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Vážení spoluobčané,
konec roku 2019 se nám nezastavitelným tempem přesouvá
do svého závěru, což také znamená, že máme za sebou první
společný rok v tomto volebním období.
Musím říct, že za tu dobu jsem měl tu čest se setkat s Vámi
všemi občany a to jak při příležitostech obecních, tak ve věcech
osobních a velice mě těší, že projevujete zájem o budoucnost
naší obce. Uplynulý rok byl plný získávání nových známostí a
zkušeností ve všech pracovních odvětvích.
Kromě toho samozřejmě probíhaly různé investice,
které Vám nyní v kostce shrnu.

Článek pokračuje na straně 2.

Zpravodaj obce Horní Lomná

2
Investice
Největší investicí letošního roku (mimo dokončení
budovy „Zázemí pro sportovce“ cca 11 mil. Kč), bylo
pořízení základní výbavy v obci, která se nám jevila po
zkušenostech z minulé zimní sezóny jako velmi
žádoucí. Základní výbavou je myšleno pořízení nového
traktoru Zetor Proxima 120 včetně příslušenství
(řetězy, zadní radlice). Věříme, že tato investice ve výši
necelých 1,6 mil. Kč včetně DPH, bude obci sloužit po
dlouhá další léta a to nejen při zimní údržbě obce, ale
své využití bude mít určitě i v letním období při údržbě
zeleně nebo jako zpoplatněná služba občanům.

Finance
Ke konci letošního roku počítáme s plusovými
hodnotami na bankovních účtech obce.
Dle dosavadního předpokladu by součet všech účtů
obce měl dosahovat hodnoty 3 mil. Kč, které budou pro
příští rok velmi cennou injekcí k plánovaným
investicím.

Kultura
Jedním z našich cílů bylo vytvoření kulturních
podmínek pro občany všech kategorií, a proto jsme
pořádali akce pro děti jako kulig, dětský den.
Sportovcům jsme pomáhali při pořádání hokejbalového
turnaje, fotbalového dne, či štafetového běhu
Mj. byly provedeny:
Hory Bory, hasičům s oslavami 90-ti let od založení
chybějící elektroinstalace a vodoinstalace v altánu s
SDH Horní Lomná. Pro generaci 60+ pořádáme
krbem na výletišti,
přátelské setkání a poslední akcí letošního roku bude
elektroinstalace na velkém dřevěném altánu,
rozsvícení vánočního stromu s živou hudbou, kde si
kompletní elektroinstalace na víceúčelovém hřišti,
budeme moci v předvánoční atmosféře zazpívat při
opravy veškeré obecní zahradní techniky,
horkém svařáku pár vánočních koled a nahlédnout do
nákup nové štípačky na dříví, sypače za traktor,
nových prostor volnočasové místnosti a do prostor ČS
opravy na traktoru Zetor 7245,
včelařů a vyrobit si svíčku ze včelího vosku. Většina
pořízení řeziva na nové oplocení víceúčelového
těchto akcí proběhla či teprve proběhne jako nultý
hřiště pro příští rok,
ročník, ale už nyní víme že v tomto trendu bychom rádi
rekonstrukce lávky na křížové cestě,
pokračovali. Nebylo by to všechno tak jednoduché,
výměna svodů č.p.128,
kdybychom neměli tolik schopných a ochotných lidi
rekonstrukce nebytového prostoru na obecním
kolem sebe a vždy nápomocné sponzory, kteří si jsou
úřadě v 1.NP,
vědomi důležitosti setkávání občanů, při již
obnova kamerového systému na OÚ,
zmiňovaných příležitostech, za což všem srdečně
vybavení volnočasové místnosti č.p.128,
děkujeme.
proveden nákup pozemku cca 5 000 m2 v hodnotě
Na čem se pracuje
necelých 180 tis. Kč, pro budoucí projekt v lokalitě u
Před námi je nyní příprava projektu pro veřejné
rybníku,
osvětlení obce, revitalizace rybníku pod kostelem, dále
nátěr všech aut. zastávek,
budeme pokračovat v záměru příprav projektu
projekty na domovní ČOV k žádosti o dotaci 125 tis.
cyklostezky II. etapy Havraň-Kemp (na I.etapu KÚ D.
Kč,
Lomná- Havraň jsme podali v říjnu tohoto roku žádost
terénní úpravy fotbalového hřiště,
o dotaci na SFDI). Dále připravujeme žádost na
veřejná zeleň v obci, služby jako rozvozy obědů,
Euroregion Těšínské Slezsko v rámci přeshraniční
sms pro občany a samozřejmě další menší
spolupráce s obcí Hažlach pro vybavení budovy se
investice.
zázemím pro sport a také průběžné vyřizujeme 3.výzvu
kotlíkových dotací pro naše občany a také získání
dotačního titulu na vybudování DČOV v lokalitě Přelač.

