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Daniel Kadłubiec:  
Wędrówki nazewnicze - Łomna Dolna (2)

Do typowych cech osadnictwa beskidskiego 
należy osadnictwo realizujące się w formie 
dworów, na które składa się kilka zabudo-
wań. W środku dworów znajduje się czasem 
wspólny plac, jak np. na dolnołomniań-
skich Óndraszach, Mostorzónce lub Wysznim 
Kamynitym.

Dwory mogły mieć charakter obronny, wia-
domo bowiem, że w lasach beskidzkich peł-
no było dzikiej zwierzyny, grasowały tam też 
liczne bandy rabusiów i rozbójników. Nie wol-
no także zapominać o tym, że na terenach, 
gdzie stały dwory, gleba była nieurodzajna, 

a praca w polu ciężka. Osadnicy musieli więc 
sobie pomagać.

Dwory też miały często charakter rodzinny, 
tzn, zakładali je np. bracia, powstawały też 
w wyniku podziału gruntu ojcowskiego mię-
dzy dzieci, które w bezpośrednim sąsiedz-
twie budowały swe domostwa. Wynika więc 
z tego, że nazwy dworów będą miały w prze-
ważającej mierze charakter rodowy i rodzin-
ny. Mamy więc Óndrasze od Óndrasz, Matysy 
od Matys, Budzosze od Budzosz, Do Walka lub 
Walki od Walek. Dwory dolnołomniańskie 
prezentują jednak i inne typy nazewnicze. 
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Jest tu wiec Mostorzónka, mająca niewąt-
pliwy zwązek z Mostami koło Jabłonkowa, 
w kierunku których jest  najbardziej wysu-
nięta. Związek ten może mieć  jednak różno-
rodny charakter, bo Mostorzónka swoją na-
zwę zawdzięczać może: 1) osadnikowi z Mo-
stów, czyli mostorzowi, 2) łące, należącej 
do Mostów, czyli mostarskiej łące, na której 
potym powstał dwór. Ten sam typ struktu-
ralny przedstawia Radoszónka (od Radosz). 
Pod Polanóm zlokalizowana jest Urbaszka 
(zapewne od nazwiska Urbaczka).

Wśród nazw dworów spotykamy także na-
zwy kulturowe, oznaczające dzieła rąk ludz-
kich. Do tego typu nazewniczego zaliczyć 
można dwory Do Młynów, Na Piłym, Do Sta-
rej Szkoły. Na Nowinie zaś istniały dwa dwo-
ry, które wyróżniano według ich położenia: 
Wyszni Dwór, Niżni Dwór, zwany też Na Sa-
łasz. Nazwę dzierżawcą wśród tutejszych 
dworów reprezentuje Matyszczino Łónka, 
będaca najpierw nazwą łąki - łąki Matyski, 
wdowy, pochodzącej pono z dosyć odle-
głej Wendryni. Na szałasie Na Połynicach, 
znajdujacym się nad Kantorzónkami, miała 
wysadę, a na łące, która póżniej otrzymała 
od niej nazwę, zostawiała na zimę  jałówki. 
Tutaj też, konkretnie u Sikorów, jest jedna 
z najstarszych studzien łomniańskich, wy-
kopano ją bowiem w r. 1774, co też zostało 
na niej wyryte.

Dwory składały się z poszczegółnych zabu-
dowań, które rownież miały swoje nazwy, 
i to najróżniejszego charakteru – topogra-
ficzne, rodowe, czasem o charakterze prze-
zwiska, podkreślającego jakąś cechę itd. 
W dworze Óndrasze poszczególne obejścia 
nazywano: Do Kapsioka, Do Kajoka (właści-
ciel przywędrował od Cieszyna, gdzie za-
miast góralskiego „kany“ używa się „kaj“), 
Do Wdowy, Do Turczoka. Na Mostorzónce 
można było pójść Do Kubosza, Do Tokacza, 

Do Jasia, Za Kympym lub Do Biołego (właści-
ciel miał białe włosy), Do Fojta. U Budzoszi 
były chałupy Do Krziżankule, Do Burzoka (od 
burzić). Podobnie moglibyśmy analizować 
jeszcze dalsze dwory.

Zaznaczyć jednak należy, że nazwy nosiły 
również obejścia stojące samodzielnie, co 
ogromnie ułatwiało orientację w terenie. 
I tak w Krzinowie znajdują się następujące: 
Do Bahłyta czyli Na Krawiniec, (kiedyś stały 
tam szopy dla krów), Do Klimka, Do Walkule 
lub Do Rómbanisk (ślad dawnej gospodarki, 
polegającej na zdobywaniu ziemi uprawnej 
przez wyrąb lasu). W dzielnicy Na Rzyce wy-
budowano domy o nazwach: Do Murowani-
ce (pierwsza murowana chałupa w Łomnej), 
Do Zogródki, Do Świetlice (świetlica =jasna 
izba, od świetlić), Do Szopy, Do Kołorza, czyli 
Do Małej Terezki i Do Wielki Terezy (dwa bra-
cia mieszkali w w jednym domu, obaj mieli 
żony Terezki).

