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PODĚKOVÁNÍ  
Vzhled centra naší obce výrazně dotváří 
upravená zeleň podél silnice. Nesčetné druhy 
květin obdivovaných místními obyvateli i ná-
vštěvníky, nabízejí pro svou harmonii barev 
a tvarů potěšení pro oko a pohlazení na duši 
od jara do podzimu díky p. Pavlu Bilkovi..

Nemalou zásluhu na této kráse má i paní Hla-
vová, která upravuje zeleň kolem chodníků. 

Obecní úřad Dolní Lomná tímto vyjadřuje 
p. Bilkovi i p. Hlavové velké poděkování 
a přeje hodně zdraví.

Obecní úřad Dolní Lomná

VYUŽITÍ  
ŠTĚPKOVAČE

Vážení občané, 

Na Obecním úřadě Dolní Lomná je 
možno si zapůjčit štěpkovač na likvi-
daci větví z vašich zahrad. Jako pohon 
je benzin natural. Více informaci na 
obecním úřadě. Zápůjčka je pro naše 
občany zdarma.

Obecní úřad Dolní Lomná

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří nám  přispěli  
finanční částkou  na obnovení hos-
podářského objektu v osadě  Novina 
po vzniklém  požáru.

Děkujeme. 

Manželé Sikorovi 

UPOZORNĚNÍ 
Od 1. 6. 2019 do 15. 9. 2019 bude opět 
zpřístupněna naučná stezka Mionší. 

Informační centrum Dolní Lomná 
u Naučné stezky Mionší bude otevřeno 
denně od 9.00 – 16.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 
Žádáme občany o dodržování platné Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Lomná č. 1/2009 
o regulaci hlučných činností ve dnech pracovního klidu, ve které je v článku 2. „Omezení 
činností“ uvedeno následující ustanovení: 

„Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a pří-
strojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů 
apod.  

Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Dolní Lomná
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Tak nazywa się projekt, w który jesteśmy 
włączeni. Czwartoklasiści wzięli udział w za-
jęciach w Ursusie wraz z kolegami z Jabłon-
kowskiej szkoły, gdzie byli zaznajomieni 
z tym, że Beskidy to największy obszar chro-
niony w Republice Czeskiej, w którym można 

znaleźć pozostałości pierwotnych puszczy 
karpackich, malownicze łąki i stare pastwi-
ska oraz podziemia pełne pseudokrasowych 
elementów.

uczniowie

Beskidy pod lupą
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Dzieci szkoły i przedszkola wybrały się dnia 
25 kwietnia na wycieczkę i to aż do Karwiny. 
Pogoda dopisała, zrobiło się bardzo ciepło. 
Z Łomnej pojechaliśmy autobusem na dwo-
rzec kolejowy w Nawsiu. Dalej podróżowali-
śmy pociągiem. Podróż pociągiem do Karwi-
ny szczególnie dla najmłodszych okazała się 
wielką atrakcją. 

Z karwińskiego dworca głównego spacerkiem 
udaliśmy się do Parku Boženy Němcovej. Tam  
zachwycił wycieczkowiczów plac zabaw dla 
dzieci, pełen drewnianych domków, wieży na 
wysokich palach, połączonych drabinkami, 
linami, ze zjeżdżalniami, huśtawkami… pe-
łen atrakcji dla małych i dużych. 

Z parku przeszliśmy na rynek. Głównym ce-
lem był Zamek Frysztat. Okazało się, że pro-
gram zwiedzania dostosowany jest również 
dla najmłodszych, przewodniczka potrafiła 
zainteresować swoją opowieścią i ekspona-
tami nawet przedszkolaków. 

Słońce mocno grzało, kiedy wróciliśmy do 
parku, gdzie zjedliśmy niecodzienny obiad 
w postaci pizzy i lodów. Nim udaliśmy się 
z powrotem na dworzec, poszliśmy jeszcze 
obejrzeć zwierzęta w specjalnej zagrodzie 
oraz przystań nad jeziorem, znaną Zaolzia-
kom z odbywających się tam koncertów Do-
lańskiego Grómu.

uczniowie

Wycieczka szkolna
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V týdnu od 8. do 12.4. pracovali žáci 1. roční-
ku na projektu LES. V rámci tohoto projektu 
navštívili Veverčí stezku v Jablunkově, která 
je provedla taji a zákoutími našich Beskyd. 
Dozvídali se okolnosti vzniku našich hor, co 
v nich roste, kdo v nich žije. Stezkou vedoucí 

do městského lesa hledali, pojmenovávali 
listnaté a jehličnaté stromy a sbírali jejich 
plody. Žákyně Eliška Sikorová si pro své spo-
lužáky připravila přednášku o plazech a oboj-
živelnících a poutavou formou jim přiblížila 
život těchto zvířat. Na nově vytvořeném 

LES
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ve čtvrtek, 25.4.2019, vyrazila naše mateř-
ská škola na školní výlet. Nadšení začalo již 
u mateřské školy, kdy pro nás přijel krásný 
žlutý autobus a odvezl nás do ZOO Ostrava.

