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Tradiční vaječina Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná 

„Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně  
rekonstrukce zasedací místnosti OÚ“

Po úspěšném zájezdu do Rožnova pod 
Radhoštěm, který se konal 7. 5. 2018, bylo 
naší další akcí tradiční smažení vaječiny 
u muzea, a to se mimořádně vydařilo. 
Panovala skutečně nadmíru dobrá nálada, na 
níž měl, jako vždy, velkou zásluhu náš skvělý 
harmonikář p. Šeda, který svými písničkami 
strhnul všechny zúčastněné k tomu, aby 
se ihned připojili. Poděkování patří i našim 
ženuškám, protože připravily výbornou 
vaječinu, na kterou se vybralo 217 vajíček. 
K dispozici byly i zákusky od našich členek 
p. Střelecké a p. Matykiewiczové. Za to jim 
patří velké díky. 

Hlavně nás potěšilo, že jsme se konečně 
dočkali elektřiny v našem stánku. Práci pro-
vedl správce a údržbář OÚ p. Przepióra a naši 
členové p. Sikora Pavel, p. Kučera Jiří, p. Sikora 
Milan, p. Soblahovský František a p. Machnik 
Pavel se postarali o výkopové práce pro 
připojení elektrického kabelu. Všem za to 
patří velké poděkování. Ještě bude zapotřebí 
připojit vodu, ale myslím, že se v krátké době 
dočkáme. Tím pádem by byl náš stánek (až 
na nějaké maličkosti) hotov. Nesmíme zapo-
menout, že vždy nám vyjdou vstříc PZKO-vci , 
správce p. Jopek a vedoucí restaurace Mánes 
p. Eva Sikorová. Ta nám zapůjčuje přístroj na 

čepování piva, který nám ochotně vždy přiveze 
a odveze. Je to náš sponzor, co se týče ochoty. 
Všem těmto patří rovněž poděkování. 

Co nás čeká v budoucích dnech? 14. 7. 2018 
se uskuteční VIII. ročník Vozatajských závodů, 
což je významná akce v Dolní Lomné. Věříme, 
že naše členky jako vždy přispějí svými výbor-
nými koláči – budou se již prodávat v našem 
novém stánku. Předem děkujeme za vaše 
dary k prodeji. 

Po této veliké akci nás čeká další program, 
a to dne 27. 7. 2018 zájezd na Hrčavu včetně 
jejího okolí. Odjezd je naplánován v  8.00 hodin 
z Jestřábí. Obsahem zájezdu bude návštěva 
kostelíka, pražírny kávy, jízda povozem na 
Trojmezí, prohlídka opravené staré hospůdky 
na Trojmezí, kde je pro nás připravený guláš 
a jiné speciality. Cena zájezdu je 150,- Kč na 
člena. V tom je zahrnuto jídlo, jízda prohlídky 
atd. Tento zájezd organizuje naše členka, 
majitelka obchodu v Dolní Lomné p. Sikorová, 
u které si také můžete podávat přihlášky. 
Hlavně, aby nám vyšlo počasí a nezapomeňte 
s sebou dobrou náladu. Věříme, že účastníci 
naší akce budou spokojeni. Další informace 
zveřejníme dodatečně ve Zpravodaji obce. 

Pavel Machník

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutá v rámci vyhlášeného dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“

Dne 27.3.2017 zastupitelstvo obce Dolní 
Lomná rozhodlo o přijetí účelové inves-
tiční dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje na realizaci projektu „Zříze-
ní bezbariérového vstupu a WC včetně 

rekonstrukce zasedací místnosti OÚ“ ve 
výši 300.000,00 Kč. 