Vážení občané, mým přáním je, ab každý s é ne říje é s a s ne l ještě před p a m Nového ro a
ne ápi se věc i, k e é j o v ce ém živ ě čas ma čko m . Pro b h Vám všem rád po řál v upřím o t
p ožité k ás é před ánoční ob í ad t , mi r é ne rás ější Vánoční s át a be c b te
ne šťas ější Nový ro 2020.
Se s ečným po r
Váš s a s Kam Kaw
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Bylo nebylo
5.4.2019 požár – děkujeme panu Josefu Gomolovi za
okamžitou reakci a zásah při vzniku požáru v lokalitě
Přelač zapříčiněného zkratem el. proudu.

08/2019 - dar firmy Nehlsen Třinec
Firma Nehlsen Třinec darovala obci 60 tun substrátu,
který byl využit k terénním úpravám ve sportovním
areálu.
24.8.2019 – tradiční fotbalový turnaj ženatí vs
svobodní
Turnaj letos ovládli ženatí výhrou 4:1.
Nechyběla ani výborná gastronomie, konkrétně rybí
hody, které připravil pan Libor Bulawa. O hudební
produkci se postaral náš DJ Filip. Součástí tohoto
sportem nabitého dne byla rovněž ukázka bojového
umění Nippon Jujitsu a také atrakce lidský fotbal a
fotbalové šipky. Tímto děkujeme sponzorům těchto
atrakcí: Stavební firma Zowada Group, Stavofixplus,
Simax omítky, manželé Chytkovi, Relax u Zajonca a
Hutní materiály Jan Cienciala za finanční podporu.

27.7.2019 – fotbalový turnaj v Dolní Lomné
Zástupci fotbalistů z naší obce udatně reprezentovali
Horní Lomnou na jednodenním turnaji, který pořádalo
SSK Dolní Lomná. Z celkového počtu 6-ti mužstev se
naši kluci umístili na úctyhodném 3. místě.
Tímto jim gratulujeme a děkujeme.

09/2019 – zakoupení nového dávkovače chlóru a
oprava čerpadla z jednoho hloubkového vrtu, zdroje
pitné vody. Důvodem nákupu bylo jeho poškození
způsobené el. přepětím po zásahu blesku v blízkosti
vrtu.
09/2019 - uzavření memoranda s obcemi
Mosty u Jablunkova a Dolní Lomná s názvem
„Brána Karpat“
Toto memorandum bylo uzavřeno za účelem získání
finančních prostředků k vybudování společných a
propojených horských turistických a běžkařských tras
mezi těmito obcemi a k rozšíření možností turistického
ruchu v našem regionu.
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Bylo nebylo
7.9.2019 – Písecké dožínky
V tento den byli zástupci naší obce pozváni starostkou
obce Písek, paní Věrou Szkanderovou k účasti na
slavnostním dožínkovém obřadu. Darovali obci Písek
věnec, který byl předem vysvěcen, zúčastnili se
průvodu a důstojně reprezentovali Horní Lomnou
na této kulturní akci.

14.9.2019 – Hory Bory - štafetový běh z Beskyd
na Pálavu
Závod byl dlouhý 350 km a byl rozdělen do 30-ti etap.
2. předávka štafety proběhla u nás ve sportovním
areálu. Z celkových 45 týmů se ti nejlepší prezentovali
časem těsně pod časový limit 30 hodin, zbylá družstva
zaběhla danou trať v rozmezí cca 30-37 hodin.
15.9.2019 – pouť Povýšení svatého kříže.
V tento krásný slunečný den se sešli věřící z Čech,
Polska i Slovenska.

21.9.2019 – Karpatský šerpa - lámání nových
rekordů
Filip Kohut, Marian Kohut a bývalý občan naší obce
Pavel Sikora se blýskli v adrenalinovém závodu na
chatu Skalka, který proběhl dne 21.9.2019 a získali v
něm titul „Karpatský šerpa 2019“.
V čase 0:50:25 zdolali úsek z vlakového nádraží
v Mostech u Jablunkova na chatu Skalka.To by ještě
nezasluhovalo takovou pozornost, kdyby při tom
nenesli na zádech celkem 75 kg, které byly složeny
z plného sudu piva o obsahu 50l a dalšího
příslušenství.