W innych szęściach Łomnej Dolnej domy 
noszą następujące nazwy: Do Niżni Jizby, 
Do Wyszni Jizby ( jizba oznacza tu chałupę), 
Na Mrażnice, Na Dolinym, Na Zostawym (za-
budowanie koło Jastrzymbskigo Potoka, 
gdzie była zastawa), Na Firówkym ( dom 
na Szanieczkach, gdzie mieszkał dowódca 
obrony tego posterunku, czyli z niemiecka 
fira), Do Pajónka, Do Gorgosza, Do Hyrczoka, 
Do Baska, Do Dziury, Do Jarzynioka (przezwi-
sko kogoś, kto mieszkał na jarzinisku, czyli 
nowo wyrobionej ziemi przez wykarczowa-
nie lasu, a uszlachetnianej popiołem spalo-
wanych gałęzi. Tutaj siano na wiosnę jarzi-
nę, czyli jarnióm reż).

Zveřejněno v časopise Zwrot r. 1977,  
částečně kráceno, 

se souhlasem autora  
připravila Miroslava Křenková.
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Čarodějnický týden v družině

Poslední dubnový týden se u nás všechny 
děti proměnily v čarodějnice a čaroděje. Učili 
jsme se létat na koštěti, vařili jsme lektvary 
z bylin, tvořili kouzelné mandaly z přírodních 
materiálu. Nakonec jsme si upekli na ohni 
hady z těsta. 

Čarodějnice jsme si s dětmi moc užili a už se 
těšíme na další dobrodružství. 

Vychovatelky ŠD
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Nareszcie razem

Po miesiącu zdalnej nauki wreszcie wróci-
liśmy do szkoły! Zajączek ukrył w ogródku 
smaczne niespodzianki, które czekały na 
dzieci pierwszego dnia. 

Stęskniliśmy się za sobą, dlatego przezna-
czyliśmy dużo czasu by cieszyć się swoim 
towarzystwem grając w planszówki, bawiąc 
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się w chowanego,czy lajdy. Nadrabialiśmy 
zajęcia praktyczne i plastyczne. Powstały 
fantastyczne koty butelkowce z butelek, tra-
wiaste głowy z pończoch, stworki potworki 
uszyte na maszynie, naszyjniki z niepo-
trzebnych t-shertów, wiosenne kwiaty i wie-
le innych kompozycji inspirowanych budzą-
cą się do życia przyrodą. Wspaniale jest być 
znowu razem! 

Uczniowie
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Den Země

Wiosna w przedszkolu

Den Země je den věnovaný naší planetě 
a v konečném důsledku i nám všem, který se 
každoročně koná 22. dubna. Den Země vznikl 
původně v USA, jako ekologicky svátek. 

Od roku 1990 se k oslavám Dne Země přidala 
i Česká republika. Cílem tohoto dne je upo-
zornit na dopady lidského chování na životní 

prostředí. Jeho význam spočívá v tom, že 
umožňuje skutečně každému přispět k péči 
o životní prostředí v místním, celostátním 
a současně celosvětovém měřítku. K tomu-
to svátečnímu dni se připojili i žáci české zá-
kladní školy. 

Žáci 1. a 2. ročníku „navštívili“ velké zoolo-
gické zahrady na světě, prohlédli si deštné 
pralesy na planetě Zemi a podívali se také na 
znečištěnou pevninu a mořskou hladinu růz-
nými druhy odpadků.

Jelikož jsme letos nemohli očistit od pohá-
zených odpadků okolí školy a obce, alespoň 
jsme ve vyučovacích hodinách v matematice 
řešili slovní úlohy a příklady na toto téma. 

Mgr. Božena Sadowá

W połowie kwietnia powitaliśmy w przed-
szkolu starszaki i dzieci pracowników służb 
zdrowia. Świętowaliśmy razem Dzień Ziemi, 
sprzątając nasz ogródek. Dzieci posadziły 
w tym dniu w ogródku warzywnym sadzonki 
sałaty, kelerubów oraz truskawek 
i posegregowały śmieci. Dzięki co-
raz cieplejszym dniom przedszko-
laki spędzają dużo czasu w ogród-
ku oraz na spacerach po okolicy.

Do szkoły zapisali się już starsza-
cy, a w czwartek 6.5. poszli po-
zwiedzać szkołę. Czekała na nich 
kierowniczka szkoły pani Marcela 
Szotkowska z przygotowanymi 
zabawami i zajęciami. Dzieciom 
bardzo się w szkole podobało i już 
nie mogą się doczekać pierwsze-
go dnia września.

Na początku maja odbyły się zapisy do na-
szego przedszkola. Cieszymy się już na dzie-
ci, które w nowym roku szkolnym będziemy 
mogli powitać między nami!

Panie z przedszkola
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Projekt - Škola pro všechny II

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopaństwo-
wym projekcie Škola pro všechny II. Dzięki, 
któremu udało nam się poszerzyć naszą 
szkolną bibioteczkę o następne tytuły cieka-
wych książek. Książki te wykorzystujemy na 

lekcjach języka polskiego, języka czeskiego 
oraz na Kółku Czytelniczym. Bardzo się cie-
szymy na kolejne interesujące opowieści 
i przygody.

