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Vážení a milí spoluobčané,
rok 2019 už pomalu vstupuje do své jarní květnaté fáze, což ve 

spoustě z nás vzbuzuje pocit nadšení a radosti. Otevírá v lidech plno 
plánů, nápadů a vnáší do našich projevů mnoho optimismu.

Stejně jak si občané rozvrhují cíle pro letošní rok, tak i já Vám nyní 
nastíním plány, které bychom chtěli v tomto roce zrealizovat.

Z kulturních a sportovních akcí, kromě již uskutečněného 3. ročníku 
"Kulig 2019", dále plánujeme pořádat či podpořit stavění májky, 
hokejbalový turnaj, Den dětí, fotbalový turnaj, Oslavy 90-ti let od 

založení SDH v Horní Lomné, obecní Mikuláš s rozsvícením 
Vánočního stromu a samozřejmě i další akce menšího charakteru.

Tohle všechno bychom nezvládli bez pomoci našich dobrovolníků z 
řad hasičů a také místních občanů, kteří nám jsou vždy nápomocní. 

Článek pokračuje na straně 2.
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Obrovské poděkování patří všem 
pracantům, kteří se zapojili do 
přípravy ledové plochy na 
víceúčelovém hřišti, stavěli 
přístřešek před kostelem pro 
půlnoční Mši Svatou jako symbol 
"Vánočního betlému" a také těm, 
kteří strávili nespočet hodin na 
opravách obecního traktoru či 
hasičském autě Nissan, které nyní 
bude efektivně sloužit pro účely 
obce.
 
Co se týče investičních plánovaných 
projektů v obci, máme nadále 
v záměru odkoupit pozemek s vodní 
plochou pod kostelem, který patří 
doposud dvěma vlastníkům. 
S jedním z nich již máme kupní 
smlouvu připravenou k podpisu a 
u druhého vlastníka nyní probíhá 
dědické řízení. Našim záměrem je 
rybník odbahnit, zpevnit břehy a 
v okolí vytvořit tzv. "klidovou zónu" 
k odpočinku. K realizaci takového 
projektu máme v záměru využít 
finanční podpory ze Státního fondu 
životního prostředí, které nabízí 
nemalé prostředky k účelu zadržení 
vody v krajině. 

Výše podpory na tento projekt bude 
úměrně záviset na počtu 
vyměněných kotlů v našich 
domácnostech v rámci 3. výzvy 
kotlíkových dotací, více o dotaci
na straně č. 11.
 
Nyní už netrpělivě čekáme na 
vyhodnocení žádosti na SFDI 
o dotaci na vybudování projektu 
"Cyklodoprava v Horní Lomné". 
Jedná se o úsek od hranice 
katastrálního území s Dolní Lomnou 
až nad autobusovou zastávku 
Havraň. Vyhodnocení dotace bude 
vyhlášeno v nejbližších dnech.
 
Na uskutečněném jednání s majiteli 
a provozovateli hotelů a penzionů 
v naší obci, všichni zúčastnění 
souhlasně podpořili návrh 
zastupitelstva o možnosti využití 
části odevzdaných poplatků obci, 
formou investice. Samozřejmě 
podmínkou je, že investice bude 
prospěšná ke zkrášlení a sjednocení 
vzhledu obce (lavičky, odpadkové 
koše, stojany na kola, turistické 
značení apod.).

Článek pokračuje na straně 3.
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Projekt "Modernizace sportovního 
areálu" měl být původně dokončen 
v červnu letošního roku, ale bohužel 
budeme nuceni prodloužit termín 
zhotoviteli stavby. Důvodem je 
vynucené přerušení stavebních 
prací na stavbě, protože v prosinci 
2018 bylo zjištěno, že budova měla 
vyřízené stavební povolení na jiném 
stavebním místě než stojí nyní,
o cca 30m. 
 
