Velikonoce
Krásné svátky, neodmyslitelný symbol jara. Jsou před námi, přejeme
Vám, aby byly co nejpříjemnější.

Konečně snad již skončila dlouhá mrazivá zima, počasí nás už potěšilo
několika krásnými slunečnými i teplými dny, ptáci zase předvádějí své árie, na
zahradách i v lese je vidět stále více květin a zeleně. Bude třeba se připravit na
novou letní sezónu, kdy počet obyvatel v obci několikanásobně vzroste.
Vyzýváme proto všechny, jak občany, tak chataře a návštěvníky obce, aby se
chovali šetrně k přírodě, řádně třídili odpad a ukládali ho na místa k tomu
určená, nikoli do autobusových zastávek. Rovněž znovu apelujeme na naše
občany, aby udržovali čistotu v autobusových zastávkách a nezdržovali se tam za
účelem konzumace alkoholu.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jak jistě víte z obecního kalendáře, blíží se první svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v roce 2017. Uskuteční se v sobotu dne 6.5.2017 v době
od 10.00 do 11.00 hod. na stejném místě u točny autobusů naproti obchodu.
Stále platí, že odkládání nepotřebných odpadů na místo před příjezdem
mobilního vozidla firmy Nehlsen Třinec s.r.o. je zakázáno. Svůj odpad si každý
sám naloží na přistavené vozidlo.
Nezapomeňte proto a využijte tuto příležitost!!!

Poplatky v roce 2017
Ceny poplatků a úhrad v roce 2017
V roce 2017 zůstaly ceny v úrovni roku 2016. Občan zaplatí za odvoz
odpadu místní poplatek ve výši 400 Kč, chatař 500 Kč, poplatek za psa činí
v Horní Lomné 100 Kč. Vodné pro občany a chataře je účtováno ve výši 8,- Kč/m3
a stočné 7,- Kč/m3. Poplatky a výše úhrad se již několik let nezměnily.

Nové investice v roce 2017
Obec by měla v tomto roce pořídit dopravní auto pro jednotku SDH Horní
Lomná s vybavením. Hodnota vozidla se bude pohybovat kolem 1 mil. Kč, z čehož
450 tis. Kč přispěje Ministerstvo vnitra ČR a 225 tis. Kč Moravskoslezský kraj.
Zbytek obec doplatí ze svých vlastních zdrojů. Předpokládáme, že
pořízením dopravního auta se zvýší akceschopnost místní jednotky.

Dále byly obci schváleny dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
Obnovu výletiště Horní Lomná, kde by mělo vzniknout nové posezení ze dřeva,
nový altán s krbem, měly by být provedeny terénní úpravy a částečně i oplocení.
Budeme tak pokračovat v rozšíření nabídky pro občany a návštěvníky obce.

Očkování psů
Pravidelné očkování pejsků se uskuteční ve čtvrtek dne 20.4.2017 ve
stejných časech a místech:
9.00 h – rekreační středisko Relax H. Lomná
9.20 h – Salajka
9.40 h – obchod p. Turoňové
10.00 h – točna Přelač
10.20 h – Pod Kyčmolem
Cena za očkování je 120 Kč za psa, na místě rovněž možno uhradit
poplatek za psa Obci Horní Lomná ve výši 100 Kč.
Očkování psů starších 3 měsíců je povinné.

Reklama

Pouť
Termín tradiční každoroční jarní pouti se blíží, v letošním roce to bude
v neděli 7. května 2017.

Blahopřání jubilantům

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

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.