Hlavním cílem projektu „Zřízení bezbariérové-
ho vstupu a WC včetně rekonstrukce zasedací 



Dolní Dolní

3

místnosti OÚ“ byla rea-
lizace stavebních úprav 
objektu obecního úřadu, 
která spočívala ve zřízení 
bezbariérového vstupu 
a realizaci sociálního zaří-
zení pro imobilní občany. 
Stávajíci prostory neřešily 
ani bezbariérovy vstup 
ani nebylo k dispozici 
WC pro imobilní občany 
a stávající zasedací míst-
nost vyžadovala rekon-
strukci elektroinstalace, 
maleb, podlah a stropu. 

V rámci projektu došlo 
ke stavebním úpravám, 
které vyřešily zřízení bezbariérového WC 
v přízemí objektu a  pro překonání vstupního 

schodiště jsou k dispozici variabilní lehké ná-
jezdové duralové rampy. Stávající zasedací 
místnost byla celkově zrekonstruována. 

Realizace celého projektu se podařilo zajis-
tit bazbariérový vstup a WC pro návštěvníky 
obecního úřadu při vyřizování běžných zále-
žitosti a také při návštěvě kulturních a spole-
čenských akcí, při konání slavnostních obřadů, 
např. svateb, vítání občánků včetně různých 
setkání a školení. 

Celkové náklady projektu dle Smlouvy 
o dílo uzavřené s fa Arexstav s.r.o. činily 
793.830,26 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje svým usnesení 
č. 3/178 ze dne 16.06.2017 rozhodlo poskyt-
nout investiční dotaci obcí Dolní Lomná, na 
úhradu nákladů projektu v maximální výši 
58,59 % celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 
300.000,00 Kč. 

Poskytovatelem dotace projektu je Moravsko-
slezský kraj.
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Salajka

Příběh k zamyšlení

Popel získaný spálením dřeva a listí byl v minu-
losti velmi důležitou surovinou a to pro svůj 
vysoký obsah drasla. Získané a zpracované 
draslo (uhličitan draselný) známe především 
pod označením potaš. flus či salajka. Draslo 
(salajka) byla nezbytná při výrobě skla, mýdla, 
kamence a při zpracování kůží. Popelářství 
proto bylo v oblasti Beskyd značně rozší-
řené. Popeláři shromažďovali veškeré suché 
a vyvrácené stromy, ulámané vršky, větve, 
pařezy a odtahovali je na planiny a paseky, 
kde je v mělkých jamách spalovali na popel. 
Z dřevěného popela bylo však třeba surové 
draslo (salajku) získat dalšími jednoduchými 
chemickými procesy. Popel se prosíval 
a vyluhoval v kádích. Popel se loužil nejprve 
studenou a následně horkou vodou. Získaný 
louh se následně odpařoval na mělkých 
železných pánvích. Výsledkem bylo surové 
draslo - salajka, která se připekla k pánvi 
a musela se z ní vytloukat a seškrabovat. Toto 
surové draslo, nejčastěji označované jako flus, 
již bývalo používáno k různým účelům. Pro 
další zkvalitnění a vytvoření konečné potaše, 
muselo draslo (salajka) projít ještě přepálením 
ve zvláštní kalcinační peci. Rozšířené popelář-
ství a získávání drasla vedlo k místnímu pojme-
nování Salajka části dnešní obce Horní Lomná.

Draslo (Salajka) se však ve zdejší oblasti zís-
kávalo i mnohem primitivnější formou. Mezi 
staré zaniklé technologie rozšířené v oblasti 
západních Beskyd patřilo totiž i takzvané 
pálení škvarků z popela. Na výrobu škvarků 
z popela se používal výhradně dřevěný 
popel, který dřevaři získávali pálením dřeva 
v lese. Často způsobovali drastické ničení 
i zcela zdravých stromů, které byly celé 
spalovány ještě rostoucí. Při zhotovování 
škvarků z popela se ve svahu položily dvě 
klády a mezi nimi se vybrala zemina. Takto 
získaný prostor bylo potřeba vyplnit vrstvou 
dřevěného popela, klády zakrýt syrovými 
větvemi a omazat vrstvou hlíny čím se vytvo-
řil komín. Pod komínem se rozdělal prudký 
oheň, který byl udržován tak dlouho, dokud 
se popel vlivem trvalé vysoké teploty neslil 
do hrud připomínajících svým tvarem právě 
škvarky. Tyto popelové filtráty byly jistou 
náhradou za drahou kvalitní potaš. Vychladlé 
škvarky se používaly na bělení plátna i praní 
prádla. Formani rozváželi popelové škvarky do 
širokého okolí, ale nové účinnější prostředky 
tento svébytný produkt zákonitě vytlačily již 
v 19. století.

