
Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

   

 Děkujeme všem členům našeho klubu, kteří pomáhali při  organizaci 

Vozatajských závodů a členkám, které přispěly svými koláči.  

Připomínáme všem našim členům zájezd na Slovensko dne 11.8.2016, 

nezapomenout vyměnit si potřebný počet korun na eura. Poplatek za autobus je 

100,- Kč na člena KD a 150,- Kč na nečlena KD. Další podrobné informace 

poskytne p. Machnik, tel. 721644831, nebo p. Soblahovská tel. 776762809. 

 

Věříme, že se této další akce  zúčastníme v hojném počtu !   

Pavel Machník 

 Letošní, již 24. ročník festivalu pořádala Matice slezská ve dnech 1. - 2. 

července 2016 ve svém  nově rekonstruovaném areálu. Počasí bylo sice letní, ale 

provázené bouřkami. Program probíhal dle připravené dramaturgie. 

Páteční program zahájil známý písničkář Pavel Dobeš, poté následovala 

vynikající bluegrassová kapela Bluegrass Comeback a další kapelou byl Tomáš 

Linka a Přímá Linka s nestárnoucími písněmi Michala Tučného. Po programu pro 

tancechtivé diváky, ale i pro ty, kteří si chtěli zazpívat, byla pořádána country 

merenda pod širákem s oblíbenou kapelou Šediváci. 

V sobotu v 15 hodin zahájila program tradičně kapela Blaf. Poté jsme 

uvítali na pódiu naše hosty: náměstka hejtmana p. Svatomíra Recmana  



a vládního zmocněnce p. Jiřího Ciencialu.  Program pokračoval dle plánu, 

vystoupily kapely: Mike Fojtík&Joe After Band, Whiskey Before Breakfast, Šárka 

432. Janko Kulich&Kolegium ze Slovenska zde natáčel nový videoklip. Po 

vystoupení nám přišel poděkovat za pozvání a říkal, že měl z té úžasné atmosféry 

festivalu „zimomriavky“, že to ještě na žádném festivalu nezažil. Následovalo 

vystoupení kapely Žalman a spol., kde hlavní zpěvák Pavel Žalman Lohonka 

oslavoval své životní jubileum – 70 let. Rozezpíval svými známými písněmi celé 

obecenstvo  

a diváci mu zpětně zazpívali: “Sto lat“.  Dále v programu vystoupila pražská 

kapela Monogram, známý Vlasta Redl s kapelou, který nezapomněl na závěr na 

velmi oblíbené: „Čije ste husličky, čijééé….“. Třešničkou na dortu byla vynikající 

bratislavská kapela Funny Felows, která předvedla na jevišti vskutku originální 

vystoupení a jejich humor nadchl diváky tak, že tleskali vestoje. Bylo to velmi 

krásné zakončení celého festivalu. 

Děkuji všem za Matici slezskou i za účinkující, kteří přišli a vytvořili tuto 

úžasnou atmosféru, kterou je tento festival známý a ojedinělý. 

Jarmila Kantorová  - předsedkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 9.7.2016 se v malebné obci Dolní Lomná uskutečnil již VI. ročník 

Vozatajských závodů. Spolupořadatelem závodů byla Jezdecká stáj Martynkova 

obora Bahenec. Závody byly slavnostně zahájeny ve 12.00 hodin rejem kočárů.   

Kůň jako takový měl v historii lidstva vždy své nezaměnitelné místo. Byl 

chloubou králů a dobyvatelů. Byl oporou civilizace. Pod údery jeho kopyt se 

utvářely dějiny. Jeho doménou je vytrvalost, síla a rychlost, ale zároveň v něm 

plápolá jeho divoký duch, a proto si ona pyšná krása nachází své místo v našich 

srdcích. 

 

Program nabídl kromě reje kočárů soutěž jednospřeží, dvouspřeží, křest 

lomňanského hříběte,  vystoupení Jízdní policie Ostrava, dostihy PONY, diváckou 

soutěž o cenu firmy John Deere, proběhlo také Lomňanské derby pro děti. Byla 

připravená bohatá tombola, v níž výherce hlavní ceny získal hříbě.  

Všichni závodníci, tj. vozatajové, se utkali v kombinované dvoukolové 

soutěži, absolvovali  vozatajský parkur s jednospřežím a dvouspřežím. Poradili si 

s vodním příkopem, s altánem, můstkem a dalšími překážkami. Klání se 

zúčastnilo 28 vozatajů z České republiky, Polska a Slovenska.  

