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Dětská Olympiáda SSK Dolní Lomná

Dne 3. 9. 2022 jsme pro děti uspořádali „Dět-
skou Olympiádu “, které se zúčastnilo celkem 
24 dětí.  Děti byly podle věku rozděleny do 
dvou kategorií (1-7 let a 8-12 let) a tyto kate-
gorie byly rozděleny na holky a kluky. Jelikož 
ve třetí kategorii (12 a více let) byla jen jedna 
účastnice, jsme danou slečnu s jejím souhla-
sem přiřadili ke klukům z druhé kategorie. 
Nejenže si zde výtečně vedla, ale oživila svým 
nasazením celou tuto kategorii.

Děti soutěžily v pěti disciplínách: skok do dál-
ky, hod do dálky, sprint, dřepy na čas a pře-
spolní běh. Počasí nám letos velmi přálo, tak-
že nám nic nestalo v cestě si olympiádu  s dět-
mi užít. Opět každé dítě při příchodu obdrže-
lo kartičku s názvy disciplín, do které jsme 
jim po každé disciplíně zapisovali dosažené 
výsledky a také tradičně nechyběla tatranka 
a džusík. Po splnění všech disciplín jsme dě-
tem připravili malé občerstvení a chvíli, kdy 
jsme počítali body a vypisovali diplomy, jsme 
vyplnili soutěži maminek. Tento rok si sedm 
odvážných maminek zasoutěžilo, kromě pře-
spolního běhu, ve stejných disciplínách jako 
děti.  Za podporování svých dětí dosáhly vel-
mi krásných výsledků. Po této soutěži již na-
stalá chvíle vyhlášení výsledků dětí.  

Výsledky:
I. kategorie holky ( 1-7 let)
1. místo: Verča Cichoňová
2. místo: Zuzanka Jurkovičová
3. místo: Terezka Knolová

I. kategorie kluci ( 1-7 let)
1. místo: Šimon Lysek
2. místo: Filip Folta
3. místo: Honza Jurkovič

II. kategorie holky( 8-11 let)
1. místo: Nikol Sikorová
2. místo: Sabina Lorenzi
3. místo: Tereza Jalovičorová

II. kategorie kluci( 8-11 let)
1. místo: Vojta Kobiela
2. místo: Kuba Božovský
3. místo: Veronika Kobielová
V první řadě chci poděkovat všem dětem, 
které si přišly zasoutěžit. Chci samozřejmě 
také poděkovat rodičům, kteří s dětmi přišli 
a zvlášť poděkovat maminkám, které se ne-
bály a šly si zasoutěžit. Dámy děkuji.

Závěrem chci poděkovat  Obecnímu úřadu 
a všem, kteří se na zajištění podíleli.

Za SSK Dolní Lomná z.s. - Martin Lasota

2. kategorie holky 1. kategorie kluci 2. kategorie kluci
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Witaj przedszkole!

„Powitania nadszedł czas, na to czekał każdy 
z nas,…“

Jak co roku, dnia 1 września przedszkola-
ki powróciły pełne wakacyjnych wrażeń do 
przedszkola w Łomnej Dolnej. W nowym roku 
szkolnym powitaliśmy w naszej grupie szóst-
kę nowych dzieci: Danielka, Valerkę, Lucynkę, 
Nelę, Izabelkę i Oliverka. Pragniemy wszyst-
kim dzieciom życzyć świetnej zabawy, wielu 
dobrych kolegów i koleżanek oraz mnóstwo 
niezwykłych przygód! Trochę nietypowo, bo 
na początku września, zaprosiliśmy do nasze-
go przedszkola absolwentów, czyli obecnych 
pierwszoklasistów, na „Noc w przedszkolu“. 
Był to wieczór pełen niespodzianek, przygód 

i tajemniczego poszukiwania skarbu, podczas 
którego byli starszacy pożegnali się z przed-
szkolem. Chcemy im życzyć wielu sukcesów 
w zdobywaniu wiedzy.

Za przedszkole
Anna Suchanek

BaBy studio hlásí
adaptační chvilky v mateřské škole, pro děti s jejich rodiči. Budou probíhat každý 
druhý čtvrtek v měsíci. Poprvé se uvidíme 6.10.2022, od 16.00 – 18.00h v naší MŠ.

Karin Stefková 
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Jesienny pociąg w naszej szkole

Stoi pociąg na peronie -
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone

Uczniowie
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Důchodci sportovali 

Výbor klubu důchodců uspořádal pro své čle-
ny 1. ročník přeboru v bowlingu. Akce se ko-
nala dne 18. srpna 2022 v Jablunkově - Žihle.

Soutěžilo se na třech drahách o nejlepšího 
hráče a dvojici. Nehrající za povzbuzování 
pak přispěli k dobré náladě. Vítězové byli od-
měněni medailemi. Akce se vydařila.