PhDr. Václav Michalička, Ph. D.

V závěru školního roku se žáci deváté třídy naposled shromáždili ve své třídě, aby převzali 
vysvědčení a rozloučili se se školou i se svým třídním učitelem. Po krátkém projevu učitel 
řekl, že jim své ponaučení do života bude demonstrovat názorně, protože si přeje, aby si ho 
dobře pamatovali.

 Vytáhl pětilitrovou sklenici se širokým hrdlem 
a postavil ji před ně na stůl. Pak vzal asi tucet 
kamenů přibližně o velikosti pěsti a pečlivě 
je vyskládal jeden po druhém do sklenice. 
Když byla sklenice plná až po hrdlo a žádný 

další kámen se do ní již nevešel, zeptal se: 
„Je ta sklenice plná?“ a každý ve třídě volal: 
„Ano.“ Učitel nesouhlasně pozvedl obočí, sáhl 
pod stůl a vytáhl sáček štěrku, který nasypal 
do sklenice a pořádně s ní zatřepal. Štěrk se 
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Ze života hmyzu
V pátek 25. 5. se žáci naší školy v dopoled-
ních hodinách vydali do Zážitkového centra, 
kde po nás organizátoři připravili program 

o životě drobných živočichů – Festival hmyzu. 
Poznali jsme hmyz, který se dokáže v přírodě 
maskovat tak, že ho nezkušený pozorovatel 

propadl do mezer mezi kameny. Zeptal se 
znovu: „Je ta sklenice plná?“ Tentokrát třída 
pochopila a jeden řekl: „Pravděpodobně ne.“ 
„Správně“, odpověděl, sáhl po sáčku s pískem 
a vměstnal ho všude do mezer mezi kameny 
a štěrk. Opět se zeptal: „Je teď ta sklenice 
plná?“ „Není!“ zareagovala tentokrát třída. 
„Správně“, pokývl souhlasně hlavou a  sklenici 
doplnil až po okraj vodou ze džbánku. Pak se 
podíval na třídu a zeptal se: „Jaké poselství 
se ukrývá v takto naplněné sklenici?“ Jeden 
snaživec zvedl ruku a povídá: „Ilustruje, že bez 
ohledu na to, jak plný je náš program, když se 

budeme snažit skutečně pořádně, vždycky se 
tam ještě vejdou nějaké věci!“ 

„Ne, tak tomu není. Sklenice představuje váš 
život. A ty velké kameny? To jsou ty nejdů-
ležitější věci v něm – například láska, práce, 
rodina, přátelství, vaše sny, vaše zájmy, přání, 
touhy. Dbejte na to, abyste je skládali do skle-
nice jako první, protože pak už je tam nikdy 
nedostanete. Štěrk, písek a voda sklenici sice 
naplní, ale jsou to věci nepodstatné. Volba 
záleží na vás.“

M. Křenková
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nezahlédne. Na dalších stanovištích jsme 
pozorovali drobné vodní živočichy, brouky co 
žijí v lesním mechu, seznámili jsme se se živo-
tem v mraveništi a pozorovali mikroskopem 
jeho malé obyvatele. Dozvěděli jsme se nové 
informace o zákonem chráněném motýlovi – 
Modráskovi.Prohlédli jsme si motýlí vajíčka, 

larvy, kukly i dospělé krásné motýly. Nejvíc 
nás zaujaly vážky a barevné šídlo. Viděli jsme 
na vlastní oči houby, které nám ztrpčují život. 
Žijí totiž ve dřevě. 