Správný výlet se samo sebou neobejde bez 
dobrého jídla, o které se nám postarala 
naše školní jídelna, za což jim mnohokrát 
děkujeme. Svačinky, pití, koblihy, ale to 

Nazdar sláva výletu…

prostranství, rozprostírajícím se na pome-
zí Městského lesa a parku s workoutovým 
hřištěm si žáci procvičili i čtenářskou gra-
motnost. Z pařezů pokácených stromů četli 
informace o stromech, které najdou v našich 
lesích, počítali stáří stromů dle letokruhů 
a zapisovali údaje do tabulek. Pak se přesu-
nuli k ohradě menších špalků, které ukrývaly 
informace o místních živočiších. Obohatili 
své vědomosti dalšími poznatky o liškách, 
kunách, ježcích, jelenech, srnách a dalších 
zvířatech. Po pobytu v lese se přesunuli na 
MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí 
a zemědělství, kde jim odborní pracovníci po-
skytli informace o tom, jak je třeba starat se 
o životní prostředí, co dělat, aby byla zacho-
vána rovnováha prostředí v krajině. Byli obe-
známeni také se sankcemi, které postihnou 

ty, jenž způsobí přestupek proti zákonůmo-
chraňujícím životní prostředí. Tento den byl 
plný jak zábavy, tak informací a aktivit, které 
si žáci i paní učitelka skvěle užili. 

Třídní učitelka 1. ročníku
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nejdůležitejší, řízky, na které měly děti chuť 
ještě před Ostravou.

Prohlídka ZOO, krmení koz, zastávky u hou-
paček a skluzavek, jízda vláčkem, to vše jsme 
stihli ve stanoveném časovém termínu a pak 

už jen cesta krásným autobusem zpátky do 
Dolní Lomné.

Moc děkujeme našemu SRPŠ za úhradu auto-
busu a všichni se budeme těšit na další výlet.

Kolektiv MŠ

Realizace domovních čistíren odpadních vod

Orientační harmonogram realizace čistíren odpadních vod 

měsíc ČERVEN

týden 23 24 25 26

číslo popisné 237 152 241 38

číslo popisné 31 155 35 39

číslo popisné 265 203 36 248

číslo popisné 90 292 247 234

Úplné předání díla do 30. 9. 2020 

Prodám ovci s dvěma jehňaty. Cena dohodou. 
Jan Filipek, tel. 605 747 583



Dolní Dolní

8

  
 

 
 

  
 

Návštěvní řád naučné stezky Mionší 

Naučná stezka Mionší je od roku 2014 provozována obcí Dolní Lomná formou průvodcovské služby. Tu pro obec zajišťuje 
Český svaz ochránců přírody CARPATHIA ve spolupráci s informačním centrem v Dolní Lomné. 

Návštěvní podmínky NS Mionší jsou následující: 

1) Stezka je přístupná s průvodcem od 1. června do 15. září.  V sezóně 2019 budou průvodci připraveni: 
každou sobotu a neděli v 9:30 a 13:30 hod. 
Po předchozí domluvě (objednávce) také v úterý a čtvrtek 9:30 hod. (minimální skupina 10 osob nebo min. vstupné 
500,- Kč) 
Pro organizované skupiny, školy a další skupiny návštěvníků (minimálně 10 osob, nebo minimální poplatek 500,- Kč) je 
možné individuálně domluvit návštěvu s průvodcem  i v dalších dnech, do naplnění limitu 2 exkurzí denně. 
 
2) Poplatek za návštěvu naučné stezky s průvodcem činí 60,- Kč pro dospělou osobu a 30,- Kč pro dítě, důchodce. Hradí 
se v informačním centru nebo průvodci na začátku exkurze. 
 
3) V jedné skupině s průvodcem může být maximální počet 25 osob. Větší, předem objednané skupiny, se rozdělí do 
dvou skupin, každá bude mít vlastního průvodce.   
 
4) Vycházky začínají vždy u informačního centra Dolní Lomná (nová dřevěná stavba u silnice, zastávku BUS Matyščina 
louka). 
 
5) Stezka je pouze pro pěší a není vhodná pro kočárky, invalidní vozíky. Vstup s ukázněným pejskem je možný, pouze na 
vodítku.  

