
Zpravodaj obce Horní Lomná 2/2019      

Milí spoluobčané,
jsou za námi už čtyři měsíce od prvního vydání našeho zpravodaje Lomňánek 2019.
Nyní máte před sebou v pořadí druhý, ve kterém vám shrneme veškeré dění v naší
obci. Seznámíme Vás se všemi událostmi a aktualitami, které se za tu dobu udály
nebo jsou v blízké době před námi. Určitě jste už postřehli, že letní forma periodika
dostala nový rozměr (A4). Hlavním důvodem je obšírnost tohoto vydání, ve kterém
mimo jiné najdete i vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů v obci Horní
Lomná. Naší snahou bylo zodpovědět téměř všechny Vaše dotazy a to proto, 
aby každý občan měl přehled, jakým směrem obec vedeme a které priority jsou pro
nás ty nejdůležitější. Zároveň Vaše většinové názory jsou pro nás důležitým
ukazatelem do budoucna, abychom mohli vytvořit strategický plán rozvoje obce.
Více se již na úvod nebudu rozepisovat,  vše podstatné se dočtete uvnitř tohoto
vydání.
Přeji Vám krásný zbytek léta prožitý v duchu vzájemné lásky bez výčitek a
zbytečných starostí. Zároveň věřím, že budeme moci nesčetněkrát shlédnout 
na obloze života všechny barvy duhy, které by nikdy nevznikly bez pořádných
bouřek, slunečních paprsků a kapek vody. Všeho tak cenného pro náš každodenní
život.
 
Se srdečným pozdravem,
starosta Kamil Kawulok
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Bylo nebylo

30.3.2019 prořezávka a likvidace nevyhovujících
dřevin a větví, celková úprava parčíku před
budovou č. 128. 
Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům 
na této akci a také SDH Horní Lomná za skvěle
odvedenou práci.

21.4.2019 tradiční velikonoční divadlo v sále
Hotelu Salajka, který O5 praskal ve švech.

27.4.2019 Den Země – úklid vytýčených lokalit
obce.

30.4.2019 stavění májky a další probdělá noc
našich mlaďochů, ve které ji dokázali i přes
všechny povětrnostní vlivy uhlídat a Lomná se tak
mohla celý měsíc květen pyšnit její krásou.

5.5.2019 slavnost Nalezení svatého kříže,
pouť v místní farnosti, které počasí bohužel moc
nepřálo, i tak se ale společné modlitby zúčastnil
nemalý počet poutníků z Čech i Slovenska.

11.5.2019 hokejbalový turnaj o pohár starosty 
na místním víceúčelovém hřišti.  
Výhru z minulého turnaje jsme sice neobhájili, ale
i tak si všichni tento slunečný den užili. 
O Pohár starosty Horní Lomné se utkály 4 týmy:
Dolní Lomná starší, Dolní Lomná mladší, Horní
Lomná a Bystřice. Vítězný pohár si odnesl tým 
z Dolní Lomné starší, na 2. místě se umístil tým 
z Dolní Lomné mladší a na 3. místě naši kluci 
z Horní Lomné.

4.5.2019 oprava lávky, spojující oba břehy cesty
křížové. 
 
 
Náklady související s její
opravou uhradila obec 
ze svých finančních
prostředků.
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Mohli jste shlédnout kapry, sumce, jesetery.
Součástí živého programu byla i ukázka
sokolnictví a psovodectví. Nechybělo ani malování
na obličej. Aby nebylo líto dospělým, i pro ně byly
přichystány a to hned 2 soutěže. V první z nich
měli možnost vylovit si holýma rukama rybu k
večeři za symbolické vstupné do bazénu. 
Ve druhé soutěži na ně čekalo doslova olejem
namaštěné živé selátko, které si po odstartování
všech účastníků běžel chytit ten nejrychlejší. 
Jestli sele ještě žije, to je těžko posoudit, účastníci
této skvělé akce to všichni přežili a dle následných
ohlasů se již všichni těší na další ročník.
Děkujeme opravdu všem, kteří se na přípravě a
realizaci Dětského dne podíleli, i když vás tady
všechny jmenovitě neuvádíme. Jsme si vědomi
toho, že bez vás bychom to nikdy nemohli
zvládnout. Jsme rádi, že Vás všechny máme.

Po splnění všech jednotlivých stanovišť získaly
odměny v podobě sladkého balíčku a populárního
slizu. V čem se soutěžilo? Ve slalomu a střelbě na
branku, střelbě vzduchovkou, házení míčků do
klaunovy pusy, shazování plechovek tenisovým
míčkem, vědomostním kvízu z oblasti
přírodovědných znalostí, opičí dráze, škole tance
a skákání v pytlích. Na své si opravdu přišly malé i
velké děti. K soutěžení se přihlásilo celkem 126
dětí a aby vše probíhalo bez problémů, musel být
sestaven tým 30-ti lidí. Děti dostaly zadarmo párek
v rohlíku, džus a buchtu jako občerstvení. Dospělí
mohli vyzkoušet srnčí guláš, vepřenky, grilovanou
krkovičku, grilovanou makrelu či placky. Jako
dárek na závěr obdržely všechny děti z Dolní a
Horní Lomné moderní vak na záda s nápisem
„Jsem Lomňan“, který jako sponzorský dar ušila
paní Vlasta Farníková a tímto bychom ji za tento
krásný nápad rádi poděkovali. Děkujeme také
dalším sponzorům, kteří nám na tuto akci přispěli
nemalým finančním obnosem – jedná se o firmu
Arexstav s.r.o., Climas s.r.o. a manžely Jana a
Gabrielu Sikorových z Dolní Lomné. Celou akci
zastřešila obec Horní Lomná a Dolní Lomná ve
spolupráci s SDH Horní a Dolní Lomná. Mimo
soutěžní stanoviště se děti mohly projet na koních
paní Ivony Szkanderové a v hasičských autech
SDH Horní i Dolní Lomná. S nabídkou
řezbářských dílen se Dětského dne zúčastnil pan
Karel Bojko a bazén plný živých ryb na hřiště
přivezl pan Libor Bulawa.

1.6.2019  dětský den
 
Nevinný a původně skromný nápad udělat radost
našim nejmenším občanům a občánkům, se
ukázal v konečném důsledku jako velmi zdařilý.
Díky spolupráci s obcí Dolní Lomná se podařilo
zorganizovat zábavný den jak pro naše děti, tak i
pro dospělé. O atrakce, soutěže, dobré jídlo a pití
nebyla nouze. Samotnému dni přálo i nádherné
počasí. Děti ve věku 0-15 let mohly soutěžit v 8-mi
různých disciplínách, za které dostávaly razítka na
kartičku, kterou obdržely při registraci na akci. 
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5.7.2019 soutěž v požárním sportu, pořádaná
místním SDH Horní Lomná, pod taktovkou pana
Tomáše Ruckého a Jaromíra Gruszky, starosty
SDH a velitele SDH.
Na každoroční soutěž, která naši obec vždy
skvěle reprezentuje, dorazilo celkem 13 mužstev,
mj. z Dolní Lomné, Mostů u Jablunkova, Nýdku,
Vyšních Lhot, Písku, Bukovce, Písečné. Mužstvo
Horní Lomné se závodů zúčastnilo, bohužel však
jim medailové pozice tzv. „vyfoukli“ hasiči z Dolní
Lomné – 1. místo, z Vyšních Lhot – 2. místo a z
Nýdku – 3. místo. Naši kluci se umístili na místě
tzv. bramborové medaile a i za to jim patří DÍK.
Ženská uskupení uspěla s následujícími výsledky:
1. místo Nýdek
2. místo Mosty u Jablunkova
3. místo Jablunkov.

12.7.2019 - 21.7.2019 tábor bojového umění
Nippon Jujitsu v Hotelu Salajka
(Nippon=tradiční, Jujitsu=jemné umění). 
Kořeny asociace Nippon Jujitsu v České republice
sahají až do roku 1998, kdy se mu začalo věnovat
pár příznivců, v čele právě s naším všestranným
senseiem o. Edwardem Cokotem. Díky spolupráci
s polským městem Poznań vzniklo v roce 2009
oficiální občanské sdružení NIPPON JUJITSU
/JŪJUTSU/ CZECH REPUBLIC ASSOCIATION, 
o. s. HORNÍ LOMNÁ, které nyní dělá čest jménu
naší obce.
Jeho členové díky pravidelným tréninkům, drilu,
odpírání a dřině dosáhli nemalých úspěchů a
svého rozvoje. Aktivně se věnují reprezentaci v
České republice i zahraničí, kde se účastní
evropských seminářů.
Jujitsu není pouze bojové umění, ale také způsob
myšlení a chování se vůči společnosti a rodině, je
zajímavou filozofií. Pro ty z vás, které toto téma
zajímá, navštivte stránky www.nipponjujitsu.cz.
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Co je před námi

24.8.2019 tradiční fotbalový turnaj 
ŽENATÍ X SVOBODNÍ a RYBÍ HODY
Obě tyto akce budou probíhat ruku v ruce v areálu
fotbalového hřiště a přilehlého zázemí. Rybí hody
organizuje a pořádá pan Libor Bulawa. Můžete se
těšit na speciality a pochoutky z rybího masa. 
Kdo byl na Dětském dni, neodolá jídlu, které
připraví tento skvělý kuchař.