Velice děkujeme všem, kteří se postarali o to, 
že se naše škola této akce mohla zúčastnit. 

Žáci 5. ročníku ČZŠ

Bezpečně na kole
Dne 5. června jsme vyrazili do Jablunkova, kde 
nás čekalo dopravní hřiště a paní instruktorka 
Vašíčková. Zopakovali jsme si dopravní značky 
a pak se všichni odebrali pro své dopravní 
prostředky. Na hlavě přistála cyklistická přilba 
a společně jsme vyrazili na „silnici“. Po něko-
lika „nehodách a jízdě v protisměru“ se naše 

cesty urovnaly. Někdo jezdil na kole, jiný na 
koloběžce a chodcem se nechtěl stát nikdo. Na 
závěr této akce nás paní instruktorka obdaro-
vala reflexními plackami a ti, kteří splnili test, 
dostali průkaz cyklisty. 

Žáci 5. ročníku ZŠ
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Slabikářová slavnost
Dne 8. června 2018 
proběhla v naší 
škole Slabikářová 
slavnost pro žáky 
1. ročníku, která 
byla spojena i se 
dnem otevřených 
dveří v I. třídě. 
Žáci prvního roč-
níku byli slavnost-
ně pasováni a po-
výšeni do stavu 
Malého čtenáře. 
Dostali originální 
šerpy za přítom-
nosti maminek, 
tatínků i babiček, 
kteří je na závěr obdarovali knihou. Touto 
slavností se prvňáčci rozloučili se Slabikářem 
a stali se skutečnými čtenáři v pravém slova 

smyslu. Dětem i rodičům se tato slavnost 
líbila.

Žáci 1. ročníku ČZŠ

V MĚSÍCI DUBNU SE NÁŠ ŽÁK ZÚČASTNIL MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
„DOPIS CESTUJÍCÍ V ČASE“

Vážení,
dobrý den, mé jméno je Matouš Lupieński. 
Jsem z České republiky z malé vesnice Dolní 
Lomná. Nevím, do jaké doby jsem tento dopis 
poslal, jestli do minulosti nebo do budouc-
nosti. Mám pár poselství pro obě možnosti. 
Jedna je pro obě dvě doby, NEVÁLČETE! 
Nedovolte rozpoutat boje, protože to nikdy 
neskončí dobře, žijte v míru. 
Poselství do minulosti
Tento dopis dejte svému králi, panovníku 
nebo kdo u vás vládne, ať si ho pozorně 
přečte. Dejte chudým šanci říct svůj názor 
a nesekejte jim hned hlavy, dejte chudým 

oblečení, nějaké peníze a jídlo, chovejte se ke 
všem stejně (rovnoprávně) dejte jim svobodu 
vůle. A… NEROZPOUTÁVEJTE VÁLKU!
Poselství do budoucnosti
Jako u minulé možnosti, dejte dopis svému 
vládci, ať si ho pozorně přečte. Nevyvíjejte 
zbraně, raději vaše vynálezy využijte třeba ve 
zdravotnictví. Dejte všem lidem svobodu roz-
hodnutí. Nerozpoutávejte válku kvůli tomu, 
že někdo věří v Boha a někdo ne. Chovejte 
se ke všem stejně, žijte v míru a nerozlišujte, 
jestli je někdo černý nebo bílý nebo černý 
a mějte se rádi.

Matouš Lupieński 5. r.
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Igrzyska Lekkoatletyczne
Międzynarodowy Dzień Dziecka można spędzić 
chociażby na sportowo. W Trzyńcu 1 czerwca 
odbyły się igrzyska lekkoatletyczne polskich 
szkół podstawowych na Zaolziu. Organizatorem 
tegorocznych mistrzostw była PSP w Czeskim 
Cieszynie. Na starcie pojawiło się ok. 400 za-
wodników z prawie wszystkich szkół z całego 
Zaolzia. Na widowni nie zabralo rodziców dzieci 
walczących o medale, jak również znaných oso-
bistości ze świata zaolziańskiej polityki i kultury. 

