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Děkujeme všem, 
kteří se zůčastnili Běhu na Kozubovou!



Dolní Dolní

2

Dolní Lomná – Kozubová, neděle 1. 8. 2021
MČR veteránů v běhu do vrchu, MARATONSTAV český pohár v běhu do vrchu

Dolní Lomná - 21. ročník Běhu 
na Kozubovou se konal po roční 
odmlce, způsobené pandemii. 
Ačkoliv stále platily určité proti 
epidemiologické restrikce, závo-
du se zúčastnilo 186 závodníků. 
Letošní ročník byl zároveň Mis-
trovstvím České republiky vete-
ránů v běhu do vrchu, proto se 
vyhlašovalo více kategorií.

Oproti minulým létům, závod samotný do-
provázel déšť, což závodníkům tolik nevadilo 
jako úmorná horka z let minulých.

Závodníky čekala 5 km trať s 500 m převý-
šením. Běželo se v 11 věkových kategoriích 
v rámci českého poháru a až v 22 kategoriích 
vypsaných pro MČR veteránů. 

Start závodu byl již tradičně v 10 hodin od pe-
kárny v Dolní Lomné, pak běžci pokračovali 
přes Polanu, sedlo Pod Kykulou, až k turistic-
ké chatě na Kozubové.

Mužskou kategorii vyhrál Bar-
tosz Misiak, závodící v barvách 
polského Dynafit. Druhým v cíli 
byl Adam Szymanik z AKBK, Na 
třetím místě se umístil Milan 
Wurst z AK Šternberk. Všichni zá-
vodili v hlavní kategorii Muži A. 
Ženám vládla Zuzana Ožanová 
z fKlidu sport team. Druhou v cíli 
byla Kristýna Otevřelová z Co-

lumbia Montrail Čeladná. Třetí skočila Eliška 
Kaniová z Team LightBIKE, vítězka kategorie 
Ženy B.

Velké uznání patří všem běžcům, kteří zdo-
lali vrchol Kozubové, ale zvláštní ocenění si 
zaslouží ti nejstarší, kdy Josef Holý z Brna, 
zdolal vrchol ve věku 80 let a Edward Tyka 
z polské Brenne ve věku 78 let! 

Závodu se každým rokem účastní i počet-
ná skupina běžců z okolních států, Polska 
i Slovenska.
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Na startu byl i Bronislav Walek z Hrádku, kte-
rý jako jediný absolvoval všech 21 ročníků 
Běhu na Kozubovou. 

Závod nebyl letos součástí svatoanenské 
poutí a tak v cíli čekala závodníky komornější 
atmosféra než obvykle, čemuž nepomohl ani 
vydatný déšť, který se spustil při doběhu.

Vyhlášení výsledků bylo u muzea v Dolní 
Lomné a potom následovala ještě tombola, 
do které věcné ceny věnovalo mnoho míst-
ních firem a živnostníků, za což jim vřele dě-
kujeme. Kromě toho každý předem přihlá-
šený účastník obdržel tričko s logem závodu 
a běžel se svým jménem na čísle.

Závod komentoval Roman Wróbel, skvělý 
moderátor, starosta Bystřice a stříbrný me-
dailista z mistrovství Evropy v kulturistice 
veteránů.

Vítězové jednotlivých kategorií si odnes-
li finanční prémií, medaili s logem závodu 

a diplom. Tyto ceny byly předány generální-
mi sponzory, TCL DigiTrade a Pila Bocano-
vice. Ceny vítězům MČR veteránů předávala 
paní předsedkyně svazu veteránů Českého 
atletického svazu, Miloslava Ročňáková.

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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Zájezd na Hrčavu a Trojmezí 

Klub důchodců při OÚ Dolní Lomná uspořá-
dal dne 23.7.2021 již tradiční zájezd na Hr-
čavu a Trojmezí, který byl v minulosti velice 
oblíben. První zastávkou byla návštěva u stu-
dánky, po ní došlo k zastavení v místní hos-
půdce u Sikorů. Někteří pak byli převezeni 
auty na Trojmezí, ti zdatnější sešli na místo 
pěšky.