14.-15.9.2019 štafetový běh Hory Bory aneb 
z Beskyd na Pálavu. Poběží se i skrze naše
Lomňanské údolí v týmech s počtem 
6-10 účastníků a trať je rozdělena do 30-ti etap. 
Pro více informací či případné přihlášení do
závodu a registraci klikněte na www.horybory.cz.
Naše obec bude zajišťovat občerstvení pro
závodníky a jejich doprovod při zdejší etapě
závodu.

15.9.2019  pouť u příležitosti Povýšení Svatého
kříže.
Mše svaté: 

06.30 hod. polská mše svatá,
08.00 hod. slovenská mše svatá,
09.30 hod. česká mše svatá,
11.00 hod. polská mše svatá.

 
Informace od pana faráře: V současné době
proběhly a stále ještě probíhají opravy a renovace
jak hlavního oltáře, tak obou bočních oltářů 
v našem kostele. Vše je financováno z vlastních
zdrojů farnosti a ze sbírek na mších svatých. 
O výmalbu a renovaci se stará dobrovolník 
z Polska, čímž o. Edward dokázal zajistit i nižší
cenu těchto prací. I tak se ale vyšplhají do výše
přes 200.000,- Kč. Jakákoliv finanční pomoc je
zde vítána.

Informace z obecního úřadu

      Od 1. 1. 2020 , musí mít všichni psi v Česku
čip. Štěňata budou dostávat čip při prvním
očkování mezi třetím a šestým měsícem stáří.
Starším psům se čip vpíchne pod kůži při
pravidelném přeočkování. Pokud majitel psa
neočipuje, bude mu od příštího roku hrozit
správní řízení s možným uložením pokuty až 
50 tis. korun. Cena čipu se pohybuje od 450 do
500 korun. Pokud nebude pejsek očipován,
nebude ho moci od příštího roku veterinář
naočkovat proti vzteklině a to může mít nemalé
rizikové následky.
Po očipování psa je žádoucí, aby byl pejsek
zaevidován v registru čipovaných zvířat.
Registrace je většinou bezplatná, záleží na typu
čipu. O registraci budou chovatelé informování od
svého veterináře.

5.

     V sobotu 24.8.2019 v době od 10.00 - 11.00.
proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu na parkovišti u obchodu paní Turoňové.

      POZOR! Informace pro všechny občany.
Ten, kdo odpadní vodu zachytává v bezodtokové
jímce (žumpě), bude mít od roku 2021 povinnost
doložit 2 roky zpětně vývoz obsahu jímky. Z
takovéhoto dokladu má být patrno, kdy a kam
oprávněná osoba přepravila a předala k likvidaci
obsah jímky.

     Do konce října 2019 máte možnost podat
případnou žádost na OÚ o začlenění vašeho
pozemku do plánované změny územního plánu
obce Horní Lomná.

     Vyzýváme všechny, kteří ještě neuhradili
poplatek za odvoz domovního odpadu, aby tak
neprodleně učinili. Splatnost byla do 30.6.2019!

      Nahlaste také případné změny, týkající se
povinnosti hradit poplatek za psa. Bohužel
nemůžeme vědět, kdo je nově a kdo již není
majitelem psa.

     Připomínáme povinnost sečení pozemků. V
případě potřeby můžete požádat pracovníky OÚ 
o pomoc za úplatu schválenou zastupitelstvem.

      V letošním roce končí platnost většiny smluv
na pronájem hrobových míst. Prosíme o jejich
kontrolu a případné nahlášení změny plátce tohoto
poplatku na OÚ.
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Ze školních lavic
LES
V týdnu od 8. do 12.4. pracovali žáci 1. ročníku na
projektu LES. V rámci tohoto projektu navštívili
Veverčí stezku v Jablunkově, která je provedla taji
a zákoutími našich Beskyd. Dozvídali se okolnosti
vzniku našich hor, co v nich roste, kdo v nich žije.
Stezkou vedoucí do městského lesa hledali,
pojmenovávali listnaté a jehličnaté stromy a sbírali
jejich plody. Žákyně Eliška Sikorová si pro své
spolužáky připravila přednášku o plazech a
obojživelnících a poutavou formou jim přiblížila
život těchto zvířat. Na nově vytvořeném
prostranství, rozprostírajícím se na pomezí
Městského lesa a parku s workoutovým hřištěm si
žáci procvičili i čtenářskou gramotnost. Z pařezů
pokácených stromů četli informace o stromech,
které najdou v našich lesích, počítali stáří stromů
dle letokruhů a zapisovali údaje do tabulek. Pak
se přesunuli k ohradě menších špalků, které
ukrývaly informace o místních živočiších. Obohatili
své vědomosti dalšími poznatky o liškách, kunách,
ježcích, jelenech, srnách a dalších zvířatech. Po
pobytu v lese se přesunuli na MěÚ Jablunkov,
odbor životního prostředí a zemědělství, kde jim
odborní pracovníci poskytli informace o tom, jak je
třeba starat se o životní prostředí, co dělat, aby
byla zachována rovnováha prostředí v krajině. Byli
obeznámeni také se sankcemi, které postihnou ty,
jenž způsobí přestupek proti zákonům
ochraňujícím životní prostředí. Tento den byl plný
jak zábavy, tak informací a aktivit, které si žáci i
paní učitelka skvěle užili.
 
DEN ZEMĚ S MYSLIVCI
Ve čtvrtek 25.4. uspořádal Klub myslivců Dolní
Lomná zážitkové dopoledne pro žáky naší školy. 
U Lomňanského muzea pro ně byla připravena
stanoviště, na kterých plnili zajímavé úkoly a
dozvídali se spoustu nových informací o naší
fauně a flóře. Stanoviště s úkoly byla nejen
vědomostní, ale také sportovní. Všichni žáci se
zúčastnili závěrečného kvízu, kdy odpovídali na
záludné otázky, týkající se přírody. 

Soutěžící, kteří všechny úkoly plnili v družstvech,
rovněž složili básničky s mysliveckými tématy.
Družstvo, které složilo nejlepší báseň, bylo
odměněno. Organizátoři však nezapomněli
odměnit drobnou pozorností všechny zúčastněné.
Den plný zážitků slavil úspěch a budeme doufat,
že jej budeme moci absolvovat i příští rok.

DEN ZEMĚ JABLUNKOV
Dne 17. 5.2019 zavítali žáci 1., 2. a 3. ročníku na
zábavné dopoledne do Městského lesa v
Jablunkově, kde se konal Den Země. Tento areál
byl doslova nabit aktivitami, provázejícími žáky
environmentální výchovou. Byli rozděleni do
několika skupin a v rámci rozmístěných stanovišť
se pohybovali mezi úkoly, ve kterých kupříkladu
objevovali tajemství žížalího trusu, určovali názvy
stromů, zvířat, plodů, získali poznatky o životě
včel a procvičili si, jak správně třídit odpad. Do
velmi bohatého programu tohoto dne patřila i
ukázka sokolnictví, která naše žáky opravdu
nadchla a také drobné sportovní aktivity jako je
PET PONG. Za tímto originálním názvem se
skrývá úder PET láhví do papírové koule, která
měla trefit daný cíl. Rádi bychom tímto jménem
školy moc poděkovali všem organizátorům za
velmi vydařenou akci a těšíme se, že se budeme
moci se žáky zúčastnit i příští rok.
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Ze školních lavic

ŠKOLNÍ VÝLET
Dne 23.5.2019 byla naše škola na výletě.
Tentokrát jsme vyrazili směr Lovecký zámek Úsov
a Javoříčské jeskyně. Na zámku se žáci prošli
lovecko-lesnickým muzeem, které je ojedinělým
muzeem svého druhu ve střední Evropě.
Představuje unikátní sbírku trofejí a
preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska,
Itálie, Indie a Afriky. Vznikla díky lovecké vášni
rodu Lichtensteinů. Výstava obsahovala i lovecké
zbraně, což zaujalo zejména chlapce. Žákům se
na Úsově líbilo, nad některými exponáty dokonce
užasli.
Pak jsme se přesunuli do Javoříčských jeskyní,
jejichž velká část byla objevena už v roce 1938. 

Komplex chodeb, dómů a propastí, který působil
tajemně, na některé až hrůzostrašně, je také
zimovištěm malých netopýrů - vrápenců. Některé z
nich jsme měli tu čest vidět. Pod vedením
průvodce a jeho poutavého výkladu byli žáci i
učitelé vtaženi do života jeskyní. Společně jsme
obdivovali krápníkové útvary a byli rádi, že mohli
spatřit tak nádherné místo, ukrývající se uprostřed
bukového lesa.
Rádi bychom poděkovali členům Sdružení rodičů
za finanční podporu, kterou nám poskytli na
úhradu autobusové dopravy. Díky nim měli žáci
komfort od nástupu u školy až po večerní příjezd a
celý výlet jsme mohli zvládnout lépe i přes
nástrahy počasí tohoto dne. Děkujeme také
personálu školní jídelny za přichystání „výletové
polévky“, která nám chutnala, zaplnila naše
žaludky a dodala síly na zpáteční cestu.

