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Dolní Lomná – Jubilejní 20. ročník 
Běhu na Kozubovou byl vskutku 
rekordní. Závodu se zúčastnilo 
nejvíce závodníků za celou his-
torii běhu a to 274. Do historie se 
však především zapíše vítězný čas 
Marka Chrasciny, který překonal 
„vousatý“ traťový rekord Vlada 
Macečka z roku 2003, a to o celých 
24 sekund!

Rekord padl, ačkoliv teploty v neděli dosaho-
valy k třicítkám, ale alespoň v lesních pasá-
žích, kterých je na trati většina, bylo příjemně. 

Závodníky čekala 5 km trať s 500 m převýše-
ním. 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 turistic-
ké chatě na Kozubové.

Mužskou kategorii, jak již bylo řečeno, vyhrál 
Marek Chrascina, závodící v barvách 1. běžec-
kého Jablunkov, mistr republiky v běhu do vr-
chu, účastník mistrovství svět i Evropy. Vyhrál 
v novém traťovém rekordu, který držel Vlado 
Maceček již 16 let. Druhým v cíli byl Tomáš 
Lichý, z týmu Splašení Goroli, který vyhrál 
Kozubovou již 3-krát a který je rovněž mno-
honásobným reprezentantem ČR v běhu do 
vrchu. Třetím v cíli byl Marek Causidis z BUFF/
Salamon Team, jeden z našich nejlepších ul-
tra sky maratonců, který dokázal, že i tato, 
pro něj sprinterská délka trati, není problé-
mem. Ženám vládla Eva Galaczová, která Ko-
zubovou vyhrála již počtvrté za sebou a to ve 
výborném čase, který jí zařadil na šesté místo 

historických tabulek běhu. Druhou 
v cíli byla Adéla Voráčková z Kilpi, 
velmi úspěšná závodnice Spartan 
Race extrémních závodů. Třetí sko-
čila Kateřina Bluchová z Ostravy, 
vítězka kategorie Ženy B.

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 84 let a Pavel Slowiaczek ve věku 79 let! 

Závodu se každým rokem účastní i počet-
ná skupina běžců z okolních států, Polska 
i Slovenska.

Na startu byl i Bronislav Walek z Hrádku, který 
jako jediný absolvoval všech 20 ročníků Běhu 
na Kozubovou. 

Závod byl i letos součástí svatoanenské pouti 
a tak mnoho poutníků vytvořilo v cíli vynika-
jící atmosféru.

Vyhlášení výsledků bylo u muzea v Dolní Lom-
né a potom následovala ještě tombola, do 
které věcné ceny věnovalo mnoho místních 
firem a živnostníků, za což jim vřele děkuje-
me. Kromě toho každý předem přihlášený 
účastník obdržel tričko s logem závodu a bě-
žel se svým jménem na čísle.

Závod komentoval Roman Wróbel, skvělý mo-
derátor, starosta Bystřice a stříbrný medailis-
ta z mistrovství Evropy v kulturistice veteránů.

Vítězové jednotlivých kategorií si odnes-
li finanční prémií, medaili s logem závodu 
a diplom. Tyto ceny byly předány starost-
kou obce Dolní Lomná, Renatou Pavlinovou 
a generálními sponzory, TCL DigiTrade a Pila 
Bocanovice.

BĚH NA KOZUBOVOU
Český pohár v běhu do vrchu - 28. 7. 2019

TJ Dolní Lomná 
 

 
OFICIÁLNÍ 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  
 

Dolní Lomná – Kozubová, neděle 28.7.2019 
MARATONSTAV český pohár v běhu do 

vrchu 
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Chtěl bych taktéž touto cestou poděkovat 
všem pořadatelům, sponzorům a hlavně di-
vákům, že přispěli k úspěšnému uspořádání 
závodu.