 

Jelikož byla hrubá stavba téměř 
dokončená, byli jsme nuceni 
přepracovat projektovou 
dokumentaci a zažádat o dodatečné 
stavební povolení k přemístění 
stavby. Přepracování projektové 
dokumentace stálo obec
18 tis., stavební řízení 30,5 tis.
a ještě obec bohužel nemine 
udělená přestupková pokuta za 
stavbu bez stavebního povolení.

Vážení občané, to je prozatím v krátkosti 
k našim záměrům vše. 

Přeji, abyste maximálně čerpali jarní 
energii a užívali si krásných, věřím 

že i slunečných jarních dnů.
Se srdečným pozdravem 
starosta Kamil Kawulok.
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Bylo nebylo...
      24.12.2018 se uskutečnila v 
našem kostele půlnoční mše svatá 
pod širým nebem.

      25.1.2019 - proběhlo hokejové 
klání Horní versus Dolní Lomná.
Utkání mezi spřízněnými obcemi, 
které vedlo k utužení vzájemných 
vztahů a proběhlo v přátelské 
atmosféře. Všichni se těší na další 
společnou akci.
      
      26.1.2019 – Kulig
Děkujeme všem zúčastněným 
za bezva akci jak pro děti, 
tak pro dospělé. S radostí 
zorganizujeme další ročník.
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Bylo nebylo...

 
      
 
       26.1.2019 – ples SRPŠ
Dolní Lomná
Každoročně úspěšný a velmi 
navštěvovaný ples z řad rodičů dětí 
navštěvujících ZŠ a MŠ Dolní 
Lomná konaný v hotelu Salajka. Již 
tradičně je tento ples ukončen vždy 
ve 4.25 ráno odjezdem prvního 
autobusu.
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
      
       8.2.2019 – hokejový zápas 
mezi HC Javorový a místní akční 
skupinou nadšenců Horní Lomná
Večerní utkání a následné posezení 
všech zúčastněných mělo kladný 
ohlas, vedoucí k odvetě dne 
20.2.2019 v hokejové hale Český 
Těšín.
      
      

      16.2.2019 – sportovní ples 
pořádaný skupinou místních 
fotbalistů
Je to ples, který se rovněž může 
pyšnit velkou návštěvností 
a úspěchem. Hosté se na něm bavili 
od večera do rána a mnozí z nich si 
jej ještě dnes „připomínají“.



6 Zpravodaj obce Horní Lomná

558 366 021 obec@hornilomna.eu www.hornilomna.eu

     Bylo nebylo...

     
     
 
      2019 leden - únor
5-ti týdenní fotbalový turnaj ve 
víceúčelové hale v obci Bukovec
Sportovní zástupci z naší obce měli 
na tomto turnaji premiéru. 
V základní části 5-ti zápasů 
vybojovali 2. místo (1 porážka,
 4 výhry). Finálový den na konci 
turnaje však přál medaili jiným 
týmům. My jsme si ale s hrdostí 
přivezli medaili „bramborovou“ 
za 4. místo.
 

      23.2.2019 - byly spuštěny 
nové webové stránky obce s 
novou úpravou, zhodnoťte sami na 
www.hornilomna.eu. Pokud chcete 
využít prostoru webových stránek 
obce pro umístění reklamní inzerce 
či banneru, vyhovíme Vám.
Cena bude stanovena dle velikosti 
jejího obsahu. Bližší informace 
poskytne Kamil Kawulok.
 
 
 
      2.3.2019 - Rybářský ples
Hotel Salajka doslova praskal 
ve švech. Až do brzkých ranních 
hodin se bezmála 100 lidí bavilo 
a tančilo pod taktovkou Libora 
Bulawy a Davida Sikory. 
Děkujeme za skvělou zábavu :-).
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      21.4.2019 – tradiční                               
velikonoční divadlo v sále hotelu 
Salajka
Název jednotlivých her i čas 
představení bude upřesněn, sledujte 
webové stránky obce.
 
