
Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

     

Klub důchodců při Obecním úřadě v Dolní Lomné svolává členskou schůzi 

dne 10.11.2016 v hotelu pod Akáty ve 14.30 hodin, 

na kterou Vás všechny srdečně zveme. 

Věříme, že naše pozvání neodmítnete. 

 

Průkaz člena Klubu doneste s sebou, budou se vybírat příspěvky na rok 2017. 

 

Program schůze:      

 

1. Zahájení a přivítání hostů  

2. Hodnocení Klubu důchodců za rok 2016 

3. Plán činnosti na rok 2017 

4. Doplnění jednoho člena Klubu do výboru  

    a potvrzení stávajícího výboru  

5. Návrhy na naše další akce v roce 2017 

6. Diskuse 

7. Občerstvení 

8. Závěr 

 

Srdečně zve Pavel Machník, předseda 



Sobota 1.10.2016 se těšila již po deváté jarmarečnímu veselí. Je to 

jarmark, kde se jarmareční rodina rozrůstá rok od roku, má  svoji podporu a to je 

velmi dobře.  

Je velkým přínosem, obzvlášť v době globalizace, uchování hodnot lidové 

kultury a odkazu našich předků pro stávající a hlavně pro další generace. 

Jak říká klasik: „Kdo nedbá odkazu minulosti, je jako sportovec, který by 

chtěl skákat do výšky bez rozběhu“. 

 

 

Náš jarmark není jen otázkou sentimentu, velmi nás těší zvýšený trend 

návratu k zemědělství, a to nejen na úrovni globální – mezinárodní, ale hlavně na 

úrovni té lokální a místní. Tomu napomáhá i schválena novela veterinárního 

zákona – tzv. prodej ze dvora. A my pevně věříme, že naši zákonodárci formou 

legislativy ještě více usnadní činnost a práci našim zemědělcům a farmářům a my 

tak budeme moci nabídnout ještě více toho dobrého a kvalitního, a budeme se 

moci posunout v našem snažení, tzv. propojení zemědělství s cestovním ruchem, 

tzv. agroturistikou. Pokaždé se snažíme obohatit náš jarmark o přidanou 

hodnotu, v minulosti jsme mohli být svědky dobové svatby, křtin či dobového 

lidového léčitelství.  



 

Letos byl jarmark ve znamení gastronomie. Manželé Mruzkovi s dalšími 

členy Ochotnického divadla Dolní Lomná (Taťána Marszalková, p. Kateřina 

Poloková, sl. Iveta Morcinková a Jakub Pavlina) předvedli humornou scénku, 

poté se nám představil šéfkuchař p. Valíček.  

 

 

Jako jeho hlavní partner se představila Asociace soukromého 

zemědělství Těšínské Slezsko, do akce se rovněž aktivně zapojil Český svaz 

chovatelů Jablunkov a Občanské sdružení Koliba. V Lomňanském muzeu bylo 

možno zhlédnout poutavou výstavu pod názvem „Lomná a Beskydy před 

padesáti léty“ autora  

p. Jana Sikory. Nechyběly ani 

Závody formanů v režii  

p. Miroslava Stefka  

a  samozřejmě Trh domácích 

zvířat.  

Obě základní školy, 

jako každoročně, všechny 

letošní návštěvníky jarmarku 

potěšily svým krásným, 

tematickým programem.  



 

Poděkování patří všem našim sponzorům za jejich velkorysost. 

Dále děkujeme naším organizacím, klubům, spolkům, všem účinkujícím, 

zastupitelstvu obce, našim občanům a oběma základním školám, Klubu 

důchodců, SDH, TJ Dolní Lomná, SSK Dolní Lomná, Svazu včelařů, Mysliveckému 

klubu Dolní Lomná, Mysliveckému spolku Novina, PZKO, zaměstnancům OÚ,  

p. Kawulokovi, p. Marszalkové, 

Cimbálové muzice Mionší  

a našim občanům a všem, kteří 

přiložili ruku ke společnému 

dílu. 

Atraktivitou jarmarku 

byla kapela „Legendy se vrací“, 

na kterou se sešlo hodně 

příznivců. Po programu byla 

diskotéka, kterou uváděl DJ 

Walter a celým dnem vás  

i letos provázel moderátor   

p. Skupień.  