Naučná stezka Mionší není žádným způsobem značená. Protože část této stezky prochází po hranici národní přírodní 
rezervace Mionší (vstup veřejnosti omezen) je nanejvýš vhodné navštívit toto území s kvalifikovaným průvodcem, který 
vám poutavým způsobem sdělí informace o krajině a také o vzácných obyvatelích okolních přírodě blízkých lesů. Bez 
průvodce přicházíte o možnost dozvědět se zajímavosti o této zajímavé lokalitě. Délka naučné stezky je okolo 7 km, 
převýšení 330 m a celá vycházka s výkladem trvá zhruba 3 hodiny. Trasa je středně náročná; doporučujeme uzavřenou 
turistickou (za sucha možno i sportovní) obuv do terénu.  

Je nutné dodržovat pokyny průvodce a návštěvní dobu NS Mionší! 

Návštěvníci vstupují na stezku na vlastní nebezpečí. 

Důležité kontakty:  
Přednostně informace podá IC Dolní Lomná, především o víkendech. Ostatní kontakty nemusí být během víkendu 
dostupné! 
 
 IC Dolní Lomná  - 773 833 841 – dotazy, informace 

ČSOP Carpathia – Richard Valko – richard.valko@seznam.cz, tel: 734 670 950 – objednávky průvodcovských služeb pro 
skupiny 

Obecní úřad Dolní Lomná – 558 358 720  
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Ve čtvrtek 25.4. uspořádal místní Klub mysliv-
ců zážitkové dopoledne pro žáky naší školy. 
U Lomňanského muzea pro ně byla připra-
vena stanoviště, na kterých plnili zajímavé 
úkoly a dozvídali se spoustu nových infor-
mací o naší fauně a flóře. Stanoviště s úkoly 
byla nejen vědomostní, ale také sportovní. 
Všichni žáci se zúčastnili závěrečného kvízu, 
kdy odpovídali na záludné otázky, týkající se 

přírody. Soutěžící, kteří všechny úkoly plnili 
v družstvech, rovněž složili básničky s my-
sliveckými tématy. Družstvo, které složilo 
nejlepší báseň, bylo odměněno.Organizátoři 
všaknezapomněli odměnit drobnou pozor-
ností všechny zúčastněné. Den plný zážitků 
slavil úspěch a budeme doufat, že jej budeme 
moci absolvovat i příští rok.

Kolektiv pedagogů ZŠ

Den země s myslivci
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Přichází jaro a s ním také jarní úklid a vy-
cházky do přírody. A tady mohou nejen pro 
hasiče nastat perné chvíle. 

Vždyť jen od letošního února vyjeli morav-
skoslezští hasiči k 68 požárům trav a odpadu 
v souvislosti s jarním úklidem. Oheň rozdělaný 
v přírodě v jarních měsících se může snadno 
vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním 
období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené 
nebezpečí vzniku požáru s jeho následným 
rychlým šířením do okolního prostředí. Vel-
kým nešvarem stále zůstává vypalování suché 
trávy. Provádět vypalování porostů je však 
zakázáno!

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 
nezakazuje místní obecní vyhláška, měli by 
lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů 
při úklidových pracích na svých pozemcích. 
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, 
které je bezpečně ohraničeno např. kameny, 
aby byly plameny dostatečně pod kontro-
lou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště 
připraveny prostředky k hašení případného 
požáru např. konev s vodou nebo nádobu 
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár 
již v zárodku uhasit. Zapomínat se nesmí ani 
na dohled nad ohništěm po celou dobu pálení 
a následný dozor po uhašení.

V případě větrného počasí je vhodné pálení 
rovnou odložit na jiný den. Vítr může ohniště 
snadno rozfoukat do okolí.

Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření, 
rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně 
mimo vyhrazená místa; rozdělávání nebo 
udržování otevřeného ohně je zakázáno také 
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství jsou povinny právnické osoby 
a podnikající fyzické osoby předem nahlásit 
buď telefonicky Integrovanému bezpečnost-
nímu centru na číslo 950 739 814 nebo elek-
tronickým formulářem pod názvem „Pálení 
klestí“ na webových stránkách Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
www.hzsmsk.cz.

Za nerespektování bezpečnostních pravidel, 
případně způsobení požáru, je možné uložit 
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 
pokuty až do výše 500.000 Kč, fyzickým oso-
bám pak do výše 25.000 Kč.