Stanislav Marszalek, ředitel závodu
Podrobné informace včetně fotogalerie:

www.behnakozubovou.cz
www.facebook.com/BehNaKozubovou
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Lomňanští důchodci z Klubu důchodců při 
OÚ Dolní Lomná hodnotí další letošní zájezd, 
který se uskutečnil dne 26. 7. 2019. Byl to letos 
druhý zájezd a to do Jaworzynky, Istebné a na 
Hrčavu-Trojmezí. 

Nejprve jsme zastavili v Jaworzynce. Za obrov-
ského vedra jsme doplnili tekutiny a pořídili 
nějaké občerstvení v obnovené hospodě. 
Hlavně jsme toužili po pivečku a oni měli 
slušný výběr – tři druhy tohoto moku. Po 
osvěžení jsme pokračovali do Istebné, kde 
jsme si prohlédli kostel, kterým nás prováděla 
průvodkyně. Zajímavě nám povyprávěla, jak 
vzniklo toto krásné dílo. Po prohlídce jsme 
šli do Muzea krajek a různých řemeslnických 
výrobků hned vedle kostela. Byla tam také 
velice příjemná průvodkyně, která nás sezná-
mila s historií tohoto muzea. Jeho raritou je 
největší krajka na světě a my jsme se dozvě-
děli, jak vznikla. 

Další zástavka byla dle přání našich členů na 
Hrčavě – Trojmezí. Minule jsme přijeli z české 
strany, nyní to bylo opačně - z polské strany, 
což bylo o hodně blíž na Trojmezí od našeho 
autobusu, asi 600 m pěšky k naší chatě, kde 
celá akce končila. Opět byl připraven výborný 

guláš, venku v kotli, kde si každý mohl při-
dat, bylo to v ceně zájezdu. Zakoupit jsme si 
mohli pivo, placky, koláče atd. Tento den byl 
svátek Anny, takže jsme pogratulovali našim 
Aničkám a pak se pořádně slavilo. Naše členka 
výboru Katka nám všem připravila překvapení 
v podobě dvou harmonikářů ze Slovenska, 
kteří to pořádně roztočili. Naši důchodci se 
nedali zahanbit a předvedli, jak ještě umí tan-
čit, no, prostě to nemělo chybu. Zůstali jsme až 
do 18.30, kdy byl stanoven odjezd domů. Kdo 
měl potíže s chůzí, mohl se svézt autem, ale 
většina šla pěšky, nebylo to tak daleko – 600 m. 

Poděkování patří hlavně naší člence Katce 
Sikorové a také Krzysztofovi, který byl celé 
akci nápomocen. Dle vyjádření našich účast-
níků byl zájezd hodnocen na jedničku. Dlouho 
jsme se tak dobře nebavili, a tak by to mělo 
být, že jednou za čas hodíme naše starosti za 
hlavu, že. 

Co nás čeká ještě v letošním roce? Je to 
tradiční Lomňanský jarmark 5. 10. 2019, 
který pořádá Obecní úřad Dolní Lomná. Zase 
zajistíme prodej, věříme, že naše babiččiny 
koláče nebudou chybět. Dále dne 16. 11. 2019 
ve 14.30 hodin bude výroční členská schůze 

v Hotelu pod Akáty, další 
akcí je Mikuláš pro naše 
členy v restauraci Mánes 
dne 6. 12. 2019 ve 14.30 
hodin, kde bude výměna 
dárečků. 

Myslíme, že v letošním roce 
byla naše činnost velmi 
bohatá a věříme, že i v dal-
ších letech se nám podaří 
organizovat takové výborné 
akce. 

Pavel Machnik 

Zájezd Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná
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Novou sezónu náš oddíl zahájil 1. 5. 
2019 prvním tréninkem a Valnou hro-
madou. Nyní naši sportovci v rámci 
přípravy na hlavní zimní sezónu se 
účastní závodů pořádaných okolními 
sdruženími a obcemi.