558366021

Tento sud byl pro ně také vítěznou odměnou, o kterou
se doufáme, spravedlivě podělili, i když v tu dobu ještě
zřejmě netušili, že se jeden z nich po pár hodinách
stane novopečeným tátou. Oslava narození dcerky
Pavla Sikory tak proběhla již v předstihu.
Tímto mu také gratulujeme k získání tohoto krásného
titulu TÁTA. Kluci, děláte nám radost.
Ať se daří! Jen tak dál.

28.9.2019 – drakiáááááda na chatě Kamenity
1.ročník akce pro děti a jejich rodiče.
Všichni zúčastnění si to skvěle užili.
12.10.2019 Hokejbalový turnaj o putovní pohár
starostky Dolní Lomné
V Dolní Lomné se uskutečnil již 5. ročník
hokejbalového turnaje, kde byli naší kluci opět v hlavní
roli. Vyjma 3. ročníku, na kterém bohužel chyběli,
získali během všech těchto turnajů v uplynulých letech
celkem 3 x 1. místo a 1 x 2. místo. Letos navíc dokázali
neobyčejný dřevěný putovní pohár obhájit po třech
výhrách a jedné porážce. Hoši děkujem!!!
Doufáme, že budete takto skvěle reprezentovat obec
i v dalších letech a přejeme spoustu úspěchů.

obec@hornilomna.eu
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Bylo nebylo
9.11.2019 výročí 90 let od založení SDH
Horní Lomná
Sbor byl založen v roce 1929:
- český sbor (cca 25 členů) - velitelem Karel Kičmer
- polský sbor (cca 28 členů) - velitelem Jan Korzenny.
V roce 2019 má sbor 52 členů, starostou sboru je
Tomáš Rucki, velitelem jednotky Jaromír Gruszka.

Tento den se nesl ve znamení poděkování všem
členům našeho i okolních sborů, za jejich obětavost a
pomoc bližnímu. Byl také výrazem poděkování
občanům, kteří byli vždy nápomocní, dále sponzorům i
všem bývalým starostům obce, kteří pomáhali SDH,
protože v těžkých chvílích se jim pomoc vracela.
SDH Horní Lomná přejeme mnoho úspěchů, efektivity
a soudržnosti.

Začátek oslavy se uskutečnil v 10.00 hod. u hasičské
zbrojnice. Hosté mohli zhlédnout připravenou výstavu
fotografií z historie SDH Horní Lomná a veškeré
vybavení sboru. Za zvuku hymny v podání dechového
orchestru Jablunkovanka proběhlo nastoupení
jednotky SDH v čele se starostou sboru Tomášem
Ruckim, který následně předal slovo starostovi obce
Kamilu Kawulokovi. Starosta přivítal m.j. sbory
z Mostů u Jablunkova, Dolní Lomné, Jablunkova,
Písečné, Bukovce, Bystřice nad Olší, Vendryně,
Hrádku a Písku. Pozvání přijali také starosta
Okresního sdružení hasičů F-M pan Dalibor Velčovský,
ředitel HZS územního odboru F-M
pan plk. Ing. Vojtěch Nezval. Dále starosta poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě oslav, rekonstrukci
prostorů garáží a také poděkoval za soudržnost celého
sboru dobrovolných hasičů v Horní Lomné, za jejich
dosavadní práci a obětavost.
Hlavním momentem zahájení těchto oslav pak bylo
předání nového praporu SDH Horní Lomná, který
doposud sboru chyběl. Starosta jej předal veliteli
Tomášovi Ruckému. Prapor skvostně navrhla a
vyrobila paní Wasilka Pištovčák a jistě bude dobře
sloužit jako chlouba celého sboru. Prapor byl pořízen
z dotace MS kraje. Následně se všechny sbory v čele
s dechovým orchestrem Jablunkovanka odebrali v
průvodu do kostela na mši svatou, kde pan farář
E. Cokot nový prapor vysvětil. Po mši svaté se hosté
odebrali na slavnostní oběd do Hotelu Salajka.
Milým překvapením byla po obědě historická ukázka
hašení ohně, kterou spustila ruční siréna zapůjčená
sborem z Bukovce.
O samotnou ukázku se postarali mladí hasiči
z družebního sboru Mosty u Jablunkova.
Kontrolovaný požár malé chaloupky byl uhašen
historickou koněspřežkou z roku 1929, taženou
krásným dvouspřežím.
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Informace z obecního úřadu

Co je před námi
26.11.2019 – se ve 12.30 hod. uskuteční přátelské
posezení všech občanů Horní Lomné 60+
v Hotelu Salajka.
Pro pozvané je přichystán oběd, káva, zákusek, krátký
kulturní program a hudba k poslechu i k tanci.
Dovoz na místo i odvoz bude zajištěn po předchozím
potvrzení účasti na akci.