Na závodech se sešlo několik stovek diváků, fandících svým koňským 

favoritům. Sledovali překrásné vozatajské umění (výsledek dlouhodobé práce  



a vzájemné spolupráce majitelů stájí, trenérů a závodníků) a uznale tleskali 

výkonům všech aktérů. Program završilo hudební vystoupení Markéty 

Konvičkové, ve večerních hodinách se návštěvníci mohli pobavit na diskotéce. 

K úspěšnému průběhu dne přispěl tradičně moderátor akce Petr Šiška, nechyběla 

pestrá nabídka občerstvení i zboží ve stáncích.  

Věříme, že všichni prožili příjemné odpoledne a že se za rok opět 

sejdeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generální sponzoři:  

  HORSKÝ HOTEL Excelsior 

  PILA  KAWULOK – majitel Alois Kawulok 

  URSUS - zážitkové centrum Dolní Lomná    

  HORSKÝ PENZION Nová Polana  

  HOTEL POD AKÁTY  - Chutě Ochodzitej  
 

Velké poděkování patří panu Holešovskému, spolupořadateli těchto 

vozatajských závodů a všem našim sponzorům za jejich velkorysost a podporu  

a to:  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD, PILA KAWULOK, URSUS  - 

ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ, HORSKÝ PENZION NOVÁ POLANA, DOLNÍ  

LOMNÁ,  HOTEL  WELLNESS POD KYČMOLEM, HOTEL POD  AKÁTY – CHUTĚ 

OCHODZITEJ, LESY ČR, s.p., Fa  MANLOMKA, AKVAHELP METAL, PENZION 

RZEHACZEK, PENZION BESKYDKA, PHARLAP – P. HOLEŠOVSKÝ, REKLAMNÍ 

AGENTURA RUCKI, ARRIVA MORAVA a. s., RESTAURACE MÁNES, CHATA 

KAMENITÝ, PILA RATHOUSKÝ, p. KRAUSE, PENZION U STUDÁNKY – HORNÍ 

LOMNÁ, HRČAVKA, p. HECZKO, KARPENTNÁ, MYSLIVECKÝ KLUB DOLNÍ 

LOMNÁ, HOSPŮDKA DOMA, PENZION HELENA DOLNÍ LOMNÁ, P. KUBISZOVÁ –  

KADEŘNICTVÍ, POTRAVINY SIKOROVÁ, RELAX V ÚDOLÍ DOLNÍ LOMNÉ –  

P. KULTANOVÁ, PENZION LOMNÁ, CHATA TETŘEV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

CARPATHIA, POTRAVINY IVANKA, HORSKÝ HOTEL EXCELSIOR, FA DŽONDÝR, 

POHOSTINSTVÍ BESKYD, KAREL SKUPIEŃ, MAREK SZKANDERA, BUKOVEC-POD 

KYMPÓM, CHATA SKALKA, HAUSING, s.r.o., MOSTY U JABLUNKOVA, 

RADEGAST, HORIZONT, HUTNÍK, GLOS LUSU, RADIO ČAS, RADIO ORION, 

STANISLAV MARTYNEK, MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA, ČSAD JABLUNKOV. 

 

Rovněž srdečně děkujeme všem našim občanům, kteří se jakýmkoliv 

způsobem na akci podíleli, a kteří přiložili ruku ke společnému dílu. 

OÚ Dolní Lomná 



Příspěvek obce Dolní Lomná v souvislosti s dotačním titulem „Výměna kotlů“ 

Na základě poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a na 

základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Dolní Lomná byl schválen příspěvek pro 

občany na výměnu kotlů. 

Po předložení vyúčtování dotace bude jednotlivým žadatelům poskytnut 

příspěvek na výměnu kotlů ve výši 10 000,- Kč. 

Předkládáme vzor finančního vyúčtování.  

S vyplněním závěrečného vyúčtování bude obec Dolní Lomná nápomocná. 

Do naší knihovny v Dolní Lomné chodíme pravidelně. 27. května jsme 

však do knihovny jeli autobusem a vlakem. Byl to pro nás takový dopolední výlet 

do Třince, kde jsme se byli podívat na novou knihovnu, kde nás čekalo ne jedno 

překvapení. Již samotná cesta vlakem a autobusem, to už byl nemalý zážitek pro 

naše děti. Paní knihovnice pro nás měly připravené povídání o Včelích 

medvídcích. Děti poslouchaly, pracovaly ve skupinách a poté si celou knihovnu 

prohlédly. Pak přišly na řadu sladkosti a malé svačinky z baťůžků a to už byl pro 

ně opravdový výlet. 

