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Přejeme Vám požehnané vánoční svátky
a v Novém roce 2021 ať zdraví, štěstí a
láska spolu drží krok.
Kolektiv obecního úřadu
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Zpravodaj obce Horní Lomná
Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás při čtení místního zpravodaje v tomto kouzelném předvánočním adventním čase. Upřímně Vám řeknu, že
kdybych v loňském roce u Silvestrovského přípitku věděl, jaký rok nás letos všechny čeká, tak tu skleničku raději ničím
neplním a ještě nezašpiněnou položím zpět na své místo. Prožíváme totiž velmi zvláštní období, které koneckonců často lidi
rozděluje, jelikož jim neumožní trávit čas spolu.
I přes značně nelehkou situaci v každodenním běžném životě jste se zachovali chvályhodně s respektem ke druhým a
zároveň jste pojali dobu s obrovským klidem a nadhledem. Mrzí nás, že jsme neměli možnost se s Vámi setkat osobně na
některé z plánovaných akcí a proto bych Vám rád alespoň takovýmto způsobem za celý letošní rok srdečně poděkoval.
Mimo jiné na obci je letošní rok 2020 hlavně přípravou pro rok následující. Ale i přesto jsme se snažili investovat i letos např.
do zkrášlení obce či podpořit příspěvky na vrtané studny a kotlíkové dotace.
Pro představu vybírám 20 investic obce Horní Lomná v roce 2020, které jsou již téměř za námi:
nákup 15 ks venkovních odpadkových košů (50 tis. Kč)
prořezávka kolem rybníku (40 tis. Kč + práce zaměstnanců a techniky obce)
nové oplocení víceúčelového hřiště (200 tis. Kč)
rekonstrukce dvou bytů na budově č. p. 46 (170 tis. Kč + pokládka podlahy- zaměstnanci obce)
oplocení kolem budovy č. p. 46 (110 tis. Kč + hoblování fošen a nátěr - zaměstnanci obce)
asfaltování zpevněné plochy kolem budovy č. p. 46 (170 tis. Kč)
výstavba nového prodejního stánku na výletišti-je před dokončením (120 tis. Kč)
nové veřejné osvětlení v oblasti Stoligy a nad obecním úřadem směr k Bawarii (330 tis. Kč)
dokončení projektové dokumentace a vyřizování stavebního povolení na 25 domovních čistíren (140 tis. Kč)
nákup domovních a bytových vodoměrů s vodoměrnou sestavou pro odběratelé vody z vodovodního
řadu obce (250 tis. Kč)
vyřizování žádosti o dotaci na cyklostezku ve výši téměř 11,9 mil. Kč vč. zajištění veřejné zakázky na
zhotovitele (300 tis. Kč)
dokončení oplocení kolem budovy zázemí pro sportovce a obnova chodníku u Panny Marie. (30 tis. Kč)
zajištění centrální ČOV proti postupné deformaci plastových obvodových stěn jímky (30 tis. Kč)
zatrubnění příkopu (Lačnovek) a regulace potoka v oblasti Suchý (30 tis. Kč)
projektová dokumentace na plánovaný parčík kolem rybníka (230 tis. Kč)
vánoční výzdoba obce (20 tis. Kč)
v součinnosti s Římskokatolickou farností je zahájena renovace jednotlivých zastavení na cestě křížové
administrativa a součinnost s dalšími orgány státní správy v rámci 1. změny Územního plánu obce
- celkem 22 řešených žádostí
průběžná administrativa žádostí o kotlíkové dotace a bezúročné půjčky občanům
přeshraniční spolupráce s polským partnerem - obcí Hažlach - průběžné vyřizování žádosti o dotaci ve výši
500 tis. Kč na vybavení šaten v zázemí pro sportovce v roce 2021

