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Vážení spoluobčané,

Opět Vás srdečně vítám při čtení letního vydání našeho zpravodaje „Lomňánek“.

Jistě se shodneme, že aktuální situaci okolo koronaviru, která se již od zimy odehrává celosvětově, zde

nebudeme nikterak rozebírat, protože cokoliv aktuálního bychom zde napsali, může být zítra případně do

týdne úplně jinak. Proto raději zůstaneme s aktualitami u nás a budeme Vás informovat věcně o dění či

plánech v naší obci Horní Lomná.

Letošní rok je plný většinou „menších“ investic, ale zároveň hlavně příprav pro rok následující, přehnaně

řečeno tzv. „klid před bouří :)“. S přechodem do druhé poloviny letošního roku se pomalu ale jistě rýsuje

plán akcí a investic pro rok 2021.  Možná Vás překvapí částka pro příští rok, kdy plánujeme projekty a

bezúročné půjčky občanům k výměně nevyhovujících kotlů v celkové výši 25,5 mil. Kč. K tomu když

připočteme průměrné roční „neinvestiční“ výdaje obce okolo 8 mil. Kč, tak se nám již nyní rýsuje finančně

náročný rok přesahující částku 33 mil. Kč.  Bezpochyby podstatou úspěchu bude dodržet správné

administrační postupy a podmínky jednotlivých projektů,  protože pouze jejich úspěšné zvládnutí nás bude

dělit od získání již schválených dotačních příspěvků v celkové výši přesahující 19 mil. Kč. Plánované

investice z těchto projektů budou směřovány na vybudování cyklostezky, 25-ti domovních čistíren

odpadních vod a také k bezúročným půjčkám na výměnu nevyhovujících kotlů v rámci 3. výzvy kotlíkových

dotací. Nadšeně musím poděkovat našim pracovitým zaměstnancům obce, všem nápomocným

dobrovolníkům a hoteliérům, kteří vzhledově neustále „šperkují“ svá pohostinství a hlavně Vám občanům

za to, že se pečlivě staráte o své zahrádky, sečete poctivě své pozemky a zkrášlujete tak svá obydlí i

celkový vzhled obce.  Milí občané, rád bych Vám popřál slunečné prožití druhé poloviny letních prázdnin a

školáci, vy ať v září vykročíte do nového školního roku po nezvykle delší absenci tou správnou nohou, s

chutí a s obrovským nadšením.  

Se srdečným pozdravem starosta obce Kamil Kawulok
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Rekonstrukce, opravy, úpravy, údržby
Většina z vás, kteří se pohybujete po centru naší obce,
jste si jistě všimli, že se v něm v průběhu celého
období jara pohyboval vyšší počet pracantů, než jen
techničtí zaměstnanci obce. Na práci v obci se podílelo
opravdu větší množství lidí a také proto mohlo být
zrealizováno tolik oprav a úprav vedoucích ke zkrášlení
a zvelebení obce. 
Došlo k prořezávce keřů, invazivních rostlin a
nevzhledných porostů v okolí rybníčku. 
Podařilo se postavit nové oplocení víceúčelového
hřiště společně s instalací mobilní ochranné sítě. 
Byl postaven nový plot u obecní budovy č.p. 46.
Z hlediska zajištění bezpečnosti všem obyvatelům
tamních bytových jednotek byla tato realizace více než
nutná.
U sochy Panny Marie byla položena nová žulová
dlažba, která jen doplnila krásu tohoto místa.
K přístupu do sportovního areálu ze strany „pod farou“
byla instalována nová vstupní brána, která je
materiálově i barevně stejná s ostatními prvky celého
areálu. Pro váš přehled uvádíme ceny těchto prací, čili
kolik to všechno stálo. 
Oprava oplocení víceúčelového hřiště + mobilní síť
118.702,- Kč, oplocení u budovy č.p. 46, výroba
zinkových sloupků + žulový chodník u sochy Panny
Marie + vstupní brána do sportovního areálu celkem
98.962,- Kč. Celkem tedy 217.664,- Kč.
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Bylo nebylo

Prodej traktoru Zetor
Obec již má připraveny kupní smlouvy k prodeji
„starého“ traktoru Zetor, který bude prodán za cenu
230.000,- Kč novému majiteli.

Bawaria
S radostí oznamujeme, že po dlouhých letech došlo
k prodeji penzionu Bawaria. Noví majitelé nyní hledají
vhodného nájemce objektu, který by zde měl působit
cca 4 roky a starat se o něj do doby než se budou moci
oni sami penzionu věnovat.

