Úvodem…
Pro většinu z nás určitě nejlepší období v roce, období letních prázdnin,
už právě skončilo. I když jsme letos užili letních tropických dní několik a zdá se,
že léto se stále nevzdává, přesto už noční teploty častěji směřují níže a vzduch již
svou čerstvostí naznačuje, že už nejsme v rozpáleném létě. Končí čas dovolených,
pro děti opět začnou platit povinnosti. Škoda jen, že letošní léto zatím moc
nevydalo ze svých darů, houby skoro nerostou, borůvek bylo málo. Ale přesto si
snad každý užil letní čas podle svých představ. Přejeme dětem, aby nástup
do školních lavic proběhl hladce a příjemně.

Obnova výletiště Horní Lomná
V lokalitě fotbalového hřiště a výletiště nyní probíhá investiční akce
Obnova výletiště Horní Lomná, jejíž součástí je výstavba altánu s krbem
a lavičkami, tři zastřešená posezení, mobiliář, terénní úpravy a oplocení celého
areálu. Věříme, že nové vybavení doplní stávající areál a nabídne další možnosti
využití.

Oplocení hřbitova Horní Lomná
Během září 2017 se bude realizovat výměna oplocení na místním
hřbitově v Horní Lomné.
Žádáme proto návštěvníky o shovívavost a porozumění, bude zde
zvýšený provoz pracovníků, kteří budou zakázku realizovat.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Připomínáme, že v sobotu 9.9.2017 v době od 10.-11.00 hod. bude
přistaveno mobilní vozidlo svozové firmy Nehlsen Třinec pro svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu na parkovišti naproti obchodu
p. Turoňové u autobusové točny.
Využijte proto této nabídky, dovezte na určenou hodinu svůj nepotřebný
odpad.
Následné odkládání tohoto druhu odpadu u autobusových zastávek je
zakázáno!!!

Tip z jablunkovského Jabka 9/2017
Odkazujeme na zpravodaj Města Jablunkova Jabko z 9/2017, ze kterého
vybíráme pozvánku na Jabkový den, který se uskuteční 16.9.2017 v parku
A. Szpyrce za radnicí. Začátek je od 15.00 h.
Další avízovanou akcí je rodinný turnaj v kopané 2017, který proběhne
v Jablunkově u ZŠ Lesní 190 dne 28.9.2017 od 8.30 h. Zúčastnit se mohou
družstva složená z 5 hráčů a jednoho brankáře, z čehož 1 hráč musí být žena
(dívka) a 1 dítě. Startovné je 50 Kč.
Dále stojí za zmínku obsáhlý článek Ministerstva dopravy O odbourávání
alkoholu, protože každý jsme jiný a každý odbouráváme jinak. Rozhodně
doporučujeme k přečtení. Zpravodaj Jabko je na stránkách Města Jablunkova
dostupný.

Blahopřání jubilantům
Přejeme všem,
kteří oslavili, slaví nebo oslaví
v nejbližších dnech své kulaté jubileum
hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Reklama

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.