      
      
       
 

 
 
Co je před námi

      Hromadná revize kotlů
a komínů
Do 30.4.2019 hlaste na obecní úřad 
případný zájem o revizi vašich kotlů 
a komínů. Po tomto datu budou 
kontaktováni příslušní řemeslníci,
se kterými bude sjednáno datum, 
ve kterém navštíví naši obec a revizi 
vašeho kotle provedou hromadně. 
Tato varianta se nám jeví jako 
nejschůdnější z pohledu toho, 
že ušetříte více finančních 
prostředků za samostatný výjezd 
těchto odborníků (kominík, revizní 
technik) k vám domů.

       30.4.2019 stavění májky
Sraz v 17:00 hod. u hotelu Salajka. 
Všichni jste srdečně zváni zejména 
svobodní a nezadaní.

      
     18.5.2019 hokejbalový turnaj
Turnaj se bude konat 
na víceúčelovém hřišti. 
Týmy: Dolní Lomná, Horní Lomná, 
Návsí, Bystřice. Čas upřesníme 
prostřednictvím informačních sms.
 
             1.6.2019 – den dětí

Těšíme se na všechny naše děti,
i na děti z okolních obcí. Přijďte, je 
pro vás nachystaný bohatý 
program, občerstvení, dárečky, 
hudba a zábava. Uvidíte ukázku 
sokolnictví, sportovní kynologie, 
práci hasičské techniky.
Máme pro vás nachystanou
i zážitkovou pedagogiku z oblasti 
přírody.
Celou akci bude moderovat kdo 
jiný, než vycházející hvězda Dziada 
DJ Filip.

5.5.2019 - pouť
V neděli 5. května 2019 se 
uskuteční každoroční pouť na 
památku Nalezení sv. Kříže
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Ze školních lavic
 
Projekt planeta Země
Žáci 1. ročníku se vydali se svou 
třídní učitelkou na týdenní výlet do 
vesmíru. Vesmírem pluli od 14. do 
18.1.2019 napříč jednotlivými 
vyučovacími hodinami. Byl to týden, 
ve kterém se seznamovali 
s písmenem Z, z. Při určování slov, 
které začínají na písmeno Z, zmínili 
žáci  Zemi, naši planetu, a svými 
všetečnými otázkami motivovali paní 
učitelku k vytvoření projektu 
s názvem planeta Země.V rámci 
výuky prvouky si četli o tom, jak 
Země vznikla, pak shlédli dokument 
o vývoji života na ni. Kreslili nápady, 
jak ji zachránit. Naučili se, proč je 
nutné separovat odpady – shlédli 
film o ukládání odpadů na 
skládkách, dnech moří a oceánů. 
Povídali si společně o významu 
vody v krajině a o možnostech, jak 
lze zabránit jejímu postupnému 
vytrácení se. V geometrii, kdy se 
učili geometrická tělesa, 
vymodelovali z plastelíny kouli, 
která symbolizovala Zemi a na ni 
postupně přilepovali jednotlivé 
světadíly. 

Prozkoumávali glóbus a vyrobili si 
jeho papírový model, na který 
malovali své nápady pro obnovu 
některých přírodních zdrojů na 
Zemi. Kromě planety Země se 
v rámci tohoto projektu seznámili i 
s ostatními planetami naší sluneční 
soustavy, učili se je pojmenovávat 
a zjišťovali, z čeho jsou složeny.
V pátek, kdy končilo vyučování, 
radostně skandovali, že škola je 
super :D.
 