 

 

 

 

 

 



Naše škola se nachází v CHKO, třídy mateřské školy nesou názvy Veverky 

a Berušky a lásku k přírodě v dětech pěstujeme již od počátku. Na Mysliveckém 

dni nás Jenda a Gabka Sikorovi seznámili s obyvateli lesa, zopakovali jsme si, jak 

se v lese chováme, děti si prohlédly kůže ze srnce, divočáka, jezevce a také se 

koukly na brokovnici a kulovnici.  Poté si společně zasoutěžili a získali spoustu 

sladkostí od tety Evy z Mánesu. Společné dopoledne bylo zakončeno střelbou 

z loveckých zbraní.  

20.června jsme se vydali ještě jednou do Třince, tentokrát krásně 

oblečeni, slavnostně naladěni a hlavně svým vlastním autobusem, zapínačkovým, 

jak říkaly naše děti (autobus s bezpečnostními pásy). Jeli jsme do divadla na 

pohádku Káťa a Škubánek, kterou děti znají z televize a nyní pohádku viděli 

trochu jinak.  

Všechny výlety 

jsme ukončili školním 

výletem, tentokrát 

sportovně, výšlapem na 

chatu Studeničné. Počasí 

nám opravdu přálo a tak i 

přes velké teplo jsme to 

vše zvládli na výbornou. 

Velmi příjemná byla cesta 

vedoucí lesem, pak již pár 

kroků a chata byla na 

obzoru. Největším 

zážitkem bylo pro naše 

děti malé brouzdaliště, kde se osvěžili a vydováděli. Pak hurá hledat poklad, 

zbaštit oběd, pochutnat si na nanuku a krátce si odpočinout pod smrky  

a poslouchat pohádku.  

Čas utekl jako voda a my jsme museli spěchat na vlak, jen škoda, že cesta 

nebyla delší. Příště musíme vymyslet něco s vlakem, který se všem moc líbil.  To 

byl krásný výlet, říkaly děti ve školce a my to víme taky. 

Učitelky MŠ Dolní Lomná 



KVĚTEN 

Tak jako každým rokem i letos byli naši milí prvňáčci slavnostně přijati 

mezi čtenáře. V úterý 17. května během Slabikářové slavnosti proběhlo pasování 

osmi žáčků, kteří prokázali svou dovednost orientovat se v množství písmenek, 

která pro ně byla ještě před několika měsíci neznámými a možná i trochu 

záhadnými znaky. 

 

Aby nebylo líto rodičům, jejichž děti již zdárně absolvovaly 1. třídu, konal 

se ve stejném termínu Den otevřených dveří pro všechny zájemce o poznání 

práce žáků a pedagogů. 

ČERVEN 

V pátek 20. června proběhla v DDM Třinec oblastní pěvecká soutěž 

Rozvíjej se poupátko. Naše škola byla reprezentována čtyřmi dívkami: Zuzanou 

Kufovou, Veronikou Sobolovou (2. třída), Vendulou Szczotkovou a Claudií 



Haláčkovou (4. třída). Všechna děvčata 

bravurně zvládla zpěv povinné písně ze 

známé pohádky O pyšné princezně i písně, 

kterou si sama vybrala.  Zuzana Kufová se 

v 1. kole soutěže umístila na 2. místě ve své 

kategorii a to v konkurenci  200 zpěváků  

a postoupila tak do kola druhého. 

Děkujeme děvčatům za vzornou 

reprezentaci naší školy. 

ŠKOLNÍ VÝLET 

V úterý 7. 6. 2016 se vydali všichni 

žáci naší školy na společný výlet do ZOO Ostrava.  Počasí nám přálo, nálada byla 

skvělá, areál ostravské zoologické zahrady skýtal mnoho zajímavých  

a obnovených expozic zvířat nám známých i těch pro nás exotických.  

Moc se nám také líbila hřiště s atrakcemi, na kterých si mohli naši žáci 

zaskotačit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buď OK 

V červnu byl ukončen cyklus preventivních přednášek pořádaných ve 

spolupráci s Centrem primární prevence RENARKON.  Žáci měli možnost pracovat 

pod vedením vyškolených instruktorů netradičními metodami na poznání sebe 

sama, upevňování pozitivních vztahů v kolektivu třídy, seznámili se 

s problematikou návykových látek, nebezpečím internetu i možnostmi, jak řešit 

obtížné životní situace – na koho se obrátit. 

