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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po hluchých zimních měsících se k Vám dostal opět místní
zpravodaj „Lomňánek“. Věříme, že Vám poskytne všechny
důležité informace, které budou pro  Vás podstatné.

Již po více jak roce můžeme říct, že Covid byl, je a bohužel
bude! Byly roušky, pomoc s rozvozem potravin, pak
respirátory, testy, ale nic virus nezastavilo. Naopak jen pro
informovanost, po téměř roce, při zavedení povinnosti nosit
respirátory, byla naše obec dle statistik Ministerstva
zdravotnictví ČR, nejhorší v Moravskoslezském kraji v počtu
nakažených na 100 tis. obyvatel. Virus nepodceňuji, to v
žádném případě, mám z něj respekt, ale na druhou stranu je
potřeba brát život takový, jaký je. Důležité je si vážit všeho
kolem sebe. 
Nicméně k obecním věcem. 

Příjmy
Za rok 2020 hospodařila naše obec s příjmy ve výši 10,939
mil. Kč. To znamená, že oproti roku 2019 se příjmy navýšily
o 6,2%. Tato cifra mě vede k faktu, že nechceme být obcí,
která si „stěžuje“ na úbytek finančních příjmů v rámci dílčích
položek (např. poplatek z pobytu, či kulturních akcí) vlivem
krize, ale je potřeba hledět dopředu, netlumit výdaje a
zaměřovat se na získávání příjmů z jakýchkoliv dotačních
možností.

Výdaje
Obec hospodařila v roce 2020 s celkovými výdaji ve výši
8,174 mil. Kč. To znamená, že za daný rok jsme hospodařili
s výsledkem + 2,765 mil. Kč. 

Bankovní účty obce
Stav celkem na bankovních účtech obce k 31.12.2020 byl +
8,61 mil. Kč.
Letošní rok je pro naší obec hlavně investiční. Plánované
výdaje jsou podmíněny hlavně příjmy z dotací a to z
Moravskoslezského kraje, Státního fondu dopravní
infrastruktury, Státního fondu životního prostředí, Evropské
unie a samozřejmě finančními prostředky, kterými obec
disponuje na bankovních účtech. Jednotlivé projekty v rámci
investic tohoto roku jsou Vám podrobněji rozepsány na
následujících stránkách tohoto zpravodaje.

Ještě pro vysvětlení. 
Často zmiňovaným dotazem je prodej starého traktoru Zetor.
V minulém roce byl Zastupitelstvem obce odsouhlasen
prodej v hodnotě 230 tis. Kč bez DPH. Po zveřejnění na
internetové inzerci, se do půl hodiny ozval  zájemce z jižních
Čech, který projevil okamžitý zájem o odkup traktoru. Inzerát
jsme stáhli z nabídky, jelikož zájemce vše směřoval k
zaplacení faktury a odvozu stroje. Ani jsem se nesnažil
hledat důvod, proč zájemce fakturu nakonec neuhradil. Asi
po dvou měsících jeho utvrzování, že si brzo pro traktor
přijede, mi došla trpělivost a Zastupitelstvu jsem navrhl 
 ponechání stroje ještě na následující zimní sezónu. Tak se
taky stalo a nyní po roce se bude traktor stěhovat do
nedaleké Dolní Lomné soukromému zájemci ve stejné
hodnotě 230 tis. Kč bez DPH. Náhradou za něj, plánujeme
pořídit nový, ale menší pro hbitější zimní obslužnost na
užších komunikacích obce, či cyklostezce. Jednalo by se o
mladšího, vzrůstově menšího a méně zdatnějšího „bratra“ k
již novému traktoru Proxima HS 120.  

Vám všem přeji hlavně zdraví, spoustu radostí a život
prožívaný s nadhledem.
Se srdečným pozdravem
Váš starosta
Kamil Kawulok

Poděkování: 
Děkujeme zhotoviteli naší cyklostezky
společnosti M-SILNICE s.r.o za pokrytí
veškerých výdajů spojených s tiskem tohoto
vydání zpravodaje.
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Významná dominanta naší obce, cesta křížová, prochází svou
renesancí

Jak jsme informovali v minulém čísle Lomňánku, byly získány finanční prostředky
z darů okolních obcí a i od dalších soukromých dárců na opravu havarijního
stavu cesty křížové. Nyní vám chceme pouze nastínit, jaké činnosti a práce se
podařilo stihnout do nynějška udělat. Dřevěné kříže byly kompletně obroušeny a
natřeny dvěma nátěry. Piedestaly s kamennými balvany, na nichž je umístěn
obraz jednotlivých zastavení křížové cesty společně s konkrétními texty budou
očištěny zařízením s funkcí vysokotlakového čištění a poté budou natřeny a
obnoveny vhodným nátěrem.  Zhotovení nových písmen, která v dílčích
vyjeveních chyběla, je v režii otce Edwarda.  

