Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí;
ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Bujný květ - plný úl.
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informační servis občanům. Reg. Číslo MK ČR E12308, grafická úprava - Ivona Szkanderová,
odpovědná osoba - Renata Pavlinová

Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dne 9.6.2016 v 15.00 hodin pořádá Klub důchodců při Obecním úřadě
v Dolní Lomné
tradiční vaječinu
u Muzea v Dolní Lomné.
Vstup je 2 vajíčka na osobu.
Občerstvení a malá kulturní vložka zajištěna.
Jako vždy vezměte s sebou dobrou náladu. Věříme, že se opět všichni
členové této akce zúčastní.

Zve výbor klubu důchodců při Obecním úřadě Dolní Lomná
Pavel Machník, předseda

Hodnocení zájezdu na Floru Olomouc od Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná
První zájezd Klubu důchodců v letošním roce, konaný dne 22.4.2016, nás
zavedl na Flóru v Olomouci. Zúčastnilo se ho 45 členů Klubu důchodců. Počasí
bylo krásné, jinak si nedovedu ani představit, kdyby na takové akci nevyšlo. Po
prvním vstupu do areálu Flora jsme shlédli jarní výstavu různých květin, které
bylo možné si i zakoupit, dále následoval prodej zahradnických potřeb. Ty si
mohli návštěvníci rovněž na místě obstarat.
Také jsme navštívili hlavní pavilon květin, který je unikátem celého
výstaviště. Prohlídka celého areálu stála za to, i když byla hlavně pro starší
generaci dost obtížná a vzhledem k trvání únavná.
Na zpáteční cestě domů jsme navštívili Motorest Moravanka, ležící asi
15 km od města, kde si každý dal dle libosti oběd a nějaké občerstvení – obědy
a obsluha byla vynikající. Další hodnocení tohoto zájezdu se bude konat na příští
akci, kterou je vaječina za lomňanským muzeem dne 9.6.2016 v 15.00 hodin.
Naši členové se můžou vyjádřit ke dni na Flóře a také navrhnout, co je zapotřebí
ještě zlepšit na práci v našem klubu.

Výstava bude instalována v Hospůdce DOMA ve dnech 24. června až
21. srpna 2016. Po předchozí domluvě bude možno shlédnout i videa, natočená
v uvedených jeskynních komplexech.

Předseda Pavel Machnik

Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

V průběhu měsíce dubna uspořádaly základní školy společnou akci, při
které se žáci zaměřili na úklid okolí hlavní silnice v centru obce,
sloužící volnočasovým aktivitám občanů. Jeho součástí byl i úklid břehů řeky
Lomné. Za tuto potřebnou a vítanou iniciativu patří oběma zúčastněným školám
naše poděkování.
Obecní úřad Dolní Lomná

V pátek 22. 4. jsme si připomněli, tak jako každý rok, významný den
věnovaný naší planetě Zemi. Žáci naší školy se této problematice věnovali celý
týden. V letošním roce jsme svou pozornost zaměřili na seznámení se se
společenstvími rostlin a živočichů, která jsou dětem v naší obci blízká, ale často
ne tak úplně známá. Ve všech předmětech řešili úkoly související s tímto
tématem. Vzhledem k věkovému složení tříd jsme si jednotlivá společenství
rozdělili takto: 1. a 2. ročník – tedy naši nejmenší, „poznávali zvířátka na našem
dvoře a sklízeli ovoce a zeleninu našich zahrad a sadů, třeťáčci se vydali do lesa
a číhali na lesní zvěř, sbírali lesní plody a obdivovali krásu stromů.“ Nejstarší žáci
poznávali život kolem vody a díky svým znalostem již dokázali hovořit o často až
záhadných proměnách přírody. Všichni žáci byli schopni postihnout i problémy
týkající se nevhodného chování lidí a jejich necitlivých zásahů v těchto biotopech.
Doufejme,
že znalosti, které
děti získaly, v nich
zůstanou a budou
trvalým návodem
k tomu, jak přírodu
chránit a pečovat
o ni.
Kolektiv
pedagogů
ZŠ Dolní Lomná

W naszej szkole jak co roku obchodziliśmy Dzień Ziemi. Nasza gmina dała
nam worki i niebieskie rękawice. Wyposażeni w worki i rękawice poszliśmy
sprzątać naszą malowniczą wioskę.
Na pierwszy rzut oka nasza oklica wydawała się czysta, ale po
zaglądnięciu do wszystkich zakamarków nazbieraliśmy cztery duże worki.

