu dospělých dětí z domova…)
vztahové problémy – v partnerství, manželství, rodině, zaměstnání…
výchovné a komunikační problémy v rodině (téma hranic, motivace dětí,
odměn a trestů, výchovných stylů, spolupráce rodičů na výchově...)
školní obtíže (adaptace na MŠ, ZŠ, vztahy v kolektivu, s učiteli, zvládání
školní docházky, školní zralost a školní připravenost)
vývojová témata (separační úzkost, období vzdoru, puberta)
emoční nevyrovnanost (labilita, úzkosti, strachy)
výchovné obtíže (neklid, zlobení, ADHD – porucha pozornosti
s hyperaktivitou a impulzivitou, hůře zvladatelnými projevy v chování, náročné
osobnostní rysy dítěte)
psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, bříška)

NABÍZÍM:
Poradenství - krátkodobá pomoc v konkrétních a poměrně běžných situacích dětí a jejich rodičů
nebo dospělých

Psychoterapii, rodinnou terapii, individuální terapii - vhodná při dlouhodobějších nebo
závažnějších obtížích, více spojených s osobností člověka, jeho vztahy, cílem je změna vnitřního
prostředí člověka

Psychodiagnostika – orientační

diagnostická vyšetření dětí, školní zralosti
připravenosti, laterality, rodinného prostředí, vztahů v rodině, vyšetření profesní orientace

a

školní

Skupinová práce – skupinová nebo individuální, zaměřená na rozvoj dovedností potřebných pro
nástup do školy, cvičení koncentrace pozornosti (programy HYPO, KUPOZ)

K první konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky č. 728
nebo e-mailem d.pindurova@centrum.cz.

484 050
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Dolní

Bieg przełajowy
Po raz kolejny w ostatnią sobotę września odbyły
się Biegi Przełajowe w Łomnej Dolnej, organizowane przez miejscowy Klub Sportowy . W imprezie tej wystartowało ponad 80 osób, również
siedmiu uczniów z naszej szkoły wzięło udział.
W rywalizacji dziewczyn najszybciej przebiegła
Klaudia Podešva ( 1.miejsce), zaś na 3. miejscu zameldowała się Barunka Sihelníková.
Do pierwszej dziesiątki znalazły się jeszcze –
Adélka Sihelníková oraz Joanna Nogły.
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Wśród chłopców w kategorii młodszej na
3.miejscu uplasował się Szymon Cieślar, równocześnie w kategorii starszej linię mety na
3. miejscu przekroczył Franciszek Jopek. Natomiast w kategorii najmłodszych chłopców
Marek Cieślar zajął 5. miejsce.
Gorące brawa dla wszystkich zawodników!
Cieszymy się na następne edycje.
Uczniowie

Dolní

Hasiči Dolní Lomná informují
Vážení občané,
časy se mění; dnes nás na každém kroku omezují vyhlášky a všelijaké zákony, které nám
něco přikazují nebo něco zakazují a prakticky
nás tímto omezují.
Proto se Vám pokusím vysvětlit několik pojmů
a udělit pár praktických rad, jak si počínat při
pálení klestí na svém pozemku.
Doba, kdy jsme mohli na svém pozemku spalovat cokoliv, je dávno pryč! V současnosti si
sami musíme dopředu zjistit, za jakých podmínek to a ono můžeme dělat. Vymlouvat se
potom například: „Jo, nám nikdo nic neřekl“
nebo „v obecním rozhlase nic takového nehlásili“ nám nepomůže.
Vypalování porostů je podle zákona o požární
ochraně133/1985Sb., striktně zakázáno.
V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle
zákona fyzické osobě pokuta až do výše 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 pálení nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc
právnické osoby a podnikající fyzické osoby
jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, včetně přijatých protipožárních opatření.
I pro občany platí, že spalování hořlavých látek
na volném prostranství (např. listí, shrabaná
tráva na zahrádce nebo klestí) je vhodné pře-

dem ohlásit na operační středisko Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
HZS Moravskoslezského kraje nabízí možnost
nahlásit pálení online 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.
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Dolní
- 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.
- Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od
objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Je zakázáno rozdělávat oheň na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
S výjimkou pro hospodářské správy a vyhrazenátábořišě 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 201/2012Sb., 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.
Když tohle shrneme, nesmíme pálit cokoliv,
nesmí nám to kouřit a zbytek obce zadýmit
kouřem, nesmíme ohrožovat sousedy rozdělaným ohněm a musíme pálení nahlásit vždy
na www.hzsmsk.cz
Hasiči Dolní Lomná toto budou s pověřením
obce kontrolovat a případné porušení zákona
řešit na místě s Policií ČR.
Velitel JSDH Dolní Lomná -Tomica Martin

Výsledky TJ
„Všichni příznivci lyžařského sportu s obdivem a závistí vzhlížejí k nové líhni lyžařů běžců
v Dolní Lomné. Ještě před pár lety se nevědělo,
že se v této malé vesničce lyžuje a nyní všichni
zasvěcení žasnou nad neuvěřitelnými úspěchy Dolnolomňanů, neboť rok co rok se trenér lyžařského oddílu Josef Waclawek vytasí
s novým lyžařským objevem“ - píše týdeník
OZVĚNY v roce 1973. Ale vraťme se na začátek.