Dřevní štěpka a kompost jsou opět připraveny
k odběru pro vás
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Nová budova zázemí pro sportovce již nezeje prázdnotou
V rámci přeshraniční spolupráce naší obce s polskou obcí
Hażlach, projektu „Naše spolupráce v rámci kultury a sportu
sahá až za hranice našeho kraje“, bylo po podpisu smlouvy
započato s postupným vybavováním budovy a zázemí pro
sportovce na výletišti. V současné době máme pořízeny a
instalovány všechny šatní boxy, police, stoly, skříň na
sportovní potřeby a míče a také drobné doplňky inventáře
této budovy (mj. sportovní dresy s logem obce). V rámci
projektu jsme pořídili také venkovní pivní sety – 2 lavičky a
stůl v setu a zahradní party stany pro vytvoření dalšího
zázemí k pořádání kulturních akcí. 
Celý tento probíhající projekt je podporován díky
organizacím Euroregion Těšínské Slezsko/Euroregion Śląsk
Cieszyński, Překračujeme hranice – Przekraczamy granice
2014-2020 a Evropská unie - Evropský fond pro mezinárodní
rozvoj - Integrovaný regionální operační systém.

I letos budete mít možnost si zdarma odvézt kompost k
rozmanitému využití na vašich zahradách. V průběhu měsíce
května bude složen na obvyklém místě – parkoviště pod
kempem. Děkujeme firmě SMOLO za jejich každoroční
poskytnutí daru naší obci.
Shromáždili jsme pro vás také dřevní štěpku, kterou jsme
získali kácením dřevin na parcelách budoucí cyklostezky.  Tu
můžete již nyní nalézt na výše uvedeném místě.
Budeme rádi, když vám dobře poslouží.

Pro splnění všech závazných podmínek projektu máme jako obec povinnost uspořádat 4 kulturně-sportovní akce s
přizváním našich polských partnerů z obce Hażlach. Zda se vše úspěšně zrealizuje, však záleží na aktuálních pandemických
opatřeních v souvislosti s nemocí COVID-19.
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Výstavba cyklostezky v obci se konečně
odrazila ze startovní čáry
V březnu letošního roku bylo předáno staveniště do rukou
realizační firmy projektu, kterou je M-SILNICE a.s. Zřejmě
jste si již nemohli nevšimnout kácení stromů v trase
cyklostezky (mch. zde vznikla dřevní štěpka k odběru) a
počátečních výkopových prací.  Vlivem nepříznivého počasí
byla stavba na několik dní přerušena, nyní je opět v plném
proudu. Dle harmonogramu prací potrvá celá akce od dubna
2021 do 30.9.2021. V rámci výstavby jednotlivých úseků
dojde také k dopravnímu omezení a umístění semaforu v
úseku Halščočka – Doubrava u paní Krzyžankové po dobu
nezbytně nutnou k vybudování 50-ti metrové opěrné zdi.
Doprava bude svedena do jednoho pruhu a bude pouštěna
kyvadlově. Dbejte zde v tomto období, prosím, zvýšené
opatrnosti. Na základě těchto skutečností dojde také k
přesunu kontejnerů na separovaný odpad z místa Relax u
Zajonca na Doubravu.

Víceúčelové hřiště bude doplněno o nové, hezčí zázemí
Nevzhledná dřevěná chatka – zázemí vedle víceúčelového hřiště bude brzy renovováno na nové a hezčí. Jsou nařezány
nové fošny a hranoly, celá stavba pookřeje v novém duchu, aby se sportovci místní i nově příchozí pohybovali v
„kulturnějším“ prostředí.