Milan Sikora, předseda
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Zájezd pro seniory na Velehrad

Obec Dolní Lomná uskutečnila pro své dů-
chodce dne 30.8.2022 autobusový zájezd do 
Velehradu a Modré. V Modré jsme navštívili 
podvodní svět, kde jsme v proskleném tune-
lu zhlédli sladkovodní živočichy a pak Cent-
rum slováckých tradic s přilehlou cukrárnou 
a občerstvením. Další zastávkou byla návště-
va Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sva-
tého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Tam 
jsme vyslyšeli zajímavou přednášku o historii 
a prohlédli si  podzemí Baziliky.

Děkujeme paní starostce Renatě Pavlinové 
za připravenost tohoto zájezdu a veškerou 
snahu a pílí, kterou věnovala, aby se zájezd 
vydařil. Všichni jsme byli nadmíru spokojeni.

Děkujeme.

Milan Sikora, předseda
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Lomňanské vrcholy

V sobotu 20. srpna se uskutečnila akce 
Lomňanské vrcholy, dobročinně zaměřené 
sportovní setkání. Po úspěchu, který přinesl 
loňský pilotní ročník, byli všichni plni očeká-
vání, která se více než naplnila.

Letos bylo záměrem vybrat finanční obnos 
pro třináctiletou Ellen z Bocanovic. Její pro-
blémy se projevily již ve třetím měsíci živo-
ta, kdy začala být neklidná, plačtivá a hodně 
spavá. Když se ji nepřirozeně rychle zvětšo-
vala hlavička, začali rodiče tušit, že je něco 
špatně a vyhledali lékařskou pomoc. Neu-
rologem byly na mozku odhaleny útvary vy-
plněné hnisem a Ellen byla v kritickém sta-
vu hospitalizována. Rozsáhlý absces mozku 
způsobil těžké tělesné a mentální postižení 
a těžkou formu epilepsie. 

Součástí každodenního života Ellen a jejich 
rodičů se staly neurorehabilitace, v rámci 
kterých každý týden dojíždí do ostravského 
rehabilitačního zařízení. Jednou ročně pak 
absolvuje intenzivní 14denní pobyt. Neuro-
rehabilitace, ač jsou pro Ellen velmi prospěš-
né, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

Letošních Lomňanských vrcholů se zúčastni-
lo přes 350 lidí, a kromě místních a účastní-
ků z blízkého okolí jsme evidovali sportovce 
z Prahy či Ostravy. Všichni, kdo na akci dora-
zili, si mohli vybrat ze dvou okruhů, oba měly 
start i cíl u muzea. Velký okruh byl určen pro 
ty fyzicky zdatnější, kteří v rámci 28 kilomet-
rů zavítali jak na jednu stranu údolí Lomné, 
tedy na Severku a Kamennou chatu, tak na 
druhou, tj. Kamenitý a Kozubovou. To vše při 
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převýšení 1069 metrů. Malý okruh byl určen 
zejména pro rodiny s dětmi a vedl po cyklo-
stezce k infocentru, poté na Polanu a zpát-
ky dolů k pekárně. Po cestě byla připravena 
stanoviště, kde děti plnily nejrůznější úkoly 
a sbíraly body do Karty horolezce. 

Vedle sportovního vyžití nechyběl ani dopro-
vodný program. HC Oceláři Třinec připravili 
stan s atrakcemi, dobrovolnice malovaly dě-
tem na obličej či je vozily na koních, nechy-
běla poutavá přednáška o včelách, dobrovol-
ní hasiči pro děti  nachystali pěnové překva-
pení. Po bohaté tombole, která obsahovala 
více než 100 cen, následoval koncert skupiny 
Blaf a volná zábava. Občerstvení zajišťoval 
náš spolek, nechybělo pivo, Kofola ani plac-
ky či guláš. 

Z výtěžku ze startovného, tomboly, dob-
rovolného vstupného z atrakcí a darů od 

podnikatelů se povedlo dát dohromady část-
ku 130 426 Kč.  Je to suma, kterou jsme si 
před konáním akce stěží dokázali představit. 
Současně je to obnos, který podle slov rodi-
čů Ellenky zajistí prostředky na jeden rok na 
tolik potřebné neurorehabilitace.

Děkujeme všem, kteří dorazili, za skvělou, 
pozitivní atmosféru. Bez účastníků pochodu 
by akce nedostála svému názvu, ti však vyra-
zili i navzdory deštivému počasí. Poděková-
ní patří každému, kdo Lomnňanské vrcholy 
podpořil jakýmkoliv myslitelným způsobem 
– sponzorům, dobrovolníkům z řad místních, 
děkujeme také hasičům, Ocelářům a skupině 
Blaf. Pochvalu si zaslouží rovněž všichni naši 
členové, kteří přípravě a organizaci událos-
ti věnovali mnoho svého času. Těšíme se na 
příští ročník!