Požár
I v letošním roce došlo na jaře k požáru staré, vyschlé
trávy v Horní Lomné. Jednalo se o území v oblasti
Dolní Přelač. Díky všem okamžitě nápomocným
dobrovolníkům se podařilo dostat plameny pod
kontrolu. O celkovou hořící rozsáhlou plochu se  pak
postarali hasiči s SDH Horní Lomná. Děkujeme.

Hasiči
Obec děkuje klukům SDH Horní Lomná za důkladné
vyčištění všech propustků na Přelači.
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Po loňském velkém úspěchu se i letos přes všechna
omezení a podmínky pořádání akcí při koronavirovém
šílenství podařilo zorganizovat ve spolupráci s obcí
Dolní Lomná den plný zábavy pro naše nejmenší. Na
celé akci se podílela spousta skvělých lidí. Velké
poděkování patří hasičům z obou obcí, Svazu českých
včelařů, sportovnímu klubu SSK Dolní Lomná,
dobrovolníkům z řad občanů i přátel naší obce,
sponzorům zábavných atrakcí, všem, kteří připravovali
výborné jídlo a také těm, kteří zajišťovali jeho prodej i
prodej dalšího občerstvení. Díky vám za všechny děti!
A co si užili oni? Zřejmě největší úspěch slavily opět
zábavné atrakce, kterými se letos stal aquazorbing a
bumper balls. Ohlasy na tyto dvě aktivity
byly nesčetné, některým dětem se o nich zdálo ještě
několik týdnů poté. Cituji: “Bylo to mega dobré.
Hustyyyy. Byla to neskutečná legrace. Nejhustší byly ty
koule. Nee, ty batohy na zádech, jak ses nemohl
postavit a musel tě někdo žďuchnout, aby ses vrátil
zpátky na nohy. Jooo, to bylo asi nejlepší. Neeee,
všechno bylo super.“ Takže sami vidíte, že to mělo
obrovský smysl po celé dlouhé karanténě udělat pro
děti tenhle mejdan plný zážitků. Měly radost i ze
soutěží a drobných dárečků, jimiž byly po splnění
daných úkolů odměněny. Celá tato akce stála každou
obec po vzájemném vyúčtování 14.920,- Kč.
Za tu velkou radost to stálo. Těšíme se na příští rok,
který jak doufáme, bude tentokrát zakončen
slibovaným a plánovaným koncertem Adama Ďurici.
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6.6.2020 – Den dětí
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Až do nynějška se obec snažila podílet na organizaci a 
zprostředkování všech sportovně-kulturních akcí v
obci. V současné době však dochází k mnoha změnám
v chodu obce, zejména však proto, že byla schválena
většina žádosti o dotace. S nárůstem administrativních 
činností a povinností vůči plnění podmínek jednotlivých
programů, ze kterých budeme čerpat finanční
prostředky, bude nutno větší část pracovní energie
vydávat tímto směrem. Zároveň již delší dobu
pomýšlíme na to, abychom v obci zřídili oficiální
sportovní klub, který by mohl být samostatnou
jednotkou, čerpající různé nejen zákonem dané výhody
a možnosti dalšího financování rozvoje sportovních
aktivit v obci. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme
někoho z řad vás, občanů, aby se ujal funkce
„organizátora, předsedy, zakladatele, zřizovatele..“
tohoto sportovního klubu. S pomocí při zakládání
můžete počítat ze strany obce i dalších sportovců, kteří
na tomto mají zájem. Již předběžně jsme zjišťovali
podmínky pro založení sportovního klubu v jiných
obcích a nemusíte se toho bát, není to nic složitého.
Jde nám především o to, abychom mohli malými
krůčky jít stále kupředu ve sportovní, kulturní a
spolkové činnosti obce. Je i na vás, jak se nám v tom
bude dařit. Pro vaši inspiraci zde uvádíme odkaz na
webové stránky české unie sportu, kde se můžete
podívat, jaké jsou podmínky vzniku i zániku
sportovních klubů. https://www.cuscz.cz/sluzby-
servis/zalozeni-a-zanik-sk-tj.html  V nejbližší době –
letech by se jednalo zejména o pořádání
hokejbalových akcí, aktivit na běžkách, kolech, turistika
a v případě souhlasu místních dobrovolníků z řad
fotbalistů také o fotbalová klání a turnaje. Prostě o vše,
co nám katastr naší obce a příroda nabízejí. 