7.12.2019 v 16.30 hod. - Rozsvícení vánočního
stromu
Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí společně
zúčastnit rozsvěcení našeho vánočního stromu,
na malý adventní sraz, který proběhne na parkovišti
u obchodu. Vánoční koledy, a nejen ty, nám přijede
zahrát živá "muzyka“. Nasajeme společně adventní
atmosféru a náladu. Po rozsvěcení se přesuneme
do budovy č.128, kde pokřtíme vznik nového projektu:
"Volnočasová místnost rodinám s dětmi pro vytváření
společných aktivit", za jejíž vznik vděčíme získané
dotaci z prostředků krajského úřadu MS kraje a to v
max. výši 61.309,- Kč. Na rozsvěcení vánočního
stromu získala obec finanční dotaci 20.000,- Kč od
skupiny ČEZ, a.s.

Veřejná zakázka na svoz odpadů ve sdružených
obcích
V průběhu příštího roku 2020 se předpokládá změna
systému nakládání s odpady v naší obci.
V rámci společného projektu několika obcí našeho
regionu byla vyhlášena veřejná zakázka na nového
poskytovatele služby na svoz odpadů v těchto obcích.
V případě úspěšného ukončení této veřejné zakázky
dojde pro občany naší obce k těmto změnám: bude
nastaven nový motivační systém v domácnostech,
který by měl vést ke zvýšení obsahu tříděného odpadu
(plast, papír, sklo) a ke snížení vzniku odpadu
komunálního. Čím více odpadů vytřídíte, tím větší
slevu na místním poplatku za odpady můžete získat.
O podrobnostech vás budeme podrobně informovat.
Oznámení pro drobné vlastníky lesa
Městský úřad Jablunkov (OSSL) zadal zpracování
lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa pro nové
decenální období platné od 1.1.2019 do 31.12.2028.
Tyto osnovy je již možno bezplatně vyzvednout u
Ing. Jaroslava Ježowicze, odbor životního prostředí a
zemědělství. Vlastníci, kteří si osnovy nepřevezmou,
musí hospodařit dle režimu popsaného v lesním
zákoně č. 289/95 Sb.,.
Informace pro občany, zapojené do projektu DČOV
Projekt: „Horní Lomná- čištění odpadních voddomovní ČOV“, bude projednáván na radě fondu
SFŽP v prosinci letošního roku. Fondem jsme byli
vyzváni k doplnění žádosti o dotaci podanou obcí
Horní Lomná v červnu letošního roku.
Požadavky fondu jsme doplnili a nyní budeme
netrpělivě čekat, zda naše žádost uspěje při
schvalovacím řízení všech žadatelů z ČR.
Obecní traktor
Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva
proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového
traktoru pro obec. Dne 25.9.2019 proběhlo dle zákona
otevírání obálek této veřejné zakázky malého rozsahu
(investice do 2.000.000,- Kč), kde tříčlenná komise
vybrala dodavatele firmu Agroservis Hlučín s.r.o.
Dodání nového traktoru by mělo proběhnout v termínu
do 30.11.2019. Celková cena traktoru je stanovena na
1.211.000,- Kč bez DPH.
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Informace z obecního úřadu
Kotlíkové dotace a půjčky na předfinancování
Vzhledem k vysokému počtu zájemců o poskytnutí
kotlíkových dotací ještě stále trvá schvalovací proces
KÚ MSK Ostrava. Všechny žádosti jsme podávali
stejným způsobem a doposud schválené žádosti
našich občanů (poř. č. 256, 3043, 4966) měly 100%
úspěšnost. Pořadové číslo poslední žádosti, která byla
odsouhlasena dne 4.11.2019 je 5535. Další žádosti
našich občanů přijdou, doufáme, brzy na řadu.
Jsou to žádosti s poř. číslem: 5692, 6261, 6369, 6681,
6748, 6906, 7059, 7087, 7094, 7231 a poslední 7246
podaná 13.05.2019 v 10:05 hod., tj. 5 minut po
spuštění a otevření softwaru pro podávání žádostí o
dotaci. Pro ty, kteří již mají své žádosti schváleny a
mají zájem o poskytnutí návratné finanční výpomoci,
přikládáme níže uvedené informace.