Tam byla konečná zastávka, kde byl zajištěn 
kotlíkový guláš, následoval buď koláč nebo 
tradiční placek se škvarkami  a smetanou. 
Účastníci zájezdu mohli navštívit i místní sý-
rárnu a zakoupit si v ní místní speciality. 

K vynikající náladě nám opět přišli zahrát 
dva heligonkáři ze Slovenska.  Náš známý 
člen z Polska Kryštof to pak jak se patří rozto-
čil a roztančil  účastníky. Zpívalo se a tančilo 
o sto šest. 

Cesta zpátky vedla opět přes Jaworzynku, 
kde nás čekal autobus na zpáteční cestu. 

Počasí nám přálo, jen je na škodu, že se této 
akce zúčastnilo málo členů našich důchodců. 

Poděkování patří naší p. Katce Sikorové, kte-
rá jako vždy vše perfektně zajistila. 

Milan Sikora 
Předseda klubu důchodců
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Nové dýchací přístroje

Ochrana dýchacích cest hasiče je velmi dů-
ležitá při požárech, při nichž se vyvíjí kouř 
s obsahem oxidu uhelnatého, ale i další ply-
ny spalujících se látek. Dále při zásahu hasiče 
v prostředí nedýchatelném, kde je vytlačen 
kyslík, nebo v prostředí unikajícího plynu.

Jednotka vlastnila dýchací přístroje českého 
výrobce Saturn, Meva Roudnice nad Labem.

Počátky dýchacího přístroje Saturn spada-
jí do první poloviny šedesátých let, kdy se 
kvůli nedostatku potápěčských automatik 
snažilo mnoho potápěčů vyrobit svou vlastní 
automatiku. Jedním z nich byl Josef Voříšek 
(1922-2012) z Prahy, který vyrobil se svými 
spolupracovníky z Ústavu fyziky pevných lá-
tek v Praze několik typů potápěčských auto-
matik. V pořadí čtvrtá automatika s názvem 
VOŘ byla v roce 1966 zkoušena na Kubě bě-
hem vědecké expedice Geologického ústavu 
ČSAV. Při odběrech vzorků sedimentů z moř-
ského dna bylo dosahováno hloubek až do 
90 metrů a automatika vykazovala v porov-
nání s ostatními zcela mimořádné paramet-
ry. Dalšími úpravami pak vznikla potápěčská 
automatika Saturn, na níž má velký podíl Mi-
roslav Kder (nar. 1931) z Libčic nad Vltavou. 
Voříškovu myšlenku plynule měnitelného 
pákového systému s využitím regulovatelné-
ho účinku ejektoru převedl Miroslav Kder do 
reálné podoby.

Hasiči v Dolní Lomné tedy používali u zása-
hu dýchací přístroje z roku 1971. Přístroje 
byly pořízeny bezúplatně od Drážních hasičů 
v Ostravě. Tyto přístroje mají láhve na vzduch 
a vydrží průměrně 45 – 30 minut. 

Přechodem JSDH z jednotky JPO 5 na JPO 3 
v nedávné době se na obec vztahují dotace 
na pořízení nového automobilu, na stav-
by hasičské zbrojnice, a dále jiné dotace 
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z různých státních fondů. S pořízením vyba-
vení také obci pomáhá krajský úřad v Ost-
ravě. Při prvním vybavení v podobě digitál-
ních radiostanic jsme obdrželi celkem 4 ks 
ruční a jednu mobilní radiostanici c ceně 
340 000 Kč. V letošním roce přiděloval krajský 
úřad další vybavení pro vybrané JSDH v kraji. 
Obec obdržela 6 ks celoobličejových masek -  
jedna v ceně 8300 Kč, dále 9 ks kompozitních 
láhví a 6 ks nosičů. Jednotka tedy vlastní 6 ks 
dýchacích přístrojů od německého výrobce 
Drager, 6 ks celoobličejových masek z kan-
dahárem a 9 ks kompozitních láhví v celkové 
ceně 216 000 Kč. Obec se nemusela podílet 
na spolufi nancování tohoto vybavení.