Dotace

V minulém vydání Lomňánku jsme vás informovali
o podání žádosti o individuální dotaci z prostředků
Krajského úřadu MSK Ostrava na vybavení
volnočasového centra s kulturní místnosti 
v budově č. 128. 16.7.2019 byla tato žádost
schválena. Nyní budeme pracovat na jejím
výsledku. Dále je nám známo, že žádost 
o poskytnutí dotace opět z rozpočtu KÚ MSK
Ostrava na podporu dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 s názvem
„Lomňané společně a aktivně v roce 2019“ nám
nevyšla. Skončili jsme v celkovém pořadí těchto
žádostí jako první pod čarou. Ale naděje umírá
poslední. Nevyužije-li někdo této šance, jsme
prvními náhradníky.

CYKLOSTEZKA HORNÍ LOMNÁ
Již druhou žádostí se snažila obec získat dotace
na realizaci stavby „Cyklodoprava v obci Horní
Lomná“. Bohužel ale ani v letošním roce nám
dotace schváleny nebyly, nikoli však z důvodu
špatně podané žádosti, či nedostatků v ní, ale
kvůli přečerpanému limitu finančních prostředků 
v rozpočtu SFDI pro rok 2019 na tento účel, jak
nám bylo oznámeno dne 21.5.2019. Nezbývá tedy
nic jiného, než žádat znovu v roce 2020, kde by
však měl již platit jednodušší způsob podání
žádosti pro ty žadatele, kteří již prošli
hodnotitelskou komisí. Věřme, že tedy do třetice
budeme úspěšní a budeme moci navázat na již
hotovou etapu z Dolní Lomné. 
KOTLÍKOVÉ DOTACE MOHOU POMOCI
ZKRÁŠLIT RYBNÍK POD KOSTELEM A JEHO
OKOLÍ. 
V měsíci květnu 2019 byla v návaznosti na
kotlíkové dotace a bezúročné půjčky podána
žádost o poskytnutí finančních prostředků z
programu SFŽP (Státní fond životního prostředí)
na revitalizaci malé vodní nádrže a novou výsadbu
zeleně a úpravu plochy přilehlé k této nádrži.
Proč? V rámci Výzvy na výměnu nevyhovujících
kotlů na tuhá paliva má obec možnost získat
peníze od SFŽP, Článek pokračuje na straně 8.
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které jsou nyní určeny žadatelům o kotlíkové
dotace na jejich tzv. předfinancování zpět do
obecní pokladny. Dříve, než dojde ke schválení
jednotlivých žádostí o výměnu kotlů Krajským
úřadem a potažmo k uvolnění financí z krajského
rozpočtu, SFŽP poskytne finance na jejich výměnu
ze svého rozpočtu tak, aby žadatelé, kteří mají již
výměnu schválenou KÚ, mohli započít s pracemi.
V době, kdy Krajský úřad převede peníze
samotným žadatelům, budou muset být částky,
poskytnuté SFŽP na předfinancování jednotlivých
výměn vráceny SFŽP zpět.
Jednou z podmínek celého tohoto projektu ovšem
bylo také to, že pokud by obec našla vhodnou
investici v oblasti podpory, zlepšení či zvýšení
ochrany životního prostředí, mohla by si tyto
peníze ze SFŽP ponechat na realizaci takovéhoto
projektu. Kritéria projektů, na něž je možno tyto
finanční prostředky použít, jsou jasně stanovena a
dána, proto jsme se rozhodli po jednáních a
konzultacích s pracovníky CHKO Beskydy a
AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny)
vypracovat projekt, který by řešil oblast našeho
„rybníku“ pod kostelem a pozemků k němu
přilehlých. Pokud se jim naše žádost s projektem
bude líbit, mohla by do budoucna vzniknout v
těchto místech oddechová zóna s naučnou
stezkou, provádějící děti i dospělé po tajích
mokřadního biotopu. V současné době je toto
místo v celkem nevyhovujícím stavu. Kdyby
prokouklo novou úpravou, tvořilo by krásný celek i
se zelenými prostory, které patří ke kostelu a ke
studánce.

          
         Budoucnost likvidace odpadních vod v
lokalitě Přelač
Obec v časové tísni 3 měsíců zpracovala projekt a
žádost o poskytnutí finančních prostředků dle
podmínek Výzvy č. 17/2017 z Národního programu
životního prostředí na podporovanou aktivitu
domovní čistírny odpadních vod. Tato výzva byla
zaměřena na realizaci soustav individuálních
čistíren odpadních vod pro budovy využívané k
trvalému rodinnému bydlení v oblastech, kde není
z technického či ekonomického hlediska možné
připojit nemovitost ke stokové síti zakončené ČOV.
Pokusili jsme se tak vyjít vstříc obyvatelům
zejména Přelače, kteří přišli na zasedání obecního
zastupitelstva a žádali o pomoc s řešením
problémů odvodu odpadních vod z jejich
nemovitostí. Během tří měsíců bylo nutno
vypracovat kompletní projektovou dokumentaci
jednotlivých ČOV, získat souhlasy majitelů
pozemků, vypracovat odborný posudek pro
obhajobu tohoto záměru z hlediska vhodnosti
vybudování těchto ČOV v dané lokalitě, napsat
projekt pro SFŽP, jenž by vedl k jejich zájmu a
podpoře našeho plánu. Dále bylo nutno získat
předepsaná povolení, potřebná pro podání žádosti.
Vše bylo odesláno a podáno, nyní čekáme na
výslednou reakci SFŽP. V případě, že by náš
projekt nebyl podpořen, již teď víme, že je znova
vyhlášen podobný titul a budeme se v případě
neúspěchu o něj ucházet. Takže držme si palce!

        Altán na výletišti
Někteří občané měli dotazy ohledně využívání
nového dřevěného altánu na výletišti. Altán bude
moci využívat veřejnost po předchozí domluvě na
obecním úřadu. Kapacita altánu je cca 20 osob, lze
jej využívat pro rodinné sešlosti, přátelská
posezení, grilování, je vybaven dřevěnými stoly a
lavicemi, je tam pult, voda, lednička, je nutno
provést ještě napojení na elektřinu.

         Traktor Zetor
Jak jistě dobře všichni v obci ví, obecní traktor
Zetor už dosluhuje, přesněji dosloužil. Není divu,
obec ho zakoupila už jako starší vroce 1999 za
pořizovací cenu 241 560 Kč a je třeba říct na jeho
obranu, že za ty roky byl vytížený a sloužil dobře
celých 20 let. Investice se vrátila. Nyní už ale
poslední roky vyžaduje stále víc oprav, a to ne
levných, takže nastal čas přemýšlet nad jeho
výměnou. Tato záležitost byla řešena na
posledním zastupitelstvu dne 24.6.2019 a bylo
rozhodnuto, že obec koupí traktor nový a pověřilo
starostu provedením výběrového řízení.
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI OBČANŮ S KVALITOU ŽIVOTA 
V OBCI HORNÍ LOMNÁ

Během letošního jara jsme Vám dali možnost 
 vyjádřit se pomocí dotazníků, jak si představujete
život v obci Vy obyvatelé obce, či návštěvníci chat
a rekreačních zařízení. Dotazníky byly doručovány
do domácností společně s 1. letošním vydáním
našeho zpravodaje „Lomňánek“ a také si jej mohli
vyzvednout a vyplnit naši sezónní obyvatelé,
vlastníci chat a rekreačních zařízení.
Musíme poděkovat těm, kteří nám vyplněné
dotazníky vrátili, protože pro nás je nesmírně
důležitá tato zpětná vazba. Na základě Vašich
požadavků můžeme do budoucna vytvořit
strategický plán obce, ve kterém budou hrát
důležitou roli většinové názory našich obyvatel.
Samozřejmě každý z nás má různý pohled na
obec ve které žije, a proto nám vzešly velice
zajímavé podněty, stížnosti či přání, na které Vám
odpovídáme na konci tohoto vyhodnocení.
 
 

1. Počet odevzdaných dotazníků:
Zajímavou informací je, že i když v obci máme procentuální poměr žen a mužů s trvalým
bydlištěm 44,3% : 55,7%, tak při vyplňování dotazníků byli aktivnější ženy,
a to v poměru 56,1% : 43,9%. Do této hodnoty už jsou však zahrnuty i v menší míře
formuláře vlastníků chat a rekreačních zařízení.