W tym tygodniu mówiliśmy o zdrowej żywności. Dowiadywaliśmy się jak
dobrze się odżywiać, relaksować, sportować. Na jednej wspólnej lekcji poszliśmy
do naszej kuchni i sami obraliśmy jabłka, marchewkę i pomarańcze.
Naszym zadaniem było stwierdzić, z którego owocu uzyskamy najwięcej
soku. Najwięcej soku uzyskaliśmy z pomarańczy a z marchewki najmniej.
Najbardziej nam smakował sok pomarańczowy.

průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová;
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Koupím starší větší kuchyňský dřevěný kredenc
a dřevěné židle.
Můžou být mírně poškozené, ale bez
červotočů.
Tel. 737 311 763

We wtorek 3.5. na zaproszenie klasy pierwszej odwiedziliśmy
jabłonkowską podstawówkę. Atrakcji było dużo, ale najciekawszym punktem
były odwiedziny piekarni. Mogliśmy z bliska wszystko obejrzeć, a nawet samemu
spróbować jak ciężka to praca. Spotkanie zakończyliśmy wspólnymi zajęciami w
szkole. To była wspaniała wycieczka.

Uczniowie szkoły w Łomnej Dolnej

W tym roku 13 kwietnia dzieci uczestniczyły w XII edycji Przeglądu
Recytacji Przedszkoli. Do Ośrodka Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie
przyjechało aż 46 dzieci, żeby wziąć udział
w przeglądzie. Również z naszego
przedszkola Karolinka Kawulok oraz
Szymon Nogły zaprezentowali wiersz
Juliana Tuwima Skakanka. Dziękujemy
bardzo naszym przedszkolakom, ich
mamusiom oraz redakcji Głosu Ludu, która
wybrała fragment recytacji naszych dzieci.
Krótki filmik można obejrzeć na stronie
www.glosludu.cz. Nagrody książkowe oraz
dyplomy każdemu dziecku wręczył konsul
generalny RP w Ostrawie pan Janusz Bilski.
Przedszkole w Łomnej Dolnej

Dzieci zbierały na łące kwiaty mniszka pospolitego, z których później
zrobiły leczniczy miodek. Każde dziecko zabrało ze sobą do domu słoiczek złotego
nektaru. Tej wiosny na pewno nie będziemy chorować!
Przepis na syrop z mniszka lekarskiego
potrzebne składniki:
– 1000 główek kwiatu mniszka [około 1 kilograma kwiatów z zieloną koroną,
bez łodygi]
– 2 litry wody
– 4-5 cytryn
– 2 kilogramy cukru
Oczyszczone kwiaty w sporym garnku zalewamy dwoma litrami wody,
czekamy aż się zagotują i trzymamy bulgoczące 20 minut. Potem wywar
odstawiamy na 24 godziny, żeby kwiaty oddały wszystko dobre, co w nich siedzi.

Przedszkole w Łomnej Dolnej

Obec Dolní Lomná děkuje p. Pavlu Bilkovi za údržbu zeleně v obci Dolní
Lomná.
Renata Pavlinová, starostka obce

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten
je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj

V sobotu odpoledne dne
30. 4. 2016 postavili hasiči společně
s místními občany
tradiční májku
v centru obce u Muzea. Akce se
zúčastnilo 20 mužů, kteří májku stavěli
ručně. O její výzdobu se samozřejmě
postaraly mladé dívky z řad hasičů.
Májku se muselo uhlídat až do ranního
rozbřesku - a to se podařilo. Ve
večerních hodinách se u táboráku sešla
početná skupina, složená nejen z hasičů.
Děkujeme obecnímu úřadu za
poskytnuté občerstvení a těm, kteří přispěli domácím aperitivem.
Hasiči Dolní Lomná - Velitel Tomica Martin

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci květnu.
Składamy życzenia solenizantom
urodzonym w maju.