Foto je ze slavnostního předání pořízené-
ho vybavení krajským úřadem v Ostravě, 

na kterém byli přítomni jak starostka obce 
p. Renata Pavlinová, tak velitel JSDH Tomica 
Martin s Kingou Tomicovou.

Hasiči nyní disponují nejmodernějším vy-
bavením, mohou bez obav vstupovat do 
zakouřených prostor nebo prostor s přítom-
ností jakéhokoliv plynu. Přístroje Drager 
jsou mnohem bezpečnější než byly staré Sa-
turny, už jen tím, že u Saturnu musel hasič 
vyvinout tlak na automatiku, která pustila 
vzduch z láhve, naopak Drager pří prvním 
nádechu spustí středotlak do automatiky 
a ta pod tlakem pouští nízký tlak vzduchu 
do masky hasiče, tedy i malá netěsnost na 
obličeji je chráněná unikajícím vzduchem 
z masky hasiče.

Hasiči postupně procházejí školením a jed-
nou za tři měsíce musí použít dýchací přístroj 
u výcviku. Po každém použití se musí láhve 
nafoukat na 300b, masky umýt a vydezinfi -
kovat, masky i nosiče projdou zkušebním za-
řízením a o všem se vedou záznamy.

Velitel JSDH 
Tomica Martin
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Jak se již psalo v místních novinách, že Ha-
siči z Dolní lomné patří ke špičce v požárním 
sportu, tak nebyli daleko od pravdy.

Naším hasičům se podařilo v okrsku Jablun-
kov bodované soutěži již potřetí vyhrát putov-
ní pohár okrskové ligy. Boj o putovní pohár 
začal v roce 2019, kdy Dolní Lomná získala 
poprvé pohár, podruhé v roce 2020 a letos se 
podařilo potřetí a tím i zůstává v Dolní Lomné. 

Okrskový putovní pohár zůstane doma

Tabulka okrskové ligy Jablunkov
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Stávající družstvo doplnili dorostenci a na 
některých soutěžích si mohli zaběhnout i bý-
valí členové. Na některých postech se letos 
opravdu míchalo, nebylo tedy stabilní sed-
mičlenné družstvo, ale střídalo se celkem 
12 hasičů, někteří si vyzkoušeli i jiné posty. 
Tady se potvrdilo, že hasiči umí a jsou univer-
zálně použitelní.

Mladí hasiči pod vedením Radka Žižky si taky 
vedli v celkovém hodnocení okrskové ligy 
dobře, v kategorii mladší žáci obsadili po cel-
kovém hodnocení 2. místo.

Letní soutěže je těžší obsadit dětmi, protože 
jezdí s rodiči po dovolených, doba je však pří-
znivá pro soutěže jelikož dlouho po pandemii 
nic nikde nebylo a tak jsou všichni nažhavení 
soutěžit.

Kupříkladu před pandemii se sjelo na soutě-
žích celkem patnáct družstev a to všech ka-
tegorii, dnes je v každé kategorii minimálně 
deset družstev. Hasičské řady tedy rostou. 
A je to dobře. 

velitel JSDH Tomica Martin

Dne 25.7.2021 jsme se vrátili v čase do roku 
1960, v Košařiskách se konala soutěž hasič-
ských družstev s historickými stříkačkami PS 8.

Samozřejmě tento způsob provedení požární-
ho sporu si již pamatuje jen Jenda Gorzolka, 
museli jsme ho samozřejmě přizvat do druž-
stva a sejít se na několika zkouškách.

Historické stříkačky vlastníme dvě, po ma-
lých úpravách jsme se sešli na dráze a dohod-
li se, kdo bude co dělat, důraz byl kladen na 

sestavení savic a precizní spojení všech spojů, 
stříkačka je totiž velmi háklivá na přisávání 
vzduchu.

