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Vážení spoluobčané,
konec roku 2018 nám už klepe na dveře
a to znamená, že se blíží nejkrásnější doba
v roce, kterou jsou Vánoce. Je to doba,
kdy Ježíšek obdarovává dárky všechny hodné děti
i dospělé po celém světě. Proto plně věřím, že si
najde kousíček dobrého ve všech našich srdcích
a při adrese „Horní Lomná“ obdaruje minimálně
láskou všech 367 občanů naší obce.
Článek pokračuje na 2. straně

Zpravodaj obce Horní Lomná

2

Jak už jistě všichni víte, v říjnových
komunálních volbách došlo s
ohledem na výsledky k obměně
zastupitelstva. Rád bych poděkoval
zastupitelům z minulého volebního
období, za jejich odvedenou práci,
ve smyslu oddanosti obci a zároveň
věřím, že nově seskupené
zastupitelstvo dokáže prosadit a
zrealizovat spoustu smysluplných
projektů. Na 1. ustavujícím zasedání
zastupitelstva bylo rozhodnuto,
že se novým uvolněným starostou
pro následující volební období stane
Kamil Kawulok a neuvolněnou
místostarostkou Leona Mikulová.
Proto bych rád poděkoval, jakožto
jeho nástupce, bývalému starostovi
Tomáši Gruszkovi, který stál v čele
třem různým seskupením
zastupitelstev dlouhých 12 let
a svou práci dokládal několika
úspěšně zrealizovanými projekty.

„Něco končí, něco začíná“
Andrzej Sapkowski

Chtěl bych poznamenat, že po
nástupu do funkcí máme jen ty
nejlepší úmysly pro obec a občany
samotné. Nechceme stavět obec
naruby, ale naším cílem je
vybudovat atraktivní podmínky pro
mladé a zprostředkovat služby pro
občany, kteří potřebují podat
pomocnou ruku jak ve všedních
záležitostech tak v mimořádných
situacích, jimž čas od času čelí.
Jelikož nás za poslední roky v obci
postupně ubývá, rádi bychom se
zasloužili o to, abychom Horní
Lomnou posunuli v žebříčku
atraktivního bydlení na takovou
úroveň, kde se stane oblíbenou
a vyhledávanou lokalitou nejen
k rekreaci, ale i k trvalému bydlení.
Byla by škoda, aby krásy naší obce
byly opomenuty turisty a
návštěvníky. Proto bychom chtěli
učinit kroky, podporující majitelé a
provozovatelé místních hotelů a
restaurací, které doufáme, povedou
k naplnění jejich kapacity v co
možná nejvyšší míře.
Věřím, že půjdeme společně
správnou cestou.
Kamil Kawulok, starosta

558 366 021

obec@hornilomna.eu
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Něco o rozpracovaných projektech, na které navazujeme
Sportovní areál
Poslední dobou se stále více
setkáváme s občany, kteří se nás
dotazují „Co se to vlastně staví za
budovu ve sportovním areálu pod
fotbalovým hřištěm?“
Otázky jsou samozřejmě
oprávněné, proto Vás nyní uvedeme
do obrazu celého projektu.
Investice financovaná z rozpočtu
obce po dokončení přesáhne částku
11 miliónů korun vč. DPH. Investiční
záměr by měl být ukončen v létě
2019.
V přízemí rozestavěné budovy se
nachází zázemí pro sportovce, které
je rozděleno do dvou samostatných
šaten se sprchami a WC.
Pro hosty areálu budou k dispozici
samostatné toalety pro muže, ženy
a invalidy. Dále jsou zde navrženy
2 technické místnosti, které mají
sloužit jako kotelna a sklad techniky
pro údržbu areálu.
Ve druhém patře byly plánovány
2 byty a to pro správce a údržbáře.