Další podmínky NFV, kterými je postup administrace
žádosti, lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí NFV, výše,
způsob vyplacení a splácení najdete na webových
stránkách obce www.hornilomna.eu, případně je
můžete získat u pracovníků obecního úřadu.

UPOZORNĚNÍ pro všechny odběratelé pitné vody
z vodovodního řadu obce Horní Lomná
V úterý 10.12.2019 budou probíhat na vodovodním
řadu obce nutné udržovací práce, v jejichž rámci bude
prováděno jeho odkalování. Odkalování vodovodního
potrubí je povinností provozovatele, vyplývající z
provozního řádu a to v četnosti minimálně 1x ročně.
Bude zahájeno ráno v 7.30 hod. a ukončeno cca
v 17.00 hod. Proces odkalování vyžaduje i vaši
součinnost! Upozorňujeme proto každého odběratele,
aby si pokud možno nejpozději v 7.00 hod. ráno
uzavřel hlavní přívod vody do nemotivosti a to z
důvodu, že voda bude po celý den viditelně zakalená.
Program návratné finanční výpomoci (NFV)
Pokud takto nemůžete učinit, je nutné, abyste zastavili
Tímto programem jsou dány podmínky poskytnutí
alespoň přívod vody do bojlerů, myček, praček a jiných
bezúročné půjčky na výměnu nového zdroje vytápění,
spotřebičů. Případné reklamace či dokonce poruchy
jeho tzv. předfinancování. Žadatelem o NFV může být
na spotřebičích nebudou akceptovány ani jinak
pouze zletilá fyzická osoba, která je vlastníkem nebo
finančně kompenzovány obcí Horní Lomná. Jedná se o
spoluvlastníkem rodinného domu v k. ú. obce
nutný postup a údržbu řadu, vedoucí ke zvýšení kvality
Horní Lomná.
pitné vody. Odkalování vodovodního řadu bude
ukončeno v 17.00 hod. Před opětovným zapnutím
Podmínky:
spotřebičů či hlavního přívodu vody v domě
1. schválená žádost o dotaci MSK Ostrava
doporučujeme nechat odtéct první vodu z kohoutku,
- žadatel dokládá písemné potvrzení KÚ MSK Ostrava
nejlépe demontovat i filtrační sítko na něm, aby mohl
nebo smlouvu
vytéct i nahromaděný kal z jednotlivých přípojek.
2. úhrada všech závazků vůči obci
Předem děkujeme za spolupráci.
3. podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se žadatel nenachází v úpadku či
nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu
nebo tento sám nepodal či nebylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, žadatel dokládá písemné čestné prohlášení.
4. proti žadateli není vedeno exekuční řízení
5. žadatel dokládá písemné čestné prohlášení
6. žádost o poskytnutí NFV podává žadatel od
15.10.2019 nejpozději do 3 měsíců od podpisu
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
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Preventivní článek policie MS kraje
k nakupování před Vánocemi

Včelaři z Lomné mají své zázemí

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost
obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu
potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období
mívají s sebou nakupující také větší finanční hotovost.
Je faktem, že i na psychiku nás všech může mít toto
náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté
chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při
předvánočním nakupování. Pachatelům majetkové
trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží
do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším
momentem, který mohou pachatelé využít, je situace,
kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového
prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před
tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či
spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední
části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace
zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním
videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw.