OD 1.6.2016 DO 15.9.2016 BUDE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNA
·
·
·

NAUČNÁ STEZKA NPR MIONŠÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM
ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK

Letecký výsadek zpravodajského oddílu sovětských partyzánů nad obcí
Dolní Lomná se uskutečnil v noci z 15. na 16. srpna ( některé zdroje uvádějí až
následující noc) a k seskoku došlo na dvou místech.
Čtyřčlenná skupina velitele Alexeje Michajloviče Griněvského provedla
seskok na svah hory Kozubová. Griněvskij měl krycí jméno „Míša Velký“ a další
krycí jméno Naďožnyj. Při seskoku se jeden parašutista této skupiny poblíž
železničního viaduktu v Dolní Lomné zabil, ostatním pomohl místní ovčák, který
jim poskytl jídlo a nocleh.
Druhá, pětičlenná skupina, v níž byl zástupce velitele por. Bajan Vladimír
Vladimírovič a radistka Dombrovská Janina Ivanovna, seskočila do prostoru
ležícího více na západ od místa seskoku první skupiny. Našla pomoc na salaši
Smolkov, který leží pod hřebenem oddělujícím údolí Jestřábského potoka od
údolí Menšího potoka. Tato část výsadku hledala spojení s velitelem Griněvským.
Při nočním přesunu ve směru Kamenitý, Kozubová narazila dne 7. září 1944 na
nacistickou hlídku a došlo k přestřelce, při níž na místě zahynul por. Bajan a byla
těžce zraněna radistka, kterou střela zasáhla zezadu přes radiostanici. Po pěti
dnech v lese zemřela. Vysílačku tato střela zničila.
Výsadek Griněvského pak získal vysílačku od jiného desantu, který
seskočil do prostoru Ondřejníku. Tuto novou paradesantní skupinu vedl „Míša
Tlustý“. Po seskoku se však všichni členové této skupiny neshledali.
Na příkaz nadřízeného sovětského velitelství došlo ke spojení obou
skupin parašutistů. Setkaly se poblíž salaše Úplaz, na jižním svahu stejnojmenné
hory bezprostředně sousedící s pralesem Mionší. Griněvskij, tedy „Míša Velký“,
se stal velitelem této sloučené skupiny, „Míša Tlustý“ se stal jeho zástupcem.
Sovětských parašutistů bylo včetně nové radistky Naděždy Kolbinové celkem 7,
místních partyzánů bylo 15 až 20.
Dne 14. září 1944 došlo v okolí salaše Úplaz k přestřelce partyzánů
s nacisty. Místní ovčák Josef Szkandera – alias „Lachulok“ (svobodný, roč. 1913)
při ní zahynul a jeho sestra Marie (roč. 1914), která se tu v té době nacházela,
byla zasažena do pravé ruky, která jí musela být následně v třinecké nemocnici
amputována až po rameno. Po válce se přestěhovala do Stonavy. Čtrnáctiletý
chlapec Stanislav Zawada, který zrovna v té době přinášel ovčákovi jídlo, jen
zázrakem přežil. Při přestřelce vyhořela zmíněná salaš do základů. Ještě na konci