Velitel JSDH Dolní Lomná
Tomica Martin

Pálení klestí a vypalování trávy

Rekonstrukce mostu Glovčín 
Od 10. 6. 2019 do 31. 8. 2019 budou Lesy České republiky, s.p. realizovat stavbu „Odstranění 
havarijního stavu mostního objektu Glovčín“. Pro pěší bude umístěna provizorní lávka 
a objízná trasa bude vyznačena. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Dolní Lomná
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Vladislav Młynek: Kamenitý
Když se země znesvářila s nebem, bily do 
ní blesky. A tak nějak vznikly před staletími 
louky na jižním svahu hřebenu mezi Kozu-
bovou a Hadaščokem, které dnes nazýváme 
Kamenitým. Pásla se na nich stáda ovcí. Staří 
bačové stavěli koliby v takových místech, 
které byly chráněny před větry, kde se setká-
valy dva horské hřebeny u vydatných zřídel, 
dávajících život novým potokům. Stavěli je 
tam, kde blesk neudeřil příliš často.

Ubohé to byly chaloupky, jen jedna velká 
jizba s pecí – kurlokem, s jednou postelí, 
osvětlená loučí. V rohu stál kamenný stůl, 
na kterém odpočívaly upracované ruce, kde 
se všichni dělili o černý chléb, placky, hrách, 
fazole, bob a vůbec vše, co dal les, slunce 
a tvrdá kamenitá půda. Nikdo nepohladil dítě 
po hlavě, protože by ho drsné a popraskané 
dlaně tahaly za jemné vlásky a způsobovaly 
mu bolest. Malé děti vyrůstaly při práci, 
zpěvu, v rodinné sounáležitosti. Ale nikdo 
se s nimi nemazlil. Rodičovská láska zde byla 
z nutnosti dělena  mezi děti a půdu, protože 
obě znamenaly prodloužení života.

Čas se měřil podle vykonávané práce – orba, 
setba, senoseč, žně, vykopávání brambor – 
lidem nebyly potřebné minuty ani hodiny, 
protože čas práce diktoval úsvit a soumrak 
a všechny ruce byly zapojeny do namáhavé 
dřiny. Pro lidi v plné síle a mládež to byla 
doba zápasu s kamením, polem a sluncem. 
Na pole vycházeli časně ráno s mlékem 
a plackem a v podvečer se vraceli hladoví 
a unavení. O hospodářství a malé děti 
pečovali staří lidé. Jim rovněž náleželo sbí-
rat léčivé rostliny a sušit je. Pomoci lékaře 
využívali velmi zřídka, v každém domě byl 

mastičkář, který se dobře vyznal v léčivém 
působení všech rostlin. 

O nedělích a svátcích sedávali všichni kolem 
stolu, z polic vytáhli tlusté rodinné knihy 
a z nich se nahlas četlo. Navzájem se navště-
vovali sousedé, hostili se mlékem a plackem, 
domlouvali si rozdělení terénu pro sběr lesní 
trávy na příští rok, zamýšleli se, jak lépe 
hospodařit, jak si ulehčit těžký život. Dobré 
sousedské vztahy narušovala převážně jen 
bariéra víry, neboť co se týkalo pole, vždy se 
dohodli. Vzájemně si projevovali úctu, pomá-
hali si. Byli to lidé osvícení, uměli číst, psát 
a počítat, lidé, kteří ve svém povolání dřevo-
rubce, tesaře, rolníka nebo hospodyně znali 
všechna tajemství. Jejich život se vyznačoval 
skromností a pracovitostí. Ale nejvíc si vážili 
půdy. Ta byla na prvním místě, pak teprve 
dům a vše ostatní.

Zimní večery utužovaly staré tradice, posilo-
valy vlastenectví, byly lekcemi života, sloužily 
výuce drobných řemesel. Během nich pře-
cházely z generace na generaci staré rodinné 
obyčeje, příběhy, písně, obřady a tance. Muži 
se nechali najímat  lesní správou, sváželi na 
saních dřevo, káceli lesy. Ženy dávaly do 
pořádku hospodářství, česaly vlnu, předly, 
šily a zašívaly, třídily obilí k výsevu. Starší 
nebo nemocní muži opravovali hospodářské 
nářadí, šili nebo látali krpce. V zimním období 
bylo hodně práce, ale probíhala v teple 
a v klidu. Stávalo se, že někdo  zemřel když 
napadlo hodně sněhu, tehdy tělo zůstávalo 
v domě tak dlouho, dokud ho nebylo možné 
dopravit na hřbitov.

Se spaním si ve starých domech nikdo nijak 
nelámal hlavu. Postel byla pouze jedna, v ní 
spali hospodáři. Malé děti spaly buď v kolébce 

Jak se žilo na Kamenitém
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nebo v plachetce zavěšené pod stropem, 
s rodiči v posteli, starší na nolepě za pecí 
a na lávkách, na beraních kůžích, přikryté 
kabáty nebo vlněnými dekami (hackami), 
dorůstající mládež v letním čase v přístřeš-
cích a ve stodolách, v zimě ve chlévech na  
pryčnách se slámou (na wyrkach), umístě-
ných nad kravami nebo chlívky. Děvčata buď 
v komoře nebo na provizorních lůžkách (na 
żorówkach). Vyrůstali z nich otužilí lidé. 