Medale najlepszym wręczali m.in. zasłużeni pol-
scy olimpijczycy, członkowie Beskidzkiej Rady 
Olimpijskiej. Z zaproszenia skorzystali m. in. 
Wiktor Krebok (siatkówka), Marian Kasprzyk 
(boks) i Dorota Kwaśny-Lejawa (narciarstwo 
klasyczne). Naszą dolnołomnianską placówkę 
godnie reprezentovali uczniowie, którzy wywal-
czyli pozycje medalowe w skoku w dal, w bie-
gach oraz w sztafetach.

Uczniowie
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Spotkanie z Motocyklistami
Uczniowie dolnołomniańskiej podstawówki, 
przedszkolacy oraz grono nauczycielskie 
przywitali gości piosenką „Góry mają moc…“. 
Motocykliści przekazali dzieciom słodycze 
i pluszowe zabawki, dyrektor placówki Marce-
la Szotkowska wręczyła gościom dwie publi-
kacje o Łomnej Dolnej. Nie mogło zabraknąć 
wspólnego zdjęcia oraz oglądania motorów na 
podwórku – zauroczonym ślicznymi motocy-
klami, dzieciom nie przeszkadzał nawet obfity 
deszcz. „Przyjechaliśmy z całej Polski, to już 

nasze dwunaste spotkanie motocyklistów na 
Śląsku Cieszyńskim. Co roku jesteśmy w innej 
szkole. Pomysł narodził się na szóstym Rajdzie 
Katyńskim, w trakcie którego odwiedzamy 
cmentarze na kresach wschodnich. Pomyśle-
liśmy, że kolegom pokażemy również kresy 
południowe,” powiedział Mirosław Wenglorz 
z Kaczyc. Jego koledzy przyjechali na Zaol-
zie z Hamburga, Ełku, Gdańska, Warszawy 
i Włocławka.

Uczniowie
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Festyn Ogrodowy
Rozpoczął się okres festynów szkolnych. 
Również w naszej szkole odbył się w sobotę 
26 maja Festyn Ogrodowy. Z walizkami probyli 
mali wykonawcy na scenę, by na razie tylko 

na niby polecieć do Paryża, znaleźć się w Hol-
lywood czy odwiedzić Afrykę. Wielkie brawa 
otrzymały przedszkolaki, które przedstawiły 
się jako Murzynki. Festyn był też wspaniałą 
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okazją do złożenia życzeń wszystkim mamom. 
Dzieci zaśpiewały „Sto lat”, przekazały mamom 
życzenia i własnoręcznie wykonane prezenty, 

niezapomniały jednak również o tatusiach, 
dla których przygotowały drobne upominki. 

Uczniowie
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Festiwal Owadów w URSUS

W piątek 25 maja odwiedziliśmy pobliski UR-
SUS, żeby zwiedzić wystawy żywych owadów 
i pajęczaków krajowych i egzotycznych, owadów 
drapieżnych, parazytoidów oraz nicieni. Prezen-
towane były i owady preparowane oraz obrazki 
o tematice entomologicznej. Wszystko było dla 
naszych przedszkolaków i kolegów ze szkoły 
bardzo ciekawe, tym bardziej, że na każdej 

przechadzce, czy wycieczce do lasu, na łąkę… 
spotykamy mnóstwo maleńkich form życia.
Dowiedzieliśmy się, iż nie jest przesadą twier-
dzenie, że owady kształtują środowisko czło-
wieka o wiele bardziej niż on sam i gdyby nagle 
zupełnie zniknęły, człowiek miałby poważny 
kłopot...