padesátých let, kdy se okolí bývalé salaše na tzv. Zadní Polaně zalesňovalo, tu
bylo možno nalézt mnoho střel z pěchotních zbraní, které tu po požáru zůstaly.
Nacisté věděli, že v Beskydech působí radiostanice sovětských
rozvědčíků, předávající zprávy sovětskému velení, ale netušili, kde přesně se
nachází. Zesílili proto posádky: na Ostrém na 80 mužů, v Horní Lomné na 60
mužů, v Tyře na 60 mužů, na Kozubové na 20 mužů a i všude tam, kde byly
turistické chaty a podobná zařízení. Do Dolní Lomné umístili 30 mužů a oddíl se
psy, místnímu lesníkovi dokonce přidělili dva vojáky. Připravovali se k likvidaci
celé partyzánské skupiny. Jejich časté kontroly ztěžovaly Sovětům zpravodajskou
činnost a byly pro ně trvalým nebezpečím. Proto se rozhodli převést
partyzánskou skupinu „Naďožnyj“ do rajonu obce Morávky, kde v zemljance na
Malém Travném pobývalo 15-20 zběhnuvších sovětských zajatců, 2 Češi
a 1 Slovák. Mělo dojít ke spojení obou skupin a bylo rozhodnuto, že velet
sloučenému oddílu bude A. M. Griněvskij. V zimě obdržela skupina ze Sovětského
svazu zásoby (vysílačku, střelivo a automaty), které bylo nutno přenést na Malý
Travný. V pondělí 4.12. 1944 se tedy vydala skupina partyzánů z Košařisk na
namáhavý pochod hlubokým sněhem. K večeru byl dokončen nástup a všechen
náklad rozdělen.
Celkem do hor vyrazilo 30 partyzánů včetně radistky. Bohužel, nacisté
z Kozubové byli na přesun partyzánů upozorněni a podle stop ve sněhu je začali
sledovat. Unavení a mokří partyzáni se rozhodli spočinout v usedlostech na
Zajičorce. Rozmístili se u Augustina Koloničného, Aloise Muroně a u Pastorků.
V prvním domě zůstalo 6-7 lidí s kulometem. Byl vydán rozkaz postavit
stráže a ostatní ať si odpočinou. V noci na úterý sněžilo, sníh zahladil všechny
stopy, potom se nebe vyjasnilo, vysvitl měsíc a začalo mrznout. Zdálo se, že je
vše v pořádku. Ve 23hod. vzal velitel partyzánů Stěpan Michovič zbraň a řekl, že
se podívá, zda je venku „čistý vzduch“. Sotva však otevřel dveře, byl zkosen
německými střelami. Dům Koloničných byl obklíčen. Střelba se stupňovala
a domek začal hořet.
Poté, co nacisté získali informace o umístění bunkru, rozhodli se k úderu.
Dne 9.12. 1944 bunkr na Malém Travném za pomoci nových posil obklíčili
a zahájili útok. Na průběh bojů vzpomínal velitel partyzánské skupiny A.M.
Griněvskij takto: „Když byl náš bunkr obklíčen Němci, připravili tito pod bunkrem
nástrahu a shora zahájili palbu. I když jsme měli postaveny stráže a zaminované
stezky, Němce jsme zjistili pozdě, až nás obklíčili. Část lidí začala utíkat dolů

a dostala se do palby. Já s radistkou Naděždou Kolbinovou a ještě se 4-5
partyzány jsme se rozhodli prorazit nahoru proti útočícím Němcům. To se nám
podařilo.“ V boji s nacisty padlo 10 partyzánů: Anatolij Petrov, Achmed
Mamedov, Anton Byčkov, Jurij Antipov, Andrej Kuzněcov, Juchym Švec, Sergej
Antonov, Viktor Grigorjev, Gurjan Kočkin ze skupiny „Za vlast“ a rozvědčík
partyzánské skupiny „Naďožnyj“ Petr Michovič. Při přestřelce zemřel i jeden
občan Morávky, Dominik Kotásek. Němci ztratili 39 vojáků.
Zdroje: Emil Vávrovský, Partyzánská Morávka ústy Morávčanů
Mečislav Borák , Na příkaz gestapa
internet – „www.historycy.org“
/autor P.S./

Každý majitel je povinen v souladu s ustanovením zákona č. 31/1964 Sb.
o rostlinné výrobě, ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1, udržovat veškeré pozemky
v kulturním stavu.
Upozorňujeme Vás tímto, že pokud nebude dodrženo výše citované
ustanovení, budeme nuceni postupovat v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb.,
ve znění pozdějších platných předpisů, na jejichž základě může být uložena
pokuta až do výše 5 000,- Kč.

Od 20.6.2016 do 30.6.2016 bude z provozních důvodů uzavřená pošta
v Dolní Lomné. Od 1.7.2016 bude poštu provozovat Obecní úřad Dolní Lomná.