Dovolíme si však říci, že požadavky které Vás
trápí, trápí i nás a jsou ve většině případů
odůvodněné. Nyní se pojďme podívat na to, jak a
kdo se anonymního dotazníku zúčastnil.
Celého průzkumu se dobrovolně zúčastnilo 89
osob, tzn. 22,5% ze všech dotázaných. Zúčastnili
se ho především obyvatelé Horní Lomné a v
menší míře chataři.
Dotazník obsahoval 22 otázek a na výsledek se
podívejte níže sami. Většinu odpovědí jsme Vám
znázornili v grafech, popř. na písemné dotazy
odpovídáme textem. Zveřejňujeme všechny Vaše
podněty a zároveň bylo naší snahou odpovědět na
všechny vaše dotazy. Pokud na nějaký
neodpovídáme, tak to proto, že otázky jsou
směřované na bývalé členy obecního
zastupitelstva, kteří již zvoleni nebyli, či z funkce
odstoupili.
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3. V obci:
 

2. Věkové skupiny: 
 

4. Lokalita - počet:
Počet takto přijatých dotazníků z daných lokalit obce se dal předpokládat. To zejména z důvodu
hustoty obyvatel v jednotlivých částech obce. To znamená, že pokud porovnáme vyplněné dotazníky
na počet obyvatel v dané lokalitě, tak se orientačně procentuální účast při průzkumu natolik moc
neliší. Centrum 23%, Kyčmol 22,5%, Lačnov 20,5%, Přelač 18,5%, Havraň 17%.
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Zajímavé jsou však grafy k pátému bodu z daných lokalit závislé na věku.
Pro přehlednost jsme sloučili spokojené (velmi-spíše) a nespokojené (velmi-spíše).
Ty, co odpověď neuváděli nebo ji neposuzovali jsme pro grafy níže vyloučili.
 
a) 15-55 let
 

 
Jak je již v názvu "Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v obci Horní Lomná" zmiňováno
slovo spokojenost, tak nyní sami vidíme, že většina dotázaných občanů (65%) žije velmi nebo spíše
spokojený život v naší obci. Spíše nebo velmi nespokojených odpovědělo celkem (25,8%) a neuvedlo
nebo nemohlo posoudit (9,2%).

b) 56 let a více
 
 

5. Dění a život v obci

c) Občané ze všech lokalit x Centrum
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Možnost sportování:
V obci je dostupné víceúčelové hřiště, bazény,
fotbalové hřiště a také jsou zde možnosti
turistických tras. V zimním období se připravuje
ledová plocha a letos poprvé běžkařské trasy. 
To vše nejspíš vede k většinové spokojenosti k
možnostem sportování.
 

Naše obec má z celého Sdružení obcí Jablunkovska (16 obcí) nejvyšší věkový průměr obyvatel 
(43,3 let). Z toho se dá usoudit, proč se k této otázce většina nevyjádřila. Pokud se zaměříme na první
4 body na křivce, tak vidíme, že občané jsou většinou spokojeni s možností ZŠ posílat děti do Dolní
Lomné, která má obě školy na vynikající úrovni.
 
U mateřské školy můžeme zaregistrovat téměř rovnost spokojených a nespokojených nejspíš rodičů
malých dětí, kterým nedělá či dělá problém dopravovat děti do sousední obce. Bohužel opět se 
k otázce drtivá většina nevyjádřila, proto může být výsledek zkreslován.

6. Občanská vybavenost a dostupnost služeb

Komerční služby (obchod apod.):
Máme u nás pouze jedny potraviny, ale dle
Vašeho názoru je naprostá většina spokojená
akceschopností maloobchodu. Více mužů je
velmi spokojených, ženy hodnotí tuto kategorii
známkou 1 mínus.
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Odvoz a likvidace odpadu:
Další z vysoko hodnocených grafů. Zasloužila se
o to firma Nehlsen Třinec, která pro občany 
v Horní Lomné sváží odpad už téměř 20 let.
 
 

V obci máme 8 funkčních restaurací a
pohostinství, se kterými je naprostá většina dle
grafu spokojená. Na 381 obyvatel obce s trvalým
pobytem je obdivuhodné, že tady máme takovéto
možnosti. Samozřejmě díky všem schopným
majitelům, kteří tato zařízení provozují a jsou
schopni přilákat návštěvníky na své služby. 
Je to součástí vizitky naší obce, a proto se
budeme snažit vzhledem naší obce jim být
nápomocni.

Restaurace:

Sociální péče:
K této otázce se bohužel vyjádřila pouze menšina
dotázaných.
 

Dopravní obslužnost (autobusová doprava) si
vysloužila absolutně nejlepší hodnocení z celého
dotazníku. Možná to je způsobeno snížením ceny
jízdného pro studenty a seniory, ale nepochybně
důležitým artefaktem jsou pevně stanovené 
a neodkladné příjezdy či odjezdy autobusů.

Dopravní obslužnost:
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Vaše odpovědi:
Pošta, kulturní vyžití, doplnění kontejnérů na
tříděný a komunální odpad, péče o seniory,
školka, škola, řeznictví, lékař, sportovní a kulturní
vyžití, knihovna, besedy občanům, soc. zázemí 
v kempu, kadeřník, cyklostezka, řemeslníci 
na opravy, chodníky, kanalizace pro všechny,
zemědělská vybavenost, kroužky pro děti,
lyžařský areál, bankomat, Sokolská chata,
workout hřiště, posilovna, parkoviště, ale také 
pár odpovědí znělo "nechybí mi nic".
 
Děkujeme za váš názor!
Některé inspirace musíme říci, že jsou vážně
zajímavé. Vezmeme si je na vědomí, ale pro Vaši
informaci, už pracujeme na pár Vašich
požadavcích, které by se mohly uskutečnit už 
v příštím roce. A těmi požadavky jsou: změna
systému svozu odpadů, sportovní a kulturní
vyžití, besedy občanům, kadeřník, cyklostezka
 a kanalizace pro všechny.

7. Které služby dle Vašeho mínění v obci
nejvíce chybí?

8.Jste spokojeni s autobusovými spoji?

 
Zde jsou zmíněné podněty: 

chybí aut. spoj z Návsí kolem 21:30, 
většina spojů končí na koupališti a hlavně 

v 5:00 nejezdí z Přelače, 
po 20-té hodině nic nejede do Jablunkova,
špatné spoje o víkendu, 
špatná návaznost na vlak, 
chybějící spoje, chybí spoj na Jablunkov 

o víkendu v 6 ráno.
 
Z těchto podnětů vybíráme 2, které se zdají být
adekvátní, a to že v 5:00 přijíždí na koupaliště 
a za 5 minut odjíždí na Jablunkov. Pokusíme se
dohodnout s dopravcem, zda by šlo upravit jízdní
řád a zajíždět až na Přelač. Druhý podnět, 
že o víkendu nejezdí spoj v 6:00 na Jablunkov je
samozřejmě stěžejní pro všechny, kteří jezdí 
o víkendu do práce. Bereme na vědomí 
a budeme jednat o možnostech s dopravcem.
 

 
Tento bod pouze potvrzuje spokojenost s
autobusovými spoji, kdy modrá a červená barva
tvoří 73% plochy grafu. Částečnou či velkou
nespokojenost projevilo necelých 16%
odpovídajících. Každý nespokojený se mohl
vyjádřit konkrétně.

Téměř 50% spokojených oproti 47%
nespokojeným občanům se vzhledem obce. 
Velmi nelichotivá statistika, zvlášť když bydlíme 
v tak krásné přírodě. Musíme však podotknout, 
že od začátku jara se snažíme pracovat na
zkrášlování naší obce a věříme, že se to brzy
kladně projeví.

9. Vzhled obce
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10. Co je podle Vás největším problémem 
v obci

Podnět: Chataři- nechávají odpad u tříděného
odpadu na zemi, nejsou žádným přínosem pro
obec, znečišťují les.
Reakce: Musíme rozlišovat slušné a neslušné
chataře. V drtivé většině případů těch, kteří dělají
nepořádek, nejsou samotní vlastníci chat, ale ti,
kterým vlastníci chatku pronajmou nebo půjčí. 
A s tím, že nejsou přínosem, nelze souhlasit,
protože každý, kdo k nám zavítá do obce,
poskytuje přínos pro místní podnikatele, a tím
pádem i pro obec.
 
Podnět: Chodníky, cyklostezka, kompletní
osvětlení- s tím souvisí i problémy na silnicích 
s cyklisty a bruslaři.
Reakce: Plně souhlasíme a samozřejmě pokud
se naskytnou finanční možnosti, tak pro to
uděláme vše, co bude v našich silách. Všichni
víme, že bez dotačních příspěvků bychom tak
velké projekty nemohli realizovat.
 
Podnět: Kvalita vody.
Reakce: V případě jakéhokoliv zjištění
nedostatku kvality vody prosíme ihned volejte 
na obecní úřad nebo starostovi obce.
 
 

Podnět: Vyjadřování a postoj obce k životnímu
prostředí. Nepovolovat nárůst hotelů, kempů a
parkovišť na úkor přírody.
Reakce: Nemáme v záměru zde stavět nové
hotely, ale všichni víme, že zde stojí minimálně 
2 střediska, která už jsou dlouhodobě zavřená.
Tam bychom nebyli proti ničemu, pokud by se
jich ujal investor s dobrým záměrem do
budoucna. Co se týče kempů a parkovišť, 
tak tam bychom až takový problém neviděli,
právě naopak zatravňovací parkoviště 
na Koupališti nebo na Doubravě by řešilo mnoho
nevzhledných situací. Například stojící auta po
loukách a zatravněných plochách, či soukromých
pozemcích.
 