Uczniowie
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Měsíc Duben 

Tento měsíc byl pro nás tematicky zamě-
řen na zvířata. Dle vládního nařízení se sice 
mateřské školy rozjely až od 12. 4. 2021, ale 
i přesto si myslíme, že se nám podařilo splnit 
vše, co bylo naplánováno.

Zopakovali jsme si pohádky, ve kterých vy-
stupují zvířátka, začali jsme skládat zvířátka 
z papíru, naučili jsme se nové písně, vyrobili 
jsme si vlastní knížku, tzv. Lapbook, o včele 
a také jsme pozorovali venku zvířata a jejich 
mláďata.

Celé toto zajímavé téma jsme zúročili v Šip-
kované hře, kdy jsme všichni plnili úkoly a zá-
roveň jsme hledali poklad.

Jsme velmi chytré děti, proto otázky byly pro 
nás příjemným zopakování toho, co jsme se 
v mateřské škole naučili.

Začíná nový měsíc, a proto se všichni těšíme 
na nové zážitky a další úkoly.

Karin, Mirka a předškolní děti 
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PřáNí MAMINCe, 3. ROČNíK
MaMinko, MáM Tě rád
Moje maminko, mám Tě rád,
 proto Ti chci přát.

Štěstíčko, zdravíčko,
přeje Ti Tvé srdíčko.

Směješ se jak sluníčko
a jsi moje zlatíčko.

Kytičku ti přinesu, pusu Ti dám,
postavím Ti velký chrám.
Jakub Božovský, 3. ročník

MáM svou MaMinku
Mám svou maminku,
moc ji mám rád.
Je lepší, než kamarád.

Každý rok je slavíme
a dárek ji koupíme.
Nebo ho můžeme vyrobit
a krásně ho ozdobit.

Já už pro ni přáníčko mám,
a rád ji ho dám.
Jonáš Fojcik, 3. ročník
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PřáNí MaMINce, 2. roČNíK
1. Moje milá maminko,
 dávám Ti své srdíčko.
 Mám Tě ráda strašně moc,
 dáš mi pusu každou noc.

2. Snídani mi ráno děláš,
 do školy mi potom máváš.
 Dopoledne oběd vaříš,
 sestřičku mou potom krmíš.

 Sabina Lorenzini, Eva Sofie Musálková, 2. ročník  

o jedenácti kuřátkách

Bylo jaro. U lesa stála chaloupka a v ní byd-
lela kuchařka Jana. Ta měla kohouta a slíp-
ku. Těm se vylíhlo jedenáct kuřátek. Jana 
je ještě jednou spočítala, jestli je jich tolik 
a šla spát. Ráno se šla na ně podívat a zjisti-
la, že jedno kuřátko chybí. Manželovi doma 
řekla, že ho půjde hledat. Kuřátko bylo v za-
tím v temném lese a narazilo na lišku elišku. 
„Kam jdeš, kuře a jak se jmenuješ?“ ptala se 
eliška. „Já jsem kuřátko Křidélko!“ řeklo kuře 

vyděšeným hlasem. „Nechceš jít do mého 
příbytku? Zvu tě na oběd!“ lákala kuře liška. 
„ No, mám velký hlad“ řeklo kuře. Liška ho 
zavedla ke své noře, kde bydlela úplně sama 
a chtěla ho sníst. Kuřátko lišku prokouklo 
a utíkalo z nory ven. Po chvilce narazilo na 
zajíce Ferdu a od něj se dovědělo, že ho Jana 
hledá. Po chvíli ji uvidělo a radostí zapípalo. 
„Hurá, ty nezbedo, kdepak jsi bylo? Bála jsem 
se o tebe“ řekla Jana a šla s kuřátkem domů. 

Sabina Lorenzini, Eva Sofie Musálková, 2. ročník  
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PrograMy PriMární Prevence

Období distanční výuky nám více než kdy 
dříve ukázalo, že škola není jen místem, kde 
naše děti získávají nové znalosti a dovednos-
ti, ale také prostředím, které má formovat 
a vychovávat. Všichni si přejeme, aby z na-
šich dětí vyrostly zdravě sebevědomé osob-
nosti, empatické k problémům ostatních, 
schopné prezentovat svůj názor, ale zároveň 
naslouchat druhým a tolerovat jejich odlišné 
pohledy na věc. 

Doba izolace v mnohých vzbudila obavy, na-
rušila nebo dokonce zpřetrhala kamarádské 
vztahy, poukázala na problémy, které jejich 
dětská duše skrývala. Citlivá práce s dětskou 
psychikou je nyní po návratu do školy prio-
ritou. Snažíme se dětem naslouchat, mluvit 
s nimi o věcech, které je těší, ale i o těch, kte-
ré je tíží. Posilujeme jejich schopnost znovu 

se koncentrovat na školní práci a plnění po-
vinností s ní spojených. 