26.6.2020 – vaječina SOJ
Ve sportovním areálu a přilehlém zázemí měla Horní
Lomná tu čest přivítat všechny členy Sdružení obcí
Jablunkovska i s dalšími hosty na tradiční každoroční
vaječině. Všem přítomným se areál líbil a věříme, že
budou propagovat toto místo v naší obci tak, aby
mohlo být využíváno i širší veřejnosti.
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11.7.2020 – Hokejbalový turnaj o pohár starosty
Horní Lomné
11.7.2020 proběhl další ročník hokejbalového turnaje
na víceúčelovém hřišti O pohár starosty Horní Lomné. I
přes nepřízeň počasí se ho zúčastnila 4 mužstva –
Horní Lomná, Dolní Lomná starší, Dolní Lomná mladší
a Třinec. Titul mistra letos opět obhájilo mužstvo
z Dolní Lomné starší. Děkujeme dobrovolníkům za péči
o sportovní zázemí, rozhodčímu, že nasadil své
podlomené zdraví všanc a obětoval se i v tomto
chladném počasí a všem účastníkům za skvělou
náladu, kterou od rána šířili.

Co je před námi
22.8.2020 svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční od 10.00-11.00 hod. u
autobusové zastávky Koupaliště

29.8.2020 tradiční fotbalové klání ženatí x svobodní
13.9.2020 pouť u příležitosti Povýšení svatého kříže
18.9.2020 bude v Horní Lomné k dispozici kominík
Martin Martynek z Jablunkova. Případní zájemci o jeho
služby ať se přihlásí do úterý 15.9.2020 osobně nebo
telefonicky na obecním úřadě v Horní Lomné.
26.11.2020 přátelské posezení všech občanů Horní
Lomné 60+ v Hotelu Salajka

VÝZVA k založení sportovního klubu
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Sečení pozemků
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Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na
povinnost sečení trávy a plevele! Při nedodržení této
povinnost dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu hrozí sankce v podobě
pokuty. Pokud nejste schopni si údržbu v podobě
sečení vašeho pozemku zajistit sami, nabízíme Vám
možnost zajištění sečení pracovníkem obecního úřadu.
Tato služba však bude zpoplatněna.

Nové odpadkové koše a lavičky v obci

V obci v současné době dochází k pořízení nového
inventáře do jejího katastru a to z výtěžku z místního
poplatku za pobyt. Část tohoto poplatku byla na
základě rozhodnutí obecního zastupitelstva navrácena
zpět hoteliérům za účelem její investice do zvelebení
vzhledu obce. Na základě návrhů jednotlivých hotelů,
penziónů a restaurací se zastupitelstvo obce usneslo a
odsouhlasilo návrh vložit tuto investici do výroby
nových odpadkových košů v obci a také do pořízení
odpočinkových laviček. Věříme, že se nám podaří toto
zrealizovat ještě letos.

štěpkování porostů do max. průměru 9 cm,
plužení cest a parkovišť nad rámec pravidelné
údržby obce v zimním období,
nově i převoz materiálů na sklopném přívěsu.

250 Kč vč. DPH i pohonných hmot/hod.

první den 1 000 Kč a každý případný navazující
den 500 Kč vč. DPH.

Obec Horní Lomná nabízí tyto služby: 
1. Traktor Zetor Proxima - 750 Kč vč. DPH/hod.

2.  Sečení pozemků křovinořezem nebo sekačkou 

3. Pronájem dřevěného altánu s pecí, grilem pro
rodinné oslavy či firemní akce

Služby můžete objednávat telefonicky: 724 156 986.

Vodoměry

Na obecním úřadě jsou nachystány k odběru vodoměry
do vašich domácností. Připomínáme, že si je můžete
vyzvednout kdykoliv během pracovního týdne. Je
důležité, aby vodoměry byly nainstalovány v každé
domácnosti do konce kalendářního roku 2020.
Úhradu nákladů na jejich pořízení hradí plně obec.
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Cyklostezka údolím Lomné

Veřejné osvětlení

Aby mohly být započaty práce na rekonstrukci a
rozšíření veřejného osvětlení v obci (lokality Lačnov,
obecní úřad, Stoligy), je nutno získat územní souhlas
odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ
Jablunkov. O tento nyní ještě nebylo požádáno,
protože čekáme na poslední podklady, nutné pro
podání žádosti. Celá věc se zpozdila s ohledem na
omezení provozu některých úřadů v době pandemie
koronaviru. Nicméně do konce roku 2020 by měla být
tato liniová stavba postavena – jedná se o úsek od
obecního úřadu směrem k rekreačnímu středisku HZS
MSK až na konec této uličky. Zhotovitel stavby je
vybrán zastupitelstvem obce. Předložení závěrečného
vyúčtování akce KÚ MSK je datován k 31.12.2020.

