Úvodem…
Tento zpravodaj je v letošním roce už
posledním číslem a protože se blíží konec roku,
přijměte přání hojných a spokojených Vánoc,
příjemného strávení vánočních svátků v kruhu
svých blízkých a do nového roku 2017 pevné
zdraví, optimismus, osobní a pracovní úspěchy.

Jak jsme volili ?
V říjnu 2016 proběhly volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
ČR. V prvním termínu 7.-8.10.2016 dorazilo z 314 voličů k volební urně celkem
96 voličů, platných hlasů do zastupitelstva kraje bylo odevzdáno 93, nejvíce
29 hlasů obdržela KDU-ČSL, na dalším místě se umístili Starostové a nezávislí
s 19 hlasy a na třetím místě se 17 hlasy skončila ČSSD.
Do Senátu Parlamentu ČR volilo 96 voličů, platných hlasů bylo 91.
Na prvním místě se umístil P. Gawlas s 32 hlasy, na druhém P. Golasowská s 25
hlasy, na třetím Jiří Cienciala s 21 hlasy.
Účast v obci v prvním termínu voleb byla 30,57 %.
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 1/2016 po 4/2016, případně 5/2016, náklad 200 ks. Zodpovědná
osoba E. Podžorská, grafická úprava I. Szkanderová. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.

Ve druhém koleb voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech
14.-15.10.2016 volilo 52 voličů. Prvenství získala s 29 hlasy P. Golasowská,
J. Cienciala získal 23 hlasů.
Účast v tomto kole voleb byla 16,56 %.

Kalendáře 2017

Nezapomeňte uhradit…

Obecní úřad Horní Lomná letos připravil pro své občany stolní kalendáře pro
rok 2017 s vyznačením termínů svozů odpadů. Předpokládáme, že budou k dispozici
počátkem prosince 2016. Kalendáře budou vydávány zdarma do každé domácnosti.
Nezapomeňte si proto na Obecním úřadu vyzvednout.
Přesto přikládáme termíny svozů odpadů v obci v roce 2017 ještě i zde pro
chataře nebo ty, kteří se neřídí kalendářem.

Nezapomeňte na úhrady za vodné, stočné, poplatku za psa, za odpad.
Apelujeme na všechny, kteří ještě nezaplatili své úhrady vůči Obci Horní
Lomná, aby tak neprodleně učinili a nenechávali platby na poslední chvíli.
Hotovostní platby bude přijímat pokladna obecního úřadu do 23. 12.2016 do
12.00 hod.

Plánované vypínání elektrické energie
Oznamujeme, že dle sdělení ČEZ Distribuce, a.s. dojde v obci Horní
Lomná lokalita Přelač dne 5. prosince 2016 v době od 7.30 do 14.30 h.
k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.

Blahopřání jubilantům
Přejeme
všem jubilantům,
kteří v závěru roku slaví
svá kulatá jubilea
pevné zdraví, pohodu
a optimismus do dalších let.

Revize kotlů
V souvislosti se zavedením povinnosti zrevidovat svůj zdroj tepla pro
domácnosti, získala obec kontakt na firmu, která bude schopna provést revize
v katastru obce za smluvní cenu při dostatečném množství zájemců. Revize
budou prováděny v odpoledních hodinách. Zájemci proto mohou svůj zájem
o provedení revize nahlásit na Obecní úřad mobil 774334419 nebo 724156986
nebo přímo firmě inzerující v tomto čísle zpravodaje svoje služby.

