Úvodem…
Vítejte nad stránkami prvního čísla našeho obecního zpravodaje. Snad se
s námi rozloučí už i letošní mrazivá zima a sluníčko opět prohřeje promrzlou
přírodu a naše duše.

Kolik nás je?
K 1.1.2017 bylo v obci evidováno celkem 378 obyvatel s trvalým
pobytem. Přihlásilo se k trvalému pobytu v roce 2016 celkem 8 obyvatel,
odhlášeno z trvalého pobytu bylo 5 občanů, narodili se čtyři noví občánci,
zemřeli 3 naši spoluobčané.

Čím topíme?
Jak jsme již informovali v posledním zpravodaji loňského roku, jsou
povinni vlastníci kotlů na tuhá paliva od loňského roku revidovat každé dva roky
svůj zdroj tepla. Tuto revizi pak musí předložit případné kontrole, kterou mohou
provádět nyní pověření pracovníci obcí s rozšířenou působností.
Medializace této nové povinnosti přispěla k informovanosti občanů. Ale
nejde tak o to, zda víme, či nevíme. Jde o to, že chceme dýchat čistý vzduch
a nikoli zplodiny z komínů, které chrlí mraky černého kouře s rakovinotvornými
látkami. Již mnoho bylo napsáno na toto téma, víme všichni, že životní prostředí
je poškozováno ze všech stran. Patříme však k obcím, do kterých jezdí lidé za
rekreací, odpočinkem a na ozdravné pobyty. Řada z nich se k nám ráda vrací.

I oni vědí, že mají právo na čistý vzduch a nelibě nesou skutečnost, když zachytí
na své procházce nevábný kouř z komínů místních občanů. Předcházejme proto
stížnostem, které mohou mít za důsledek kontrolu v rodinném domě. Veškeré
komodity odpadů mají možnost občané odevzdat dle zavedeného systému,
chraňme si čisté prostředí a zdraví.

Kompostéry
Obecní úřad Horní Lomná má stále ještě skladem nevyzvednuté
kompostéry pro své občany. Je možno je nabídnout i našim chatařům.
Zájemci se mohou obrátit na Obecní úřad Horní Lomná, tel. 558366021.

Kulig
V neděli dne 22.1.2017 od 13,00 se uskutečnil z iniciativy manželů
Kawulokových kulig pro děti. Koníček Kamila Kawuloka zavezl děti na Kyčmol,
počasí bylo příznivé, i když mrazivé. Obec připravila malé občerstvení. Akce byla
velmi zdařilá, vyjadřujeme velké poděkování organizátorům i všem podílejícím se
členům.

Poplatky
Vyzýváme občany a chataře, aby si zkontrolovali, zda mají provedené
úhrady poplatků za rok 2016. Stále se vyskytují dlužníci, kteří nemají dosud
uhrazeno vodné, stočné, poplatek za psa, odpady.
Zejména u poplatku za psa, když v obci činí jen 100,- Kč za psa, máme
stále poměrně vysoké nedoplatky. Proveďte proto neprodleně úhrady dlužných
částek, případně psa odhlaste, pokud ho už nemáte. Zároveň také vyzýváme
pejskaře, aby za svým psem uklízeli exkrementy a neznečišťovali obec.

Portál Transmise
Nemocnice Třinec nás dopisem informuje, že Nemocnice ve FrýdkuMístku a Nemocnice Třinec, které jsou krajskými nemocnicemi, jsou zapojeny
do portálu Transmise.
Tento elektronický systém zrychluje výměnu informací mezi krajskými
zdravotnickými zařízeními – nemocnicemi a ambulancemi, část portálu také
umožňuje pacientům bezpečně přes internet nahlédnout do vlastních
zdravotních záznamů a dokumentace. Poskytovatelům zdravotních služeb
umožňuje elektronické předávání informací, například žádost o vyšetření,
výsledky vyšetření, propouštěcí zprávy, žádanky aj.
Pacienti z našeho regionu se mohou registrovat na recepci Nemocnice ve
Frýdku-Místku nebo na příjmovém oddělení Nemocnice Třinec. Poplatek činí
200,- Kč za registraci v každém zdravotnickém zařízení.
Vedení
Moravskoslezského kraje předpokládá, že časem by se do tohoto krajského
systému mohla zapojit i jiná zdravotnická zařízení v regionu. Více informací
o portálu Transmise a možnostech připojení zájemci najdou na
http://transmise.msk.cz.

Podané ruce - osobní asistence
Organizace „Podané ruce – osobní asistence“ z Frýdku-Místku hledá do
svých řad pracovnice na pozici „Osobní asistentka v sociálních službách“
s místem výkonu práce i v Jablunkově a na dalších místech. Nabízí pracovní
poměr nebo dohodu o provedení práce.

-

-

Požadavky:
Vzdělání dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. – škola se
zdravotním či sociálním zaměřením nebo kurz pro pracovníky
v sociálních službách
Zdravotní způsobilost k výkonu práce osobní asistentky
Psychická odolnost a fyzická zdatnost
Empatie, spolehlivost a samostatnost
Časová flexibilita, práce i o víkendech
Praxe v sociálních službách vítána
Nástup dle dohody
Bližší informace u Ing. Moniky Křístkové
email: monika.kristkova@podaneruce.eu, tel. 777 011 072

Houbařské kuriozity
Ve třetím zpravodaji loňského roku
jsme vyhlásili soutěž o nejkurióznější
houbařský úlovek ve fotografii. Bohužel
jsme dostali pouze jedinou fotografii na toto
téma, proto ji dnes zveřejňujeme, jejím
autorem je Kamil Kawulok a je opravdu
pozoruhodná. Proto se autor může těšit na
malou slíbenou pozornost, děkujeme.

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