Díky vstřícnému jednání Obecního úřadu v Horní
Lomné se Základní organizaci ČSV Dolní Lomná
podařilo získat volný nebytový prostor k vytvoření
potřebného zázemí, které všem členům - včelařům
bude sloužit nejen ke společným schůzkám, ale
budeme je využívat také pro různá školení a semináře
pro včelaře i pro včelařskou mládež a pro neformální
setkání „nevčelařů“ zaměřená na problematiku
včelaření pro širší veřejnost. Společné prostory nám
také umožní uskladnit léčiva pro včely v daném
včelařském roce, včelařské pomůcky ve vlastnictví
naší základní organizace i veškerou potřebnou
svazovou dokumentaci tak, abychom dodrželi zákon,
který nařizuje statutárním zástupcům ochranu
osobních údajů podle GDPR. Navíc toto zázemí určitě
usnadní a zjednoduší komunikaci mezi včelaři. Sídlo
našeho včelařského spolku v Horní Lomné v suterénu
bývalé školy v přírodě, č.p. 128, si můžete přijít
prohlédnout dne 7. 12. 2019 od
16.00 hodin. V tomto téměř předvánočním čase jsme
pro Vás přichystali prohlídku našeho zázemí spojenou
Preventivní rady týkající se zabezpečení
s výrobou svíček, kde si navíc můžete také svíčku
rekreačních objektů:
sami vyrobit. Svíčkami, medem a dalšími včelími
- poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí,
produkty si můžete zpříjemnit předvánoční čas i
které by mohlo usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
Vánoce samotné. Protože med je nejznámější včelí
- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby
produkt a určitě všichni znáte jeho příznivé účinky na
(okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho zařízení
lidské zdraví, připravili jsme pro Vás několik informací
zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i
o méně známém včelím produktu, kterým je včelí
elektronickými prostředky,
vosk.
- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci
(elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ odcizení si
CO JE VČELÍ VOSK? Včelí vosk je základním
pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní
stavebním materiálem pro stavění včelích pláství.
čísla hodnotných přístrojů a věcí,
Už v dávných dobách lidé tento produkt dokázali
- objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
využít pro výrobu svící, které byly jediným zdrojem
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní
světla, používali ho k utěsňování škvír nebo
aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která byla
k voskování dřevěného nábytku, který tak chránili před
představena již v loňském roce a na podzim byla
vlhkem. I v dnešní moderní době našel včelí vosk svá
aktualizována, více na:
uplatnění – používá se při výrobě přírodní kosmetiky,
https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikaceje součástí bylinných mastí a krémů, je účinný při
napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
hygieně ústní dutiny anebo se z něj dají vyrobit krásné
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní
svíčky nebo ozdůbky, které se odlévají do silikonových
k ostatním, pomáhat si a také všímat si podezřelých
forem, a svíčky se dají také stočit z voskových
osob či vozidel.
mezistěn.
Článek pokračuje na straně 9.
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Svíčky ze včelího vosku mají spoustu pozitivních
účinků. Při jejich hoření se uvolňují příjemné medové a
esenciální vůně, které provoní celý byt a zpříjemní
večer, uvolní myšlenky, pozitivně dobíjejí energii,
pomáhají při soustředění, přinášejí psychickou
vyrovnanost a vnitřní klid. Navíc hořící vosková svíčka
slouží jako přírodní ionizátor vzduchu a dokáže
neutralizovat nepříjemné zápachy. Zapálená svíčka ze
včelího vosku před spaním přináší klidný a zdravý
spánek, vnitřní klid a dodává pozitivní energii pro další
den. Ze včelího vosku se také vyrábějí speciální ušní
nebo tělové svíčky používané v alternativní medicíně,
kde napomáhají při odstraňování bolesti hlavy či
páteře, pocitů tlaku, stresu nebo podrážděnosti,
regenerují organizmus a mají příznivé účinky také při
léčbě nachlazení nebo při problémech s dýchacími
cestami. Včelí vosk ale má i další uplatnění a využívá
se při výrobě politur na nábytek, štěpařského vosku,
leštících past, v autokosmetice, přidává se do
přípravků na impregnaci textilu, obuvi a kůží, do
ošetření pro antikorozní úpravu kovů nebo při
restaurování obrazů.
Věděli jste, že:
- včelí vosk je nažloutlá hmota s medovou vůní?
- odstín barvy vosku udává druh pylových zrn, kterými
se včely živí a oblast, kde včely žijí?
- včelí vosk taje při teplotě nad 75°C?
- na výrobu 1 kg vosku včely spotřebují asi 3 kg medu?
Tavení vosku je zdlouhavé a pracné a včelaři ho
zpracovávají obvykle v období klidu po zazimování
včelstev. Vosk se získává ze včelích pláství tavením
suchou cestou pomocí slunečního tavidla nebo pomocí
horké vody či páry. Lze jej skladovat neomezenou
dobu a jeho vlastnosti se nijak nemění.
Včely mají v životě naší planety nezastupitelné místo,
ne nadarmo se říká, že „BEZ VČEL TO NEJDE“.
Snad se podařilo touto cestou rozšířit Vaše vědomosti
o jednom z včelích produktů, o včelím vosku.
Miroslav Poništ Předseda ZO ČSV Dolní Lomná
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Včelaři z Dolní Lomné ve Starém
Smokovci