Agnieszka Szotkowská a Tobiáš 
Solowski už absolvovali náročné 
soustředění v Liberci, kde vyrazili 
s Fénix SKI team Jeseník, navíc Solow-
ski dvoutýdenní soustředění ve Vyso-
kých Tatrách. Prvním závodem pořá-
daným našim oddílem byl Běh na 
Kozubovou. Závodu se účastnila pětice 
našich sportovců a nejlepší, a to čtvrté 
místo obsadila Kawuloková Teresa 
mezi juniory.

Následující sobotu 3. 8. 2019 se dorost 
zúčastnil náročného v ýjezdu na 
Praděd. V rámci závodu Ski rollclasics 
Silvini se jim dařilo a v celkové kategorii 
dorostu obsadil Tyl sedmé, Agnieszka 
čtvrté a Małgosia páté místo. V kate-
gorii mužů a žen se nejvíce dařilo 
svěřencům Lukáše Bauera.

Rovněž v sobotu ostatní sportovci 
nelenili a na „Biegu o dzbanek mleka“ 
na „Gorolskim święcie“ vybojovali pár 
cenných kovů.

Druhé místo: Podešva K., třetí: Rože-
nek Z., Roženek R. a Sihelníková A.

Ostatní sportovci se většinou umístili 
těsně pod stupni vítězů.

Nyní naše sportovce čeká společné letní 
soustředění ve dnech 21.–25. 8. 2019 
v Ostravici. Už se těšíme na Lysou horu, 
Smrk a krásnou beskydskou přírodu. 

Beata Kluzová, trenérka

Letní sezóna v TJ Dolní Lomná z.s.
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Žadatelé o kotlíkovou dotaci jsou povinni předložit 
doklad „Potvrzení o likvidaci původního kotle“. 

                    POTVRZENÍ O LIKVIDACI PŮVODNÍHO KOTLE
Majitel kotle určeného k likvidaci: 

Jméno Příjmení 

  

Ulice Číslo popisné (číslo evidenční) 

  

Obec PSČ 

  

Typové označení kotle 

 

 Jmenovitý tepelný 

výkon kotle (kW) 

 

Výrobní číslo kotle  Rok výroby  

 

 

Datum ………………………………………Podpis………………………………………….

 

Identifikace subjektu (sběrné suroviny, sběrný dvůr…) likvidujícího kotlové těleso (kotel)  

Název firmy/Jméno a příjmení  IČO 

  

Adresa PSČ 

  

 

Hmotnost kotlového tělesa určeného k likvidaci 

 

…………………….. kg 

Datum ……………………………Razítko a podpis ………………………………………… 

VZOR POTVRZENÍ
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USNESENÍ
7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2019

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.  U r č u j e 

7/242 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou  

7/243 Ověřovatelé zápisu p. Miroslav 
Stefek, JUDr. Josef Zubek

7/244 Návrhovou komisi ve složení p. Alois 
Kawulok, p. Marek Mohyla, Mgr. 
Jana Kufová 

II.  S c h v a l u j e

7/245 Předložený program 7. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

7/246 Čerpání rozpočtu k 31.5.2018 v pří-
jmové části 8 791 152,70 Kč a ve vý-
dajové části ve výši 6 529 398,37 Kč 
a rozpočtové opatření č. 1 ve výši  
95 446 573,00 Kč v příjmové části 
i ve výdajové části 

7/247 Závěrečný účet obce Dolní Lomná 
za rok 2018 v souladu s § 84, odst. 
2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, a v souladu s § 17, odst. 7 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtu v platném znění 

7/248 Učetní závěrku obce Dolní Lomná 
sestavenou k rozvahovému dni 
k 31. 12. 2019

7/249 Hospodaření Základní škola a Ma-
teřská škola Dolní Lomná 149, 
příspěvková organizace za rok 2018

7/250 Účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Lomná 149, příspěvková 

organizace, sestavená k rozvahové-
mu dni k 31. 12. 2018

7/251 Převedení hospodářského výsled-
ku ve výši 101 641,78 Kč do fondu 
rezerv – Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Lomná 149, příspěvková 
organizace 

7/252 Čerpání z rezervního fondu ve výši 
101 641,78 Kč - Základní škola 
a Mateřská škola Dolní Lomná 149, 
příspěvková organizace