Když se hospodáři narodil prvorozený syn, 
který byl podle tradic dědicem nemovitosti 
a nositelem jména, tehdy s ním hospodář 
poklekl před stolem, pod obrázky v rohu 
stěny, políbil ho a položil pod podušku 
u hlavičky hrudku země. Byl to starý horalský 
obyčej, který byl někdy používán i u prvo-
rozených dcer. V těchto domech měl každý 
od mala určeno své místo, práci, postavení 

a budoucnost. Nejstarší zdědil dům, ostatní 
odcházeli kvůli ženitbě, vdavkám nebo za 
prací. Jestliže se některá z dcer neprovdala, 
zůstávala doma jako pomocnice, nebo si na 
celý život hledala službu u bohatších hospo-
dářů. Rozloučení s mrtvými probíhalo zbožně 
a s velkou úctou. Postavili nad nimi dřevěný 
kříž a při každodenní dřině se na ně pozvolna 
zapomínalo. Nepanoval tu velký kult mrtvých, 
panoval kult země, práce, bytí. 

Avšak ten dávný Kamenitý už neexistuje. 
O večerech není slyšet štěkot psů, bučení 
dobytka, ozvěnu večerního ruchu kolem sta-
vení. Zmizely šindelové střechy, padají staré 
ploty, zarůstají pěšinky a meze. Na dávných 
pastvinách roste les...

Z autorovy knihy „Śpiewające zbocza“ z roku 
1989 vybrala M. Křenková

Władysław Młynek: Kamienity
Keidy ziemia pokłóciła się z niebiem, biły 
w nią pioruny. I tak jakoś powstały przed 
wiekami połacie łąk na południowym zboczu 
grzebienia między Kozubową i Hadaszczo-
kiem, które nazywamy dziś Kamienitym. 
Wypasano na nich stada owiec. Starzy baczo-
wie budowali kolyby w takich miejscach, 
które chroniły przed wichurami, w załamaniu 
dwu grzbietów przy obfitych źródłach, dają-
cych życie nowym potokom. Budovali je tam, 
gdzie piorun nie bił zbyt często.

Marne to były domki, tylko jedna wielka izba 
z piecem – kurlokiem, jedną pościelą, oświe-
tlana łuczywem. W rogu stał kamienny stół, 
na którym odpoczywałyspracowane ręce, 
gdzie dzielono się wzajemnie czarnym chle-
bem, plackiem, grochem, fasolą, bobem oraz 

tym wszystkim, co dał las, słońce i twarda 
kamienista ziemia. Nikt nie pogłaskał dziecka 
po głowie, gdyż szorstkie i spękane dłonie 
rwały mu delikatnie włoski, sprawiając ból. 
Małe dzieci wyrastały w warunkach pracy, 
w śpiewie, miłości rodzinnej. Lecz nikt się 
z nimi nie cackał.Tu miłość rodzicielska 
z konieczności była dzielona między dzieci 
i ziemię, bo oba były przedłużeniem życia.

Czas liczono według wykonywanej pracy 
– orka, wysiew, sianokosy, żniwa, wykopki 
– ludziom nie potrzebne były minuty ani 
godziny, bo czas pracy dyktował świt 
i zmierzch, a wszystkie ręce były zaprzągnięte 
do żmudnej roboty. Dla ludzi w pełni sił i mło-
dzieży był to okres zmagania z kamieniem, 
polem i słońcem. Do pola wychodzili wcze-
śnie rano z mlekiem i plackiem, wracali zaś 
w podwieczór głodni i zmęczeni. Domostwa 

Jak se žilo na Kamenitém
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i małe dzieci pozostawały pod opieką ludzi 
starych. Do nich też należało zbieranie ziół 
leczniczych i ich suszenie. Z pomocy lekarza 
korzystali bardzo rzadko, w każdym domu 
był znachor, znający dokładnie działania 
lecznicze wszystkich roślin. 