Po krátké chvíli jsme museli náš prostor doslova bránit,
aby nám návštěvníci v mžiku nerozebrali všechny
propagační materiály. Naše prezentace měla
propagační a ne prodejní charakter, měli jsme zde
ochutnávku medu a odlévali jsme i různé ozdůbky z
vosku a voskové svíčky. Hostům a jejich ratolestem
jsme věnovali krásné včelařské učební pomůcky, hry a
další letáčky se včelařskou tématikou. Jelikož se náš
stánek nacházel jako první vedle pódia, měli jsme
možnost slyšet a vidět i všechny vystupující soubory,
které velmi vtipně představoval moderátor celé akce.
Akce měla mezinárodní rozměr, byli zde zástupci ČR,
Ukrajiny, Slovenska a Polska včetně delegací z těchto
zemí. Součástí programu byl i průvod všech
účinkujících na Hrebienok, kterého jsme se bohužel
nemohli účastnit, protože jsme zajišťovali prezentaci
včelařství ve stánku.
Celá akce byla zakončena v 18.00 hod. společným
vystoupením všech účinkujících na pódiu, kde všichni
zazpívali naši Goralskou hymnu. Muzikanti pak hráli po
skupinkách po celém Starém Smokovci, v ulicích bylo
velké množství lidí a dlouho jsme nemohli odjet.
No prostě paráda, "svátek horalů" se vydařil a celou
zpáteční cestu nám tyto melodie zněly v uších.
Před půlnoci jsme dorazili domů a přiznám se, že
přestože únava byla znát, usnout nešlo - tolik dojmů to
v nás zanechalo.
Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat panu starostovi
Horní Lomné za nápad a příležitost, kterou nám
umožnil propagovat a reprezentovat nejenom naše
obce, ale i náš spolek včelařů. Díky patří i
organizátorům této akce ve Starém Smokovci za
skvělou organizaci i za pozvání na další, již 5. ročník
tohoto setkání v roce 2020.

Život spolkový i běžný někdy přináší velká překvapení.
Byl jsem osloven panem starostou Horní Lomné
panem Kamilem Kawulokem, zda bychom se jako
spolek včelařů mohli zúčastnit setkání Goralů ve
Starém Smokovci, a reprezentovat na tomto setkání
naše údolí podél říčky Lomné. I přesto, že to bylo v
termínu 14.9. 2019 a my jsme jako Okresní organizace
ČSV F-M organizovali velkou výstavu a prezentaci
našeho oboru na Slezsko-ostravském hradě v Ostravě,
slíbil jsem, že se pokusíme zvládnout obě akce. Oslovil
jsem i starostku Dolní Lomné paní Renátu Pavlínovou,
které se tato forma prezentace obce líbila. Dostali jsme
velké množství propagačních materiálů obou našich
obcí, se kterým jsme se je vydali zviditelnit pod
slovenské velehory. Po příjezdu do Starého Smokovce
jsme byli příjemně překvapeni perfektní přípravou celé
akce počínaje parkováním a stavbou stánku pro nás
přes elektrické přípojky, registrací, a končící dalšími
potřebnými náležitostmi, které vyžadují nynější zákony.
Po celé své funkční období se setkávám při
organizování různých včelařských akcích s velkým
nedostatkem pomocníků. Byl jsem příjemně
překvapen, kolik ochotných lidí všech věkových
kategorií se zde podílelo na tomto svátku Goralů.
Po ustavení celé naší expozice a vybalení všech
propagačních materiálů začali už od 9.00 hod. náš
stánek navštěvovat hosté. Mnozí byli překvapeni,
z jaké dálky jsme přijeli. Díky počítačové technice jsme
mohli prezentovat včelařství i trošku jinak: promítali
jsme dokumenty ze včelařského prostředí, chovu
včelích matek, výroby mezistěn a ostatních výrobků z
včelího vosku, propagace včelích produktů a jiné.
Milým překvapením byly i návštěvy hostů
z našeho jablunkovského regionu, kteří zde vystupovali Miroslav Poništ - předseda ZO ČSV Dolní Lomná
v kulturním programu. Zdravici nám přišel vyslovit i
starosta Bystřice nad Olší pan Roman Wróbel, který
zde byl se souborem. Vystupovaly zde ještě folklórní
soubory z Milíkova a Jablunkova. Celá akce byla
rozdělena na 3 části, které tvořila přehlídka řemesel,
souborů a prezentace gastronomických specialit
jednotlivých přihlášených obcí. Organizátoři obcházeli
jednotlivé vystavovatelé a také my jsme se mohli
představit před velkým obecenstvem, stručně vysvětlit,
odkud jsme a čím se zabýváme.
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Starostové z Jablunkovska vysadili
z třešní a jilmů Alej obcí
Čtyři vzrostlé sazenice jilmů a 12 třešní ptačích zasadili
starostové z Jablunkovska v lokalitě Panské dvory
jako výraz své soudržnosti. Ve svahu stoupajícím na
Kozubovou teď mají své stromy všechny okolní obce:
Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní i Horní Lomná,
Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, Milíkov,
Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek
i Vendryně. Nápad podpořila Nadace ČEZ, která
darovala na nákup stromů 129 tisíc korun. „Alej nám
pomůže rozčlenit zdejší rozlehlá pole, což sníží
nebezpečí větrné eroze a naopak zvýší biodiverzitu.
Stromy nám prostě pomůžou rozčlenit
monotónní zemědělskou krajinu, ale mají ještě jeden
důležitý význam. Měly by starostům i obyvatelům
všech okolních obcí připomínat, že musíme
pracovat a žít pospolu. Každý starosta je jiný, každá
obec má svá specifika, všichni mají své starosti. Ale
když žijeme pospolu, můžeme se obohacovat a náš
společný gorolský hlas uslyší nejen v Ostravě,
ale i v Praze,“ popsal přínosy nové aleje starosta
Jablunkova Jiří Hamrozi.