Uczniowie
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem), 
 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 
 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 
 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat 
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo 
vnitra, 
 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze 
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 
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Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů     

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo    

- u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 30 dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                         městských částí Praha 1 až 22) 

                         (nelze žádat u Ministerstva vnitra) 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 

                    -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti  

                       za správní poplatek 100 Kč  

                      (nelze přebírat u Ministerstva vnitra) 
 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

 

 Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), 
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 

 
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 

    
500               500    =  1.000 Kč 

ORP       MV = 250 + 250 Kč 
    250               250    =  500 Kč 

 ORP       ORP = 500 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč 

ORP        MV = 250 + 250 Kč 
     250               250    =  500 Kč 

ORP       MV = 200 + 100 Kč 
     200              100    =  300 Kč 

 ORP       ORP = 300 Kč 
OSČ MV 30. 4. 2018 
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Vydávání cestovních pasů ve 

zkrácených lhůtách 
 
 
 

 

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí. 
 
Podání žádosti 
 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
 do 5 pracovních dnů. 

 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:  

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
 u Ministerstva vnitra. 

 
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail 
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  
 

Převzetí cestovního pasu 
 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho 
vydání. 
   

Správní poplatky 
 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 
 
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách 
 

 
 

 
Vydání do 24 hodin v pracovních 

dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 6.000 Kč MV          MV = 3.000 Kč 

ORP       MV = 4.000 + 2.000 Kč 

    
4.000           2.000   =  6.000 Kč 

ORP       MV = 2.000 + 1.000 Kč 
    2.000           1.000   =  3.000 Kč 

 ORP       ORP = 3.000 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 2.000 Kč MV          MV = 1.000 Kč 

ORP        MV = 1.500 + 500 Kč 
     1.500             500    =  2.000 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 
     500              500    =  1.000 Kč 

 ORP       ORP = 1.000 Kč 
 

OSČ MV 30. 4. 2018 
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Vstupné: pátek 180,-Kč  •   sobota 240,-Kč  •  permanentka na 2 dny 400,-Kč
• děti do 130 cm v doprovodu rodičů zdarma!

Naši sponzoři: 
IRP-Dostálek Český Těšín   •    AKVAHELP METAL Praha

 Sovaski, s.r.o Bohumín   •    Obec Dolní Lomná   •    Pekárna Dolní Lomná 

Festivalový program tradičně uvádí Josef MLOK Grim, držitel Zlaté Porty.

Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje

Změna programu vyhrazena •  Bohatá a levná nabídka krajových specialit

Informace: www.festivalnapomezi.cz

Mediální 
partner:

MATICE SLEZSKÁ v Dolní Lomné 
pořádá pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla

v Národopisném areálu v Dolní Lomné

SOBOTA 7. 7. 2018 od 15.00 hodin

PÁTEK 6. 7. 2018 od 18.00 hodin

Sleva je 
na:  

V programu vystoupí skupiny 
BLAF •  B.K.B. TRIO  •   NEW BRIDGE  •  RANGERS-PLAVCI

Po ukončení programu následuje country merenda pod širákem s kapelou MAGDON

COUNTRY BEAT  •  BLUEGRASS COMEBACK 
IRENA BUDWEISEROVÁ & PROFESSIONAL DE FORMATION  

POUTNÍCI  •   KELT GRASS BAND 
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA  •  GRUPA FURMANA (PL)
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR  •   ŽOBRÁCI /THE BEGGARS/ (SK)

www.lomnadolina.cz
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vlastimil kaniok

SKÁLA - FOTOGRAFIE S PŘÍBĚHEM

Restaurace a galerie Hospůdka Doma
vernisáž 13. června 2018 v 18.00 hodin

výstava potrvá do 5.října 2018
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www.dolnilomna.eu

Červen 2018www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci

červnu.

Składamy życzenia
solenizantom urodzonym

w czerwcu.

Dolní Lomná 06/2018 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidlený informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Renata Pavlinová.  

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.