W niedziele i święta siadali wszyscy wokół 
stołu, zdejmowano wtedy z półek grube 
rodzinne księgi, czytano z nich na głos. 
Odwiedzali się sąsiedzi goszczciąc się 
mlekem i plackiem, omawiali podziały przy-
szłorocznych terenów pod zbior trawy leśnej, 
zastanawiali się nad ulepszaniem gospo-
darki, nad ulżeniem w ciężkim życiu. Dobre 
stosunki mędzysąsiedzkie naruszane bywały 
przeważnie barierą wiary, boć w sprawach 
pola zawsze dochodzili do zgody. Szanowali 
sie wzajemnie, pomagali sobie. Byli to ludzie 
światli, umiejący czytać, pisać i liczyć, ludzie, 
którzy w swym zawodzie drwala, cieśli, rol-
nika czy gospodyni znali wszystkie tajemnice. 
Skromność i pracowitość cechowała ich życie. 
Lecz największy szacunek mieli do ziemi.Ona 
była na pierwszym miejscu, potem dopiero 
był dom i wszystko inne.

Zimowe wieczory były kuźnią starych tradycji, 
patriotyzmu, lekcjami życia, nauką drobnej 
rzemeślniczej pracy. Tu przechodziły z gene-
racji na generację stare rodzinne zwyczaje, 
podania, pieśni, obrzędy i tańce.  Mężczyźni 
wynajmowali się do pracy w zarządach 
leśnych, zwozili na saniach drzewo, rąbali 
lasy. Kobiety oporządzały gospodarstwo, 
czorchały wełne, przędły, szyły i łatały, prze-
bierały zboże na wysiew. Starsi lub chorzy 
mężczyźni naprawiali narzędzia gospodar-
skie, szyli lub łatali kierpce. Pełno było pracy 
w porze zimowej, lecz przebiegała ona w cie-
ple i pokoju. Bywało, że ktoś w czasie wielkich 
śniegów zmarł, wtedy ciało pozostawało tak 
długo w domu, aż było je można zwieźć na 
cmentarz.

Ze spaniem w starych domach nikt nie robił 
wielkiego problemu. Pościel była tylko 
jedna, w niej spali gospodarze. Małe dzieci 
w kolebce lub w dzichetce powieszonej pod 
sufitem, z rodzicami w łóżku, starsze na 
nolepie za piecem i na ławach, na baranich 
skórach, okryte guniami lub hackami, dora-
stająca młodzież w porze letniej w brogach 
i stodołach, zimą w oborach na wyrkach 
umocowanych nad krowami lub na chle-
wikach. Dziewczęta zazwyczaj w komorze 
lub na żorówkach. Wyrastali z nich ludzie 
zahartowani. 

Kiedy urodził się gospodarzowi pierworodny 
syn, który był z tradycji dziedzicem posiadło-
ści i nosicielem nazwiska, wtedy klękał z nim 
gospodarz przed stołem, pod obrazkami 
w rogu ściany, całował dziecko i kładł do 
poduszki obok główki grudkę ziemi. To był 
stary góralski zwyczaj, który czasami stoso-
wano również wobec pierworodnych córek. 
W tych domach od maleństwa miał każdy 
swoje wyznaczone miejsce, pracę, stanowi-
sko i przyszłość. Najstarszy dziedziczył dom, 
reszta odchodziła przez ożenek, zamażpój-
ście czy za pracą. Jeśli któraś z córek nie wysła 
za mąż, pozostawała w domu jako wyrobnica 
lub szukała na cale życie służby u bogatszych 
gospodarzy. Zmarłych żegnano z wielką czcią 
i szacunkiem. Stawiano nad nimi drewniany 
krzyż i w codziennym trudzie zwolna o nich 
zapomniano. Tu nie było wielkiego kultu dla 
zmarłych, był kult ziemi, pracy, istnienia.

Lecz to już nie ten dawny Kamienity. Nie 
słychać wieczorami poszczekiwania psów, 
porykiwania bydła, wieczornego ruchu przy-
zagrodowego. Znikły szyndziołowe strzechy, 
padają stare płoty, zarastają dróżki i miedze. 
Na dawnych pastwiskach rośnie las...

Z autorovy knihy „Śpiewające zbocza“ z roku 
1989 vybrala M. Křenková
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Kotlíkové dotace III

Dne 13. 5. 2019 všechny žádosti (40 žádostí) 
o poskytnutí dotace, které byly sepisovány 
na Obecním úřadě Dolní Lomná, byly úspěšně 
podány a zaregistrovány pod samostatným 
číslem do dotačního programu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“, 
financovaného z Operačního programu 
Životní prostředí v rámci Prioritní osy 2, Spe-
cifický cíl 2.1. Všechny tyty žádosti v písemné 
podobě byly následně doručeny na Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje. Dále tyto 
žádosti včetně doložených dokumentů 
budou postoupeny ke kontrole úplnosti 
a správnosti. V případě, že budou nalezeny 
nedostatky, budete písemně nebo telefonicky 
vyzváni k jejich odstranění. Po ukončení kon-
troly budou žádosti postoupeny radě kraje 

k rozhodnutí o schválení. O výsledku budete 
průběžně informováni. 