 

 

 

 

 

 



MYSLIVECKÝ DEN 

Myslivci pro nás uspořádali 

zábavné dopoledne plné aktivit 

tematicky zaměřených na les a život 

v něm. Kromě znalostních úkolů měli 

žáci možnost zastřílet si, poznat lovecké 

zbraně a trofeje i techniku, která 

pomáhá při těžké práci v lese. 

Děkujeme tímto našim myslivcům a těšíme se na další spolupráci. 

 

BESEDA S POLICISTOU 

Před nástrahami, které mohou na děti během prázdnin číhat, nás přišel 

v letošním školním roce varovat příslušník české policie pan Gaura.  Po krátké 

přednášce zpestřené četbou policejní pohádky, měli žáci možnost ptát se na vše, 

co souvisí s náplní práce policisty. Jejich pozornost během přednášky byla 

otestována v závěrečném kvízu.  

Děkujeme Policii ČR a těšíme se na další spolupráci 

 

 

 

 

 

 

 

 



CVIČENÍ PO 

V úterý 28. 6. jsme byli 

vytrženi z pilné práce v závěru 

školního roku poplachem a voláním 

HOŘÍ! 

Nepodlehli jsme však panice 

a dle pokynů pro požární poplach 

jsme nouzovými východy opustili 

budovu školy a čekali na další 

instrukce hasičů. Odměnou, za dodržení správného postu při požárním poplachu, 

nám bylo předvedení ukázek práce hasičů. Potěšilo nás, že zásahu se účastnili i 

bývalí žáci naší školy. 

 

 

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lomná a těšíme se na další spolupráci 

VČELAŘ 

Žáci 1. a 2. ročníku měli jedinečnou možnost poznat zblízka život včel. 

Během návštěvy u místního včelaře pana Libora Bocka pronikli do tajů získávání 

sladkého, zdravého, tak drahocenného medu.  

Seznámili se se všemi možnými pracovními pomůckami včelaře, poznali, 

jak to vlastně funguje uvnitř úlu a pozorovali také samotnou práci včel.  

            Sladkou tečkou na závěr 

bylo samotné stáčení 

voňavého medu. 

            Děkujeme panu Bockovi 

a doufáme, že nás opět přizve 

na další sklizeň medu. 

            Rádi bychom poděkovali 

manželům Szotkowským  

a Špilákovým za pozvání na 

prohlídku domácího zvířectva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv pedagogů  

ZŠ Dolní Lomná 



 

 



 



Mohl si odskočit /Jan Korzenny/ 
 

      Jewka z Usypů zůstala v chalupě sama. Byla vdaná, ale bez chlapa. Chlap ji 

nechal a utekl do Ameriky. Kvůli bídě.  Tak to na gruních dříve bývalo. Kupa 

kotárů, ale málo z nich užitku. V chalupě se sotva našel krejcar, pořád bylo třeba 

vydávat peníze na opravu chalupy, na živobytí, na poplatky, na všelicos. A tady, 

jak by to místo někdo uřknul, gazdování nic nevynášelo. I kdyby se člověk 

rozkrájel, nedařilo se. V lese bylo práce málo, v povoznictví jakbysmet. Zřídka se 

natrefil nějaký kupec dřeva. Horal neměl ani na tabák. Tak to vypadalo po první 

světové válce. 

      Minuly dva roky. Jewka se chytila gazdování jak se patří a  dařilo se jí čím dál 

líp. Dobytek prospíval, i nějaký krejcar přibyl. Chlap se za tu dobu dvakrát ozval, 

ale dolary neposlal. Pak psát přestal a slehla se po něm zem. 

      Sousedé na Jewku nezapomněli. Ten zoral pole, ten pokosil, jiný přivezl z lesa 

pár sušek. Protože byla mladá, hezká a veselá, pacholci jí rádi pomáhali. To se 

některým v dědině nezdálo a začali ji pomlouvat. Chlapi neříkali nic, ještě se 

usmívali pod vousy! Ale ty ženské! Některé mladší měly pro Jewku pochopení, ty 

starší však sinaly zlostí. Domluvily se a tři s největší vyřídilkou šly za fojtem se 

stížností. 