Velkým přínosem a pomocí k prohloubení 
důvěry našich žáků a jejich otevření se k ře-
šení případných problémů svých i spolužáků, 
jsou mimo jiné také programy primární pre-
vence, které již několikátým rokem na naší 
škole pořádají zkušené lektorky Slezské dia-
konie. Tyto profesionálně připravené progra-
my mají za cíl podporu zdravého životního 
stylu a hodnot, napomáhají lepší kooperaci 
vztahů ve skupině a lepšímu vzájemnému 
poznání se v rámci jednotlivých tříd. Dvouho-
dinové bloky připravené pro jednotlivé třídy 
na základě znalostí kolektivu z předchozích 
let a spolupráce s třídním učitelem jsou žáky 
velmi pozitivně přijímány. Jednotlivé aktivi-
ty vedou žáky k sebepoznávání, ale i vcítění 
se do pocitů ostatních spolužáků. Citlivě 
prezentované modelové příběhy ze života 

Návrat dětí do škol
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vrstevníků, pak připravují děti na řešení pro-
blémových či konfliktních situací, které by 
mohly nastat i v jejich životě. Pro třídní učite-
le je velmi přínosná osobní účast v některých 
aktivitách i pohled pouhého pozorovatele 
svých žáků. Následný rozbor jejich chování 
během aktivit napomáhá ke zkvalitnění vzta-
hů učitele s kolektivem a individuálnímu pří-
stupu k jednotlivým žákům.

Spolupráci s koordinátorkou a lektorkou 
Mgr. Šárkou Klusovou považujeme za velmi 
přínosnou a doufáme, že bude pokračovat 
i v dalším školním roce. Letošní program byl 
doplněn zajímavým úkolem pro žáky. Během 
pěti dnů měli postupně otvírat připravené 
obálky a snažit se splnit VÝZVU LASKAVOSTI. 
Za splnění nečekala na děti žádná odměna 
ani trest, byly to úkoly dobrovolné a plněné 
v době přestávek či po skončení vyučování. 

Žáci každý den napjatě čekali na další úkol 
a bez mého pobízení a připomínání jej plni-
li. Jejich přístup a nadšení působilo radost 
nejenom mně, ale i ostatním zaměstnancům 
naší školy.

Za kolektiv pedagogů Marie Byrtusová, 
ŽŠ Dolní Lomná
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Jako každoročně, tak i v letošním roce 2021 
vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska soutěž pro děti zaměřenou na oblast po-
žární ochrany. Této soutěže se mohly zúčast-
nit děti z mateřských škol a žáci ve věku do 
18 – ti let v rámci školní i mimoškolní činnosti.

Soutěž má 3 části:
1. literární
2. výtvarná
3. zpracování pomocí digitálních
 technologií

Této soutěže se zúčastnily (oproti předešlým 
letům) pouze žáci naší základní školy. Jejich 
práce se týkaly literární a výtvarné tvorby. 

Ve velké konkurenci si vedli velmi dobře.
Umístění ve výtvarné soutěži:
okresní kolo: 1. místo: Štěpán Hawliczek
 2. místo: kristýna Benková

Umístění v literární soutěži:
okresní kolo: 1. místo: damian dampha
 2. místo: gabriela Fojciková
 4. místo: Sofie cyprichová

Umístění ve výtvarné soutěži:
krajské kolo: 4. místo: Štěpán Hawliczek

Všechny práce našich úspěšných žáků můžete 
shlédnout na webu naší školy.

Mgr. Božena Sadowá

Dne 11. 5. 2021 se sešel po více než roce vý-
bor Klubu důchodců na 1. výborové schůzi. 
Poslední naší akcí bylo pochování basy 14. 2. 
2020. Od té doby byla naše činnost pozasta-
vená z důvodu koronavirové pandemie. Zú-
častňovali jsme se pouze pohřbů našich ze-
mřelých členů, především našeho předsedy 
p. Pavla Machnika.

Členka výboru p. Jana Machniková slaví 
v těchto dnech životní jubileum. Výbor ji 
přeje do dalších let pevné zdraví a děkuje za 

veškerou činnost ve výboru Klubu důchod-
ců. Je členkou Klubu od jeho založení až po 
dnešní dny. Její manžel Pavel Machnik nás 
opustil. Pavle, budeme na Tebe vzpomínat. 

Výbor Klubu se rozhodl, že první akcí po 
rozvolnění bude vaječina, která se bude konat 
3. 6. 2021 u Lomňanského muzea. Výbor byl 
doplněn o 2 nové členy a novým předsedou 
Klubu důchodců byl zvolen p. Milan Sikora. 

Milan Sikora, předseda

Požární ochrana očima dětí

Výborová schůze Klubu důchodců

POZVáNí – ZAPROSZeNIe 
Klub důchodců při Obecním úřadu v Dolní Lomné srdečně zve své členy 

na TRADIČNÍ VAJEČINU dne 3. 6. 2021 v 15.00 hodin u Lomňanského muzea.

Prosíme o donesení 2 vajíček na člena.
Věříme, že naše pozvání přijmete.

        Dobrou náladu s sebou.  Milan Sikora, předseda
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Dne 1. 5. 2021 vyrazila skupina žáků a doros-
tenců na první výšlap na Kozubovou -  a takto 
jsme všichni natěšení a plni plánů vkročili do 
nové sezóny.

Starší sportovci už během týdne zapojili pod 
vedením trenérky Kluzové do tréninkové pří-
pravy kolo a běh.  

