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Léto v naší družince

Školní rok utekl jako voda v naší říčce 
Lomňace, u které si nejraději hrajeme na 
našem „Ostrově“. 

Tradičně jsme se rozloučili s dětmi vařením 
gulášovky v kotlíku. Ještě před tím jsme 
stihli otevřít lomňanské studánky, usmažit 

vaječinu, vyrobit lodičky a zajít do „Ička“ na 
vynikající zmrzlinu.

Přejeme všem moc krásné prázdniny plné 
zážitků a těšíme se na nové Robinsony.

Vychovatelky ŠD
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„Świetlica to miejsce radosnej twórczości i zabawy“

Nie od dzisiaj wiadomo, że aby prawidłowo 
się rozwijać, dzieci potrzebują ruchu i za-
bawy, które są jednymi z ważniejszych ele-
mentów ich rozwoju. W naszej szkole w cza-
sie świetlicy nie zabrakło takich zadań i ak-
tywności, które dawały radość dzieciom, ale 
pozwalały także na swobodę wyboru tego 
jak chcą spędzać czas wolny. Czerwiec był 
szczególnym miesiącem, w którym dla dzie-
ci czekały atrakcje i niespodzianki tj. Dzień 
Dziecka na Piosecznej, smażenie naleśni-
ków, gry terenowe, wycieczka na rolkach 
itp. Chłopcy codziennie grali w piłkę nożną, 
dziewczynki w grupach rówieśniczych od-
dawały się wesołej  zabawie i swobodnym 
rozmowom na podwórku szkolnym. Nie 
zabrakło wyjść nad rzekę, do lasu, na lody 
czy na Ścieżkę Zbójnicką. Nasza świetlica to 
miejsce radosnej zabawy i miłego spędzania 
czasu.

PODZIękOWaNIa
Chciałabym złożyć serdeczne po-
dziękowania dla Dyrekcji PZS w Ja-
błonkowie, kierowniczki Mgr. Mar-
celi Szotkowskiej oraz wszystkich 
pozostałych współpracowników 
i rodziców Szkoły i Przedszkola 
w Łomnej Dolnej za ciepłe przyjęcie 
oraz dwa lata współpracy i cieka-
wych wyzwań z jakimi miałam oka-
zję się mierzyć pracując tutaj. Będę 
czerpać z doświadczeń, które dzięki 
Wam zdobyłam. Trzymam kciuki za 
Wasze przyszłe sukcesy. Wszystkie-
go dobrego!

Mgr. Dorota Jakubek
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Karlov pod Pradědem 14. -17.-7.2022

Na letní soustředění jsme v této sezóně vyra-
zili v počtu 27 sportovců do Jeseníků. Volba 
to byla dobrá a za krásného počasí jsme si 
pěkně dali do těla. 

První trasa vedla přes Mravencovku na roz-
hlednu v Nové Vsi, kde v zimě v místním bě-
žeckém areálu závodíme na běžkách. Druhá 
náročnější trasa přes Velký kotel, Ovčárnu na 
Praděd. Všichni tuto náročnou túru zvládli 
a domů si dovezli mnoho krásných zážitků. 
Další tréninkové jednotky jsme absolvovali 
na kolečkových lyžích, inline bruslích, běh, 
posilování a imitace s holemi do vrchu. 

Nechybělo i večerní otužování v místním 
potoku.

Při návratu domů jsme v neděli zdolali vy-
haslou čtvrtohorní sopku Velký Roudný po-
blíž vodní nádrže Slezská Harta.

Velmi rychle uběhly ty čtyři dny intensivního 
zatížení a po kratší regeneraci opět začne tvr-
dá příprava na zimu.

Trenérka Beata Kluzová 
TJ Dolní Lomná
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VOZATAJSKÉ ZÁVODY

Dne 16.7. 2022 Obec Dolní Lomná a Jezdec-
ká stáj Pharlap pořádali již X. ročník Vozataj-
ských závodů. Závody byly slavnostně zahá-
jeny ve 12:00 hod. rejem kočárů. 

Tato akce má za úkol v našem regionu pro-
pagovat a zviditelnit ojedinělé a v dnešní 
době stále více populární vozatajské ježdě-
ní. kůň jako takový měl v historii lidstva vždy 
své nezaměnitelné místo. Byl chloubou králů 
a dobyvatelů. Byl oporou civilizace. Pod úde-
ry jeho kopyt se utvářely dějiny. Jeho domé-
nou je vytrvalost, síla a rychlost, ale zároveň 
v něm plápolá jeho divoký duch, a proto si 
ona pyšná krása nachází své místo v naších 
srdcích. 

Vzácnou návštěvou nás poctili zástupky-
ně konzulky Edyta Wodzyńska-andreewa 

z Generálního konzulátu Polské republiky 
v Ostravě, senátor andrzej Feber a Stanisław 
Folwarczny zástupce hejtmana Moravsko-
slezského kraje. 