Kontrola žádostí se řídí pořadím dle přiděle-
ného registračního čísla a může trvat maxi-
málně 75 pracovních dnů od doložení. 

V případě dotazů se můžete obracet na tyto 
kontakty: e-mail: kotliky@msk.cz, telefon: 
595 622 355 nebo Obecní úřad Dolní Lomná, 
telefon: 558 358 720. 

Ministr životního prostředí Mgr. Richard 
Brabec oznámil, že na sever Moravy přidá 
půlmiliardu oproti plánované alokaci, aby 
každý, kdo projeví zájem, uspěl a dotaci na 
podporu výměny kotlů obdržel nejpozději 
v příštím roce. 

Výše půjčky:
Tepelné čerpadlo/kotel na biomasu 200 000,00 Kč
Plynový kondenzační kotel 150 000,00 Kč

Dotace:
Tepelné čerpadlo/kotel na biomasu – samočinná dodávka paliva

80 % podpora, 
tj. 120 000,00 Kč

+ příplatek za prioritní oblasti
7 500,00 Kč (MŽP), 
7 500,00 Kč (MSK)   

+ příplatek
10 000,00 Kč 
(Obec Dolní Lomná)

CELKEM
max. 145 000,00 Kč

Kotel na biomasu – ruční dodávka paliva

80 % podpora, 
tj. 100 000,00 Kč

+ příplatek za prioritní oblasti
7 500,00 Kč (MŽP), 
7 500,00 Kč (MSK)   

+ příplatek
10 000,00 Kč 
(Obec Dolní Lomná)

CELKEM
max. 125 000,00 Kč

Plynový kondenzační kotel 

75 % podpora, 
tj. 95 000,00 Kč

+ příplatek za prioritní oblasti
7 500,00 Kč (MŽP), 
7 500,00 Kč (MSK)   

+ příplatek
10 000,00 Kč 
(Obec Dolní Lomná)

CELKEM
max. 120 000,00 Kč

Obecní úřad Dolní Lomná
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Výsledky hlasování  ve volebním okrsku Dolní Lomná 
ve  volbách  do Evropského parlamentu 

ve dnech 24. a 25.5.2019

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem 725

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 153

Počet odevzdaných úředních obálek 153

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 150

což představuje účast 21,10%

                                    

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro tyto politické strany, politická
hnutí a koalice:

Počet platných hlasů procenta pořadí

2 - Strana nezávislosti České republiky 1 0,67 9

5 - Občanská demokratická strana 28 18,67 2

6 - ANO, vytrollíme europarlament 3 2,00 8

7 - Česká strana sociálně demokratická 7 4,67 6

9 - Komunistická strana Čech a Moravy 6 4,00 7

10 - DSSS – Za národní suverenitu! 1 0,67 9

26 -
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními 
partnery TOP 09 

7 4,67 6

27 - Česká pirátská strana 23 15,33 3

28 -
Svoboda a přímá demokracie Tomio 
Okamura (SPD)

15 10,00 5

30 - ANO 2011 21 14,00 4

36 -
Soukromníci a NEZ s podporou ODA a 
prof.spol.

1 0,67 9

39 -
Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová

37 24,67 1
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Název akce Datum 
konání

Začátek akce 
Hodina Pořadatel Místo konání Kontakt Rezervace vstupného

Dětský den 1. 6. 2019 10.00 hod. Obec Dolní Lomná
Obec Horní Lomná
SDH Dolní Lomná 
SDH Horní Lomná 

Fotbalové hřiště
Horní Lomná 

558 366 021
731 944 226

Salomon 
Slezský maraton 
2019

8. 6. 2019 9.30 hod. SALOMON U Lomňanského 
muzea

marek.
navratil@
caes.cz

www.slezskymaraton.cz

Radovánky 8. 6. 2019 14.00 hod. SRPŠ při ZŠ a MŠ 
Dolní Lomná 

Národopisný 
areál Dolní 
Lomná

773 180 689 www.zsdolnilomna.cz

Soutěž 
v požárním 
sportu o pohár 
starostky obce 

15. 6. 2019 10.00 dětí
13.30 dosp.

SDH Dolní Lomná Národopisný 
areál Dolní 
Lomná

731 944 226 www.hasicidolnilomna.
webgarden.cz

Fotbalový turnaj 28. 6. 2019 16.00 hod. SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště

725 257 222 www.sskdolnilomna.cz

Dny se starými 
technologiemi

1. 7–7. 7. 
2019

Spolek Koliba 
Košařiska

Kamenitý 732 719 099 kolibaos@seznam.cz

Festival na 
pomezí

5.–6. 7. 
2019

Pá  17.00 hod. 
So 14.00 hod.