Jak už jsme naznačili v minulém vydání zpravodaje, tak pro rok 2021 počítáme v příjmech s rozpočtem přesahujícím
37 mil. Kč a ve výdajích přesahujícím 36 mil. Kč. Je to dáno zejména výstavbou cyklostezky, DČOV, bezúročnými půjčkami
občanům na kotlíkové dotace, zpětným využitím finančních prostředků z kotlíkových půjček a přeshraniční spolupráci.
Ke konci letošního roku počítáme s plusovými hodnotami na bankovních účtech obce. Dle dosavadního předpokladu by
součet všech účtů obce měl dosahovat na sklonku roku hodnoty 8 mil. Kč.
Nyní bych si už jen přál, Vážení spoluobčané, abychom všichni vesele a v radosti prožili vánoční svátky a do
Nového roku 2021 vykročili všichni tou správnou nohou.
Srdečně Vás zdraví za celý kolektiv obce Horní Lomná
Váš starosta
Kamil Kawulok
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Zpravodaj obce Horní Lomná
Bylo nebylo

19.8.2020 Povodně v obci
Letošní rok byl, co se týče srážek, určitě nadprůměrný.
Nevyhnuli jsme se ani vyhlášení II. stupně povodňové
aktivity v obci. Nejhorší situace byla v oblasti Přelač a
Kyčmol. Vlivem silného proudu řeky došlo k narušení opěrné
zdi u Přelačského mostu. Požádali jsme Moravskoslezský
kraj o poskytnutí individuální dotace na jeho opravu. Na
rozhodnutí momentálně čekáme. Děkujeme dobrovolníkům z
řad HZS Horní Lomná a všem občanům, kteří v ten den
pomáhali.

29.8.2020 Tradiční fotbalové utkání: ŽENATÍ X SVOBODNÍ
V tento krásný den se sešlo hodně sportovních nadšenců,
fotbalových fanoušků či jen zvědavců.
Z dálky voněly bachora či grilovaná krkovička a žízeň jste
mohli zahnat čepovanou dvanáctkou.

Turnaj byl napínavý, z vítězství se nakonec mohli
radovat svobodní s výsledkem 2:1.
Děkujeme fotbalistům a všem zúčastněným a těšíme se na
další ročník.

5. - 6.9.2020 Štafetový běh z Beskyd na Pálavu Hory Bory
Závod se dělí na 30. etap. Celková délka trasy je 328 km a
závodí tým šesti až deseti běžců. Startuje se v Dolní Lomné
a pokračuje se přes naší obec na Morávku, Javorníky,
Novou Lhotu, Hodonín a Valtice.
Vítězný tým AC GoMango Högner uběhl závod v čase
26 h:18 min.:22 sec.

13.9.2020 Pouť u příležitosti Povýšení sv. kříže
Jako každoročně i letos se u nás přes všechny hrozby restrikcí konala tradiční pouť u příležitosti Povýšení sv. kříže.
Slunečný den nalákal mnoho věřících a návštěvníků na mše sv. konané pod širým nebem. Stánkaři svým sortimentem lákali
nejen děti.

Prodejní stánek na výletišti
Byla dokončena stavba druhého stánku na výletišti, která
bude sloužit především k prodeji občerstvení u příležitostí
konání kulturních akcí v obci.
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19.9.2020 Karpatský šerpa
Proběhl již 6. ročník této akce. Úkolem soutěžících 3 členných týmů je vynést padesáti litrový sud piva od
hasičské zbrojnice v Mostech u Jablunkova na chatu Skalku.
Sud piva i s postrojem váží přes sedmdesát kilo. I letos se
mohly přihlásit dámské týmy, které měly za úkol vynést
patnáctilitrové "štěňátko", ale i tak se váha s postrojem
vyšplhala přes třicet kilo.
Soutěžit mohly i děti, které nesly nosiče zatížené Kofolou.
Z celkového počtu sedmi mužských týmu se naši "lomňanští
borci" - bratři Kohutovi - Marian, Filip a Daniel umístili na 3.
místě. Bravo!