Recitační soutěž 
Ve čtvrtek 31.1.2019
se ve škole uskutečnilo školní kolo 
recitační soutěže. Soutěž byla 
rozdělena do 3. kategorií, z nichž 
byli vždy 3 žáci odměněni dárečkem 
a byl jim předán diplom. Žáci byli 
velmi dobře připraveni a poskytli 
učitelům skvělou podívanou napříč 
různými básnickými tématy. 
Předvedli svůj recitační um na 
zvířecích, vtipných i rodinných 
básních. Ti nejlepší z každé 
kategorie, kteří získali diplom za 1, 
2. nebo 3. místo postoupili do 
okresního kola recitační soutěže, 
které proběhlo v DDM Jablunkov.
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Oznamujeme všem majitelům psů 
v katastru obce HORNÍ LOMNÁ,
že povinné očkování proti vzteklině 
proběhne v pátek
12.dubna 2019 na těchto místech:
9,00 hod - rekreační středisko Relax
9,20 hod - SALAJKA
9,40 hod - obchod p. Turoňové
10.00 hod - točna Přelač
Očkování se provádí za poplatek 
130 Kč, na místě bude rovněž 
vybrán poplatek za psa ve výši 
100 Kč za rok 2019 pro OÚ Horní 
Lomná a bude předána známka 
těm, kteří ji ještě neobdrželi.
Očkování psů starších 3 měsíců
je povinné.
Informace u MVDr. J. Bojka tel. 
558369012, 602728828.

     Očkování psů

 
 

Úkol v písance č.1:
Napište slovo, které obsahuje 

písmeno y a písmeno o.
Odpověď: kyselina hyaluronová.

 
Úkol v písance č. 2: Napište další 

slova začínající na písmeno g.
Odpověď: gabel.

Závěrem ze školy, k pobavení
Velké díky patří sborům 
dobrovolných hasičů Horní Lomná 
a Mosty u Jablunkova za bohatý 
program, který připravili pro děti 
z Ostravských škol. Děti si procvičily 
zdravovědu, vyzkoušely si pohyb v 
zakouřeném prostoru a také hašení. 
Nechyběla ani projížďka hasičskými 
vozy. Takto strávený den se dětem 
natolik líbil, že jsou již naplánované 
další akce tohoto typu.

         Poděkování
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Upozorňujeme všechny vlastníky 
pozemků na povinnost sečení trávy 
a plevele!
Tuto povinnost stanovuje zejména:
1/ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Dle tohoto zákona musí hospodařit 
na zemědělském půdním fondu 
vlastníci nebo nájemci pozemků tak, 
aby neznečišťovali půdu a tím 
potravní řetězec a zdroje pitné vody 
škodlivými látkami ohrožujícími 
zdraví nebo život lidí a existenci 
živých organismů, nepoškozovali 
okolní pozemky a příznivé fyzikální, 
biologické a chemické vlastnosti 
půdy a chránili obdělávané pozemky 
podle schválených projektů 
pozemkových úprav.
2/ Zákon č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, 
který v ustanovení §3 odst. 1 a) 
zakotvuje povinnost zjišťovat a 
omezovat výskyt a šíření škodlivých 
organismů včetně plevelů tak, aby 
nevznikla škoda jiným osobám nebo 
nedošlo k poškození životního 
prostředí anebo k ohrožení zdraví