Sport for Hearts Dolní Lomná, z. s. 
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Ohlédnutí za včelařskou sezónou 

Přestože kalendářní rok 2022 ještě zdaleka 
nekončí a čeká nás pestrý podzim plný barev, 
včelaři v Dolní i Horní Lomné pomalu zakon-
čují letošní včelařskou sezónu. Včelky jsou po 
pracovním jaru i létu zakrmeny, sbírají po-
slední pyl, kterého je v našem podhorském 
kraji už jen poskrovnu, a dělají si poslední zá-
soby před dlouhou zimou. Včelaři tak mohou 
pomalu udělat tečku za letošním stáčením 
medu, jehož produkce byla po několika le-
tech bez snůšky konečně nadprůměrná. 

Za naši ZO ČSV děkujeme všem vstřícným 
zastupitelům obou obcí, Dolní i Horní Lom-
né, paní starostce Renatě Pavlinové i sta-
rostovi Kamilu Kawulokovi, za dlouholetou 

skvělou spolupráci a podporu včelařství. 
Bez jejich podpory bychom neměli ani naše 
včelařské zázemí, klubovnu v Horní Lomné, 
kde se odehrávají všechny akce pořádané 
naší ZO ČSV, schůze a aktivy. Tady si začí-
nající včelaři mohou přijít pro radu, aktivní 
včelaři pro mezistěny nebo včelařské po-
můcky či sklenice a ostatní návštěvníci pro 
med nebo pro informace. V březnu letošního 
roku zde proběhla přednáška pro včelaře, 
kterou vedl učitel včelařství Jirka Kalenda. 
V červnu jsme se tu sešli při tradičním sma-
žení vaječiny, a pokud to situace dovolí, 
chtěli bychom začátkem prosince zopako-
vat odlévání svíček při rozsvěcování vánoč-
ního stromu. 
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Naše ZO ČSV se letos úspěšně prezentovala 
na několika akcích:

• Dne 4. 6. 2022 proběhl v areálu fotbalo-
vého hřiště v Horní Lomné Den dětí. Pro 
děti jsme připravili vědomostní soutěže, 
ochutnávku medu i medové pečivo. 

• Dne 8. 7. 2022 se uskutečnila v národopis-
ném areálu Matice Slezské v Dolní Lom-
né návštěva velvyslanců zasedajících ve 
Výboru stálých zástupců členských států 
v Radě EU. Toto setkání se konalo od 7. do 

9. 7. 2022 v Moravskoslezském kraji a hos-
té spolu se zástupci KÚ MSK postupně na-
vštívili Ostravsko, Třinecko i Bruntálsko. 
Závěrem druhého pracovního dne zhlédli 
večerní program ve zmiňovaném areálu 
v duchu gorolských slavností a místního 
folklóru. Náš spolek měl možnost návštěv-
níkům ukázat práci včelařů a seznámit je 
se včelími produkty i jejich zpracováním. 
Velvyslanci si mohli prohlédnout včelí úly, 
pomůcky potřebné při práci se včelami, 
ochutnali medovicový i květový med, me-
dovinu i Miodulu. Prohlédli si zpracování 
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včelího vosku i následné odlévání svíček, 
které jsme jim na památku věnovali. Měli 
jsme možnost probrat včelařskou proble-
matiku s hejtmanem MSK Ivo Vondrákem 
i se zastupiteli OÚ Dolní Lomná.

• Dne 16. 7. 2022 uspořádala obec Dolní 
Lomná již X. ročník Vozatajských závodů 
v okolí Lomňanského muzea. I zde jsme 
již tradičně doplnili a obohatili nabídku 
místních specialit o med, medovinu i me-
dové pečivo. 

Před námi je další akce, a to tradiční Jarmark 
v Dolní Lomné dne 1. 10. 2022, na který Vás 
všechny zveme a doufáme, že se opět setká-
me u stánku včelařů!

Miroslav Poništ
předseda ZO ČSV Dolní Lomná
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INZERCE
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VODA 
TOPENÍ 
SANITA 
-PRODEJNA 
 
-INSTALATÉRSKÉ    
SLUŽBY 

 
Ul. Nádražní 74 (u autobusového nádraží) 
Jablunkov 739 91 
tel. 602 419 148 
oxyper@post.cz 

 Vodovodní baterie, sprchy, 
vodoinstalační materiál, 
sifony,těsnění, trubky, zahradní 
kohouty, měděný fitink, bojlery, 
expanzní nádoby, PPR trubky-
tvarovky, vodoměry, regulátory 
na radiátor, WC, umývadla, dřezy, 
PB kartuše, regulátory na PB 
láhve, trysky, hadice a další.  
SUBIO- pro vaše 
žumpy,septiky,suché záchody, 
domácnost 
 
INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY                                                       
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

září.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

we wrześniu.