10.10.2020 Hokejbalový turnaj v Dolní Lomné o putovní pohár starostky
Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva. Titul mistra získalo mužstvo z Třince, skvělé druhé místo vybojovali naši kluci a na třetí
pozici se umístila Písečná. Pavel Szkandera byl vyhlášen nejlepším gólmanem soutěže. Gratulujeme a těšíme se na další
ročník soutěže.

25.11.2020 Požár v Dolní Lomné
K požáru vyjely tři jednotky Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Třinec,
Nošovice a Frýdek-Místek, společně s nimi šest jednotek
dobrovolných hasičů – Dolní Lomná, Horní Lomná,
Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Bystřice a Bukovec. Ohněm
byl zasažen celý objekt o půdorysu 15×10 metrů. Hasiči
dostali požár pod kontrolu za 3,5 hodiny, zcela uhašen byl v
ranních hodinách následujícího dne. Bohužel zde byly i
ztráty na životech.
Změny v zastupitelstvu obce
Ing. Eva Wolná podala k 31.8.2020 rezignaci na člena zastupitelstva obce. Důvodem bylo její zařazení na pracovní pozici
referentky obecního úřadu. Novým členem zastupitelstva obce se stal Ing. Pavel Szkandera. Přejeme jim oběma mnoho
úspěšných rozhodnutí pro Lomnou a uspokojivý pocit z dobře odvedené práce..
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Zpravodaj obce Horní Lomná
Co je před námi

Žijeme v době, kdy se omezení z důvodu pandemie COVID 19 dotýká nás všech. Nejenže omezujeme setkávání
s našimi blízkými, ale museli jsme se vzdát i společenských, kulturních či sportovních aktivit. Je nám nesmírně líto,
že jsme letos nemohli zrealizovat II. ročník akce Setkání občanů 60+.
Také letošní Vánoce budou jiné, než jsme zvyklí. Jako celý rok 2020 se ponesou v poněkud odlišné formě. Slavnostní
rozsvěcení vánočního stromku jsme letos museli oželet s ohledem na vládní nařízení.
Nicméně máme také dobrou zprávu a to, že i letos naši obec
vybrali do projektu reklamního partnerství nazvaného
Rozsvěcení vánočních stromů 2020. Skupina ČEZ nás
podpořila částkou 15.000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky
byly využity na nákup osvětlení a vánočních ozdob na náš
obecní vánoční strom a nově jsme vyzdobili světelnými
řetězy i autobusové zastávky. I když jsme se nemohli sejít a
slavnostně zahájit adventní čas, doufáme, že jsme v obci
alespoň zčásti navodili vánoční atmosféru.
Děkujeme tímto skupině ČEZ za její podporu.

Prodej vánočních kaprů
Letošní prodej kaprů bude probíhat v úterý
22.12.2020 od 9.00 – 15.00 na výletišti v centru
obce. Kapry bude prodávat p. Libor Bulawa bez
nutnosti objednání. Samozřejmostí bude i možnost
opracování ryb.

Cesta křížová
Starosta požádal Sdružení
obcí Jablunkovska o finanční
dar na opravu křížové cesty.
Tímto všem členům sdružení,
kteří přispěli finančním darem
na tuto významnou památku
Horní Lomné ze srdce
děkujeme. Po vzájemné
dohodě s naším farářem
poskytne nemalé finanční
prostředky i farnost Horní
Lomná, která na tuto opravu
konala veřejné sbírky.
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Vodoměry
Pro odběratele pitné vody z obecního vodovodu
připomínáme povinnost instalace vodoměru do 31.12.2020.
Vodoměry jsou stále k dispozici na Obecním úřadě.
Pořízení vodoměru hradí obec, instalaci si hradí občané
sami. V příštím roce již nebude možnost odebírání vody
paušálním způsobem. V lednu budou zaměstnanci obce
provádět zaplombování vodoměrů. Na konci příštího roku
(prosinec) občané nahlásí telefonicky, písemně či osobně
stav vodoměru a provede se vyúčtování.