7/253 Navýšení účelově vázaného příspěv-
ku pro Základní školu a  Mateřskou 
školu Dolní Lomná 149, příspěvková 
organizace ve výši 40 350,22 Kč

7/254 Hospodaření Základní školy s pol-
ským jazykem vyučovacím Dolní 
Lomná za rok 2018 a převedení 
hospodářského výsledku ve výši 
34 637,- Kč do fondu rezerv

7/255 Hospodaření Mateřské školy s pol-
ským jazykem vyučovacím Dolní 
Lomná - Przedszkole za rok 2018 

7/256 Smlouvu č. 0495256189/LCD s Čes-
kou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 
1929/62, Praha 4

7/257 Předfinancování kotlíkových půjček 
pro občany včetně projektů – Státní 
fond ŽP

7/258 Souhlas s realizací projektu „Čistění 
odpadních vod domovními ČOV“- 
čp. 92 - náhradníci

7/259 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu MSK v rámci 
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dotačního programu „Drobné vodo-
hospodářké akce“ (posun termínu)

7/260 Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon 
technického dozoru stavby „Dolní 
Lomná – čistěšní odpadních vod – 
DČOV – nové vyhlášení“ (plátce DPH)

7/261 Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon 
koordinatora BOZP na staveništi 
„Dolní Lomná – čistěšní odpadních 
vod – DČOV – nové vyhlášení“ (plát-
ce DPH)

7/262 Odkanalizování lokality Závodí for-
mou domovních čistíren odpadních 
vod 

7/263 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na re-
alizaci stavby „Cyklostezka údolím 
Lomné – Dolní Lomná - III. etapa“ – 
Strojírny a stavby Třinec, a.s., Třinec

7/264 Darovací smlouvu – Ing. Jan Karpiss 

7/265 Darovací smlouva – Třinecké žele-
zárny, a.s.

7/266 Přípravu stavby - Výzva č. 1/2019 
z programu na podporu výměny 
nevyhovujících kotlů na pevná pa-
liva v domácnostech, úspor energie 
a dalších adaptačních či opatření ve 
vztahu ke změně klimatu v obcích 
Karlovarského, Moravskoslezského 
a Ústeckého kraje (Kotlíková dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva) 
– Kotlíkové půjčky

7/267 Přípravu stavby - Výzva č. 1/2019 – cíl 
2 – Státní fond ŽP

- „5.1.a Energetické úspory víceú-
čelového obecního objektu“

- 5.1.b Energetické úspory víceúče-
lového obecního objektu“

7/268 Neposkytnutí finančního příspěvku 
– SENIOR DOMY POHODA, Třinec

7/269 Neposkytnutí finančního příspěvku 
– Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených v ČR, z.s.

7/270 Sociální fond Obce Dolní Lomná

7/271 Vytvoření pracovních míst - Hotel 
pod Akáty – navýšení 1,5 úvazku 

- Obecní úřad - vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci veřejno-
-prospěšných prací od 1. 7. 2019 
- 3 osoby 

7/272 Poskytnutí finančního příspěvku na 
organizaci mini festivalu „Setkání 
gajdošů v Dolní Lomné 2019“ ve 
výši 500,- Kč na osobu, maximálně 
10 000,- Kč – PZKO Dolní Lomná 

III.  B e r e   n a   v ě d o m í

7/273 Kontrolu plnění usnesení ze 6. zase-
dání zastupitelstva obce

7/274 Realizaci dotačně podpořených in-
vestičních staveb v roce 2019 včetně 
financování 

7/275 Realizaci stavby „Dolní Lomná – 
čistění odpadních vod - domovní 
ČOV“ – Státní fond ŽP,  Krajský úřad 
MSK 

- počet realizovaných DČOV – 50 
ks - k 24. 6. 2019

- počet předaných DČOV – 8 ks

- postupná kolaudace stavby „Dol-
ní Lomná – čistění odpadních vod 
- domovní ČOV“