Podnět: Zanedbanost obce, nedostatek
kulturního vyžití, chybějící kanalizace na Přelači.
Reakce: Kanalizaci na Přelači momentálně
řešíme pomocí Domovních čistíren, kulturní vyžití
se neprojeví hned, ale plánují se postupně akce,
jako byl např. Dětský den a zanedbanost obce
bereme, je popsána v bodě 9.
 
Podnět: Občané popíjející alkohol u zastávky 
a obchodu- mohli by kosit travnaté plochy.
Reakce: Perfektní návrh. Děkujeme.
 
 
 Podnět: Tvrdohlavost některých lidí- hospoda to

nezachrání.
Reakce: Musíme se radovat z každého dne 
a tu radost předávat na druhé.
 
Podnět: Chybí pořádný traktor.
Reakce: Nechceme předvídat, ale to by se mohlo
ještě letos změnit.
 
Podnět: Do roku 2018 byly vyasfaltované cesty
jen Polákům.
Reakce: Z pozice současného vedení obce toto
nelze objektivně zhodnotit.
 
 
 

16.

Podnět: Mnoho lidí chce hodně změnit, ale
málokdo se přičiní.
Reakce: Částečně to byla pravda, ale obrovský
klobouk dolů před všemi, kteří nám od podzimu
pomáhají. Je to spousta dobrých lidí, kterým 
od srdce děkujeme. Oni sami nejlíp vědí, 
o koho se jedná.
 
Podnět: Při sečení hřbitova zůstávají špinavé
hroby, nedostatečné sečení obecních ploch.
Reakce: Hřbitov bereme pro příště na vědomí 
a pro letošní rok máme všechny plochy
posekané.
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Podnět: Lidé, kteří chtějí za každou cenu
prosadit svůj názor.
Reakce: Vždy je příznivější výsledek a pocit,
když se o důležitých věcech rozhoduje ve větším
počtu. Tvrdohlavost se nevyplácí.
 
Podnět: Nedůvěra ve staré zastupitelstvo.
Reakce: Záleží na úhlu pohledu každého jedince.
 
Podnět: Že se na všem šetří- nedodělané okolí
kolem dětského hřiště, lavičky, které pouští olej,
zanedbané okolí kolem bývalé školky.
Reakce: Postupně se snažíme odstraňovat
nedostatky a co se týče bývalé školky, tak
prozatím jsme odstranili staré betonové sloupky 
a v plánu máme provést nové oplocení. Oplocení
je žhavé téma pro období jara 2020.
 
Podnět: Nepořádek po těžbě dřeva a kolem cest
odstranit posypový materiál pro odtok vody (pila).
Reakce: Bereme na vědomí- dřevo je už
částečně odklizeno a posypový materiál kolem
hlavní cesty je záležitostí správy silnic- budeme je
kontaktovat.
 
 
 

Podnět: Nelíbi se mi jakým způsobem u nás
proběhly volby. Jak to, že z jedné rodiny jsou dva
členové zastupitelstva. Jeden z nich rozhlašuje
ve svém zaměstnání, jak už je finančně zajištěn.
Ještě nic neudělali!! Jsou tam kvůli penězům?
Reakce: Volby proběhly transparentně, v souladu
se všemi zákonnými předpisy. Kandidovat do OZ
může každý, kdo má trvalé bydliště v obci, dosáhl
věku 18-ti let, nemá zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu trestu či
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Fakt, že občané obce odevzdali hlasy 
v příslušném počtu, který začlenil tyto manželé
oba do OZ, je skutečně jimi neovlivnitelný. Nelze
věřit všem výrokům, které lidé vyřknou. Záleží
také na tom, jak moc oba tyto členy zastupitelstva
znáte, pak musíte vědět, čeho jsou a čeho nejsou
schopni. Stejně je to i s tím, jak uvádíte, že ještě
nic neudělali. Je to úhel pohledu na to, jakou
práci už odvedli. I vy můžete kandidovat 
do obecního zastupitelstva a ukázat svou vlastní
prací, čeho jste schopen/schopna. 
Od stolu v kuchyni – „obrazně řečeno“ – ještě
nikdy nikdo nic v obci neudělal.
 
Podnět: Lhaní, podvody, podrazy s vedením
obce. Špatné vedení 12-ti letého zastupitelstva a
Tomáše Gruszky. Neodbornost, lhostejnost,
špatná komunikace s lidmi a drzost.
Reakce: Na tento podnět už nebudeme
odpovídat.
 
Podnět: Stroje, nic nefunguje hlavně v zimě.
Reakce: V zimní sezóně jsme poslali většinu
zahradní techniky na servis, která už je nyní
funkční. Traktor řešíme nyní.
 
 
 

17.

 
 
Podnět: Posypový materiál u zastávky Dolní
Přelač.
Reakce: Pro další zimu bereme na vědomí.
 
Podnět: Odchod mladé populace za prací a
bydlením.
Reakce: To je ten hlavní důvod, proč je třeba
obec zatraktivnit.
 
Podnět: Založení vlastního sboru, lidové
gorolské kapely.
Reakce: Obáváme se, že s tímto nemůžeme
pomoci.
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veřejné osvětlení, zejména jeho nevhodné
rozmístění, údržba zelených ploch, zastaralé a
poničené kontejnery
důraz na ekologii- vodovod, znečištěná řeka,
nevhodné rušivé stavby
vysekat křoví kolem cest, vyčistit kanály podél
cest, přidat lavičky, údržba hřbitova, možnost
připojení k internetu na Přelači
čištění cest po zimě, vzhled celé obce
parčík k posezení, kulturní žití
v zimě udržovat sjízdnost cest, zvelebit alespoň
střed obce, přidat kontejnery na papír
přístup obce jako takové, např. výzdoba na
vánoce- zaostává oproti jiným obcím
vztahy, pořídit nové stroje, využití rozhlasu
nevím, zvýšení turismu, více investovat do
zeleně
více dětí, obnovit lyžařský vlek na Přelači
pečovatelská služba pro seniory
chování našich občanů, kanalizace pro všechny
změny již začaly a doufám, že budou
pokračovat, je to o každém z nás, oprava
chátrajících budov
restaurace
přestěhovat obecní úřad do školy v přírodě a
obecní úřad předělat na byty
černý kontejner pod "Midas", čistý vzduch
informovanost občanů o financování obce
brzká obnova zeleně za velké množství
vykácených stromů a okolí rybníčka doplnit
lavičky
odstavná parkoviště, relaxační a informační
odpočívadla, vazba na turistiku
jednat s Povodím Odry o opravách potoku
všechno, rozvoj obce a více akcí, aby to přitáhlo
veřejnost, informovanost
pastevecké ohradníky, přístupy k jiným
pozemkům a cestám, jízdní řády- spoj na vlak
přilákat turisty, zaplňovat ubytovací kapacity 

v obci a zrušit stavební uzávěru, naslouchání paní
Drozdové

bohužel myšlení některých zakomplexovaných
lidí asi změnit nelze. Dát na názor mladších lidí,
kteří by chtěli i něco změnit

 
 

Podnět: Odříznutí od světa v zimě.
Reakce: Pracujeme na letošní stabilnější zimní
údržbě.
 
Podnět: Chybí spolehlivá fréza na sníh.
Reakce: Ano chybí, ale nemůžeme vše
najednou.
 
Podnět: Špatné investice minulých
zastupitelstev.
Reakce: Musíme se dívat dopředu.
 
 Podnět: Chybí dny Horní Lomné, Jarmark,
plackový festival, koncert.
Reakce: Začali jsme letos dětským dnem a v
srpnu plánujeme rybí hody. Máme v záměru
stavět na akcích pro Děti (kulig, dětský den) a ve
sportovním duchu.

11.Co by se mělo v obci rozhodně změnit 
dle Vašeho názoru:

celkové myšlení občanů, aby každý nemyslel
jen sám na sebe, ale abychom společně
udržovali obec hezkou
aby netopili občané plasty a nezamořovali
ovzduší a vážili si prostředí kolem sebe
více odpadkových košů
vybudovat chodníky, cyklostezky

 

18.

Podnět: Oplocený areál se slepicemi, skládka
štěrku, neupravená plocha s kontejnery na
Koupališti.
Reakce: Areál bereme na vědomí, skládka štěrku
je v obci zapotřebí. Na příští rok plánujeme
oplocení kontejnerů dřevěným plotem s
betonovým podložím.
 
Podnět: Rozpory: Češi-Poláci, Hasiči-Sportovci,
nepochopení občanů, že pouze jako celek
můžeme fungovat.
Reakce: Souhlasíme.
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12. Co je silnou stránkou naší obce?
Při 12-té otázce bylo spoustu odpovědí totožných a proto jsme Vám vypsali pouze ty odlišné. Pro Vaši
představu jako silnou stránku obce jste bezpochybně nejčastěji zmiňovali přírodu a čistý vzduch. Jako
jednu z variant ji zmínilo 50,5% dotázaných, ale samozřejmě i další odpovědi jsou podloženy na
seskupení silných stránek dle Vašeho názoru.
 