 

Poděkování si zaslouží naší sponzoři jarmarku: 

PILA KAWULOK, P. SKUPIEŃ, ASOCIACE SOUKROMÝCH ZEMĚDĚLCŮ TĚŠÍNSKÉ 

SLEZSKO, ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JABLUNKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

KOŠAŘISKA, FARMA PROKEŠ, FARMA ANNA WANIOVÁ, FARMA ROMAN 

JALOWICZOR, CARPENTALIS MORAVIAN RANCH, FARMA RUCKÝ, FARMA MARIAN 

KALETA, FIRMA LACH, FIRMA SZOTKOWSKI ROBERT, FIRMA DOSTÁLEK, 

RADEGAST, CHATA SEVERKA, PILA RATHOUSKÝ, LK SEVERKA, HOTEL POD AKÁTY, 

TOZOS TOŠANOVICE, MANŽELÉ PTÁČKOVI, CHATA KAMENITÝ, CHATA SKALKA, 

HOSPŮDKA DOMA, PENZION BESKYDKA, PENZION NA KAMYNCU, NOVÁ 

POLANA, DOLNÍ LOMNÁ, CHATA KOZUBOVÁ, HOTEL EXCELSIOR, WELLNESS POD 

KYČMOLEM, P. KUBISZOVÁ – KADEŘNICTVÍ, EMIL GOMOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ LOMNÁ, P. KULTANOVÁ – RELAX V ÚDOLÍ LOMNÉ,  

P. PAWLOWSKI ROMAN, POTRAVINY SIKOROVÁ, POTRAVINY JESTŘÁBÍ, FA 

MANLOMKA, P. KRAUSE, XIDYS JABLUNKOV, PAPÍRNICTVÍ GORYL, KNIHA 

JABLUNKOV, KVĚTINKA JABLUNKOV, BAR POD KYMPÓM BUKOVEC,  HRČAVKA, 

ARRIVA MORAVA, a.s.,  RESTAURACE MÁNES, PENZION RZEHACZEK, MYSLIVECKÝ 

KLUB DOLNÍ LOMNÁ, AGRO PALKOVICE, PAN ZAGORA, P. HECZKO – KARPENTNÁ, 



ČSOP CARPATHIA,  FA STIHL, PENZION LOMNÁ,  MARTYNEK ROMAN, TONER 

COPY s.r.o, AREXSTAV s.r.o., ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK LOMNÁ, FA GORYL 

BRONISLAV, PEKÁRNA DOLNÍ LOMNÁ, P. LIPNER 

Mediálními partnery jsou: HORIZONT, HUTNÍK, GŁOS LUDU 

Za hezkou výzdobu děkujeme p. Táni Marszalkové.  

Pořadatelskou službu zajistila TJ Dolní Lomná za což jim děkujeme.  

V neposlední řadě srdečně děkujeme  p. Bačinovi za hlídání.  

Přejeme proto našemu lomňanskému muzeu, aby bylo živou a aktivní 

spojitostí bohaté minulosti se současností a budoucností a také odkazem dědictví 

našich předků v tomto tvrdém a drsném kraji, ale přesto výjimečném  

a krásném….  

Dobová jídla, která byla připravována  na jarmarku: 

 

 

 

 

 

K A P U Ś N I O K 

 

Syrové brambory natřeme, třenku osolíme, přidáme vejce 

Vlijeme na vymazaný plech vrstvu kolem 2 cm 

Naložíme stejnou vrstvu uvařeného nakrájeného hlávkového zelí, osolíme  

a opepříme 

Přelejeme 1 cm vrstvou natřených brambor 

Pečeme ve vyhřáté troubě při 220 – 240 o C po dobu 30 – 40 min. 

Můžeme podávat se škvarkami 

 

B A C H O R A 

 

Syrové brambory natřeme, osolíme, přidáme mačkaný česnek, majoránku  

a mletý pepř 

Přiměřeně plníme pečlivě vymytá vepřová střeva na jednom konci zavázaná 



Po naplnění zavážeme, uložíme těsně na pekáč a hustě propíchneme párátkem 

pro vypuzení vzduchu 

Povrch hustě posypeme na kostičky nakrájeným čerstvým vepřovým bůčkem 

Pečeme ve vyhřáté troubě při 250 o C po dobu 2 – 2,5 hodin dozlatova 

 

Pozn. 