- žádost o navýšení dotace – KÚ 
MSK

- 2. a 3. kolo povolování DČOV

- realizace 3. kola povolení DČOV – 
odsouhlasení Státní fond ŽP

- fakturace stavby
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- kontrolní dny

- návštěva Ministra životního pro-
středí ČR Mgr. Richarda Brabce

7/276 Přípravu stavby “Dolní Lomná lo-
kalita Závodí – kanalizace a ČOV“ 
– Státní fond ŽP

7/277 Realizaci stavby „Přírodní zahrada 
u Mateřské školy s polským jazykem 
vyučovacím“ – Státní fond ŽP 

7/278 Realizace stavby „Cyklostezka údo-
lím Lomné – III. etapa“ – Státní fond 
dopravní infrastruktury  

- žádost o navýšení dotace - Státní 
fond dopravní infrastruktury 

- žádost o průběžnou platbu pří-
spěvku - Státní fond dopravní 
infrastruktury

- kontrolní dny

7/279 Odstranění havarijního stavu most-
ního objektu Glovčín IDČM 704628, 
k.ú. Dolní Lomná- LČR, s.p.

7/280 Přípravu stavby „Prodloužení cy-
klostezky“ – Dolní Lomná – Mosty 
u Jablunkova – Jablunkov - SOJ 

7/281 Realizaci stavby „Obnova mostních 
objektů SO 201 Most a SO 202 Lávka“ 
– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

7/282 Realizaci projektu „Kotlíková dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 
– Státní fond ŽP + Krajský úřad MSK

7/283 Přípravu stavby - „Nové napojení 
Matysy, Řeka, Války“ - II. etapa roz-
šíření vodovdoního řádcu včetně 
zajištění vodního zdroje na Novinu 
Krajský úřad MSK

7/284 Kupní smlouvu č. 1/2019 – SŽD-
C-HZS-2019 – Správa železniční 
dopravní cesty, s.o. /Plošina/

7/285 Návrh rozšíření sociálních služeb 
pro seniory a potřebné občany obce 
Dolní Lomná včetně dotazníkového 
průzkumu

7/286 Ocenění projektu: “Dolní Lomná – 
Istebna: turisticky příznivé obce“ 
– společný přeshraniční projekt 
ČR-Polsko - EU - Euroregionální 
jarmark v Dolní Lomné 

7/287 IX. ročník „Vozatajských závodů“

7/288 Přípravu výběrového řízení „Likvi-
dace odpadů v rámci Sdružení obcí 
Jablunkovska“ 

IV.  U k l á d á 

7/289 Sjednat schůzku s Pniokovou ve věci 
realizace parkoviště u víceúčelové-
ho hřiště

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Halina Zielinová 

7/290 Požádat o cenovou nabídku na síťku 
a lajnování na víceúčelovém hříšti 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Marek Mohyla

7/291 Projednat s občany osady Závodí 
stavbu odkanalizování

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.: p. Renata Pavlinová, starostka 
obce, p. Miroslav Stefek, místosta-
rosta obce

7/292 Montáž plotu k řece na Stezce 
zbojníků 

Termín: příští zasedání zastupitelstva obce

Odp.: p. Halina Zielinová 

Renata Pavlinová, starostka obce
Miroslav Stefek, místostarosta obce
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Městsk ý úřad Jablunkov (OSSL) zadal 
zpracování lesních hospodářských osnov 
vlastníkům lesa pro nové decenální období 
platné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028. Tyto 
osnovy je již možno bezplatně vyzvednout 

u Ing. Jaroslava Ježowicze, odbor životního 
prostředí a zemědělství. Vlastníci, kteří si 
osnovy nepřevezmou, musí hospodařit 
dle režimu popsaného v lesním zákoně 
č. 289/95 Sb. 

Vláda uvolní 1,5 miliardy na zvládnutí kůro-
vcové kalamity 

Dotace je zaměřena na kompenzaci těžby 
napadených stromů kůrovcem, a to kvůli 
ochraně lesa před dalším šířením škůdců.