Matice slezská Národopisný 
areál Dolní 
Lomná

777 301 958 maticeslezska@quick.cz

Mezinárodní 
tábor 

12. 7–21. 7. 
2019

JUJITSU Horní Lomná 737 746 347

Vozatajské 
závody 

13. 7. 2019 10.00 hod. Obec Dolní Lomná U Lomňanského 
muzea

558 358 720 www.dolnilomna.eu

Gulašovka u 
muzea

26. 7. 2019 14.30 hod. Klub důchodců 
Dolní Lomná

U Lomňanského 
muzea

721 644 831

Fotbalový turnaj 
o pohár starostky 
obce 

27. 7. 2019 10.00 hod. SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště

725 257 222 www.sskdolnilomna.cz

Český pohár 
v běhu do vrchu 
Kozubová

28. 7. 2019 10.00 hod. TJ Dolní Lomná Start u pekárny 604 308 526 www.tjdolnilomna.cz

Beachvolejbalový 
turnaj 

10. 8. 2019 12.00 hod. SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště

725 257 222 www.sskdolnilomna.cz

Zájezd 23. 8. 2019 7.00 hod. Klub důchodců 
Dolní Lomná 

Přehled kulturních a sportovních akcí 
(6-12/2019)

http://www.hasicidolnilomna.
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Název akce Datum 
konání

Začátek akce 
Hodina Pořadatel Místo konání Kontakt Rezervace vstupného

Výročí 90 let 
založení Sboru 
dobrovolných 
hasičů  

24. 8. 2019 SDH Dolní Lomná Hotel pod Akáty 731 944 226 www.hotelpodakaty.cz

Dětská 
olympiáda

31. 8. 2019 8.00 hod. SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště 

725 257 222 www.sskdolnilomna.cz

Slezské dny 7.–8. 9. 
2019

So  13.00 hod. 
Ne 10.00 hod. 

Matice slezská Národopisný 
areál Dolní 
Lomná

777 301 958 maticeslezska@quick.cz

Turnaj 
v nohejbale

14. 9. 2019 10.00 hod. SSK Dolní Lomná Víceúčelové 
hřiště

725 257 222 www.sskdolnilomna.cz

Štafetový běh 
HORY BORY 2019

14.–15. 9. 
2019

6.00-14.00 
hod. 

p. Dvořák 
p. Izák

Start u pekárny 724365909
732488349

www.horybory.cz

Krajský závod 
v přespolním 
běhu 

28. 9. 2019 10.00 hod. TJ Dolní Lomná „Na Pile“ Dolní 
Lomná - Mlýny 

604 308 526 www.tjdolnilomna.cz

XII. 
Euroregionální 
jarmark 

5. 10. 2019 10.00 hod. Obec Dolní Lomná U Lomňanského 
muzea

558 358 720 www.dolnilomna.eu

talk show POSTEL 
HOSPODA 
KOSTEL 
Zbigniewa Jana 
Czendlika

17. 10. 2019 17.00 hod. Obec Dolní Lomná Hotel pod Akáty 731 258 654 www.hotelpodakaty.cz

Seminář
„Dřevěné 
technické stavby 
v Karpatech“ 

9. 11. 2019 Spolek Koliba
Košařiska

Hotel pod Akáty 732 719 099 kolibaos@seznam.cz
wwwhotelpodakaty.cz

Výroční členská 
schůze  

16. 11. 
2019

15.00 hod. Klub důchodců 
Dolní Lomná 

Hotel pod Akáty 721 644 831

Mikuláš 6. 12. 2019 15.30 hod. Obec Dolní Lomná 
Obec Horní Lomná

U Lomňanského 
muzea

558 358 720 www.dolnilomna.eu

Mikuláš pro 
důchodce 

6. 12. 2019 14.30 hod. Klub důchodců 
Dolní Lomná 

Restaurace 
Mánes

721 644 831

Beseda 
s důchodci 

8. 12. 2019 13.00 hod. Obec Dolní Lomná Hotel pod Akáty 558 358 720 www.dolnilomna.eu

Vánoční výstava 16. 12.–
31. 12.

9.30–16.30 h. Manlomka Lomňanské 
muzeum

721 735 289

Turnaj ve stolním 
tenisu

20. 12. 
2019

16.00 hod. SSK Dolní Lomná Tělocvična ZŠ 725 257 222 www.sskdolnilomna.cz

JUJITSU tréninky: každé Út + Pá  od 19.00–21.00 hod. – tělocvična ZŠ Dolní Lomná  

JÓGA: říjen, listopad, prosinec – každé pondělí 17.30 hod. – tělocvična ZŠ Dolní Lomná
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