         Sečení pozemků lidí nebo zvířat. Porušení této 
povinnosti je přestupkem, za jehož 
spáchání lze fyzické osobě uložit 
pokutu do výše 30 tis. Kč, resp. 
správním deliktem, za jehož 
spáchání lze právnické nebo 
podnikající fyzické osobě uložit 
pokutu až do výše 500 tis. Kč. 
Pokuty ukládá obecní úřad obce 
s rozšířenou působností.
Při nedodržení výše uvedených 
ustanovení zákona lze vzniklou 
situaci vyhodnotit jako „narušování 
vzhledu obce“ a místní obecní úřad 
bude muset přistoupit k zahájení 
správního řízení ve věci uložení 
pokuty v souladu s ustanoveními 
zákona o obcích a přestupkového 
zákona.
Pokud nejste schopni si údržbu v 
podobě sečení vašeho pozemku 
zajistit sami, nabízíme Vám možnost 
zajištění sečení pracovníkem 
obecního úřadu. Tato služba však 
bude zpoplatněna. Hodinová sazba 
včetně pohonných hmot bude činit 
250 Kč.
Našim cílem není ukládat pokuty 
a vést správní řízení, chceme se 
o naši obec starat způsobem, 
který si zaslouží.
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1. variantou je, že si o dotaci 
požádáte sami na krajském úřadě 
pro Moravskoslezský kraj v Ostravě. 
2. varianta je taková, že se na 
vyřízení vaši žádosti bude podílet 
obec. Jak? Obec zjistí potencionální 
zájemce, jejichž výčet předá SFŽP 
a ten následně zašle fin. prostředky 
na předfinancování výměny kotlů 
obci, která vám příslušný finanční 
obnos poukáže na váš bankovní 
účet. Absolutní částka, kterou se 
SFŽP rozhodl podpořit tento projekt 
je 200. tis. Kč za každou výměnu 
na tepelné čerpadlo či kotel na 
biomasu a 150 tis. Kč za každou 
výměnu na plynový kotel. Po 
schválení vaši žádosti krajským 
úřadem a realizaci výměny kotle 
budete muset předložit skutečné 
vynaložené výdaje. Na tyto výdaje 
vám bude poskytnuta 80% dotace z 
KÚ pro MSK, 15 tis. Kč dotace z 
obce Horní Lomná a zbylou částku 
budou tvořit vaše vlastní finanční 
prostředky. V případě, že 
nedisponujete potřebnou částkou z 
vlastních zdrojů, budete ji moci 
splácet bezúročně obci dle 
smluveného splátkového kalendáře. 

 
V závislosti na vyhlášení výzvy 
Státního fondu životního prostředí 
(dále jen SFŽP), která má vazbu na 
výzvu OPŽP 117. „kotlíkové dotace“ 
Vás chceme informovat o možnosti 
získání finančních prostředků 
na výměnu kotlů ve vašich 
domácnostech.
Od 1.9.2022 již nebude možno topit 
v kotlích náležejících do 1. a 2. 
emisní třídy. V opačném případě 
hrozí pokuta až do výše 50 tis. Kč.
Naše obec spadá do jednoho ze tří 
krajů v republice, které mají kvalitu 
ovzduší na velmi špatné úrovni. 
Státní fond životního prostředí 
přiděluje touto formou finanční 
prostředky právě i do 
Moravskoslezského kraje a to 
s celkovou alokací 500 mil. Kč, 
jenž je nejvyšší ze všech dotčených 
krajů.
Cílem tohoto projektu je motivovat 
k výměně neekologického kotle 
i domácnosti s nižšími příjmy. 
Jsou 2 varianty, díky kterým můžete 
získat finanční podporu na výměnu 
vašeho kotle. 

Bezúročné půjčky na výměnu   
kotlů

Článek pokračuje na straně 12
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Obec je limitována tím, že měsíční 
splátka nesmí přesáhnout 2 tis. Kč. 
Využitím této nabídky dotačního 
titulu s názvem Bezúročné půjčky na 
výměnu kotlů pomůžete nejen sobě, 
ale i celému regionu snížit míru 
ohrožení znečištění ovzduší.
Podrobné informace k výše 
uvedenému vám poskytneme na 
osobní schůzce s vámi, občany, 
kteří máte o „kotlíkové dotace“ 
zájem či o nich teprve přemýšlíte. 
Schůzka proběhne v zasedací 
místnosti obecního úřadu 
Horní Lomná v pátek 29.3.2019 
v 16.00 hod.
Sběr případných žádostí bude 
probíhat na OÚ Horní Lomná do 
15.4.2019.

 
S nástupem zimy jsme se na obci 
dočkali nemilého překvapení. Po 
několika výjezdech obecního 
traktoru jsme zjistili, že je v 
katastrofálním technickém stavu. 
Neustále vyžadoval den po dni 
a týden po týdnu dílčí opravy, které 
nás až do současnosti stály cca 
40 tis. Kč.
 