Dotace se vztahuje na vlastníky lesa. 

Podpora bude poskytnuta na základě objemu 
těžeb za rok 2018.

Výše podpory 510,- Kč/m3  bude vyplacena 
pro fyzické osoby formou náhrady za m3 
neprodaného dřeva.

Termín vyhlášení výzvy – říjen 2019

Oznámení pro drobné vlastníky lesa s výměrou do 50 ha

Dotace z Ministerstva zemědělství 

Uzavírka mostního objektu 
V rámci realizace stavby „Obnova mostních objektů“ bude v termínu od 26. 8. 2019 
uzavírka mostu „Koloř“ (naproti „Hospůdky doma“).

Děkujeme za pochopení.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Obec Dolní Lomná 
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MIEJSCOWE KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO  W ŁOMNEJ DOLNEJ 
MÍSTNÍ SKUPINA POLSKÉHO KULTURNĚ-OSVĚTOVÉHO SVAZU V DOLNÍ LOMNÉ

S
P

OTKANIE GAJDOSZY

S
E

T K Á N Í  G A J D O
Š

Ů

2019

PROGRAM:
BUKÓŃ
BRACIA Z WILKOWIC
L’UBOMÍR TATARKA
KARPIEL-BUŁECKA

DRAHOMÍR DALOŠ
GAJDOŠSKÁ MUZIKA  
ZE STAREJ BŘECLAVI
WAŁASI I KAMRACI
PETR SOVJÁK

CHAMILLA I WINKLER
ROMAN JAKUBEK
FICEK / BLACHURA
BRATRANCI BENKOVI
GABRHELOVI

ORAVSKÁ GAJDOŠSKÁ 
MUZIKA
PETR UNUCKA
HANKA OLŠANSKÁ

SOBOTA 31 SIERPNIA 2019  ~ 31. SRPNA 2019 ~ 14.00–22.00
ŁOMNA DOLNA KOŁO MUZEUM ~ DOLNÍ LOMNÁ U MUZEA
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50.
S L E Z S K É

D N Y

DOLNÍ LOMNÁ
7. - 8. 9. 2019 
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SRDEČNĚ ZVEME • ÚPRIMNE POZÝVAME • SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Matice slezská, pobočný spolek v Dolní Lomné
pořádá pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka

50. SLEZSKÉ DNY
7. - 8. září 2019

v areálu Matice slezské v Dolní Lomné

PROGRAM
Sobota 7. září 2019
Pódium Křínov

Neděle 8. září 2019
Pódium Křínov Pódium Lomňanka

Vstupné: v sobotu: Kč 100,-
v neděli:  Kč 100,-

V Kč 70,- důchodci, studenti, ZTP neděli 
Děti do 10 let v doprovodu rodičů zdarma

V sobotu prezentace osobních vozidel zn. Škoda

Pódium Lomňanka

Naši sponzoøi:  Třinecké železárny, a.s., Moravia Steel, a.s., Obec Dolní Lomná, Pekárna Dolní Lomná, Akvahelp Metal Třinec
Mediální partneři: Třinecký Hutník, 2zone media Jablunkov, ČR Ostrava, lomnadolina.cz, Televize Noe Ostrava, Česká Televize Ostrava

Starty DP Mánesovou stezkou: 7.9. ze Stříteže, Třince, Návsí, Mostů u Jablunkova a Staškova (SR)

Slezské dny se konají za podpory Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje

www.slezskedny.cz

12.30 – 13.00 Vítejte u nás
Mionší

13.00 – 14.30 Co nóm stařik vykłodali 
autor Lenka Foltýnová Glacová
Stavbárik, Slezanek, Rozmarynek, Ondrášek,
Hlubinka

14.30 – 15.30 Ohlédnutí za lidovou písní
autor Eva Hovorková
CM Mionší, Gajdošské muziky, 
Ženská pěv. skup. Odra, Slezanek