       Fojt vyslechnul jejich dlouhou litanii a řekl: „Jewce dejte pokoj! Co na ní 

vidíte? Dávky platí, stará se, jak může. Vaše vina, že synky v chalupě udržet 

nemůžete!“ Baby odešly plné zlosti. Fojt si s úlevou oddechl, vytáhl z obecní 

pokladny láhev borovičky a obrátil do sebe dvě štamprle. 

       Ale ženské byly umíněné a nevzdaly se. Zašly si ještě postěžovat na faru 

velebníčkovi. Ten však také nedal na Jewku dopustit. Krátce baby odbyl: „Jewka,  

i když je chudobná, na kostel nezapomíná. A vy si na kostel vzpomenete, jen když 

je nejhůř“. 

      V dědině rozruch potom utichl, život šel dál jako dřív. Tu jako blesk z čistého 

nebe zapůsobila zpráva, že Jewka porodila syna. Opět to zahučelo jako v úlu. 

       Je třeba zdůraznit, že před válkou měly obce s nemanželskými dětmi potíže. 

Matriky vedly pouze parafiální úřady, které každé nemanželské dítě hlásily 

okresnímu soudu a ten zasílal obcím dotazníky k vyplnění s cílem zjistit otce 



takového dítěte. To kvůli placení. Ale jen výjimečně se stávalo, že by některá  

z těch ubohých matek otce prozradila. Raději si samy nesly svůj kříž.  

       A tak, když se opět jednou setkal farář s tajemníkem obce, vzpomněl si 

tajemník na Jewku a povídá: „Velebný pane, Jewka z Usypů má děcko, ale žádné 

papíry z okresu nepřicházejí“. 

„A ani též nepřijdou“. 

„Jak to?“ 

„Jewka je vdaná, má chlapa“. 

„Ale on je přece v Americe!“ 

“Mohl si odskočit“. 

„Něco takového by se rozneslo po dědině. Kdekdo by o tom věděl“. 

„To není tak jisté. Mohl přijít potichu večer a ráno se zas vytratit.  Chlapec se 

narodil v manželství“. 

No, a farář zapsal syna Jewky do matriky jako manželské dítě.                                                         

Matka i syn žijí dodnes a jsou šťasti. 

/Napsáno r. 1977, kráceno, překlad H. Hentz, M. Křenková/ 

 

Móg se prziść /Jan Korzenny/ 

 

 

      Jewka z Usypów została w chałupie sama. Była wydano, ałe bez chłopa. Chłop 

ją pochynył i uciyk do Ameryki. Z biydy. Jak to hańdowni na gróniach bywało. 

Kotarów kupa, ale mało z nich osogu. W chałupie to nie smerdziało grejcarym, 

fórt trzeba było dować na oprawe chałupy, na żywobyci  na dowki i wszeli co. I tu 

jak by urzyk, gazdówka szła słabo. Choćbyś sie i roztargoł, nie darziło sie. W 

lasach roboty mało, z furmankami też tak. Rzodko sie trefioł jaki kupiec na 

drzewo. Gorol ni mioł na tabake. Tak to było po piyrszej wojnie. 

   Przeszły dwa roki. Jewka sie chyciła gazdówki i szło ji coroz lepi. Statek sie 

chowoł a grejcar sie  też  jakysi uzbiyroł.Chłop sie za tyn czas dwa razy odezwoł, 

ale dolarów nie posłoł. Potym przestoł pisać i przepod jak kamyń we wodzie. 

    Sąsiedzi nie zapómnieli o Jewce. Tyn zoroł pole, tyn pokosił, tyn prziwióz z lasu 

suszek. A że była młodo i szumno, pachołcy radzi pumogali. To sie nikierym w 

dziedzinie nie zdało i zaczyli ją obmować. Chłopi nic nie prawili, jeszcze sie 

uśmiychali pod fusym! Ale ty baby! Nikiere młodsze miały do Jewki zgowiyni, ale 



starsze sinały ze złości. Domówiły sie i trzi nejbardży wyszczekane poszły do fojta 

ze skargą. 

    Ten, wysłuchawszy długą litanie skarg, powiedzał: „Jewce dejcie pokój. Co na 

ni widzicie? Płaci dowki, tropi sie jak jak może. Waszo wina, że synków  

w chałupie udzierżeć nie możecie“. Baby odeszły rozpajedzóne. Fojt odetchnął  

z ułgą, wyciągnął z gminnej kasy butelke borowiczki i luchnył dwie póły. 