Zpět do roku 1960

Nástup družstev
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Zajímavosti t těchto stříkaček je, že i po 70ti 
létech nastartují a bezvadně fungují. Na sou-
těži byly dvě kategorie a Dolní Lomná soutěži-
la v té starší kategorii, zde se utkaly sbory, kte-
ré udržují stejně staré požární stříkačky, bylo 
vidět, že je o stroje postaráno a funguji velmi 
dobře.

Zvolili jsme i oblečení a přilby přiměřeně 
k roku kdy se běžně soutěžilo v tomto duchu.

Družstvo bylo v sestavě: 

Strojník Tomica Martin, Savice Gorzolka Jan, 
Przepiora Marek, Koš Michal Brozda, rozdělo-
vač Kuba Mikula a proudy Martin Szotkowský 
a Duda Vítek.

Hlavně jsme si zasoutěžili pro radost a vzpo-
mínky naších dědů, kteří to určitě neměli v leh-
ké. Jenda Gorzolka zavzpomínal: Ja syncy jak 
my zrobili čas kolem čtyrycatki tak my byli pjy-
rši. No a to my mušeli šlauchi polyvač před za-
vodami konevkom, jinači nom ta voda stříkala 
ze šlauchov všyndži jyny ni z prondovnic.

Určitě se muselo cvičit, ale více se lidé na sou-
těžích setkávali a poseděli na zábavách, dnes 
se odsoutěží a jede se rychle domů.

velitel JSDH Tomica MartinPříprava družstva na startu
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Dne 12. července 2021 byla slavnostně umís-
těna na Kamenné chatě – bývalý Hotel Tetřev 
pamětní deska k uctění památky pana Antoní-
na Petruňáka.

Pan Petruňák téměř 50 let působil jako cha-
tař a správce na chatě pod Velkým Polomem 
a velkou měrou se zasloužil i o rozvoj turismu 
v tomto překrásném a zapomenutém koutě 
Beskyd.

Společně se svojí ženou se staral o Kamennou 
chatu a o již neexistující Hotel Tetřev. Osobně 
se velkou měrou zasloužil za postavení nové-
ho Hotelu Tetřev v roce 1960 po tom, co hotel 
vyhořel. Stavba tehdy trvala neuvěřitelných 
7 měsíců.

Deska bude připomínkou dlouholetého aktiv-
ního působení pana Antonína Petruňáka neje-
nom pro pamětníky, ale i pro mladší generace.

Celou akci inicioval pan Igor Petruňák (syno-
vec pana Patruňáka) s podporou společnosti 
SN Hotel Tetřev s.r.o.

 Alena Chytilová

Umístění pamětní desky na Kamenné chatě
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Tento příběh lásky trvá jen několik vyjímečně 
prožitých měsíců do zákroku euthanasie, do 
aktu, který  však tomu druhému dává šanci 
v budoucnu plnohodnotně žít. Během dané-
ho krátkého času projdou oba protagonisté 
pod tíhou okolností (on před tragickou ne-
hodou bohatý člověk s mnoha schopnostmi 
a možnostmi, ona spokojeně prožívající dny 
bez jakýchkoli ambicí v rodině nižší střední 
třídy) proměnou své osobnosti.

Pro svůj neobvyklý námět lásky mezi mladí-
kem upoutaným navždy na lůžko a jeho pečo-
vatelkou, a také pro svůj způsob zpracování, 
kdy nic není slovně naplno řečeno a čtenář 
přesto kontext pochopí, nepatří tento román 
přes přítomnost některých romantických 
aspektů mezi tzv. červenou knihovnu, neboť 
nabízí vážnější téma hlubokých citů a složi-
tých dilemat. Postrádá „přeslazené“ dialogy 
a sentimentální atmosféru, ba napak: roz-
hovory Willa a Louisy jsou bohaté na vtipné 
repliky a neustálé popichování.