žáci - Foldyna, mladší dorostenky – Bronislava Sikorová, starší žákyně – Milada Zdejší.
Byť jsme organizaci věnovali všechny své síly,
museli jsme čelit kritice za řadu nedostatků.

12.1.1969 TJ organizovala okresní přebor. Titul
okresní přeborník získali Zdejší Bohuslav - junior, starší dorostenci – Josef Sikora, mladší

14.2.1969 se konalo Mistrovství ČSSR v Harrachově a B. Sikorová, která se nominovala,
obsadila 8. místo.
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19.1.1969 se jel ve Svratce přebor Moravy.
Ve své kategorii B. Sikorová obsadila 4. místo a nominovala se na Mistrovství ČSSR
a M. Zdejší zajela na velmi pěkné 7. místo.

Dolní
Na mistrovství vesnic 19.2.1969 v Deštné Bronislava Sikorová dojela do cíle jako čtvrtá.
Předjela během závodu 8 závodnic - v cíli se
pořadatelé s úžasem ptali, kde ta Dolní Lomná
vlastně je? Nechápali, že v tak vysoké soutěži
je někdo, o kom se vůbec neví. Výborně si vedl
i B. Zdejší, který v kategorii juniorů obsadil
2. místo, Sikora Josef dojel pátý.
Bohuslav Zdejší v běhu na 15 km lesníků v Bílé
obsadil 2. místo. Tak skončila první sezona TJ,
Bohuslav Zdejší odešel na vojnu a do oddílu
přibyli noví členové.
Už 19.10.1969 si změřili síly v Okresním v přespolním běhu, který prověřoval letní přípravu.
Ve svých kategoriích obsadili 1. místo – Milada
Zdejší, Bronislava Sikorová, Foldyna, Kaňok.
Bohuslav Zdejší 3. a Josef Sikora 4. místo.
3.- 4.1.1970 měřily své síly v PLR ve velmi
silné a vyrovnané konkurenci Milada a Bronka. 2. místo obsadila B. Sikorová a 4. místo
M. Zdejší. Toto byl mimořádně cenný výsledek,
který dával příslib dobrému umístění v nastávající sezoně.
Běh o titul Kartáčového krále se jel 10.1.1970
v Písařově. Mladší dorostenka Bronislava
Sikorová se umístila na 1. místě a Milada
Zdejší zde byla třetí, Josef Sikora pátý. Ve
štafetovém běhu kombinovaném s TJ Třinec
obsadila děvčata 1. místo.
Svými dobrými výsledky se děvčata probojovala na 1. kvaliﬁkační závod pro Mistrovství
ČSSR v Novém Městě na Moravě, kde 3.2.1970
ve své kategorii nečekaně obsadily. M. Zdejší
4. a B. Sikorová 6. místo.
7.2.1970 se měřily síly na 2. kvaliﬁkačním závodě, kde Milada i Bronka obsadily shodně
výborné 10. místo a mohly tak startovat na
Mistrovství ČSSR.
26.2 – 1.3.1970 patřil Rožnov pod Radhoštěm Mistrovství ČSSR – nebývalá atmosféra,
známé tváře lyžařského sportu a mezi nimi

2 děvčata z Lomné. B. Sikorová se umístila na
16. a M. Zdejší na 17 místě. V té době Bohuslav
Zdejší v zeleném stejnokroji obsadil 1. místo
ve veřejném závodě ve Strážnici. A sezona je
za námi, můžeme být spokojeni, už se o nás ví.
Začínáme další sezonu. Za dosažené výsledky
byla Bronislava Sikorová zařazena do reprezentačního družstva ČSSR – dorost, trenér
Waclawek má být na co hrdý.
Nebývalým problémem jsou ﬁnance, TJ zápasí s nedostatkem ﬁnančních prostředků
– závodníci nejen trénují, ale brigádnickou
činností získávají ﬁnance, aby mohli v zimě
na závody jet.
Říjen 1970 – pořádáme tradičně přespolní běh.
Ve svých kategoriích se umístila: Bronislava
Sikorová 1. místo a Milada Zdejší 1. místo,
Josef Sikora 4. místo, Petr Byrtus 5. místo.
26.12.2070 startovali lyžaři běžci na 1. kvaliﬁkačním závodě Beskydské župy v běhu na
lyžích na Pustevnách a opět dokázali, že jsou
na boje dobře připraveni. Ve svých kategoriích obsadila M. Zdejší 3. místo, B. Sikorová
1. místo, Josef Sikora 4. místo.
Leden 1971 Třeštík – 130 závodníků – z toho ve
své kategorii Josef Sikora 2. místo, M. Zdejší
5. místo, B. Sikorová 1. místo.
23.1.1971 se konalo Mistrovství ČSR ve Mšeně.
S umístěním ve své kategorii M. Zdejší 6. místo
a B. Sikorová 5. místo jsme byli spokojeni.
7.2.1971 na těžkém sněhu se jel závod
„100 let Valašského Meziříčí“. Naši běžci opět
nezklamali. Ve své kategorii obsadila M. Zdejší
3. místo, B. Sikorová 1. místo, Josef Sikora
7. místo a B. Zdejší 5. místo.
12.2.1971 Mistrovství ČSSR Zadov - nominovaná M. Zdejší obsadila 11. místo a B.Sikorová
4. - 5. místo. Jako kombinovaná štafeta Severomoravského kraje si vyjely 2. místo.
25.2.1971 – mezinárodní závody Johangeorgstadt / NDR/ – s reprezentačním družstvem