Kalendář na rok 2021
Spolu se zpravodajem dostáváte obecní kalendář na rok
2021. Na každé číslo popisné připadá 1 kalendář. Pokud
Vám kalendář dodán nebude, přihlaste se o něj na obecním
úřadě.
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Poplatky v roce 2021

Přinášíme Vám přehled poplatků na rok 2021, ceny zůstávají stejné jako v roce 2020.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Občané, kteří mají nahlášený trvalý pobyt v obci: 490 Kč.
Chataři, nebo vlastníci nemovitostí, kteří nemají nahlášen trvalý pobyt v obci: 640 Kč.
Splatnost poplatku je 30.6.2021!
Ceny vodného a stočného
Jak už bylo zmíněno v předchozím článku, od roku 2021 již nebude možno odebírat vodu z obecního vodovodu paušálním
způsobem. Cena vodného a stočného se vyúčtuje na základě sdělení stavu vodoměru na konci roku v listopadu případně
v prosinci.
Cena vodného je stanovena na 10 Kč/ m3, cena stočného taktéž na 10 Kč/m3.
U ubytovacích zařízení, popř. firem je cena vodného 15 Kč/m3, cena stočného 15 Kč/m3.
Prosíme občany, kteří doposud neuhradili paušální poplatek za vodné a stočné pro rok 2020, aby tak učinili co
nejdříve. Splatnost poplatku již vypršela. Občany a chataře, kteří vlastní vodoměry, prosíme o nahlášení stavu
vodoměrů během měsíce prosince 2020.

Poplatek z psa
Připomínáme, že od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem.
Sazba poplatku za kalendářní rok je 100 Kč za psa, jehož majitel předložil obecnímu úřadu číslo čipu. V opačném případě
činí roční poplatek za psa 300 Kč u majitelů do 65 let a 200 Kč u majitelů nad 65 let.

"Nebuďte neviditelní"

Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“.
Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na komunikacích zodpovědný přístup. Řidič motorového
vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný a především soustředěný na jízdu. Podzimní období sebou
přináší deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a cyklistů. Stále se najde
mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou
viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních prvků (přívěšky, pásky,
zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na
vzdálenost 200 metrů. A proto na pozemní komunikace vstupuj s vědomím:
„Když jsi vidět je to plus, nesrazí Tě žádný vůz“!
por. Bc. Martina Jablońská
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Dotace

Kotlíkové dotace 3. výzva a bezúročná půjčka žádatelům
V roce 2021 nás čeká výměna kotlů ze smluv, které byly uzavřené s MS krajem v roce 2020.
Doporučujeme všem žadatelům, kterých se to týká, aby se dostavili na Obecní úřad:
k sepsání žádosti o Návratnou finanční výpomoc (půjčku) a příspěvek obce ve výši 10 000 Kč,
předložili kopii smlouvy o poskytnutí dotace od Moravskoslezského kraje
dodali souhlas své banky o inkasu ve prospěch obce Horní Lomná účet 26220781/0100 ve výši přiznané dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje jednorázově bez lhůty,
předložili smlouvu o dílo se zhotovitelem nebo potvrzenou objednávku.
Následně s ním budou sepsané smlouvy o:
návratné finanční výpomoci (půjčce)
poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč, které schválí Zastupitelstvo obce Horní Lomná
Ihned po připsání finančních prostředků na půjčky ze Státního fondu životního prostředí obci budou žadatelům zaslány na
účet půjčky a lze přistoupit k realizaci výměny kotle.

Žadatel nesmí přistoupit k výměně kotle, aniž by dostal půjčku!!
Po realizaci žadatel předloží obci fakturu a prokáže její úhradu (výpis z účtu, nebo stvrzenka při hotovostní platbě).
Následně budou zahájeny na základě platebního kalendáře splátky Návratné finanční výpomoci (půjčky).