Přípravka si pod vedením trenérky Podeš-
vy naplánovala menší kolečko přes Novinu 
a kolem pekárny zpět. Další tréninky budou 

pozvolna přecházet ze sobotních výšlapů na 
dvě tréninkové jednotky za týden.

Všichni se moc těšíme na novou sezónu. 
Náš oddíl byl opět zařazen do 18-cti nejlep-
ších oddílů v republice, což je velice motivač-
ní, ale zároveň zavazující. Budeme se snažit 
nepodcenit přípravu a v zimě navázat na 
předchozí výborné výsledky.

Beata Kluzová  
trenérka

TJ Dolní Lomná vkročila do nové sezóny



Dolní Dolní

17

Dne 12. května 2021 oslavil ve zdraví své 
100. narozeniny náš včelařský přítel a dlou-
holetý člen Českého svazu včelařů, pan 
Ludvík Jurzykowski. O to větší radostí pro 
nás je, že jde o našeho spoluobčana z Dolní 
Lomné, kterému pro nás bylo jménem celé 
ZO ČSV Dolní Lomná velkou ctí k tomuto 
nadmíru významnému výročí poblahopřát 
a poděkovat za jeho celoživotní práci.

Pan Jurzykowski své první včelstvo dostal 
od svého otce ke svým 10. narozeninám 
a tento fyzicky i časově náročný „koníček“ 
ho provázel celým jeho dalším životem. 
Přestože ke včelaření patří dlouhověkost 
a včelaři jsou i v devadesáti letech aktivní, 
je to za celou dobu existence spolku náš 
jediný člen a vzácný přítel, který oslavil tak 
úctyhodné výročí, a nadto se doslova devět 
desítek let svého bohatého života aktiv-
ně včelařením zabýval. Včelám se věnoval 
i profesionálně, když v letech 1950 až 1959 
jako zaměstnanec Státních lesů pečoval 
o zhruba 300 včelstev rozmístěných na úze-
mí Dolní Lomné v pralese Mionší, na Polaně, 
Kamenitém a Smyrečí. Odchoval nespočet 
včelích matek a vytvořil nepočítaně odděl-
ků. Ještě na jaře loňského roku s pomocí 
místních včelařů odchytával včelí roje.

Síly však s úctyhodným věkem ubývají, a pro-
to s ohledem na svou fyzickou kondici se pan 
Jurzykowski rozhodl ve svých 100 letech ak-
tivní včelaření symbolicky „zakončit“ a svá 
současná 4 včelstva daroval do péče našemu 
včelařskému spolku, za což mu rovněž patří 
velké poděkování. Včelaření v našem kraji 
není jednoduchá záležitost, protože dlouhé 
zimy snižují snůšku a průměrně včelař zís-
ká z jednoho včelstva 10 kg medu. O to víc 
si musíme vážit a podporovat každého vče-
laře, který to nevzdá a u včelaření v našich 

podhorských podmínkách zůstane. Pečli-
vost, pilnost a zodpovědnost, to jsou kréda 
pana Jurzykowkého a včely k jeho životu sa-
mozřejmě i nadále neoddělitelně patří. 

Ačkoliv miluje svůj kraj, kde vyrostl i pro-
žil celý dosavadní život, při svém vyprávění 
vzpomněl i na svou „lásku“, kterou byly Vy-
soké Tatry, kam jako „lovec beze zbraní“ jez-
dil dlouhá léta obdivovat a pozorovat místní 
přírodu. Nelze rovněž ani opomenout jeho 
celoživotní zálibu v řezbářství, z jehož tvor-
by je patrná inspirace jak v krajových moti-
vech, tak dobových postavách, ale i včelách. 

Kdo chce dlouho žít, musí včelařit….
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K letošnímu 90. výročí založení našeho spol-
ku současně věnoval krásnou památeční 
dřevořezbu, za kterou jsme mu velmi vděční. 
Do dalších let tedy opětovně přejeme nejen 
mnoho radosti a štěstí, ale i vitality a přede-
vším pevné zdraví.

Bc. Miroslav Poništ 
jednatel ZO ČSV Dolní Lomná
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Sto lat – tož to je věk! Srdečně gratulujeme!

Všem lomňanům a také v šikorém okolí zná-
mý řezbář a včelař pan Ludvík Jurzykowski, 
dlouholetý a vážený občan naší krásné obce 
Dolní Lomná, oslavil 12. května 2021 krásné 
a úctyhodné životní jubileum 100 let. Jeho 
významné jubileum je o to cennější, že jeho 
zdraví je v takové dobré kondici, že sice 
s oporou své hole, ale stále se sám pohy-
buje a chodí a obdivuhodně mu slouží také 
paměť. 

K jeho 100 letému výročí připravila obec 
Dolní Lomná pěknou a milou oslavu přímo 
na zahradě jeho domu. Obec postavila na 
jeho zahradě stanový přístřešek a zajistila 
příjemné a chutné občerstvení s přátelským 
posezením, které začalo přáním známou go-
ralskou gratulací  Sto lat, sto lat, niech żyje,  
żyje nam a přípitkem lomňanskou mjodu- 
lou. Nechyběl ani krásný a chutný dort, na 
kterém se pěkně vyjímala číslice 100 lemo-
vaná marcipánovými květinami a ovocem.  