Po dlouholetých bojích o získání dotace na vybudování
I. etapy cyklostezky jsme se konečně všichni dočkali
kladného verdiktu. Velkou zásluhu na tomto pozitivním
výsledku má bývalé vedení obce, čímž mu také
chceme poděkovat za veškeré kroky, které v této věci
provedlo. Nyní obec čeká na doručení tohoto kladného
rozhodnutí. Po jeho doručení budeme podnikat další
kroky vedoucí k úspěšné realizaci tohoto projektu.
Těšíme se nejen my, ale taky občané okolních obcí,
kteří obce Horní a Dolní Lomná navštěvují pravidelně.
Cykloturistika v našich obcích se tak dalším krokem
přiblíží malému ráji všech cyklistů.
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Přeshraniční spolupráce s obcí Hażlach 

Žádost se všemi náležitostmi byla podána na
Euroregion Těšínské Slezsko a nyní čekáme na
vyjádření. V rámci projektu jsme žádali o vybavení
budovy se zázemím pro sport, jedná se např. o šatní
boxy pro sportovce, police pro umístění sportovního
náčiní, univerzální stoly do šaten a kuchyně, pračka na
praní sportovních dresů a ručníků, sušička prádla,
kuchyně s vybavením, a jiné. 

Přinášíme vám informace o průběhu a dění započatých
projektů, které jsou předmětem žádostí o dotace.

Kotlíkové dotace a rybník s odpočinkovou zónou

S jistotou víme, že všechny žádosti o kotlíkovou dotaci,
které byly podávány prostřednictvím obecního úřadu,
jsou schváleny. Dle programu o návratné finanční
výpomoci obce můžou ti, kdo již mají podepsanou
smlouvu s Krajským úřadem pro MSK, žádat obec o
finance. Náležitosti této žádosti vám budou sděleny na
obecním úřadě. Z těchto finančních prostředků, které
by později měly připadnout zpět obci, bude
zafinancována část projektu rybníku s odpočinkovou
zónou. Aby tento projekt mohl vzniknout, je třeba jej po
zpracování kompletní projektové dokumentace vložit
do systému žádostí dalšího z vhodných operačních
programů životního prostředí a to ještě letos.
V letošním roce je také nutno právě dokončit
projektovou dokumentaci, která by měla být hotova do
konce září 2020, dále pak projekt musí projít
schvalovacím a povolovacím režimem příslušných
správních úřadů a rozhodnutí o povolení projektu musí
do konce roku 2020 nabýt právní moci. Takže máme
co dělat, aby se vše povedlo splnit v termínech, daných
smlouvou a rozhodnutím o poskytnutí dotace.
S realizací výměny kotlů i rybníku s odpočinkovou
zónou je počítáno v příštím roce 2021.

Čistírny odpadních vod v lokalitě Přelač

V současné době je kompletně zpracovaný projekt
čistíren odpadních vod odevzdán na Městském úřadě
Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství –
vodoprávní úřad. Nyní bude zahájeno řízení v celé
věci, tzv. povolovací proces stavby. Během měsíce
srpna 2020 proběhne výběrové řízení na zhotovitele
stavby, ze kterého vzejde i finální částka celého
projektu, potažmo každé dílčí čistírny. K realizaci
staveb ČOV dojde v průběhu příštího roku 2021.

Dotace
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Článek ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ:
DĚTSKÝ DEN SE PŘECE JEN KONAL

Naše základní organizace včelařů v Dolní Lomné se
organizačně podílela na dětském dnu, který se
uskutečnil dne 6. června 2020. Starosta Horní Lomné
p. Kamil Kawulok a předseda naší ZO ČSV Dolní
Lomná p. Miroslav Poništ byli asi jediní, kteří věřili, že
se akce uskuteční, protože její přípravu provázela
mnohá vládní omezení související s koronavirovou
pandemií a o povolení akce se rozhodlo jen pár dní
před jejím uskutečněním.  I přes nepříznivé předpovědi
nakonec nezklamalo ani počasí a sluníčko provázelo
návštěvníky po celý den.  Akce proběhla v krásném
areálu sportovního hřiště u nově postaveného objektu
Obecního úřadu Horní Lomná. 