Domovní čistírny odpadních vod

Cyklostezka

Ve výběrovém řízení na zhotovitele akce byla vybrána
firma CSK-Invest, s.r.o. Momentálně probíhá uzavírání
smluv s občany o spolupráci při přípravě a realizaci
stavby. Předmětem smlouvy je m.j. poskytnutí zálohy
žadatelem ve výši 20000 Kč vč. DPH. Jedná se o
jednorázovou platbu na údržbu, servis, rozbor, monitoring a
likvidaci kalu na DČOV po dobu 10 let. Předpokládaný
termín realizace čistíren je stanoven na prosinec 2020 –
červen 2021.
Prosíme žadatele, kteří doposud nedodali na OÚ Horní
Lomná podepsanou smlouvu o spolupráci při realizaci
DČOV, aby tak učinili bezodkladně!!!

V minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o
získání dotace na vybudování I. etapy cyklostezky. V říjnu
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, zvítězila firma
CSK-Invest, s.r.o. s nabídkovou cenou 14.090.526 Kč, která
nakonec z výběrového řízení odstoupila. Výběrové řízení
tedy vyhrála firma M-Silnice s druhou nejnižší nabídkovou
cenou 16.990.658 Kč. K nákladům je třeba přičíst cca
1.300.000 Kč na přeložku kabelů CETIN. Trasa cyklostezky
se bude napojovat za řekou Lomňankou v místě, kde
ukončila svoji etapu obec Dolní Lomná. I. etapa bude končit
nad autobusovou zastávkou Havraň v místě bývalého
kempu. Předpokládaná doba ukončení realizace je do 9.
měsíce 2021.

Nové, moderní, úsporné veřejné osvětlení v obci
Na základě získaného dotačního titulu z Programu obnovy a
rozvoje venkova se nám již konečně podařilo zrealizovat
"tzv. pilotní projekt" výstavby 3 ks nových sloupů veřejného
osvětlení v lokalitě obecní úřad směrem ke kostelu kolem
ubytovacího střediska HZS MSK Ostrava. Jedná se o solární
svítidla, která jsou nízkoenergetická a šetrná k životnímu
prostředí. Chtěli jsme tento typ svítidel vyzkoušet nejprve na
menší ploše, abychom zjistili jejich funkčnost a efektivitu pro
případ, že bychom tento typ chtěli využít i v dalších lokalitách
obce. Do konce letošního roku nám zbývá už jen dotáhnout
do konce správní řízení ve věci kolaudačního souhlasu a
závěrečné vyúčtování celé akce. V rámci propagace
zdravého životního stylu si dejte malou večerní procházku a
běžte zhodnotit, zda se nám projekt povedl. Z těchto financí
se podařilo také vyměnit některé staré a nefunkční lampy v
lokalitě Lačnov a zrealizovat nové osvětlení v lokalitě Stoligy.
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Na stopě za hvězdou
V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý
blázen. Jako každý blázen snil i on o tom, že se jednou
stane moudrým. Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo
pozorovat je a při tom žasnout nad nekonečností nebe. A tak
se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvězdu jen králové
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento blázen. "Ta nová
hvězda je jasnější než ostatní", myslel si. "To bude královská
hvězda - narodil se nový vladař! Chci mu nabídnout své
služby. Vždyť jestliže je to král, bude určitě potřebovat také
nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej hledat.
Hvězda mě povede." Dlouho přemýšlel, co by novému králi
mohl přinést darem. Avšak kromě své bláznovské kapuce,
zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu mohl
darovat. A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou
kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné a květinu ve druhé ruce.
První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. Tam
nalezl dítě, které bylo chromé. Plakalo, protože si nemohlo
hrát s ostatními dětmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu
dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potřebuje ji více, než nějaký
král." Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu a
šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi, místo
poděkování, bohatě stačilo…
Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam
nalezl dítě, které bylo slepé. Plakalo, protože si nemohlo hrát
s ostatními dětmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu
dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě
zvonkohru nadšeně rozeznělo a šťastně se rozesmálo, plné
radosti. To bláznovi, místo poděkování, bohatě stačilo…
Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl dítě,
které bylo hluché. Plakalo, protože si nemohlo hrát s
ostatními dětmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti
svoji květinu. Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě si
květinu s úžasem prohlíželo a šťastně se rozesmálo, plné
radosti. To bláznovi, místo poděkování, bohatě stačilo…
"Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude
asi lepší, když se vrátím", pomyslel si blázen. Avšak když
vzhlédl k obloze, hvězda stála na jednom místě a smála se
na něj jasněji než kdykoli předtím. A v tom uviděl cestu k
nějaké stáji uprostřed polí. Před stájí potkal tři krále a zástup
pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten ležel v jeslích malé, bezbranné, chudé dítě.