Čipování psů
Dle zákona který nabyde své platnosti od 1.1.2020
je povinnosti každého majitele psa, mít svého mazlíčka
očipovaného patřičným čipem.
Pro občany Horní Lomné, kteří doposud takto neučinili,
jsme připravili možnost očipování psa kvalifikovaným
veterinářem p. Wawrzeczkou ve středu 11.12.2019.
Čipování se uskuteční na všech autobusových
zastávkách v naší obci: Doubrava, Havraň, Salajka,
Koupaliště, Dolní Přelač a Horní Přelač.
Čas na jednotlivých stanovištích bude upřesněn
pomocí sms zpráv občanů na základě počtu
přihlášených zájemců na jednotlivých stanovištích.
Hlásit se můžete na tel. 731 062 497 do úterý
3.12.2019.
Cena za očipování psa je 450 Kč a bude se platit na
místě. Každé číslo čipu bude zapsáno do očkovacího
průkazu psa. Pokud majitel psa nevlastní očkovací
průkaz, pak bude také možnost zavedení očkovacího
průkazu přímo na místě za poplatek ve výši 50Kč.
Vzhledem k tomu, že čip se psovi zavádí do oblasti
krku, doporučujeme mít sebou pro psa ochranný
náhubek.

Možnost pronájmu dřevěného altánu na
výletišti
Obec Horní Lomná bude nabízet od příštího roku
dřevěný altán s pecí do pronájmu. Altán je umístěn ve
sportovním areálu a pojme kapacitu 15-20 osob.
Občané si budou moci na OÚ rezervovat altán pro
jakékoliv rodinné, firemní či jiné akce. V rámci
pronájmu mohou využívat zabudovaný gril, udírnu, pec
na pizzu či blachu na placky, dle přiloženého
provozního řádu. Součástí altánu je prodejní pult, stoly,
lavice, lednička a dřez. Výše nájemného na 1 den
(začátek v 9:00 – konec: následující den v 9:00 vč.
úklidu) činí 1 000 Kč + spotřeba elektřiny. Výše
nájemného za 2 a více dnů se bude počítat
následovně: první den 1 000 Kč a každý další den
+500 Kč. K výsledné ceně bude přičtena celková
spotřeba elektřiny.
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Sponzoři našeho zpravodaje

+42558366016

+420603529671

+420558341003
+420558366058

+420558366015

+420 558 341 622
+420607846291

Relax u Zajonca

+420607846291
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Sponzoři našeho zpravodaje

+420558332901

+420605581658

+420732824749

+420724699535
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Sponzoři našeho zpravodaje

MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL

A KONDENZAČNÍCH KOTLŮ NA DOTACE

Děkujeme všem, kteří se finančně podíleli na vydání zpravodaje a tím pokryli
veškeré náklady s ním spojené.
558366021
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