 

Dle Vašich odpovědí bychom preferovali obec jako rekreační a oddychové místo, ale zároveň k tomu
nevyžadujeme cestovní ruch. Bohužel ty dva charaktery jsou k sobě natolik úzce spjaté, že k sobě
neodmyslitelně patří. Pokud bychom je rozdělili, tak by to mělo razantní finanční vliv na celou obec.
Když to vezmeme postupně, tak bez cestovního ruchu nám nepřijedou návštěvníci. Pak tedy můžeme
mít rekreační a oddychové místo jen pro sebe, ale hoteliéři nebudou mít samozřejmě dostatečné
příjmy a proto uzavřou své hotely, propustí zaměstnance a obec zároveň přijde o nemalé příjmy 
z rekreačních poplatků. K cestovnímu ruchu se blízce váže taky kulturně společenská obec, která by
bez něho nepřilákala návštěvníky na případné pořádané kulturní akce.
Další 3 nejlépe Vámi hodnotícími charaktery jsou klidná obec, zelená obec a obec s plnohodnotným
vybavením. Tyto charaktery obcí jsou nádherné na pohled, ale musí být stále finančně podporovány 
z jiných příjmů, protože ani jeden charakter není výdělečně činný a v žádném případě ne ziskový.
Zbývají nám už jenom obec sportu a zemědělská obec, které by nám něco zanedbatelného při
správném hospodaření mohli přinést do obecního rozpočtu. To je ale pouze jehla v kupce sena 
v poměru příjmů k výdajům.
Tento graf bereme na vědomí, ale hospodařit se takto nedá.
 
 
 
 

13. Charakter obce do budoucna- 3 odpovědi
Graf, který je znázorněn níže na první pohled nevypadá nijak zvláštně, ale po důkladnějším shlédnutí
znázorňuje něco, co by obec do budoucna charakterizovalo spíše jako neperspektivní a nerozvíjející se.

19.



Zpravodaj obce Horní Lomná

558366021 obec@hornilomna.eu    www.hornilomna.eu

14. Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití v obci.

15. Jak hodnotíte možnosti společenského vyžití v obci?
Společenské vyžití v obci hodnotí lépe muži než ženy, ale samozřejmě nic nemění na tom, že si
musíme vzít závazek k zdokonalení v tomto směru.

16. Které oblasti by měla obec více podporovat?
Budoucností každé obce jsou bezpochybně děti (v grafu znázorňují 1. válce) a s nimi jsou úzce spjatí
prarodiče(v grafu znázorňují 2. válce), kteří jsou většinou v seniorském věku, ve kterém už často taky
potřebují pomocnou ruku. No a mezi nimi je střední generace, většinou rodiče dětí, kteří mají plány,
chuť tvořit či podnikat a budovat nové věci (v grafu znázorněné 3. válce). Tento graf nám krásně
naznačuje, jak ty třetí téměř vyrovnané válce by měly pomáhat těm druhým a společně dostat ty první
na vrchol.
 

20.
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17. Myslíte si, že se kvalita života v obci za posledních 5 let:
 

18. Kam by prvotně směřovaly finanční
prostředky dle Vašeho mínění? (3 možnosti)
 
 

19. Cítíte se být dobře informováni o dění v obci?
Jsme potěšeni, že se cítíte být dobře informováni o veškerém dění v obci.
 
 

21.
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20. Jaký způsob informování Vám nejvíce vyhovuje?
 
Doufáme, že potvrdíme nadvládu "Lomňánku" co se týče informovanosti i v tomto rozšířeném vydání. 
Těší nás, že jste si oblíbili aplikaci sms pro obce, která je v krizových situacích nejefektivnější, protože
se během chvíle dostanou důležité informace všem členům, kterých už je nyní více jak 100.
Webové stránky obce prošly v zimě kompletní obměnou a letos v létě ještě ze sebe shodily kabát, to
aby bylo vše dokonale vidět. Dle níže uvedeného grafu si už našly své první pozorovatele, což nám
samozřejmě dělá ohromnou radost.
 
 

22.

21. Reakce na otázku č. 21, kde jste mohli
napsat své podněty, stížnosti, či přání.
 
Podnět: Nejdřív jste si rozdělili platy, tento
dotazník jste si vymysleli pro sebe, hodně občanů
to vypsat neumí, někteří to nepíšou vůbec. Místo
vyhodnocování blbostí a nesmyslných otázek
raději ukliďte v obci bordel.
Reakce: Ano, rozdělili jsme si platy, je to
standardní postup po ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce, bez tohoto rozdělení by
nemohl mít plat ani starosta obce. Ano, tento
dotazník jsme si vymysleli pro sebe, protože je
důležité vědět, jak se vám v naší obci žije a jak se
díváte na její budoucnost. Byly sestaveny přímo
pro vás, abyste dostali možnost vyjádřit se k dění
v obci. Jaký je problém, aby ti, kteří si neví rady 
s dotazníkem, požádali někoho o pomoc s jeho
vypsáním? Pokud to někdo nenapsal vůbec,
máme za to, že je mu lhostejná současná 
i budoucí životní úroveň v obci, kde žije. 
 

Z poslední věty zřejmě vyplývá, že pokud nám
záleží na vašem názoru a chceme, abyste jej
vyjádřili nám, ne např. v „hospodě u piva“, tak
jsou to blbosti a nesmyslné otázky. Ano, je to váš
názor a máte na něj plné právo. V obci se uklízí
průběžně celý rok a na větší úklid, kde by se dala
uklidit rozlehlejší část obce společnými silami
(Den Země 27.4.2019), přišlo pouhých 7 lidí.
Mělo by nám všem záležet na vzhledu obce a
každý by se měl přičinit o její zvelebení alespoň 
1 za rok.
 
Podnět: Udržet klidný ráz obce s péčí o zeleň s
přiměřeným turistickým ruchem.
Reakce: Je na zvážení každého z nás, co je pro
koho přiměřený turistický ruch. Určitě zde
neplánujeme pořádat hudební festivaly, nicméně
pozvednout turistický ruch a zvýšit návštěvnost
naší obce bychom chtěli. Samozřejmě bychom
nebyli rádi, kdyby se klidný ráz naší zelené obce
změnil v provoz na dálnici.
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Podnět: Osvětlení cest a chodníku v obci je
nedostatečné. Proč je osvětlený kostel v noci
(všichni vědí, kde se nachází) a třikrát denně
zvoní! Sociální zařízení pro návštěvníky (turisté)
stačí hezká kadibudka. Pálení mokrých větví, listí
apod.
Reakce: Osvětlení cest bychom rádi změnili a
zefektivnili, rozšířili do míst, kde není vůbec.
Budeme sledovat dotační tituly a možnosti
financování vybudování chodníku v obci a
rozšíření sítě veřejného osvětlení a budeme
doufat, že se nám podaří toto alespoň částečně
zrealizovat. Toto je skutečně jedna z priorit, za
níž budeme bojovat. Místní kostel je dominantou,
která neleží jen v srdcích křesťanů, ale i široké
veřejnosti. Společně s pramenem studánky a
přilehlými pozemky je jednou 
z nejvyhledávanějších lokalit naší obce a dle
našeho názoru si tuto pozornost zaslouží.
Děkujeme za podnět k vybudování sociálního
zařízení pro turisty, většinou jim však tyto služby
poskytnou restaurační zařízení. Pokud byste přišli
s konkrétním řešením, budeme rádi.
 
Podnět: Obec není pokryta DVT-2 signálem
pozemního tel. vysílání. Bylo by dobré usilovat o
nápravu.
Reakce: Toto nyní nepatří mezi naše priority.

23.

 
 
Podnět: Preferuji ještě rekonstrukci osvětlení –
nerozptýleně, úsporně, regulovaně.
Reakce: Ano, můžeme potvrdit, že toto je i naším
záměrem.
 
Podnět: Myslím si, že by bylo vhodné se
zamyslet nad obnovením SKI areálu na Přelači,
došlo by ke zvýšení zájmu turistů o naší obec a
obec by na tom mohla vydělat.
Reakce: Ano, SKI areálu je nám velmi líto, obec
nemá dostatek finančních prostředků na jeho
obnovení. Změna by mohla nastat v případě
nalezení vhodného investora pro tuto akci.

Podnět: Podat stížnost na Tzv. Ochránce přírody
za vypuštění vyder a tím vyhubení ostatních
chráněných živočichů (žáby, vranky obecné,
skupina ohrožený druh).
Reakce: Stížnost podávat nebudeme.
 
Podnět: O ledovou plochu by se měla starat
obec.
Reakce: Tato možnost přichází v úvahu pouze v
případě, že v tak již nabitém pracovním procesu
zaměstnanců obce se najde prostor pro to, aby
se mohli věnovat ledové ploše. Pokud bude zima
2019/2020 taková, jak v sezoně 2018/2019, tak to
nepřichází v úvahu.
 
Podnět: Za posledních pár let obec upadla hodně
lidí skončí v Dolní Lomné a dál nejedou, protože
ví, že tu nic není, chtělo by to se zaměřit na turisty,
kteří přinesou finanční přínos obci i živnostníkům.
Reakce: Snad se toto změní vybudováním
cyklostezky a vytvořením vhodných motivačních
prostředků k návštěvě naší obce.