Jeho prostory nám zastupitelstvo obce poskytlo k
prezentaci včelařství a včelích produktů. Podél budovy
byly rozmístěny vzdělávací tabule včetně kompletního
úlu. Uvnitř byla vyčleněna místnost na promítání
vzdělávacích filmů ze života včel a způsobu včelaření a
v dalších prostorách byly vystaveny různé typy úlů,
včelařského nářadí a pomůcek včetně včelařských
kombinéz. Zde si mohly děti přivonět k pravému
včelímu vosku ze slunečního tavidla nebo si vyzkoušet,
jak se dříve vytáčel med v ručním medometu. 
 Proběhla zde i soutěž o nejlepší med a nejkrásnější
perník. Návštěvníci včelařské expozice měli možnost
ochutnat několik druhů medu a vybrat z nich ten, který
jim nejvíce chutnal. Z vystavených, krásně zdobených
perníků z medového těsta pak hodnotili ten
nejkrásnější. Kromě čerstvě vytočeného jarního medu
bylo zde možno zakoupit i svíčky a ozdoby z včelího
vosku, medovinu, propolis a pyl. 

Kromě prodeje těchto včelích produktů jsme se 
 rovněž podíleli na gastronomickém zážitku
návštěvníků, a to medovinou v pozdním odpoledni a
hlavně výborným gulášem v režii člena Výboru okresní
organizace ČSV FM p. Jaroslava Bartáka, kterému
touto cestou děkujeme  stejně jako p. Věře
Cholavové, zástupkyni Okresní organizace ČSV FM,
která organizovala přípravu a průběh naší expozice.
Nemalý dík patří samozřejmě i včelařům ZO Dolní
Lomná, kteří aktivně pomáhali při přípravě a
organizaci akce: p. ing. Zdeněk Peter, Bc. Miroslav
Poništ, Alois Sikora, Jaroslav Seidel, Pavlína
Smetanová, Miroslava Bocková a Renata
Szotkowská. Děti, které se zúčastnily dětského dne,
obdržely u prezentace kartičku na devět zábavných
disciplín, z nichž dvě pro ně připravili naši včelaři. Po
jejich absolvování na základě předložené a vyplněné
kartičky s potvrzenými disciplínami dostaly od včelařů
hodnotný balíček, který obsahoval skleničku medu a
svíčku z pravého včelího vosku, a také propagační
materiál, např. časopis Včelařství, letáčky k včelím
produktům a omalovánky pro děti, který na vedení
ČSV zajistil a dodal předseda naší ZO.  
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Na balíčky pro děti a na ceny do soutěží byla včelařům
přislíbena finanční podpora z Moravskoslezského kraje
náměstkem hejtmana p. Ing. Jaroslavem Kaniou, který
se nakonec naší akce z osobních důvodů nemohl
zúčastnit. Vzhledem ke stávající situaci s ní
souvisejícím omezením a pozastavením dotací naše
ZO ČSV neobdržela finanční prostředky z MSK, a byli
jsme nuceni oslovit a požádat o finanční podporu jiné
sponzory, díky kterým jsme mohli soutěžící patřičně
odměnit.  V této situaci nám se zprostředkováním a
komunikací s těmito subjekty velmi pomohl bývalý
náměstek hejtmana MSK p. Martin Sikora, kterému za
to patří velký dík, stejně jako Okresní organizaci ČSV
Frýdek-Místek, která nám také poskytla finanční
podporu. Krásné prostředí a vynaložené úsilí
organizátorů tak přispěly k nevšednímu zážitku
přítomných dětí a jejich rodičů, a my včelaři doufáme,
že jsme svou expozicí rozšířili jejich znalosti o chovu
včel a alespoň u některých z nich vzbudili zájem o
včelaření. Poděkování patří vedení obou obcí, Horní
Lomné i Dolní Lomné, SSK s jejím předsedou p.
Martinem Lasotou a místním SDH, kteří společně
zajistili většinu soutěží a postarali se o jejich hladký
průběh. Dětského dne se zúčastnil také redaktor
časopisu Včelařství p. Petr Kolář, který nám celou akci
nafotil a zpropagoval na stránkách ČSV. Redaktor
Blesku CZ natočil rozhovory našeho předsedy s našimi
dvěma včelaři – jubilanty, s p. Ludwikem Jurzykovskym
z Dolní Lomné, kterému je neuvěřitelných 99 let, a p.
Pavlem Kohutem z Horní Lomné, který letos oslavil své
95. narozeniny. Tito naši kolegové i přes svůj vysoký
věk ještě včelaří a práce se včelami je provázela po
celý jejich život. Určitě jim patří náš obdiv a přání
pevného zdraví do dalších let! Ještě jednou chceme
poděkovat všem, kteří se postarali o organizaci tohoto
dne, všem návštěvníkům za účast a těšíme se na
podobné setkání v příštím roce u příležitosti oslav k
výročí 90. let od založení naší ZO ČSV Dolní Lomná.
  