Při úplném naplnění může dojít při pečení k popraskání naplněných střev,  

což ale není na závadu 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

K U L A N Y  P L A C E K 

 

Uvařené brambory ze včerejšího dne natřeme na struhadle na třenku 

Stejně na třenku natřeme čerstvé brambory 

Osolíme, přidáme kmín a vejce 

Zaděláme na husté nelepivé tvárlivé těsto polohrubou moukou 

Rozválíme na pomoučněný plech vrstvu do 1 cm ne úplně k okrajům plechu 

Pečeme ve vyhřáté troubě při 220 – 240 o C kolem 30 – 40 min. 

Po vystydnutí podáváme se škvarkami, máslem, pomazánkou… 
 

 

 

Pozn. 

Na 1 plech kolem ½ kg vařených brambor a 4 – 5 syrových brambor,  

20 dkg mouky 



Po 20 – 25 min je vhodné placek otočit po podebrání špachtlí  

(není to jednoduché a pálí to) 

Je vhodné na plechu vytvarovat z těsta ovál, jinak přichytne k okrajům  

a nedá se otočit 

 
B R U T F A N I O K  ze  Ś L I W K A M I 

 

Syrové brambory natřeme, třenku osolíme, přidáme vejce 

Vlijeme na vymazaný plech vrstvu kolem 2 cm 

Na celou plochu uložíme rozpůlené vypeckované švestky 

Pečeme ve vyhřáté troubě při 220 – 240 o C po dobu 30 – 40 min 

Podáváme s rozpuštěným máslem, můžeme pocukrovat 

 

 

Tradiční Lomňanský jarmark, který se konal 1.10.2016,  

očima Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná 

Na všech akcích, které organizuje náš Obecní úřad Dolní Lomná, se 

účastní velký počet návštěvníků nejen z  okolí, nýbrž z celého regionu, dokonce  

i z Polska i Slovenska. Nejinak tomu bylo na IX. ročníku Jarmarku. 

  Ale na takové davy účastníků  této velké a organizačně náročné akce, 

jaké jsme letos mohli zažít, si nepamatuji. Nu, byla to nádhera, k níž hodně 

přispělo i výborné počasí.  Všichni průběh dne velice chválili, jak programovou 

nabídku, tak její úspěšné zvládnutí.  

Celý program uváděli zkušený konferenciér Karol Skupień a Zdeněk 

Mruzek se svou manželkou. Ti také zajistili přípravu našich tradičních domácích 

jídel, které bylo možné ochutnat.  

Vystoupily děti obou škol, také dospělí nebo naše známá cimbálovka 

Mionší. Punc tomu velkolepému programu dala známá skupina „Legendy se 

vrací“ se svým šéfem Petrem Šiškou. Večer nastoupil DJ Walter pro mladší 

generaci, a bavil ji až do ranních hodin. Náš Klub se jako každým rokem zapojil 



malou brigádou, především přípravou na prodej ve známé „Hospůdce u staříka“ 

v muzeu. Hlavní sortiment tvořily koláče od našich babiček. Děkujeme všem, 

kteří se na tom podíleli, kdo nemohl péci, tak přispěl finančně. Nemůžeme 

zapomenout poděkovat všem organizátorům a prodejcům za to, že nám vyšli 

ochotně vstříc, jako obvykle. Na závěr našeho hodnocení této velkolepé akce, 

která nemá obdoby, vyslovujeme velké poděkování všem zaměstnancům  

Obecního úřadu Dolní Lomná  a hlavně naší paní starostce, protože vždy  nese za 

tyto skvělé akce největší zodpovědnost. Věříme, že všechny budou v tomto 

duchu pokračovat i v budoucnu, vždyť výborně reprezentují naši překrásnou 

vesničku Dolní Lomná.  

Za Klub důchodců předseda Pavel Machník 

 

Jarmark 

 

 

Prawdziwa złota jesień zawitała do Łomnej Dolnej w tę sobotę  

i przyciągnęła tysiące ludzi na nasz Jesienny Jarmark. Ludzie przyjechali na 

Jarmark z blizka i z daleka. Mogli obejrzeć ciekawy program, którego tematem  

w tym roku było jedzenie. Szkoła razem z przedszkolem przygotowała program 

pt. Przegrzeszóne grziby Anieli Kupiec. Oprócz ciekawego programu kulturalnego 

zwiedzający mogli zajrzeć do najróżniejszych stoisk rozstawionych wokół podium. 