       Investice do oprav strojů pro 
letní a zimní údržbu obce

Věděli jsme a bylo nám jasné, že 
jsou vaše prosby, telefonáty a 
dotazy k údržbě zasněžených cest 
k vašim domovům adekvátní vzniklé 
situaci, nicméně nebylo v našich 
silách je všechny včas zabezpečit 
a vyhovět vám. Byli jsme nuceni 
vzniklou kalamitní sněhovou situaci 
řešit pomocí techniky z okolních 
obcí. Děkujeme tímto za pomoc obci 
Dolní Lomná, panu Rostislavu 
Kantorovi a Petru Hottovi, kteří nám 
byli nápomocni.
 
Zimní čas jsme věnovali i dalším 
opravám. Z celkového počtu 6-ti 
obecních sekaček na trávu byla 
provozu schopná pouze 1 z nich. 
Všechny sekačky a 5 křovinořezů 
bylo odvezeno k servisní kontrole, 
kde bylo zjištěno, že z tohoto 
celkového počtu jsou nadále 
spolehlivě provozu schopny pouze 
4 sekačky a 4 křovinořezy.
Ostatní stroje budou vyřazeny 
z inventarizačního seznamu obce 
pro jejich nefunkčnost. Prozatímní 
výdaje na tyto opravy byly cca 
25 tis. Kč.
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  Pojistné události a reklamace
 

 
V lednu 2019 došlo k poškození 
okapů na budově č.p. 128 DISS. 
Celková škoda zatím nebyla 
vyčíslena, řešíme to jako pojistnou 
událost.
 
Ve stejné budově byly zjištěny 
závažné nedostatky ve finálních 
vrstvách podlah v suterénu budovy 
a také poškození elektrocentrály 
k nouzovému výtahu. Tuto závadu 
budeme muset opravit v letních 
měsících, kdy již neubude topná 
sezóna v plném proudu. A to proto, 
že ji potřebujeme k chodu hlavního 
zdroje vytápění. Elektrocentrála 
bude odvezena na 2 týdny do Prahy 
k opravě. Závada byla způsobena 
dysfunkcí spalinového potrubí, které 
bylo poddimenzováno oproti návrhu 
v projektové dokumentaci. Oprava je 
předběžně vyčíslena na 48 tis. Kč 
a naším záměrem bude řešit tuto 
poruchu se zhotovitelem stavby fa 
Holec jako reklamaci.
 
 
 
 

V létě roku 2016 se stala nehoda
v prostorách obecního úřadu, kdy 
prasknul bojler na ohřev teplé vody,
čímž došlo k zatopení prostorů 
bývalého bytu pod obecním úřadem 
v přízemí budovy. Po nahlášení této 
pojistné události měla obec 3 roky 
na to, aby tyto prostory uvedla do 
původního stavu. O opravu těchto 
prostor se nám v únoru 2019 
postarala firma pana Dušana 
Szkandery, čímž mu za to velmi 
děkujeme. V bytě bylo nutno 
vyměnit sádrokartonové podhledy, 
provést kompletní výmalbu, vyměnit 
laminátové podlahy, dveře a natřít 
všechny zárubně. V rámci těchto 
oprav byla také do jedné z místností 
vbudována vodoinstalace pro 
případnou montáž kuchyňské linky.
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         Dotace
V měsíci únoru 2019 byla podána 
na KÚ MSK Ostrava žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na 
podporu dobrovolných aktivit 
v oblasti udržitelného rozvoje a 
místní Agendy 21. Název projektu je 
Lomňané společně a aktivně v roce 
2019 a je soustředěn do oblasti 
rozvoje kultury v naší obci. Žádali 
jsme finanční prostředky na podporu 
těchto aktivit: sanice - kulig, 
velikonoční divadlo, hokejbalový 
meziobecní turnaj, den dětí, oslava 
90. výročí založení SDH v Horní 
Lomné, beseda s osvětou pro 
seniory, obecní Mikuláš. Nyní 
čekáme na reakci MSK Ostrava.
 