Překážky sestavil pan Jaroslav Petřek, který 
se několikrát zúčastnil i mistrovství světa. 
Trať byla nastavená tak, aby byla zajíma-
vá, bezpečná, ale i náročná pro závodníky. 
Nejedná se jen o soutěž pro kočí a jezdce, 
ale i pro diváky. Proto chceme, aby aréna 
byla obklopená fanoušky, což není úplně 
jednoduché. 

Bohatý program nabídl soutěž jednospřeží, 
dvouspřeží i královskou disciplínu čtyřspřeží. 
Dále se diváci mohli těšit na Gabrielu Ferfec-
kou a ukázku naturální práce s koněm. Své 
umění předvedla rodačka z Dolní Lomné, 
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slečna Ivana Sikorová na koni Lipo, oblastní 
mistryně všestrannosti. Program také nabí-
dl Lomňanské derby pro děti, břišní tanečnice, 
autogramiádu hráčů HOCkEY CLUB OCELÁŘI 
TŘINEC, hudební vystoupení skupiny „Legen-
dy se vrací“ a v pozdějších hodinách diskoté-
ku.  V Lomňanském muzeu probíhala výstava: 
když draka bolí hlava. Byla připravena boha-
tá tombola, v níž výherce hlavní ceny získal 
poníka. 

aby se tato akce mohla vůbec uskutečnit, 
naše velké poděkování patří p. Holešovské-
mu za jeho profesionální přístup a um.

Děkujeme Euroregionu Těšínské Slezsko za 
poskytnutí dotace a Gmině Istebna za spolu-
práci na projektu.

Dále děkujeme naším organizacím, klubům, 
spolkům. SRPŠ, SDH, klubu důchodců, TJ Dol-
ní Lomná, SSk Dolní Lomná, Sport for Hearts, 
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Svazu včelařů, PZkO, Mysliveckému klubu 
Dolní Lomná a Mysliveckému spolku Novina, 
zaměstnancům obecního úřadu, našim ob-
čanům, všem, kteří přiložili ruku ke společ-
nému dílu. 

Generální sponzoři:

Jednospřeží:  Lyžařský klub SEVERka

Dvouspřeží:  HORSkÝ HOTEL 
  a SPa EXCELSIOR

Čtyřspřeží:  Pila kaWULOk

za velkorysost a podporu děkujeme:

PILa kaWULOk, LYŽaŘSkÝ kLUB SEVERka, 
CHaTa SkaLka, HOTEL POD akÁTY DOLNÍ 
LOMNÁ, PENZION BESkYDka DOLNÍ LOMNÁ, 
CHaTa kaMENITÝ, HORSkÝ PENZION NOVÁ 
POLaNa, STÁJ PHaRLaP, RELaX V ÚDOLÍ 
LOMNÉ – P. kULTaNOVÁ, URSUS – ZÁŽITkOVÉ 
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CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ, PENZION RZEHa-
CZEk, kaDEŘNICTVÍ a HOLIČSTVÍ - kaMILa 
HaWLICZkOVÁ, ZEMEDĚLSkÝ DVOREk DOLNÍ 
LOMNÁ, HORSkÝ HOTEL a SPa EXCELSIOR, 
DÁRkOVÁ SÍŇ JaBLUNkOV – CZEPCZOROVÁ 
JaNa, kVĚTINÁŘSTVÍ kaMÉLIE, HOkEJOVÝ 
kLUB OCELÁŘI TŘINEC,  p. PETR kRaUSE, 
p. PETRa ROČŇÁkOVÁ RUCkÁ, FaRMa POD 
FILIPkOU - manželé  CHVaLOVI, POTRaVI-
NY - kaTaRINa SIkOROVÁ, PEkÁRNa DOLNÍ 
LOMNÁ, HOTEL WELLNESS POD kYČMOLEM, 
aLBRECHTOVÁ STŘEDNÍ ŠkOLa ČESkÝ TĚ-
ŠÍN, Z-GROUP a.s. Divize autobusy. 

Obecní Úřad Dolní Lomná
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Hasiči Dolní Lomná 
Vás zvou dne 20.8.2021,ve 14 hodin na 

Den otevřených dveří 
- Historie sboru, hasičské můzeum 
- Současné vybavení 
- Hry pro děti 
- Vyzkoušíte si zdravovědu 
 

Soutěž historických stříkaček 
Soutěž družstev se stříkačkami PS 8, v 15 hodin 

Vyhodnocení soutěže u hasičské zbrojnice 
Občerstvení: čepované pivo, kotlíkový guláš 

inzerCe
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Poznávej Těšínské Slezsko 
a vyhraj hodnotné ceny.

Více informací 
na www.tesinskeslezsko.cz

Vybírej z následujících tipů na výlet. 
Zvládneš je všechny?
• Za mamutí stoličkou do Bohumína
• Za pohodou i raritou do Karviné
• Těrlická přehrada aneb léto u vody pro všechny
• Tajemství Těšína – města ve dvou zemích
• Za rytíři na Velkou Čantoryji
• Objev Kozubovou
• Na kole kolem Mostů
• Známé i neznámé Trojmezí

Těšínské Slezsko Region

card
Více zážitků za méně peněz

www.tesinskeslezsko.cz 
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

červenci.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w lipcu.