Podnět: Přála bych si v zimě posypání cesty u
autobusové zastávky Dolní Přelač.
Reakce: Vynasnažíme se.

Podnět: Komu a k čemu slouží dřevěná bouda
vedle stánku HZS na výletišti?
Reakce: Nad tímto jsme se rovněž zamýšleli,
aproto jsme se rozhodli ji využít hned dvakrát.
Poprvé byla využita u příležitosti pořádání Dne
Dětí 1.6.2019 a podruhé 5.7.2019 při konání
hasičské soutěže v požárním sportu. Tuto
dřevěnou boudu, jak ji označujete, může využívat
veškerá veřejnost pro pořádání společenských,
sportovních akcí. Můžete si ji pronajmout a využít
k těmto účelům. Nyní je však ještě třeba nutně
dodělat některé komponenty, bez kterých ještě
není zcela komfortní (el. energie, voda, umyvadlo).
Je vybavena dřevěnými lavicemi a stoly pro cca 20
lidí, pecí na placky,
pizza pecí, ledničkou. Je to moc hezký prostor pro
strávení příjemných chvil s rodinou či přáteli.
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Podnět: Fa Manlomka proč stále podniká v Horní
Lomné v domě č. 128, přestože dotace z EU 11
000 000 Kč na seniory byla dána na vybavení a
využití obyvatel domu a ne ke komerčním účelů p.
Kříže Martina.
Občané Horní Lomné by měli mít možnost se
vyjádřit k důležitým věcem v referendu,
Obecní úřad v Horní Lomné by měl objektivně
zveřejnit jak celkově tento dotazník spokojenosti
občanů Horní Lomné dopadl. Proč bývalý starosta
Gruszka některým občanům Horní Lomné nechal
vyasfaltovat cestu až ke dveřím domu a tam kde
to bylo zapotřebí tak se na to vykašlal? Proč nebyl
proveden hloubkový audit po volbách v roce
2018?
Reakce: Fa Manlomka se opakovaně řešila na
zasedání zastupitelstva, pokud potřebujete, přijďte
na obecní zastupitelstvo, můžeme se o tomto ještě
pobavit.
Nyní se žádná velká akce v obci konat nebude, v
případě, že se situace změní, budete včas
informováni. Pokud to bude situace vyžadovat,
budete mít možnost využít institutu místního
referenda. Otázky na pana Gruszku musí být
položeny přímo jemu, nyní již není členem
obecního zastupitelstva, proto nemůžeme
odpovědět. Provedení
hloubkového auditu bylo zvažováno, nakonec od
této skutečnosti bylo odstoupeno ve víře v
seriózní, obětavou a poctivou práci minulého
vedení obce.

24.
 
 
Podnět: Ani v jednom vydání nového Lomňánku,
který ilustrují lidé, co mají školy, jsem nenašel, co
v minulosti bylo vytištěno. Jsou to finance. Starší
občané internetu nerozumí a na OÚ je prostě dojít
problém. Doufám, že v příštím čísle to vytisknete.
Chci vědět, jak nové vedení hospodaří, když
minulé dělalo všechno špatně. Až něco dokážete,
tak potom rozhazujte peníze (např. vánoční
výzdoba OÚ, vánoční strom).
Reakce: Této skutečnosti jsme si vědomi, v
následujícím čísle budou informace o hospodaření
obce zveřejněny. Byli bychom neradi, kdybyste
nám vkládali do úst výroky, které jsme nevyřkli.
Nikdo z nás současných netvrdí, že minulé vedení
dělalo všechno špatně, toto již vykonstruovali ze
vzniklé situace lidé. Také nepotřebujeme nic, jak
vy píšete, „dokazovat“. Každý z občanů si může o
současném stavu obce udělat obrázek sám.
Vánoční výzdoba a vánoční strom patří mezi
standard ve všech okolních obcích. Snažili jsme
se i my tomuto trendu přiblížit a navodit tak v obci
jemnou vánoční atmosféru. Vánoční strom obec
získala darem, nákup ozdob a náklady na jeho
postavení činily cca 6.000,- Kč, přičemž ozdoby
budou využívány i v dalších letech. Ale chápeme,
že nemůžeme mít všichni stejný názor a pohled na
věc.
 

Podnět: Úprava sběrného místa (kontejnery u
zastávky u koupaliště) v případě, že chataři platí
za sběr KO, zamyslet se nad jeho organizací
(pytle nelze dlouhodobě uchovávat – zápach,
hlodavci apod.).
Reakce: V současné době je v řešení nový
systém nakládání s odpady, jenž bude společný
pro několik obcí, které jsou členy Sdružení obcí
Jablunkovska. Jednou z možností je i změna
četnosti svozu odpadů obzvláště v období, kdy je
sezóna a návštěvnost naší obce zvýšena.

Podnět: Kdysi měli občané možnost navštěvovat
bazén na Kyčmolu za zvýhodněných finančních
podmínek – uvítali bychom znovu tuto možnost.
Reakce: Děkujeme za podnět.
 
Podnět: Myslím si, že ideální podoba obce by byla
přírodní obec, která si zachová svůj klid, přírodu,
mohla by se tak víc zaměřit na relaxaci, rekreaci,
sport, ozdravné pobyty v přírodě, čímž by se
přilákali další turisté a vzniklo by více pracovních
míst.
Reakce: Souhlasíme.
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Podnět: 4x ročně veřejná schůze. Vybudování
chodníku od Havraně po obchod pod Sokolku z
bezpečnostních důvodů nutný.
Reakce: Jako veřejnou schůzi chápejme zasedání
obecního zastupitelstva, všichni jste vítání se
svými podněty a názory. Rádi s vámi vše
probereme. Chodník bychom si moc přáli, bude
záležet na vyhlášení dotačních titulů a finančních
prostředcích obce. Není vypracován projekt na
tuto akci, což jsou taky nemalé peníze.

Podnět: „Donutit“ občany, aby si zkulturnili okolí
svých obydlí – stolárna Gawlas, kuří „farma“
Gruszka, upravit prostor vedle autobusové smyčky
u koupaliště – kontejnery atd.
Reakce: Všichni občané by měli pečovat o to, aby
stavem svého pozemku nenarušovali vzhled obce.
Tento fakt je upraven i zákonem o obcích. Donutit
nikoho nemůžeme.

25.

 
 
Podnět: Zbudovat parkovací a odpočinkovu zónu
pod obchodem (nyní sklad dřeva). 
Reakce: Doufáme, že se nám podaří parkovací a
odpočinkovou plochu u obchodu v příštím roce
2020 zvelebit, upravit prostor, kde jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad. Dřevo, které se tam
nyní nachází, bude pořezáno a využito k otopu na
budově s č.p.128.
 Podnět: Prosperita, soudržnost, klidný život v
obci.
Reakce: Prosperovat obec může, jen pokud
budeme držet všichni pohromadě. Je to naším
zbožným přáním.

Podnět: Wourkout hřiště, posilovna, zkrášlení
obce, dny obce Horní Lomná, chybí posypový
materiál u autobusových zastávek, neochotné
sekretářky na obci, běžecké (lesní cesty).
Reakce: Z tohoto výčtu můžeme potvrdit, že
jednáme o turistickém značení lesních cest, které
mohou být určeny i pro provozování běžeckého
sportu. Nad ostatním jsme zatím neuvažovali, dny
obce přímo zavádět nehodláme, ale určitě
chceme alespoň 1 kulturní akci, která by naši
obec nějakým způsobem prezentovala. Letošní
Den dětí byl toho zdárným důkazem. Paní
sekretářky pracují jako každý člověk dle svých
možností a schopností s maximálním nasazením.
Ale chápejme taky, že všichni jsme jen lidé a čas
od času se stane, že nemáme den D.

Podnět: Odstranit ten úžasný kolotoč, který byl
pýchou bývalého starosty.
Reakce: Ano, o jeho havarijním stavu víme,
chceme jej ale opravit a zachovat.

Podnět: Na jaro – podzim také uklidit odpadky
kolem cest, v kempu atd. Udržovat pořádek kolem
dětského hřiště.
Reakce: Snažíme se průběžně.

Podnět: Kulturní a společenské akce se zlepšují,
a tak jít dál touto cestou. Technické vybavení
obce nemohu přesně posoudit, ale asi by
potřebovala obnovu (viz poslední Lomnánek).
Držím palce, jste dobří!
Reakce: Děkujeme. 
 
Podnět: Změnit umístění kontejnérů na tříděný
odpad, ohrazení kontejnérů a udržování
kontejnérů v čistotě. Přidat kontejnér na papír.
Celková úprava parkoviště u obchodu – úprava
povrchu – dlažba a ohrazení parkovací plochy –
zvelebení středu obce. Dát do původního stavu
prostor mezi domem č. 126 a Domem pro
seniory, udělat parkovací místa nebo zatravnit a
uzavřít. Oprava boční cesty vedoucí k obchodu.
Reakce: K těmto podnětům je dáno vyjádření již
výše. Oprava cesty k obchodu bohužel není
možná z finančních prostředků obce, majitelem
této cesty je soukromá osoba. Obec by musela
tento pozemek odkoupit a toto nyní není v jejím
záměru.
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Podnět: Krásné, čisté a klidné prostředí H.Lomné
– je třeba chránit. Nepovolit plynové bomby u
hotelu, špatnou a hlučnou klimatizaci. Čerpání
vody z potoka a nedostatečnou čističku se
septikem.
Reakce: Souhlasíme. Druhou větu nechápeme
zcela přesně, v případě potřeby přijďte
zkonzultovat na OÚ.