Přání k tak významnému životnímu výročí 
se osobně zúčastnila starostka naší obce 
paní Renata Pavlinová, senátor a dlouholetý 
přítel pana Ludvíka Jurzykowského pan Jiří 
Cieńciała se svým asistentem Miroslavem 

Bednarzem, předseda Klubu důchodců naší 
obce pan Milan Sikora s panem Františkem 
Soblahovským, paní Jana Maštalířová, kte-
rá už dlouhodobě pomáhá s péči o našeho 
jubilanta a redaktor Třineckého hutníku pan 
Tomáš Machálek.  

Bylo o čem vyprávět a na co vzpomínat, pro-
tože za sto let člověk prožije hodně událos-
tí, udělá mnoho práce a setká se spoustou 
lidí. Život pana Ludvíka Jurzykowského byl 
zajímavý, těžký i pěkný. Narodil se v Jablun-
kově - Černém. Přestože pocházel z velmi 
chudých poměrů a své útlé dětství prožil 
ještě v domku takzvaném kurloku, kde ne-
byl komín, on na svůj život velmi rád vzpo-
míná. Miloval přírodu a proto dlouhou dobu 
pracoval v lesnictví, než si našel práci u Po-
žárního útvaru Třineckých železáren, odkud 
v roce 1981 odešel do důchodu. 

Doma v domku, který s manželkou Annou 
postavili, žili a hospodařili na přilehlých lou-
kách a polích. Když pak ovdověl, žil a hos-
podařil, včelařil a řezbařil sám. Všem lidem 
s přibývajícím věkem ubývá sil a musíme 
odkládat i práci, která nás baví. Stejně tak 
pan Ludvík odkládá pomalu všechnu namá-
havou práci, i když ještě do loňského roku 
pilně řezbařil. Dnes už většinou odpočívá, 
přemýšlí a vzpomíná. A jak rád připomíná, 
je moc dobré a krásné mít v srdci víru v Boha 
a každý den začínat i končit modlitbou. 
Pan Jurzykowski z vděčnosti věnoval obci 
krásnou řezbu dvou tanečnic s mládencem 
uprostřed. Děkujeme. 

Přejeme panu Ludvíku Jurzykowskému 
hodně zdraví a pěkných chvil do všech let, 
které jsou ještě před ním.

Pavel Boháč

100 let oslavil pan Ludvík Jurzykowski
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ÚDRŽBA LUK A PASTVIN
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, bu-
deme nuceni postupovat v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kde může být uložena pokuta až do výše  5 000,- Kč.

INFORMACe K NáJMU HROBOVÝCH MíST 
NA VeřeJNéM POHřeBIŠTI V JABLUNKOVě

Vážení spoluobčané,

chci Vás touto cestou požádat o násle-
dující:
- kontrolu platnosti smluv o nájmu hro-

bového místa

- kontrolu plateb za pronájem hrobo-
vého místa

- sepsání nové smlouvy po ukončení 
dědického řízení po zemřelém nájem-
ci hrobového místa

Dále žádáme všechny nájemce hrobo-
vých míst  a ostatní občany, kteří hřbitov 
navštěvují,  aby se řídili řádem veřejného 

pohřebiště, udržovali okolí hrobu v ná-
ležitém pořádku a nevysazovali vzrostlé 
dřeviny na hroby a v jejich okolí. 

Děkujeme

Jana Lancová
referent odboru místního hospodářství

Městského úřadu Jablunkov

Kontakt:
kancelář 312 
(nová budova u hřbitova 2. patro), 
tel. 558 340 625, jana.lancova@jablunkov.cz,
úřední dny: pondělí a středa 8,00 do 17,00, 
úterý 8.00 do 13,00

VyUŽITí ŠTěPKOVAČe
Vážení občané, 

Na Obecním úřadě Dolní Lomná je možno si zapůjčit  štěpkovač na likvidaci větví z va-
šich zahrad. Jako pohon je benzin naturál. Více informací na obecním úřadě. Služba 
je pro naše občany zdarma. 

Obecní úřad Dolní Lomná
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USNeSeNí
24. zasedání zastupitelstva obce ze dne  30. 4. 2021

konaného v zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lomné

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I. Určuje

24/959 Zapisovatelku  p. Halinu Zielinovou  

24/960 Ověřovatelé zápisu p.  Marek Mohy-
la, p. Alois Kawulok 

24/961 Návrhovou komisi ve složení 
 Mgr. Jana Kufová, p. Miroslav Stefek, 

JUDr. Josef Zubek 

II. Schvaluje

24/962 Předložený program 24. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

24/963 Rozpočet obce Dolní Lomná na rok 
2021 ve výši   60 254 107,- Kč v pří-
jmové i výdajové části se zapojením 
počátečního zůstatku

24/964 Rozpočet na rok 2021 – Základ-
ní škola a Mateřská škola Dolní 
Lomná 149, příspěvková organizace  
- 856 000,- Kč