Dalším počinem v této oblasti bude 
naše žádost o poskytnutí 
individuální dotace opět z fin. 
prostředků MSK Ostrava na 
vybavení volnočasového centra 
s kulturní místností. Jedná se 
prostor v budově čp.128 DISS, který 
momentálně není nijak využit. 
Chceme vybavením tohoto prostoru 
nabídnout všem občanům jak z řad 
maminek s dětmi,

tak z řad seniorů i dalších možnost k 
jejich setkávání se za různými účely. 
Pokud MSK naši žádost přijme 
a vyhoví ji, bude nezbytným 
technickým vybavením kulturní 
místnosti dataprojektor, malá 
kuchyňka, židle, stoly, sedací vaky 
pro děti aj. Byli bychom rádi, kdyby 
se v těchto prostorách mohly 
realizovat případně dílničky pro 
maminky s dětmi, kurzy pro dospělé, 
kino či cvičení dle zájmu občanů. 
Jednání v této věci máme 
dohodnuto na KÚ Ostrava dne 
21.3.2019 s náměstkem hejtmana 
pro školství a sport. Držte nám 
palce.

 
Ve dnech 2. – 3.5.2019 bude 
probíhat v době od 8.00 – 20.00 
hod. na obecním úřadě „bleší trh“, 
skládající se zejména z věcí, které 
jsou pozůstatkem z bývalé Školy 
v přírodě. Přijďte se podívat, jestli by 
některá z věcí nebyla pro vás 
potřebná. Ostatní bude dáno do 
sběru odpadu.

  Bleší trh
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       Dotazník
V příloze Lomňánku naleznete 
dotazník spokojenosti se životem 
v obci. Prosíme vás o jeho vyplnění. 
Je pro nás velmi důležitý, abychom 
zjistili, jaká máte od současného 
vedení obce očekávání. V případě, 
že vám nebude doručen do 
domácnosti správný počet těchto 
dotazníků, můžete si je vyzvednout 
osobně na obecním úřadě nebo 
v potravinách u paní Turoňové. 
Bude taktéž k dispozici ke stažení 
na webových stránkách obce. 
Dotazník je určen osobám od 15-ti 
let věku. Velmi cenné pro nás 
budou i dotazníky, které vyplní 
majitelé chat, či nemovitostí, jež 
nejsou určeny k jejich trvalému 
bydlení. Předem děkujeme!!!
Sběr anonymně vyplněných 
dotazníků je do 30.4.2019 rovněž 
na obecním úřadě a v potravinách 
paní Turoňové.

        Informace finančního úřadu 
Třinec
V pondělí dne 18.3.2019
v době 9.00.-12.00 hod. 
a 13.00.-16.00 hod.
je možnost podat daňová přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2018 pracovníkům Finančního 
úřadu Třinec přímo v Jablunkově. 
Výběr daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob proběhne v 
administrativní budově Městského 
úřadu Jablunkov.

        Svoz velkoobjemového a       
nebezpečného odpadu
 V sobotu 4.5.2019 v době od
10.-11.00 hod. proběhne svoz 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu naproti obchodu p. 
Turoňové.

Děku���� všem, k�eří p�a��d���ě 
na�štěvu�í za���ání ob���ího 
za���p��e�s���. Pov�žuj��� to 
za v��říc�é ge���, k�e�ého si 

ve��� vážíme.
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Sponzoři našeho zpravodaje

     tel.: 558 366 016

+420 603 529 671

558 366 058

558 341 003
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Sponzoři našeho zpravodaje

Relax u Zajonca
607 846 291

Místní hotely a penziony nabízí zejména v letních měsících 
práci formou brigády. Případni zájemci ať se hlásí u 

provozních jednotlivých zařízení.

tel.: 558 341 622

tel.: 558 366 015
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Tel.:       +420 558 332 901
            Email:    rovakotan@rovakotan.cz

Sponzoři našeho zpravodaje

+420 732 824 749

tel.: 605 58 16 58

+420 724 699 535
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Martin Martynek: +420 607 814 872
Radek Martynek: +420 604 909 489

montáž tepelných čerpadel 
 
 
 
 a kondenzačních kotlů na 

dotace