Za ZO ČSV Dolní Lomná 
Předseda Miroslav Poništ 
Místopředseda ing. Zdeněk Peter

8 Zpravodaj obce Horní Lomná

obec@hornilomna.eu     www.hornilomna.eu

Ukázka prací  zaměstnanců obce Horní Lomná



558366021

Charita Třinec rozšiřuje služby, k asistenční službě
otevírá také „Poradnu pro pečující“ 

Charita Třinec otevírá od června 2020 „Poradnu pro
pečující“, v níž bude poskytovat zdarma poradenské
služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením či
osoby, které o ně pečují. Jestliže se doma staráte o
svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, využijte
nové poradny na ul. Přátelství 1009 na Kamionce v
Třinci (budova bývalé pošty), kde funguje Charitní
bazárek a jeho součástí je nyní i poradna nebo si
domluvte individuální konzultace v domácím prostředí.
Charita Třinec pomáhá svým klientům asistenční
služby, jejich rodinným příslušníkům a dalším
pečovatelům, kteří se starají o osobu blízkou a mnohdy
se v závažné situaci sami ocitají. Během nouzové
stavu se zaměstnanci Charity sami zapojili a za
podpory dobrovolníků přebudovali jednu velkou 
místnost v prostorách Charitního bazárku na Kamionce
v Třinci a od června zde bude fungovat „Poradna pro
pečující“. Budou zde probíhat individuální i skupinové
ukázky péče o nemocného nebo seniora, praktické
poradenství a nácvik péče.  „Dlouhodobé poskytování
péče je fyzicky a psychicky velmi náročné, pečující
nemají čas na svůj osobní život, což vede ke zhoršení
jejich zdraví, těžko lze být najednou v práci i pečovat,
dochází ke kolizím v rodině, k nejistotě z budoucna 
nebo ze zdravotního stavu opečovávaného“, vysvětluje
paní Magdalena Kněžíková, vedoucí charitní asistenční
služby. Lidem, kteří pečují o osobu blízkou, nabízí
Charita Třinec službu osobní asistence, aby si mohli při
neustálém pečování odpočinout. „Víme velmi dobře, v
jak složité situaci se tito pečující nacházejí, jejich práce
je nesmírně záslužná, i když společensky nedoceněná,
proto jim chceme pomoci, buď odlehčením služby
charitní osobní asistenční službou, nebo komplexní 
podporou v Poradně pro pečující“, popisuje vedoucí
charitní asistenční služby. Sociální pracovník poradny
radí, jak se na péči o blízkou osobu připravit, co je
důležité zařídit, předvede, jak se správně používají
kompenzační pomůcky a vysvětlí zásady správného
polohování na lůžku. Pomůže pečujícím zorientovat se
v systému dávek, s vyřízením invalidního důchodu,
dávek pro osoby se zdravotním postižením a také se 
spoustou dalších záležitostí, které se s péčí o osobu
blízkou pojí. 
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Nová poradna sídlí v Třinci na Kamionce, ulice
Přátelství 1009.  Otevřeno má ve středu od 9 do 11
hodin. 
Kontaktní osobou je Bc. Marta Bezecná.
Podrobnější informace lze najít na webových, případně
facebookových stránkách Charity Třinec. 
Na financování Poradny pro pečující se podílí
Moravskoslezský kraj.
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Relax u Zajonca

+420607846291
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+420603529671

+42558366016
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Chata Lačnov příjme
do svého týmu číšníka/

číšníci na HPP.
Případní zájemci hlaste
se na tel.č. 558366015
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+420558332901
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MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL
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Děkujeme všem, kteří se finančně podíleli na vydání zpravodaje a tím pokryli
veškeré náklady s ním spojené.