Maria, která zrovna chtěla na slámu prostřít čisté plínky, se
bezradně rozhlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě
položila. Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné
ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, kadidlo a myrhu, pastýři
pak vlnu, mléko a chléb. Jen blázen zde stál s prázdnýma
rukama. Maria, plná důvěry, položila tedy dítě do jeho
náruče. Tak našel Krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit.
A také už pochopil, proč svoji bláznovskou kapuci,
zvonkohru i květinu rozdal dětem – to proto, aby měl místo
pro Dítě, které mu nyní spolu se svým úsměvem darovalo i
moudrost, po níž tolik toužil…

Stránku pro děti a vyprávění "Na stopě za hvězdou" připravila Ivona Szkanderová.
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Pracovní povinnosti našich zaměstnanců

Z důvodu častých dotazů ze strany veřejnosti a také z
potřeb, vyplývajících od našich zaměstnanců jsem si v tomto
vydání Lomňánku vyčlenil místo pro článek o technických
pracovnících obce, kteří svou oddaností dělají vše pro to,
aby se chod a služby obce neustále zlepšovaly.
Děkuji chlapi!
Pro představu Vám níže popíšu, co všechno je jejich
pracovní náplní a povinností tak, abychom my občané nebyli
omezováni v zaběhnutém rytmu života.

Specifika ročních období:

Jaro:
prořezávky v intravilánu obce (park u rybníka, budoucí
cyklostezka)
zametání zbylého štěrku po zimě na místních
komunikacích
rozmístění truhlíků, odpadkových košů a dalších
předmětů dle potřeby v obci
štípání dříví pro vytápění obecních budov na zimu
návozy hlíny pro květinovou a keřovou výzdobu obce
celková úprava a údržba veřejných prostranství
začátek sečení trávy
nutná údržba a servis strojů (traktor, sekačky na trávu
a další) pro jejich plnohodnotné využití v obci

začátek práce v 5:30
vyčištění košů na nátoku povrchové vody – vodojem
Kyčmol a Opolony
kontrola dávkování chlóru a množství vody v zásobníku,
spouštění čerpadel z vrtaných studní
svoz pytlů s komunálním odpadem 2x týdně (chatařská
oblast)
vyzvedávání jídlonosičů a rozvoz obědů (20 ks) 3x týdně
kontrola funkčnosti obecní ČOV (Doubrava), vyčištění
sběrného koše v nátoku
zametání autobusových zastávek 2x týdně, vývoz
odpadkových košů, sběr případných odpadků
1x měsíčně svoz a návrat popelnic od RD v lokalitách
Louka, Stoligy, kostel
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Léto:
sečení trávy obecních i soukromých pozemků
údržba propustků vodních toků, betonáže, poruchy na
kanalizacích a vodovodech
štípání dříví
příprava zázemí pro kulturní akce v obci
úprava jímacích ploch na vodojemech