24/965 Rozpočet na rok 2021 – Mateřská 
škola – Przedszkole, odloučené 
pracoviště Dolní Lomná 24 000,- Kč

24/966 Rozpočtu na rok 2021 – Základní ško-
la H. Sienkiewicze, odloučené pra-
coviště Dolní  Lomná – 295 000,- Kč 
+ 10 000,- Kč  /výdejna pro ZŠ/

24/967 Rozpočet na rok 2021 -  Sbor dobro-
volných hasičů celkem 304 500,- Kč, 
z toho:
- Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů ve výši 110 000,- Kč

- Protipovodňové opatření ve výši 
 150 000,- Kč (prostřednictvím SOJ)

- Vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů ve 
výši 20 000,- Kč (z Nadačního příspěvku ČeZ)

- Sbor dobrovolných hasičů  ve výši 
 14 500,- Kč (na činnost mladých hasičů)

- Sbor doborovolných hasičů ve výši 
 10 000,- Kč

24/968 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro Český 
svaz včelařů, základní organizace 
Dolní Lomná ve výši 13 000,- Kč

24/969 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná   ve výši  
50 000,- Kč pro Dolní Lomná  pro  TJ 
Dolní Lomná, z.s. 

24/970 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná    ve výši 
20 880,- Kč pro Klub stolního tenisu 
Dolní Lomná 

24/971 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná   ve výši  
20 000,- Kč pro SSK Dolní Lomná 

24/972 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná ve výši 
32 000,- Kč pro NIPPON JUJITSU  

24/973 Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro 
Konvent sester Alžbětinek ve výši 
3 000,- Kč
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24/974 Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Dolní Lomná   pro  
Klub důchodců Dolní Lomná ve výši 
20 000,- Kč

24/975 Smlouvu  o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Dolní Lomná pro  ZO 
Český svaz ochránců přírody – Nový 
Jičín ve výši 1 000,- Kč

24/976 Smlouvu o poskytnutí finanční pří-
spěvku na vydání fotografické knihy 
ve výši 5 000,- Kč

24/977 Výsledky provedených inventur  
majetku obce a příspěvkových orga-
nizací k 31.12.2020 včetně vyřazení 
majetku dle návrhu jednotlivých 
organizací

24/978 Postup a výsledek výběrového řízení 
na zpracování projektové dokumen-
tace „Dolní Lomná – zásobování 
obce pitnou vodou“

24/979 Dohodu o narovnání ke smlouvě 
o poskytnutí dotace  z rozpočtu MSK 
na realizaci projektu „Dolní Lomná 
– čištění odpadních vod – domovní 
ČOV“ (doplatek podílu dotace)

24/980 Změnu č. 1 rozhodnutí č. 03321961 
o poskytnutí finančních prostřed-
ků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci: „Podpora 
výměn kotlů  v obci Dolní Lomná, 
okr. Frýdek-Místek“ (posun termí-
nu, Cíl 1)

24/981 Prodloužení lhůt projektu  „Podpora 
výměn kotlů  v obci Dolní  Lomná, 
okr. Frýdek-Místek“ /posun termínu, 
Cíl 2/

24/982 Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohoda 

o umístění stavby – ČeZ distribu-
ce,a.s. /6 000,- + DPH/

24/983 Smlouvu o vytvoření dalších 2 pra-
covních míst prostřednictvím Úřadu 
práce Třinec 

24/984 Příjem dotace  na projekt  „Rozšíření 
stávajícího místa o prostor naproti 
kovárny pro konání euroregionální-
ho jarmarku a Vozatajských závodů 
ve výši 742 000,- Kč-eU

24/985 Plán rozvoje sportu obce Dolní 
Lomná

24/986 Vyhlášení výběrového řízení včetně 
zadávací dokumentace na realizaci 
stavby „Výstavba bytových jednotek 
v areálu ČD“

24/987 Darovací smlouvu – SDH Dolní 
Lomná 

24/988 Žádost o zařazení pozemku p.č. 
420/6, k.ú. a obec Dolní Lomná do 
změny územního Plánu

24/989 Příjem dotace ze státního rozpočtu 
COV-Ubytování II – HUZ/2021 – Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR ve výši 
351 000,- Kč

24/990 Člena do volební komise Školské 
rady při Základní škole a Mateřské 
škole Dolní Lomná 149, příspěvková 
organizace  p. Marii Sikorovou  (zá-
stupce zřizovatele)

24/991 Finanční příspěvek na realizaci série 
preventivních programu ve výši 
2 000,- Kč - Základní škola a Mateř-
ská škola Dolní Lomná, příspěvková 
organizace
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III. Neschvaluje :

24/992 Poskytnutí finanační podpory -  
Linky bezpečí, z.s.