Podnět: Alespoň 1x týdně lékař.
Reakce: Zjistíme možnosti.

26.

 
 
Podnět: Obnovit lyžařský areál Přelač. Opravit
schody pod kostelem. Opravit zásobník na hlínu
při kopání hrobů. Údržba křížové cesty.
Reakce: Pro obnovení lyžařského areálu bychom
museli získat vhodného investora, viz. vyjádření
výše. Zásobník na hlínu při kopání hrobů je nyní
již opraven. Podařilo se zrenovovat a opravit lávku
na křížové cestě, udělat novou dřevěnou výplň 
z prken, nyní čekáme na vyčíslení částky
chybějících elementů na jednotlivých kamenných
zastaveních křížové cesty. Po vyčíslení budeme
usilovat o pořízení a dopracování nových
chybějících částí a jejich úhradu z prostředků
Sdružení obcí Jablunkovska. Oprava schodů pod
kostelem se zatím neřeší.

Podnět: Opravit zásobník na hlínu při kopání
hrobů. Udržba křížové cesty, sekání a údržba
plochy kolem studánky pod kostelem.
Reakce: Splněno.

Podnět: Přeji zdravý rozum a pevné nervy! Jinak
spokojený občan.
Reakce: Děkujeme.

Podnět: Přilákat zde více turistů na kulturní akce.
Propagace obce v okolí. Vybudovat více míst k
odpočinku pro turisty, kteří i jen čekají na autobus.
Reakce: Ano, pracuje se na tom.

Podnět: Není vítání občánků, když se dítě narodí.
Reakce: Splněno v pátek 14.6.2019

 
 
Podnět: Třídění odpadů – chybí kontejner na
papír, kontejnery na tříděný odpad a okolí kolem
hyzdí obec, v jiných městech a obcích jsou
kontejnéry nehyzdící obec (ploty kolem,
zapuštění v zemi), sáčky na plasty ke každému
domu (viz. přístup okolních obcí – Mosty,
Hrádek).
Reakce: Bude vyřešeno, doufáme, v příštím
roce, viz. reakce výše.
 
Podnět: V zimě ať se o ledovou plochu stará
obec. Jinak děkuji za doposud odvedenou práci,
za krátkou dobu vašeho vedení jde vidět změna –
změna v dobré. Vím, co se v obci děje a každým
dnem se obec zkrášluje víc a víc.
Reakce: Vyjádření k péči o ledovou plochu viz.
výše.

Podnět: Přejí novému vedení obce hodně štěstí.
Reakce: Děkujeme.

Podnět: Veřejné schůze alespoň 4x ročně. 
V kostele by se měly zrovnoprávnit české mše 
s polskými (hlavní mše o svátcích).
Reakce: Veřejnými schůzemi jsou zasedání
obecního zastupitelstva, jste vítáni se svými
podněty. Zrovnoprávnění mší svatých je nutno
řešit s panem farářem, ne s obecním úřadem. V
tomto nemůžeme pomoci.

Podnět: Zlepšit mezilidské vztahy, hlavně ti, kteří
chodí do kostela.
Reakce: Necháme na zvážení všech.

Podnět: Nová úprava Lomňánku, kterou dělají
studovaní a školení lidé, neinformuje o podstatné
věci. Starší občané internetu nerozumí. Chybí mi
tam informace o rozpočtu obce, jak to bylo v
minulých letech.
Reakce: Informace o hospodaření obce budou
zveřejněny v následujícím čísle Lomňánku.

Podnět: Příjezdová cesta k samoobsluze.
Reakce: Odpověď viz. výše.

Podnět: Workout hřiště, špatný přístup sekretářek
na obci (neochota).
Reakce: Odpověď viz. výše.
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Podnět: Zamezit znečišťování obce, větší
kontrola majitelů penzionů a restaurací. Příklad:
Hotel Kyčmol vypouštějící odpad do potoka.
Reakce: Snažíme se. Hotel Pod Kyčmolem –
máte možnost zaslat podnět k řešení celé situace
odboru životního prostředí a zemědělství, Městský
úřad Jablunkov.

27.

 
 
Podnět: Je to smutné, když se některým lidem
udělaly cesty až ke dveřím nebo i celé nádvoří a
jiní když prší, tak chodí po kostky v blátě.
Reakce: Nelze podat objektivní vyjádření,
současné vedení obce podobné projekty ještě
nevytvářelo.
 
Podnět:Bytová jednotka č. 46 – okapy, hlavní
vchod, kde padá led na hlavu, příjezdová cesta,
plot, v létě údržba trávníku i kolem hlavní cesty.
Reakce: V současné době je již sjednána náprava
okapů, údržby trávníku i ploch kolem hlavní cesty.
Příjezdová cesta a oplocení objektu jsou v řízení,
sháníme finanční prostředky k zafinancování
těchto nutných investic. Mrzí nás tento havarijní
stav. Řešení tvorby rampouchů nad hlavním
vchodem je také v řešení, zřejmě se však ale
bude jednat o mnohem nákladnější investici do
této nemovitosti s ohledem na to, že zde vyplývá
nutnost zrekonstruovat střechu. Řešení tohoto
problémů není jednoduché, ale zabýváme se tím.

Podnět: Taxi senior – úprava a výzdoba obce –
občané obce by se měli možnost vyjádřit k
důležitým věcem a záměrům OÚ H.Lomná
referendem. Nemuselo by dojít k situaci, že se
postaví na hřišti budova pro sportovce za 12 mil.
Kč. A je problém. Za peníze se mohlo koupit plno
věcí pro obec.
Reakce: Taxi senior – vezmeme v úvahu, úprava
a výzdoba obce se řeší průběžně. Referendum
ano, v případě, že to vyplyne ze situace. Budova
na hřišti se řešila na zasedání zastupitelstva obce,
její vývoj se řeší nyní průběžně.

Podnět: Hotel pod Kyčmolem znečišťuje okolní
prostředí – přes cestu teče smradlavá voda z
odpadu do potoka.
Reakce: Viz. výše.

Podnět: Úprava sběrného místa za zastávkou
koupaliště. Občané by měli dbát na úklid okolí
svých chat a obydlí.
Reakce: Odpověď viz. výše.

Podnět: Uvědomte si, že nejen křesťané jsou
obyvateli obce a chovejte se slušně i k ostatním.
Reakce: Necháme na zvážení každého občana.
 
 Podnět: Motivace v třídění odpadů. Možnost
zapojování všech občanů ve vývoji obce. Možnost
alespoň 1x ročně sjednotit důchodce (hudba,
tanec, posezení). Motivace občanů o zkrášlení a
udržení čistoty kolem vlastních domovů. Vylepšit
vzhled a okolí obecního úřadu.
Reakce: Rádi bychom sjednotili důchodce na
kulturní akci 1x za rok. Toto je plánováno na
podzim. Doufáme, že se to podaří zrealizovat. 
O sjednocování občanů a zapojování je do vývoje
obce se snažíme. Děkujeme za podnět motivovat
ke třídění odpadů, během příštího roku bude
realizován nový systém nakládání s odpady. 
 
Podnět: Máme tady dům, o kterém se říká, dům s
péčí o důchodce. Péče není, jen dovoz obědů.
Není to málo? Dovoz léků, odvoz a přívoz k lékaři
(seniortaxi), možná i pečovatelka na zavolání. V
domě bydlí převážně lidi starší 70 let.
Reakce: Je to málo, jsme si toho vědomi. Na
rozšíření služeb péče o seniory budeme pracovat.
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Sponzoři našeho zpravodaje

Relax u Zajonca

+420607846291

+420607846291+420 558 341 622

+420558366015

+420558366058

+420558341003

+420603529671

+42558366016

30.
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Sponzoři našeho zpravodaje

+420724699535

+420732824749

+420605581658

+420558332901

31.
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Sponzoři našeho zpravodaje

MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL

A KONDENZAČNÍCH KOTLŮ NA DOTACE

Periodický tisk územního samosprávného celku Horní Lomná s názvem Lomňánek 2/2019
červenec vydává obecní úřad Horní Lomná se sídlem Horní Lomná č.p. 44, MK ČR E 22443,
vydáván dle potřeby cca 4x ročně, číslován vzestupně. Cena - zdarma, náklad - 200ks. Redakční
rada: Kamil Kawulok, Leona Mikulová, Eva Wolná, Ivona Szkanderová, Ema Podžorská. Grafická
úprava: Eva Wolná. Neprošlo jazykovou úpravou.

32.

Děkujeme všem, kteří se finančně podíleli na vydání zpravodaje a tím
pokryli veškeré náklady s ním spojené.