Menší byt je dvoupokojový o
velikosti cca 55m2 s kuchyňským
koutem a sociálním zařízením. Větší
byt je třípokojový o velikosti cca
100m2 s kuchyňským koutem a soc.
zařízením. V územním plánu je
pozemek, na němž je rozestavěná
stavba, určen ke sportovním a
kulturním účelům. Dle platné
legislativy Zákona o územním
plánování a Stavebního zákona
může dojít k situaci, že tato stavba
bude muset být dokončena a
následně i využívána pouze
ke sportovním a kulturním účelům.
Článek pokračuje na straně 4
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Obec bude nyní zvažovat možnosti,
jak nejefektivněji vynaložit s
prostorem ve druhém patře, aby
v budoucnosti stavba profitovala a
nezatěžovala obec finančně.
Jednou z variant jak vzniklou situaci
řešit, je podání žádosti o změnu
Územního plánu, čímž by byl
pozemek pod stavbou převeden
k účelům pro bydlení. Tento proces
by trval cca 1 rok. Pak bychom
mohli druhé patro pronajímat jako 2
samostatné byty. Problém se jeví
v tom, že po předběžných
přepočtech nám jenom dva byty +
mimořádné pronájmy prostor
v přízemí při pořádání sport. a kult.
akcí neunesou kompletní finanční
zátěž pro samotný chod celé
budovy. Další variantou je
dlouhodobý pronájem objektu
provozovateli, který by pořádal
různá soustředění sportovců vč.
ubytování. Takto by byla budova
využita maximálně.
Obec by si samozřejmě vyžadovala
přístup do jedné z šaten, abychom
splnili účel stavby a to vybudovat
našim fotbalistům zázemí.
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Pokud by se podařilo nalézt
vzájemnou dohodu mezi takovýmto
provozovatelem a obcí, jevila by se
tato varianta jako nejschůdnější.
Obnova výletiště
Dalším projektem, který jsme
přebrali jako rozpracovaný, je
“Obnova výletiště“. Jedná se o altán
s kompletně dřevěnou konstrukcí.
Altán zakrývá celou nově rozšířenou
taneční plochu, k níž vede
vybudovaný chodník. Altán bude
využíván hlavně ke kulturním akcím,
popřípadě rodinným oslavám.
Na tento projekt obec získala ještě
před jeho realizací dotaci ve výši
400 tis. Kč a téměř 1 mil. uvolnila
obec ze svého rozpočtu.
Altán byl dokončen v listopadu
letošního roku a nyní se budeme
těšit na jeho hojné využití.
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Cyklodoprava v Horní Lomné
V roce 2017 žádala obec o dotaci
ze SFDI na cyklostezku v Horní
Lomné, čímž by prodloužila trasu
o 2 km od začátku katastrálního
území, což je cca 400m níže od
soutoku řek Tatínky a Lomné.
Začátek cyklostezky byl navržen
po pravém břehu řeky Lomná,
kde v oblasti Tatínky přechází
pomoci nově vybudovaného mostu
na druhou stranu vodního toku a
pokračuje mezi hlavní silnicí a řekou
Lomná. Poblíž restaurace „U
Zajonca“ kopíruje cyklostezka silnici
a vzhledem k blízkosti řeky Lomné
je v tomto místě navržena opěrná
zeď. Dále trasa pokračuje v prostoru
mezi chatovou oblastí a hlavní silnici
až do svého napojení v lesíku nad
autobusovou zastávkou „Havraň“.
Jelikož se v projektu
vyskytly 2 chyby, nebyla
dotace v loňském roce
schválena. Projektant
požadované změny během
letošního roku odstranil
a nyní jsme ke 20.11.2018
podali žádost o dotaci
znova.
558 366 021

Věříme v úspěch už jenom proto,
abychom jezdili autem po hlavní
silnici bezpečněji.Všichni přece
víme, jak je naše silnice zejména
v letním období hojně využívána
cyklisty. Dolní Lomná bude
v příštím roce realizovat poslední
etapu cyklostezky směrem
k našemu katastrálnímu území, ta
bude končit na jeho hranici. Odsud
bude nutné začít s realizací naší
cyklostezky formou přemostění řeky
Lomné pod zastávkou Doubrava,
aby měli cyklisti možnost navštívit i
naše údolí. Předběžná cena
projektu je vyčíslena na 17,5 mil Kč
s tím,
že nejvyšší možná získaná dotace
z celkové částky je 85%.
Zda se dotaci podaří získat nebo
ne, budeme vědět nejdříve koncem
února 2019.
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Obecně závázná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz komunálních odpadů
Obec Horní Lomná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
a)
z částky 180 Kč za kalendářní rok a
b)
z částky 320 Kč za kalendářní rok - tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce dle předchozího kalendářního
roku.
Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily:
169 567 Kč a byly rozúčtovány takto:
169 567 / 527 (367 počet osob s pobytem na území obce + 160 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena žádná fyzická osoba) = 321,759 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
Celé znění vyhlášky včetně osvobození a úlev najdete na webových
stránkách obce: www.hornilomna.eu.

Prodej kaprů
Smíšené zboží
Turoňová přijímá
objednávky na
kapry.