W tym roku nasi uczniowie otworzyli Kawiarenkę pod Dzwonem, gdzie podawali 

smaczne kołacze, które im 

upiekły mamusie, za co im 

bardzo dziękujemy. Również  

do kołaczy można było kupić 

sobie smaczną kawę.  

Przed Jarmarkiem  

w świetlicy szkolnej dzieci 

zrobiły obrazki i również 

ramki, które można było 

kupić w naszej kawiarence. 



 

 

Puszczanie latawców 

W poniedziałek 26.9. w ramach wychowania plastycznego i zajęć 

praktycznych skorzystaliśmy z ładnej pogody i razem z przedszkolakami 

wyszliśmy na podwórze, gdzie pod kierownictwem naszych pań każdy z nas zrobił 

sobie latawca. Kiedy wszystkim 

udało się go skonstruować, 

ładnie pomalować, to potem 

razem poszliśmy na łąkę za 

szkołę stwierdzić czy nasze 

latawce poszybują do nieba.  

A jak nam się udało 

popatrzcie sami:  



 

PSP £omna Dolna 

 

   

Příležitostně upozorňujeme občany, chataře a chalupáře v obci Dolní 

Lomná na začínající topné období, které znamená, že si necháte zkontrolovat 

komínová tělesa a topidla odbornou firmou. Je kladen důraz na bezpečný provoz 

všech topidel a zařízení s nimi spojené.  

Pokud potřebujete odbornou radu, obraťte se na hasiče nebo 

kominickou firmu. 

 

 

 



Děkuji všem spoluobčanům Lomňanům, kteří byli ochotní a vstřícní  

a vždy mi podali pomocnou ruku, kdykoliv jsem se na ně obrátila.  

Všem patří velký dík.  

Touto cestou se s vámi loučím a také s malebnou vesničkou Dolní 

Lomnou, ve které jsem prožila 40 let svého života.  

Přeji Všem pevné zdraví.                                                        Jana Maršálková 

 

Dar Majora Dragonovi 

/Jan Korzenny senior, Z łomniańskiej doliny/ 

 

    Hromadiska jsou velké náspy, nebo též dlouhé kamenné valy na hřebenech  

a grapách našich gruní, jako trvalé pomníky beskydských horalů z mnoha 

pokolení, svědčící o úporném boji s kamenitou půdou, aby z ní vydobyli kousek 

každodenního chleba. Tu a onde zmizely malé osady z polan a hřebenů, horalé 

odešli za obživou jinam, leč na opuštěných místech zůstaly jako věčný symbol 

minulosti beskydské pyramidy – kamenná hromadiska. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Toho zimního rána usoudili gazdové z Kyčery, že budou svážet kameny  

z hromadiska do potoka. Hromadisko roste z roku na rok a užitek z něj žádný 

není. Odkud se bere tolik kamení? Vykopeš na poli jeden a na jeho místě se 

objeví hned dva. „Věčně sbírat a sbírat“, rozmýšlel gazda z Kyčery, kterému se 

říkalo Major. Jak se rozhodl, tak udělal. Společně s ženou Marynou vytáhl sáně  

z kůlny a vzadu připevnil brzdu, vyrobenou z jedlových větví. Potom dostrkali 

sáně k hromadisku a naložili fůru. 

     Hospodář povídá: „Já si sednu na sáně dopředu a ty, Maryno, dozadu na 

větve, abys mohla brzdit“. 

     Pustili se dolů. Po vyježděné cestě se hnaly sáně v oblacích sněhu jako vichr.  

V mžiku dojeli k potoku a vysypali tam svůj náklad. A tak dokola celé hodiny. 

 Z kopce dolů, zdola na kopec, jako kyvadlo na starožitných hodinách. Ale kamení 

jakoby z hromady ani neubylo. Nakonec říká hospodyně: „Starý, už toho mám 

dost. Nechejme si taky něco na zítřek. Já už dál nemůžu. Jsem úplně mokrá od 

sněhu a zadek mám celý sedřený“. 

     „Když nemůžeš, tak nemůžeš“, odvětil Major, „ale na fajront ještě jednu fůru 

svezeme“. 