21

Dolní
starovala B.Sikorová a obsadila 18.místo na
3 km trati a 26.2. na trati 5 km 17. místo.
28.2.1971 jako členka štafety Československa
je naše B. Sikorová na 6. místě
9.3.1971 bojovala děvčata na Mistrovství ČSR
na Božím Daru. Na rychlém sněhu obsadila B.Sikorová medailové 3. místo a M. Zdejší
4. místo.
21.3.1971 naši lyžaři startovali na populárním
závodě „Polomská třicítka“, kde kromě soupeřů museli bojovat i s naprosto nevyhovujícím sněhem. Přesto dosáhli výborných
výsledků: ve svých kategoriích B. Sikorová
1. místo, M. Zdejší 1. místo, Josef Sikora 3. místo a B. Zdejší 5. místo.
Výroční členskou schůzí jsme ukončili sezonu. Na schůzi byl přednesen plán práce, který
kromě trenérské činnosti zahrnoval i posílení
už tak dobrých vztahů s družebním TJ ROW
Rybnik. Tato spolupráce nám umožňovala
seznámit se s novými tréninkovými meto-

dami, zejména začlenění kolečkových lyží
do tréninkové přípravy. Kolegové z PLR se rádi
podělili i o veškeré znalosti, vždyť v jejich TJ
bylo lyžování a lyžařské vybavení na profesionální úrovni. Brigádnická činnost dostala
za cíl získání prostředků na nové lyže, vosky
a cestovné na závody. Byly vytýčeny nové běžecké trasy. Jejich úprava a to především
v zimním období, byla velmi náročná, kdy
údržba zabrala nebývalé množství času .
Jedním z úkolů bylo seznámení veřejnosti
s činností TJ a to formou výstavky diplomů
a pohárů.
Mění se i vedení TJ a do čela byl zvolen jako
předseda Bohuslav Zdejší., Josef Waclawek
se tak může plně věnovat trenérské činnosti.
Byl proveden nábor nových členů. Do kolektivu přicházejí: Radomír Klenk, Jaromír
Wašut, Marie Waclavková, Jana Bielešová,
Alois Kawulok, Zbigniew Kawulok, p. Šigutová.
p. Šigutová

Opowiado Anna Chybidziurowa
łO ﬁgurze Świyntego Antoniczka
Matka powiadała: „Rzykej do Świyntego Antoniczka, coby ci dobrego chłopa doł a cobyś
sie wydała“. Ale łuna rzyko, rzyko, a tu łuż
sztyradwacet roków, piyńdziadwacet. Matka
pado: „Jej, za wczasu z chlebym do pieca,
zajim sie ruszo, bo potym łuż nieskoro“. A ta
rzyko, a rzyko.
Ale trzeba było biylić. Tóż biylić. Wykludzila
wszecko i tego Świyntego Antoniczka., a położiła go na łokno. A łokno było łodewrzyte,
dy sie biyli. A jakisi ksiónżyn szło popod to
łokno, bo tam była główno cesta. A łuna go
niewidziała, ale se myśli ło tej ﬁgurze: „Ty mi
tu jeszcze bejesz zawadzać. Jo już teli roków
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rzykóm, a ty mi tu fórt bejesz na oczach stoć!“
A drap go a fuk ś nim na pole. A jymu to spadło
prawie na rynce.
A wlóz do jizby, i powiado: „ łOto wóm ﬁgurka
spadła“. A ta tako czyrwióno była, rozjondrzóno i łokropnie sie mu łuzdała, że je gańbliwo.
I zebroł se jóm, i było wiesieli. Jej, toście
mieli widzieć, jako tam tancowali. Kany jaki
zwiyrzynta, wszecko, kole tego burgu jyny
sie tak tocziło - kónie, byki, krowy, świnie co na świecie żiwe, myntle,muchi. Jyny tak
bzuczało.
Ze stejnojmenné knihy prof. K.D. Kadlubce
vybrala M. Křenková
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci
říjnu.
Składamy życzenia
solenizantom urodzonym
w październiku.
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