558 366 021

15.12. zveme všechny děti
na zdobení vánočního
stromečku v obchodě paní
Turoňové. Přineste si
ozdobu, nejlépe
vlastnoručně vyrobenou,
kterou budou obdivovat
všichni zákazníci obchodu.
Odměna čeká
obec@hornilomna.eu
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Vážení občané.
v souvislosti se zlepšováním Vaší informovanosti je v obci
zavedena služba, díky které budete informováni o dění
v obci pomocí SMS zpráv. Zaregistrujte se pomocí
registračního formuláře se souhlasem ke zpracování
osobních údajů (tzv. GDPR), který je k vyplnění na obecním
úřadu. Následně budete zdarma dostávat SMS zprávy typu:
krizové situace (neplánované odstávky elektrické energie
a vody, poruchy na různých zařízeních, dopravní kalamity a
jiná omezení).
informace z úřadu (připomenutí blížících se událostí,
pozvánky na veřejné schůze a referenda, upozornění na
termíny a povinnosti, ...)
kulturní a sportovní akce (pozvánky na kulturní akce,
sportovní utkání, akce pro děti,...)
Rozvoz obědů

Od 1.12.2018 obec zřídila službu, která zajišťuje dovoz
obědů k vám domů. Cena oběda (polévka, hlavní chod,
doprava) činí 65 Kč. Obědy jsou dodávány ze školní jídelny
ZŠ a MŠ Dolní Lomná. V případě zájmu se hlaste na tel. číslo:
734 478 404 v době od 12.00 (Mikulová Leona).
558 366 021
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Kalendáře 2019 pro Vás v novém designu
I letos jsme pro Vás připravili kalendáře
s fotkami Horní Lomné, včetně
informací o termínech svozu odpadů.
Pokud by nebyly doručeny do všech
domácností, přihlaste se na obecním
úřadu.
Mikuláš, čert a babka
Dne 8.12.2018 k nám zavítali Mikuláši, čerti a
babky. Čerti vypadali hrozivě, ale protože máme v
obci samé hodné děti, nikoho neodnesli. Kdo si
zasloužil, dostal i nějakou sladkost z košíčku
Mikuláše. Děkujeme za tuto krásnou tradici a
těšíme se zase za rok.
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Turnaj v hokejbalu O putovní pohár starostky
uskutečněný v Dolní Lomné
Dne 20. října 2018 proběhl
za účasti tří mužstev hokejbalový
turnaj v Dolní Lomné. Tabulku
tvořenou týmy z Bystřice,
Dolní Lomné a Horní Lomné
suverénně ovládli naši kluci,
kteří vyhráli všechna čtyři utkání.
Podařilo se jim tak po dvouletém
čekání vrátit zpět do správných
rukou originální trofej pro vítěze,
která je vyrobená ze dřeva.
Děkujeme celému týmu za fenomenální reprezentaci obce a zároveň
přejeme mnoho podobných úspěchů v příštím roce.

Pozvánka
26.1.2019 PLES SRPŠ - Hotel Salajka
16.2.2019 SPORTOVNÍ PLES - Hotel Salajka
2.3.2019 PLES RYBÁŘSKÉHO SPOLKU - Hotel Salajka
(pořádají Libor Bulawa, David Sikora)

558 366 021
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SDH Horní Lomná
Poděkování patří místnímu
Sdružení dobrovolných hasičů
za obětavou práci a pomoc
v krizových situacích, za rychlé
jednání a vstřícnost při řešení
mimořádných událostí a
v neposlední řadě také za
reprezentaci naší obce v
okrskových kolech soutěží
v požárním sportu. Gendrově
vyrovnané týmy mužů a žen
se účastnily soutěží např. na
Písečné, v Mistřovicích u
Českého Těšína, Dolní Lomné,
Písku, Bukovci,
Mostech u Jablunkova a
samozřejmě v Horní Lomné.
Pohár získaly ženy za 2. místo
při účasti na soutěži v Bukovci
a muži stanuli na schůdcích
vítězů doma v Horní Lomné.

Děkujeme členům SDH za vše, co pro naši obec dělají, doufáme, že
v požárním sportu budou dobývat další schůdky vítězů a že se SDH
Horní Lomná bude i nadále rozvíjet tak, jako tomu bylo doposud.
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Rozpis Vánočních mší svatých
Termíny mší svatých
v průběhu Vánočních svátků:
24.12.2018
8.00 hod. a 24.00 hod.
25.12.2018
8.00 hod. a 10.30 hod.
26.12.2018
8.00 hod. a 10.30 hod.
31.12.2018
16.00 hod.
1.1.2019
8.00 a 10.30 hod.

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí…
Přejeme Vám, aby čarovná
atmosféra Vánoc
přetrvala a úspěchy příštího roku
ať předstihnou roky minulé.
Kamil Kawulok a kolektiv obecního
úřadu.
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+420 732 824 749

tel.: 558 366 016

+420 603 529 671
Martin Martynek: +420 607 814 872
Radek Martynek: +420 604 909 489

Tel.:
Email:

+420 558 332 901
rovakotan@rovakotan.cz

+420 222 539 539

605 787 512
tel.: 605 581 658
Relax u Zajonca
+420 607 846 291

tel.: 728 941 048

Sponzoři našeho zpravodaje
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