 

     Na tu poslední naložil gazda dvakrát více kamení než předtím. Pak následovala 

jízda dolů. Avšak přetížené sáně vylétly v rychlosti z dráhy na otevřenou polanu  

a řítily se přímo na chalupu starého Dragona. Během té šílené jízdy sklouzla 

Maryna z větví přímo do hlubokého sněhu.  

 

 

     Slabě bržděné sáně uháněly jako o závod, vjely na střechu přilehlé chalupy, 

prolomily starou krytinu a přistály na půdě. Ještě štěstí, že se gazdovi nic nestalo.  

 

 

    Mezitím dole, v pokoji Dragona, nastalo peklo. Ozval se strašlivý hukot  

a chalupa se zatřásla. Místnost se naplnila kouřem a padající omítkou. Všechny 

zachvátila hrůza. Mysleli si, že to asi je vpád nějakých nečistých duchů. Stará 

Anežka zapálila svíčku a začala se modlit ke všem svatým. 

 

 

     Po chvíli se přišoural do místnosti se sklopenou hlavou Major a hned za ním 

Maryna, celá obalená sněhem, takže vypadala jako sněhulák. Nejprve bylo slyšet 

proklínání, ale zakrátko si gazdové podali ruce na usmířenou a to usmíření pak 

pořádně dlouho zapíjeli. 

 

 

Překlad H. Hentz, M. Křenková 

 



Podarunek Majora dla Dragona 

/Jan Korzenny senior, Z łomniańskiej doliny/ 

 

   Gromadziska to wielkie usypiska lub też długie wały kamienne na grzebieniach  

i grapach naszych gróni, to trwałe pomniki górali beskidzkich z wielu pokoleń, 

świadczące o uporczywej walce z kamienistą glebą i wydzieraniu z niej kawałka 

codziennego chleba. Tu i ówdzie zniknęły małe osady z polan i grzebieni, górale 

odeszli za chlebem, lecz na postkowiach pozostały na więczną chwałę przeszłości 

piramidy beskidzkie – kamienne gromadziska. 

 

    Tego zimowego ranka usądzili gazdowie z Kiczery, że będą zwozili kamień  

z gromadziska do potoka. Gromadzisko rośnie z roku na rok, a profitu z niego 

żadnego. Skąd tyłe kamieni? Wykopiesz na polu jeden, a na jego miejscu wyrosną 

dwa. „Wiecznie zbierać i zbierać“, medytował gazda z Kiczery o przezwisku 

Major. Jak postanowił, tak zrobił. Wspólnie z żoną Maryną wyciągnął sanie  

z kolni i przymocował z tyłu słacz do hamowania, zrobioną z jodłowych gałezi. 

Potem pociągnęli sanie do gromadziska i załadowali furę. 

   Gazda powiada: „Jo se siednę na sónki ku łójku, a ty, Maryna, do zadku na 

słacz, abyś brymzowała“.   

  Puścili sie w dół. Po wyjeżdżonej drodze gnały sanki w tumanach śniegu jak 

wicher. W mig dojechali do potoka i wysypali tam swój ładunek. I tak w kółko 

godzinami. Z kopca w dół, z dołu na kopiec niby perpendykuł na starożytnym 

zegarze. Ale ubytku kamienia w gromadzisku nie można było zauważyć. W końcu 

mówi gospodyni:   „Stary, jo tego móm dość. Niechejmy se też co na jutro. Jo już 

dali ni mogę. Jeżech cało mokro od śniega, a zadek móm cały wydrzity.“ 

  „Jak ni, tak ni, odparł Major,  ale na fajrónd jeszcze jedną fure spuszczymy." 

   Na tę ostatnią nałożył gazda dwa razy więcej kamienia niż poprzednio. Potem 

jazda w dół. Ale przeciążone sanie w rozpędzie wyjechały z kolei, wpadły na 

otwartą polanę i gnały wprost na chałupę starego Dragona. Podczas tej szałonej 

jazdy Maryna ześliznęła się ze słaczy wprost do głębokiego śniegu.  

   Słabo hamowane sanie jechały teraz piorunem, wpadły na dach przyległej 

chałupy, przełamały stare podszycie i wylądowały na strychu. Jeszcze  szczęście, 

że gazdowi nic się nie stało. 