   Ale babska były uwzięte i nie popuściły. Poszły jeszcze na fare poskarżyć sie 

wielebnymu. Ale tyn też na Jewke nie dół nic rzyc. Zbył baby krótko: „Jewka, choć 

je chudobno, to na kościół pamięto. A wy se spómnicie na kościół jyny wtedy, jak 

was biyda prziciśnie“. 

   W dziedzinie potym ucichło, dni biegły swoim trybem. Tu nagle gruchnęła jak 

grom z nieba wiadomość, że Jewka powiła syna. Zaś to zahóczało jak w hólu. 

   Należy podkreślić, że przed wójną  gminy miały z nieśłubnymi dzieckami 

kłopoty. Metryki prowadziły wówczas tyłko urzędy parafialne, które każde 

nieślubne dziecko zgłaszały do sądu powiatowego. Ten wysyłał gminom 

kwestionariusze do wypełnienia celem stwierdzenia ojca nieśłubnego dziecka. To 

z powodu placenia. Jednakowoż tylko wyjątkowo zdarzało sie, żeby któraś z tych 

ubogich  matek wyzdradziła ojca. Wolały same nosić swój krzyż. 

   I tak, kiedy pewnego razu spotkał sie ksądz z sekretarzem gminnym, 

przypomniała sie sekretarzowi Jewka i powiada: „Wielebny panie, Jewka  

z Usypów mo dziecko , a żodne papióry z becyrku nie przychodzą“. 

    „Ani też nie przijdą“. 

    „Jak to?“ 

    „Jewka je wydano, mo chłopa“. 

    „Ale chłop je w Ameryce“. 

    „Móg se prziść“. 

    „ Przeca by sie to rozniósło po całej 

dziedzinie. Kany kiery by o tym wiedziół“. 

    „Ni ma powiedziane. Móg se prziść po cichu 

wieczór, a rano sie zaś wytracić. Je to ślubny 

synek“. 

    No i wielebny zapisali  Jewczynego chłapca do 

metryki jako ślubne dziecko. 

    Matka i syn żyją po dzisio i są szczęśliwi. 



Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán, řekl  Francis Bacon. Myslím, že je 

to výstižný citát. Proto také zastupitelstvo naší obce pracuje s obecními 

financemi obezřetně a hospodárně. Jednou z velkých finančních položek, které 

se obci  v minulých létech podařilo obhájit, byly 3 319 540,10 Kč ze soudního 

sporu, který probíhal v období 2002-2012, s firmou Vrastav, která v létech 2000 

až 2001 rekonstruovala obecní hotel Pod akáty. Zastupitelstvo obce dokonce 

připravilo dohodu o narovnání za neprovedené práce na rekonstrukci hotelu s fa 

VRASTAV, která striktně připravený návrh odmítla. Přestože obec soud vyhrála, 

až do letošního roku nedostala ani korunu. Celá věc vypadala velmi beznadějně, 

protože firma Vrastav vyhlásila bankrot. Informace byly různé: obec nedostane 

nic, maximálně 400 000 Kč. Teprve minulý měsíc na základě výsledku řešení 

správce konkurzní podstaty obec obdržela na svůj účet 1 813 485,08 Kč. Je to sice 

jen něco více než polovina částky ze soudního sporu, ale vzhledem ke složitosti 

případu, počtu věřitelů vůči firmě a konečnému výsledku řešení správce 

konkurzní podstaty je to dobrý výsledek vynaloženého úsilí v boji o obecní peníze 

a dobrý přísun do obecního rozpočtu.  

Děkujeme tímto paní JUDr. Hučkové, která obec v této záležitosti 

zastupovala.    

Pavel Boháč 

 

 

 

 

 

Žádáme občany o vyjádření se ke změně jízdního řádu  a to ke spoji  

č. 862784 Horní Lomná – Návsí, který je na zastávce Hotel pod Akáty ve 14.42  

a je požadavek posunu na 15.15 hod.  

Prosíme občany o vyjádření se k návrhu úpravy tohoto spoje a to na 

email: halina.zielinova@dolnilomna.eu nebo  obec@dolnilomna.eu nebo tel. 

558358720. 

Děkujeme - OÚ Dolní Lomná 

mailto:halina.zielinova@dolnilomna.eu
mailto:obec@dolnilomna.eu


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

                  

 

 

 

                                Składamy  życzenia  solenizantom  

                                                            urodzonym w lipcu. 
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