Podzim:
štípání dříví pro vytápění obecních budov, které jsou
vytápěny tuhými palivy (dřevem)
sečení trávy
hrabání listí
výmalba garáží a dílny
příprava techniky k zimní údržbě
úklid rozmístěných prvků v obci (truhlíky apod.)
při první sněhové pokrývce- hlavně vytahování aut
nezkušených řidičů z příkopu

Máme 3 pracovníky, kteří si střídají pohotovostní služby
(musejí být neustále připraveni k nástupu do práce) po
týdnech.
Povinnosti pracovníka ve službě po pracovní době, během
noci a o víkendu:
v případě silných dešťů neodkladná kontrola obou
vodojemů a ČOV pro případné zabránění havárii na
tomto zařízení
vytápění bytového domu č.p. 128
sobota, neděle a státní svátky pravidelná kontrola
vodojemů a ČOV
okamžitá pomoc při mimořádných událostech v obci
v zimním období dle potřeby denní i noční plužení,
frézování (2-3 pracovníci)
Prosím ještě, abyste dbali níže uvedených informací, jež
je nutno dodržovat, aby nedocházelo ke zbytečným,
haváriím na obecní ČOV:

Zima:
údržba místních komunikací – plužení, posyp
vytápění obecních budov cca od 5:00 hod. a poslední
přikládka je cca ve 20.00 hod.
doplňování zásob kotelny č.p,.128 naštípaným dřívím
údržba chodníků u obecních budov a autobusových
zastávek
v případě příznivého zimního počasí pracují na výrobě
prvků či předmětů do obecního inventáře (truhlíky,
lavičky, odpadkové koše, hoblování fošen, pokládání
nových podlah v obecních bytech, výroba zámečnických
prvků např. k oplocení

558366021

Opravdu každý spláchnutý vlhčený ubrousek, textil
(popř. jiná hygienická potřeba) doputuje až na ČOV!
Je logické, že si s tím čistírna neporadí.
Zbytky jídla taky nepatří do kanalizace!
Oleje a tuky! Častý problém hlavně v období Vánoc.
Buďme prosím v tomto směru ohleduplní a pouštějme
do kanalizace pouze to, k čemu je určena.
Kamil Kawulok
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Harmonogram svozu odpadů v obci Horní Lomná na rok 2021

Směsný komunální odpad - popelnice 110 l, pytle černé
Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu
nakládky u vozovky), a to v příslušný den svozu na 6.00 hod ráno.

Svoz 1 x za 14 dní

2

Svozový den - pondělí

Svoz 1 x za 3 týdny

3

Svozový den - pondělí

Separovaný odpad
v pytlích papír, plast
Svozový den - středa

28.12.2020 / 11.01.2021 / 25.01.2021 /
22.03.2021 / 05.04.2021 / 19.04.2021 /
14.06.2021 / 28.06.2021 / 12.07.2021 /
06.09.2021 / 20.09.2021 / 04.10.2021 /
29.11.2021 / 13.12.2021 / 27.12.2021 /

08.02.2021
03.05.2021
26.07.2021
18.10.2021

/
/
/
/

22.02.2021
17.05.2021
09.08.2021
01.11.2021

/
/
/
/

08.03.2021
31.05.2021
23.08.2021
15.11.2021

04.01.2021 / 25.01.2021 / 15.02.2021 / 08.03.2021 / 29.03.2021 / 19.04.2021
10.05.2021 / 31.05.2021 / 21.06.2021 / 12.07.2021 / 02.08.2021 / 23.08.2021
13.09.2021 / 04.10.2021 / 25.10.2021 / 15.11.2021 / 06.12.2021 / 27.12.2021

30.12.2020 / 27.01.2021 / 24.02.2021 / 24.03.2021 / 21.04.2021 / 19.05.2021
16.06.2021 / 14.07.2021 / 11.08.2021 / 08.09.2021 / 06.10.2021 / 03.11.2021
01.12.2021 / 29.12.2021
Odvoz od Obecního úřadu Horní Lomná č.p. 44

Sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů
Sobota: 24.04.2021 a 21.08.2021 10.00 - 11.00 hod. u autobusové zastávky Koupaliště.
Advent přichází - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Začíná období adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček. Domácnosti jsou v dnešní době doslova
přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá
varování hasičů dochází každý rok v období adventu k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky
umístěné na adventním věnci. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při
manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každý adventní věnec je určen k zapalování.
Při pořizování adventního věnce je tedy potřeba zjistit, zda se jedná pouze o dekorativní adventní věnec, na kterém se
svíčky nezapalují nebo je adventní věnec upraven tak, aby při dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a
dekorace umístěné na adventním věnci. Na první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že je svíčka
oddělena od chvojí nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na každý adventní věnec, proto vždy před
koupí zkontrolujte návod, který by měl být ke každému adventnímu věnci připojen. Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde
bude adventní věnec se zapálenými svíčkami umístěn. Zapálený adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku.
Rozhodně není vhodné umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením
domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích
souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Dávejte také pozor domácí zvířata
nebo děti, které mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se
může vlivem malé nehody jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku protáhnout na delší dobu, během které se
případný požár snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
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Nabídka pracovních pozic
Penzion Bawaria hledá pro svůj tým
zaměstnance, na pozice:
ŠÉFKUCHAŘ
POMOCNÝ KUCHAŘ
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
RECEPČNÍ
POMOCNÁ SÍLA/ČÁSTEČNÁ
BRIGÁDA
Pokud Vás jakákoliv z pozic zaujala, kontaktujte číslo: 725 934 664, nebo zašlete svůj
životopis na e-mail: svrckova.v@gmail.com.

WELLNESS HOTEL POD KYČMOLEM
Hotel momentálně prochází rekonstrukcí,
předpokládané otevření hotelu i restaurace se
plánuje na 15.1.2021.
Nabídka pracovních pozic:
ŠÉFKUCHAŘ
POMOCNÝ KUCHAŘ
BRIGÁDA
Kontakt pro zájemce o pracovní pozice: P. Odehnal: odehnal@easyshops.cz, 603248501

Nový studijní obor na SŠ Jablunkov - IT v průmyslu
Specialisté na programování strojů a zařízení, průmyslových technologií, webových aplikací nebo například
robotů. Tím vším se mohou stát mladí lidé z celého našeho regionu díky oboru IT v průmyslu. Ten mohou
nově studovat na jablunkovské střední škole a nastartovat tak svou kariéru ve velmi perspektivním oboru. V
roce 2020 otevřela střední škola v Jablunkově nový studijní obor IT v průmyslu, který umožňuje získat
odborné středoškolské vzdělání v jednom z nejvýznamnějších oborů v České republice a na Slovensku.
Informační technologie hýbou dnešním světem. Když se podíváme kolem sebe, téměř ve všem nalezneme
elektroniku, elektronické součástky a samozřejmě software. Z mnoha můžeme jmenovat například domácí
spotřebiče, některé hračky, bezpečnostní a komunikační systémy, automobily, dopravní techniku, stroje a
strojní zařízení a samozřejmě počítače a počítačové vybavení. To vše ale musí někdo naprogramovat a
připravit! Jsme moc rádi, že po dlouhodobé přípravě jsme mohli otevřít nový maturitní obor a nabídnout
budoucím studentům šanci získat vzdělání ve vysoce perspektivním oboru,“ říká Roman Szotkowski, ředitel
jablunkovské střední školy a doplňuje: „Nový studijní obor je tak logickým doplněním našeho
dlouhodobého zaměření na segmenty automotive, stroje a zařízení, dopravu a logistiku a v neposlední řadě
také velmi zajímavou oblast gastronomie a potravinářství.“
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Sponzoři našeho zpravodaje

+42558366016

+420603529671

+420558341003

+420558366058

+420558366015

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

www.hornilomna.eu
obec@hornilomna.eu
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