Z čtenářských ohlasů bych uvedla: 

„ Je to velice emotivní a smutná, ale i vtipná 
kniha, která by měla mít na obálce varování 
– čtěte jen na vlastní nebezpečí.“

„Absolutní triumf. Příběh o lásce v té nejméně 
pravděpodobné podobě, který vás zasáhne 
takovým způsobem, že budete potřebovat 
pořádnou krabici papírových kapesníků.“

„Na tomto románu je krásné to, že můžete 
snít a věřit, že láska hory přenáší“.

Pokud nemáte trpělivost číst, máte možnost 
shlédnout velmi kvalitní filmovou adaptaci 
této knihy se stenojmenným názvem s Emi-
lií Clarkovou a Samem Claffinem v hlavních 
rolích.

„Clarková, opovaž se těch peněz vzdát! Roz-
hodně to není dost na to, abys po zbytek 
života seděla na zadku. Ale mělo by ti to po-
moct osvobodit se – jak od toho klaustrofob-
ního městečka, kterému oba říkáme domov, 
tak od možností, o nichž jsi až dodnes byla 
přesvědčená, že jsou tvojí jedinou volbou.

Neříkám ti, abys začala skákat z mrakodra-
pů, ani plavat s velrybami, ani nic podobné-
ho, ale abys žila odvážně. Překonávej sama 
sebe. Nespokojuj se s málem. A jestli trváš na 
tom, že se musíš usadit  s nějakým nemož-
ným chlápkem, nezapomeň si alespoň část 
těch peněz někam ulít. Člověka vždycky po-
těší, že má pořád i jiné možnosti...“

Miroslava Křenková, 
foto zdroj internet

Letní četba: Jojo Moyesová, Než jsem tě poznala
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Přes přísná covidová opatření uspořádala 
v neděli 25.7.2021 Matice slezská v Dolní Lom-
né koncert Jaromíra Nohavicy s hosty. V 18 ho-
din se otevřel areál a návštěvníci pomalu 
přes covidovou kontrolu zaplňovali hlediště 
a netrpělivě očekávali příchod účinkujících. 
Za bouřlivého potlesku uvítali ve 20 hodin Jar-
ka s hosty Robertem Kuśmierskim z Varšavy 
(akordeon a piano) a Pavlem Plánkou z Plzně 
(perkuse a bicí). Koncert trval 2,5 hodiny bez 
přestávky a Jarek zazpíval 31 písní za neutu-
chajícího potlesku diváků. Spokojení návštěv-
níci odcházeli obohaceni o krásný zážitek na 
srdci i na duši. Koncert navštívili i hosté ze za-
hraničí – z Polska, Slovenska a dokonce i hos-
té z Finska.

Jarmila Kantorová

Koncert Jaromíra Nohavicy

OZNÁMENÍ SRPŠ
Vážení členové SRPŠ Dolní Lomná, jelikož již nechci nadále setrvávat ve své 
funkci předsedy SRPŠ, žádáme případné zájemce o tuto funkci, aby mi zaslali 
na email srps.dolni.lomna@seznam.cz své kontaktní údaje, a to nejpozději do 
konce září 2021.

Věřím, že se případní kandidáti z řad rodičů najdou a v měsíci říjnu 2021 budou 
moci proběhnout volby na nového předsedu SRPŠ. Pokud by se tak nestalo 
a nikdo neprojevil o tuto funkci zájem, budu nucen zažádat soud o zrušení spol-
ku SRPŠ Dolní Lomná, což by mi bylo velmi líto.

V Dolní Lomné, 5.8.2021  

S pozdravem Kiszka David
předseda SRPŠ
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DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

ZÁ
Ř

Í

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi
zábavný program pro děti i dospělé bude zajištěn v čase 

od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín

2021

 INFORMACE  
  
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:

VOLNÉ 
VSTUPY 
V DOBĚ 

OTEVÍRACÍ 
DOBY

19.

12.

5.

Hrad 
Sovinec

        Zámek 
    Frýdek 

Místek

Zámek
Kunín
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  

Dolní

Dolní Lomná 8/2021 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720, 
jako pravidelný informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Renata Pavlinová. 

Grafi cká úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., www.tiskarnaklein.cz

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

srpnu

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w sierpniu