16.00 – 16.45 My sme Valaši
autor Pavek Tomeček
Vsacan

17.00 – 19.00 Pozdravy ze zahraničí
Kuu Mosor Gata – Chorvatsko
Polisjanočka – Ukrajina

20.00 – 21.30  Petr Bende s cimbálovkou Gromba

15.00 – 16.00 Obušku, z pytle ven
Divadlo Bajka Č. Těšín

           
16.30 – 17.15 Malý věneček tanců a písniček

Stavbárik, Rozmarynek, 
Ondrášek, Hlubinka, Slezanek

10.30 – 11.30  Festivalová mše svatá
11.30 – 12.00  Pozdrav ze zahraničí

Kuu Mosor Gata - Chorvatsko
12.00 – 12.45  Dechovka Jablunkovanka
13.00 – 14.00 Průvod krojovaných skupin

Křest knihy k 50. Slezským dnům
14.00 – 15.30 Z daleka i z blízka přicházíme s vinšem

autor Kateřina Macečková
Slezský soubor H. Salichové, Hlubina, Slezan, Oldrzychowice,
Vsacan, Gajdošské muziky, Ženská pěv. skup. Odra

15.30 – 16.00 Pozdrav ze zahraničí
POLISJANOČKA - Ukrajina

16.30 – 17.30 SĽUK
galaprogram

15.15 – 15.45   Vítejte u nás
CM Mionší

15.45 – 16.30 Od Vsetína k Ostravě
Slezský soubor H. Salichové, 
Hlubina, Vsacan

Změna programu vyhrazena
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Z pohledu bezpečnosti na silnicích je 
důležité být také viděn

Na některé pozemní komunikaci je provoz 
řekněme slabý, je však mnoho silnic velmi 
frekventovaných, především ve městech 
a obcích. V místech vzájemného „setkání“ 
řidičů vozidel, chodců a cyklistů je samozřej-
mostí respektování stanovených pravidel. 
Všichni by ale měli vnímat i mnohé další 
souvislosti a svým chováním minimalizovat 
případné vzájemné kolize. 

Brzo nadejde období, které s sebou ponese 
z pohledu provozu na pozemních komu-
nikacích stále častější skloňování dvou 
slov: snížená viditelnost. Jedná se zejména 
o soumrak či svítání, silný déšť, sněžení, 
mlhu… Co připomenout chodcům a cykli-
stům, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky 
silničního provozu?

Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici 
nebo po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen 
mít na sobě prvky z retroreflexního mate-
riálu umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Zákon hovoří o místě mimo 
obec, ale uvedené lze doporučit rovněž pro 
pohyb po komunikaci v obci. Důležitost 
užívání reflexních a retroreflexních prvků, 
současně i správnost jejích používání, je 
více než zřejmá. Pro řidiče se chodec, který 
prvky řádně užije, stává „viditelný“ a může 
na jeho pohyb po komunikaci včas zareago-
vat. Učiňte tedy maximum pro své bezpečí 
a bezpečí vašich dětí, u kterých by užívání 
retroreflexních prvků mělo být naprostou 
samozřejmostí. 

Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti 
řidičům vozidel chráněni deformačními 
zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky 
pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je 
tak zapotřebí, aby byli pro řidiče „viditelní“ 
z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo 
mít prvky povinné výbavy, jejíž součástí jsou 
rovněž odrazky umístěné na stanovených 
místech kola. Za snížené viditelnosti je 
povinností kromě jiného mít vepředu světlo-
met a vzadu svítilnu (samozřejmě funkční). 
Zvýšení vlastní bezpečnosti při jízdě lze 
dosáhnout díky dalším reflexním prvkům, 
které umístíte na oděv, batoh a podobně. 
Není od věci připomenout, že užití cyklistické 
přilby je povinné pro osoby do 18 let. Avšak 
sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé – 
zvažte také užití přilby při jízdě na kole. 

por. Mgr. Soňa Štětínská

Z pohledu bezpečnosti na silnicích  
je důležité být také viděn
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