24/993 Poskytnutí  finančního  příspěvku 
na provoz Charity Třinec

24/994 Poskytnutí finančního příspěvku 
na provoz – Sociální služby Města 
Třince

IV. Bere na vědomí

24/995 Kontrolu plnění usnesení z 23. zase-
dání zastupitelstva obce

24/996 Podání žádosti o dotaci na zpracová-
ní projektové dokumentace „Dolní 
Lomná – zásobování obce pitnou 
vodou“

24/997 Zahájení stavby „Cyklostezka 
údolím Lomné – III. etapa“, úsek 8  
– Státní fond dopravní  infrastruktury

24/998 Žádost o dotaci na zpracování pro-
jektové dokumentace „Rozšíření 
zázemí školního hřiště“ – KÚ MSK

24/999 Žádost o dotaci na technickou infra-
strukturu  „2021 - 4 TI Dolní Lomná“ 
–Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

24/1000 Rekonstrukci vodovodních řádů 
Války a Novina

24/1001 Podání žádosti o dotaci na ralizaci 
stavby „Výstavba bytových jednotek 
v areálu ČD“– Ministerstvo finanční ČR

24/1002 Žádost o pronájem části pozemku 
p.č. 991/3, k.ú. a obec Dolní Lomná

24/1003 Informace – rozvoj lyžarského areálu 
Armáda a Severka

24/1004 Informace o preventivních antigen-
ních testech v prostorách Hotelu 
Pod Akáty od 30.4.2021

V. Stanoví

24/1005 Komisi pro výběr zhotovitele na 
stavbu „Výstavba bytových jedno-
tek v areálu ČD“ ve složení: Ing. arch. 
Tomáš Růžička,   p. Alois Kawulok, 
p. Miroslav Stefek, JUDr. Josef 
Zubek,  Mgr. Jana Kufová, p. Marek 
Mohyla, p. Taťána Marszalková 

VI. Ukládá

24/1006  Požádat o rozdělení stavby “Dolní 
Lomná – lokalita Závodí – kanaliza-
ce a ČOV“ do 2. etap 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.:  Renata Pavlinová, starostka 
obce

24/1007 Domluvit schůzku  s občany osada 
Novina a projektantem 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

 Odp.:  p. Halina Zielinová

24/1008 Pozvat p. Sikoru, čp. 42 ve věci pro-
nájmu části pozemku p.č. 991/3, k.ú. 
a obec Dolní Lomná 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce, Odp.:  p. Halina Zielinová

 Renata Pavlinová, starostka obce   
Miroslav Stefek, místostarosta obce
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Návštěvní řád naučné stezky Mionší 
 
Naučná stezka Mionší je od roku 2014 provozována obcí Dolní Lomná formou průvodcovské 
služby. Tu obec zajišťuje 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 2021 budou průvodci  
připraveni :   každou sobotu a neděli   v   9:30 hod.  a  13:30 hod. 
Po předchozí domluvě (objednávce)   také v úterý a čtvrtek  9:30 hod.  ( minimální skupina 10 
osob nebo min. vstupné 600,- Kč) 
Pro organizované skupiny, školy a další skupiny návštěvníků (minimálně 10 osob, nebo minimální 
poplatek 600,- 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 100,- Kč pro dospělou osobu a 50,- 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 (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:  
Obecní úřad Dolní Lomná –  objednávky průvodcovských služeb:  
pondělí – středa          7.00 - 17.00 
úterý, čtvrtek, pátek    7.00 - 15.00 
Kontakt: 558358720  
Email: halina.zielinova@dolnilomna.eu; obec@dolnilomna.eu 
 
Informační centrum  Dolní Lomná 
Kontakt :  737860657 – dotazy, informace 
 
V Dolní Lomné 3.5.2021 
 
 
                        Renata Pavlinová      Miroslav Stefek 
                          starostka obce                  místostarosta obce 
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ČEZ, a. s., pracoviště Dům Energetiky Ostrava 
vladislav.sobol@cez.cz; 725 595 417, www.cez.cz  
 
   

   
ZKRÁCENÁ VERZE 
Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové 
studio i program 

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších 
prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, 
jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze 
speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných 
elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají 
účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky 
„Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i 
dospělých zájemců. 

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list 
větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který 
začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, 
zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do 
ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje 
lidem jednotvárné dny bez zábavy.  

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu 
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do 
konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí 
– dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS 
Teams. Všechny exkurze jsou zdarma. 

Vladislav Sobol 

.DATUM 

23. dubna 2021  

TISKOVÁ  
ZPRÁVA 
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Katka a Dalibor 
Štruncovi

Katka a Dalibor Štruncovi 
(housle, cimbál, zpěv) 

Katka Kovaříková (viola) 
Rasťo Kozoň (hoboj, soprán saxofon) 

Martin Krajíček (mandolína)
Marek Švestka (baskytara)

Folk music
World music

www.cimbalclassic.net
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Matice slezská v Dolní Lomné připravuje ve dnech 2.-3.7.2021 
Festival na pomezí.
V programu vystoupí např. Pavol Hammel, Hana Ulrychová 
a Cimbal Classic a tradičně kapely ze Slovenska a Polska a další.
Budeme se však řídit postupujícím opatřením Vlády ČR o dal-
ších podmínkách.

Jarmila Kantorová, předsedkyně Matice slezské v Dolní Lomné
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

Dolní Lomná 4/2021 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720,  
jako pravidelný informační servis občanům. Reg. číslo MK ČR E12308. Odpovědná osoba: Renata Pavlinová.  

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., www.tiskarnaklein.cz

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v měsíci
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Składamy życzenia
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