   Tymczasem na dole, w izbie Dragona, niesamowita sumeryja. Straszliwy huk  

i wstrząs. Izba napełnila się kurzem i opadającym tynkiem. Przerażenie ogarnęło 



wszystkich. Myśleli, że to chyba najazd jakichś nieczystych duchów. Stara 

Agnieszka zapaliła świeczkę i zaczęła  odprawiać litanie do wszystkich świętych. 

   Po chwili przyczłapał do izby ze spuszczoną głową Major, a wkrótce za nim 

Maryna do cna ośnieżona i okrągła jak bałwan. Najpierw posypały się 

przekleństwa, lecz wkrótce podali sobie gazdowie ręce na zgodę, krórą zapijali  

z gęsto krążących kieliszków. 

 

Okresní soutěže ve stolním tenisu – soutěžní ročník 2016 – 2017, byly 

zahájený  prvním kolem dne 24.9.2016. Náš klub přihlásil do soutěži tři družstva 

–„ A“ družstvo bude hrát v okresní soutěži 1. třídy, „B“ družstvo bude soutěžit  

v okresní soutěží 2. třídy a „C“ družstvo v okresní soutěži 4. třídy. 

„A“ družstvo ve svém prvním utkání zvítězilo nad ST Kozlovicemi  těsně 

10 : 8. Vítězné body vybojovali – Ing. Šigut a Tomáš Kantor po 3, Jan Kantor   

a Mgr.Gruszka po 2. 

„B“ družstvo podlehlo  ST Kozlovicím „B“  8 : 10. Bodovali – Kantor Josef 

a Jeník Szotkowski po 3, Ramšák 2. 

„C“ družstvo taky prohrálo - s TJ Sokolem Ropice  „D“  7 : 11. Body 

vybojovali – Ing. Slowik 3 , 

Jeník Szotkowski 2,5 , Lisztwan 1 a Pepa Turek 0,5 bodu. 

Ve druhém kole 1.10.2016 - „A“ družstvo zvítězilo v Ropici nad Sokolem 

Ropice „C“ 14 : 4. Bodovali – Jan Kantor  4 ; Kantor Tomáš a Mgr. Gruszka po 3 ; 

Ing. Šigut 2. 

Oslabené „B“ družstvo prohrálo 30. září  ve Starém Městě  7 : 11. Čestné 

body vybojovali – Jeník Szotkowski  4,5  a Pawlowski  2,5. 

„C“ družstvo v Jablunkově podlehlo  TJ Spartaku Jablunkov „B“ 7 : 11. 

Bodovali – Jeník Szotkowski 4 ; Lisztwan 2 a Ing. Slowik 1. 



Ve třetím kole hrála naše družstva opět na domácích stolech, jen „C“ 

družstvo mělo volný los. 

„A“ družstvo zvítězilo nad SSK Komorní Lhotkou „D“ 11 : 7. Vítězné body 

vybojovali – Jan Kantor 3,5 ; Ing. Šigut 3 ; Mgr, Gruszka 2,5 a Kantor Tomáš 2. 

„B“ družstvo zvítězilo nad TTC Bystřice „B“  10 : 8 . Vítězné body 

vybojovali rovným dílem 

Kantor Josef , Pawlowski, Ramšák a Jeník Szotkowski  po 2,5. 

Novými členy KST Dolní Lomná se stali  žáci ZŠ  Vojtěch Szkandera a  Filip 

Martynek  oba z Dolní Lomné (mimořádně dobrá skutečnost) a Josef Turek taky 

žák  ZŠ, z Mostu u Jablunkova. 

Více na www.kst-dolnilomna.cz           Za KST Dolní Lomná – Pawlowski 
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Teplý říjen - studený listopad. 

Teplý říjen - studený únor. 

Když měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje,  

tedy jest k doufání pěkné vinobraní. 

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

Září víno vaří, říjen víno pijem. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,  

tím déle pěkné a jasné dny potrvají. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá,  

není daleko do sněhu. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 

Říjen když blýská, zima plíská. 

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště,  

po tolik dnů bude i v zimě pršeti. 

V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Studený říjen - zelený leden. 

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Mrazy v říjnu - hezky v lednu;  

krásný říjen - studený leden. 

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. 



Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude,  

tak stálá bude zima. 

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 

Kolikrát tohoto měsíce sněží,  

tolikráte v budoucí zimě sníh padati má. 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. 

Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima  

a množství sněhu býti. 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

Říjen a březen rovné jsou ve všem. 
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