Vážení občané,
vítejte nad stránkami našeho zpravodaje. Není to tak dávno, kdy jsme
vydávali první číslo letošního roku s těšením, že máme před sebou celý rok
a krásné léto. To všechno už je za námi, je tu prosinec, poslední měsíc roku.
Co všechno jsme chtěli letos udělat? Zdá se, že obec stihla poměrně dost věcí,
které si předsevzala na počátku roku. Vznikla další část výletiště s názvem
Obnova výletiště Horní Lomná za celkový náklad 840 000 Kč s přispěním dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 000 Kč. Celý areál se podařilo
oplotit, vznikly nové přístupové chodníky, vyrostl altán s krbem a dalším
zařízením pro přípravu jídla k rodinným sešlostem, k posezení přátel. Je zde
dostatek prostoru k příjemnému posezení. Nová část vhodně doplňuje Dětské
hřiště vzniklé v roce 2016.
Dále jsme úspěšně vyměnili staré nevzhledné a nefunkční oplocení
hřbitova za nové v hodnotě cca 359 tis. Kč z rozpočtu obce. Věříme, že bude opět
řadu let sloužit ke spokojenosti veřejnosti.
Dalším úspěchem bylo pořízení nového Dopravního automobilu VW pro
JPO SDH Horní Lomná v hodnotě 1 088 652 Kč. Zde nám byly přiznány dotace
z Ministerstva vnitra ve výši 450 tis. Kč a z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 225 tis. Kč. Automobil je speciálně vybaven pro lepší akceschopnost jednotky
dobrovolných hasičů Horní Lomná. Poděkování patří představitelům SDH Horní
Lomná, kteří s obcí spolupracovali při výběru vhodného automobilu a jeho
vybavení.

Podařilo se postoupit dále ve vyřizování územního
rozhodnutí a stavebního povolení pro akci „Cyklodoprava
v obci Horní Lomná“. Bohužel však není splněna podmínka
IROP, a to napojení na stávající cyklostezku, jelikož obec
Dolní Lomná ještě nerealizovala poslední etapu
cyklostezky po hranici s obcí Horní Lomná. Z toho důvodu
budeme nuceni žádat o dotace na realizaci stavby
u Státního fondu dopravní infrastruktury, a to hned v lednu 2018, kde se snad
podaří dotaci získat a po provedení výběrového řízení bude možno akci
realizovat.
V posledních měsících bylo opraveno zastřešení tří autobusových
čekáren, a to Salajka, Havraň a Doubrava. Byla vyměněna střešní krytina. Tyto
práce obec stály necelých 50 tis. Kč.
Nečekaně z důvodu havárie na vodovodním řadu bylo třeba opravit
vodovodní řad k bytovému domu čp. 46, jelikož hrozilo, že dům bude bez vody.
Vybrali jsme větší akce, které se v tomto roce podařilo provést. Již je
připraven nový rozpočet pro rok 2018, snad bude úspěšný a obec bude nadále
prosperovat s dostatečně vysokým rozpočtem bez zadlužení.

Poděkování
Starosta obce Tomáš Gruszka děkuje všem,
kteří se za místní sportovce a dobrovolné hasiče
podíleli v roce 2017 na přípravě a průběhu
sportovně-společenských akcí v obci.

Poplatky v roce 2017
Upozornění
Upozorňujeme všechny poplatníky, aby si zkontrolovali, zda mají
uhrazeno vodné, stočné, poplatek za psa, poplatek za odpad za rok 2017.

Pokud tak ještě neučinili, vyzýváme důrazně, aby neodkládali úhradu na
konec roku, budou svátky, a to je období zvýšených výdajů, kupujeme dárky
svým blízkým, chceme prožít štědré krásné svátky.
Upozorňujeme všechny, že Obec Horní Lomná bude přijímat hotovostní
platby roku 2017 do pokladny obce do 28.12.2017 do 13.00 hod.

Volby prezidenta
Oznamujeme, že volby prezidenta ČR proběhnou ve dnech 12. a 13. 1.
2018. Jeden okrsek v obci Horní Lomná bude pracovat opět v zasedací místnosti
Obecního úřadu Horní Lomná čp. 44 a volit bude možno po předložení platného
občanského průkazu nebo pasu v pátek 12.1.2018 v době od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.
Druhé kolo voleb pravděpodobně proběhne ve dnech 26. a 27. 1. 2017.
O tomto budou voliči informováni na vývěskách u autobusových zastávek a na
www.hornilomna.eu. V tomto kole již obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve
volební místnosti. Prokázat svou totožnost však musí znovu s platným dokladem.

Kalendáře 2018 do každé domácnosti
Tak jak v loňském roce, připravila obec znovu pro své občany nové stolní
dvoutýdenní kalendáře pro rok 2018. Pokud by nebyly doručeny do všech
domácností, přihlaste se na obecním úřadu.
V kalendáři znovu najdete termíny svozu odpadů v roce 2018.

Termíny svozu odpadů v roce 2018
Odvozy odpadů v roce 2018 budou probíhat takto:
Cyklus 1x za 14 dní – v pondělí v sudé týdny
Cyklus 1x za 3 týdny – v pondělí v týdnech: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,
42,45,48,51

Žluté a modré pytle na plast a papír od Obecního úřadu Horní Lomná –
ve středy v týdnech: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
- svoz v 1. týdnu bude proveden ve čtvrtek 4.1.2018
Svoz objemných a nebezpečných odpadů: 5. 5. 2018 a 8. 9. 2018
(sobota) přistavením mobilního vozidla v době 10.00 až 11.00 hod. u točny
autobusů naproti obchodu.

Podněty pro Změnu č. 1 Územního plánu obce Horní Lomná
Obecní úřad Horní Lomná oznamuje všem občanům a vlastníkům
nemovitostí, že shromažďuje podněty pro Změnu č. 1 ÚPO. Hodláte-li něco na
svém pozemku v blízké době stavět, doporučujeme, přihlásit se na obecním
úřadu s podnětem ke změně. Projednávání a schvalování změn je dlouhodobý
proces s nejasným výsledkem, pokud však nedojde ke schválení záměru
a zařazení do ÚPO, nebude mít vlastník pozemku možnost stavbu uskutečnit.

Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni
provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související
s jejich provozem, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve
statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je
dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se
posuzuje zejména stav a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný přístup ke
spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých
předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda nedošlo k zásadním
změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále
při každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením
na odstraňování pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové
cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
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V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu
a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné,
omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle,
odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít
k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!

Blahopřání jubilantům
Přejeme všem, kteří oslavili nebo oslaví v těchto dnech kulaté jubileum
vše nejlepší, hlavně pevné zdraví
a optimismus do dalších let.

Krásné Vánoce

Přejeme Vám všem klidné a pohodové vánoční svátky a v novém roce
2018 pevné zdraví, hodně lásky, pohody a harmonie, splnění všech přání
a hodně úspěchů.
Kolektiv Obecního úřadu Horní Lomná

Reklama

Periodický tisk územního samosprávného celku obce Horní Lomná s názvem Lomňánek, vydává
Obecní úřad Horní Lomná se sídlem Horní Lomná čp. 44, MK ČR E 22443, vydáván dle potřeby cca
4x ročně, číslován vzestupně od 1/2017 po 4/2017, případně 5/2017, náklad 200 ks. Zodpovědná
osoba E. Podžorská, grafická úprava I. Szkanderová. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.