Náprava škod přírodního živlu je na spadnutí

V loňském roce, konkrétně 19.8.2020, kdy byl vyhlášen 2. povodňový stupeň, byla poškozena opěrná zeď a mostní
konstrukce, která vede na Přelač. Havarijní stav tohoto místa byl konzultován se všemi dotčenými orgány i majiteli pozemků
a bylo rozhodnuto o podání žádosti na MSK kraj Ostrava o individuální dotaci na odstranění škod, vzniklých zvýšením
hladiny vody při vydatném dešti. Naši žádosti bylo vyhověno a obec obdrží na tuto rekonstrukci, či chcete-li opravu celých
500.000,- Kč. Celkové náklady však přesáhnou tuto částku zhruba o 50.000,- Kč. Ty bude muset obec zaplatit z vlastního
rozpočtu. Byla vypracována projektová dokumentace, máme také vyřízeno stavební povolení u příslušného vodoprávního
úřadu MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství. Zbývá ještě vybrat zhotovitele stavby – výběrem byla
pověřena komise viz. Usnesení OZ. Most i opěrná zeď mají být opraveny v termínu do 31.5.2021. 
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Velké poděkování patří sboru dobrovolných hasičů z
Horní Lomné za jejich rychlý zásah při požáru lesa v
lokalitě Palajka.
Hasiči dostali hlášení o požáru dne 27.4. okolo 10,30
hod. Oceňujeme rychlost a kvalitu zásahu naších hasičů,
kdy po příjezdu profesionálních složek, byl už oheň pod
kontrolou a pouze se dohašovalo.

SDH Horní Lomná zasahovala při požáru lesa
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Děti i další občané obce děkují všem angažovaným za opětovné vytvoření ledové plochy 

Jistě nejen příznivci zimních sportů, ale i náhodní přihlížející
by dnes vyjádřili úžas nad tím, jak dokáží tatínkové a další
nadšení muži spojit své síly a vytvořit nádhernou ledovou
plochu, která je vyžitím pro všechny generace. Ať už bruslíte
nebo se jen kocháte pohledem na šťastné dovádějící oči
dětí, z tohoto počinu prostě cítíte radost. Děkujeme kluci za
váš čas, za vaše nasazení, za obětování svého volného
času ve prospěch potěšení druhých. 
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§ desinfekční prostředky sanitární hygieny je nutné
používat velice obezřetně. Likvidují nejen viry a bakterie
v domácnosti, ale spolehlivě i bakterie v čistírně, které
zabezpečují čistící efekt.

§ na kvalitu čistícího procesu v čistírně má negativní vliv
i nepřiměřeně velké množství saponátů a tenzidů při
nárazovém praní prádla (několik praček po sobě v
krátkém časovém intervalu). Rozvrhněte si časově „velké
prádlo“ do několika dnů!

§ kromě chemických činitelů jsou pro dobrou funkci
čistírny ve velkém množství nebezpečné i živočišné tuky
a rostlinné oleje. Svým rozkladem silně okyselují
odpadní vodu a tím vytváří velmi nepříznivé prostředí pro
biologii čistírny.

§ vypouštění velkého množství čisté vody přes čistírnu,
např. z bazénu nebo z akumulace dešťových vod
zpravidla způsobí vyplavení mikroorganizmů do odtoku
mimo čistírnu a tím znemožnění dalšího fungování
čistírny. U vod z bazénu má negativní vliv i bazénová
chemie (chlorovací a stabilizační přípravky).

POZOR na desinfekční prostředky!

POZOR na nepřiměřeně časté praní prádla!

POZOR na tuky a oleje!

POZOR na vypouštění vody z bazénu!

Jak jste si již někteří mohli všimnout, na Přelači započaly
výkopové a stavební práce domovních čistíren odpadních
vod. K předání staveniště došlo dne 1.12.2020, v důsledku
zimního počasí však byly práce odstartovány o něco později.
Samotné užívání u některých DČOV již bylo spuštěno ve
zkušebním provozu. V tomto čísle Lomňánku vám 
 zveřejníme výňatek z provozního řadu těchto zařízení, ve
kterém jsou uvedeny základní povinnosti všech uživatelů. V
případě nedodržování níže uvedených podmínek může
docházet k záměrnému poškozování čistíren. Takto vzniklé
náklady na případné odstranění závad a nutné opravy ČOV
budou v odůvodněných případech ponechány k úhradě
uživateli a majitel obec Horní Lomná nebude přebírat žádnou
finanční zodpovědnost.
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Realizace domovních čistíren ZAHÁJENA, zde je výčet povinností všech budoucích uživatelů

Zde je výňatek z provozního řádu GONAP 5Pa-SD:

Čistírna je určená pro odpadní vody komunálního charakteru
a jsou charakterizovány průměrnými koncentracemi CHSK
<800 mg/l, BSK5 <400 mg/l, Ncelk <70 mg/l, Pcelk <15 mg/l
a hodnotou pH v rozsahu od 6,5 do 7,8. Je třeba, aby
odpadní vody byly čistitelné biologicky a jejich množství a
látkové zatížení odpovídalo výkonu čistírny.
Do čistírny smějí být přiváděny pouze odpadní vody o
složení a koncentracích znečištění odpovídajících platnému
kanalizačnímu řádu. 
Je zakázáno přivádět odpadní vody obsahující látky
závadné, látky ovlivňující nepříznivě čištění odpadních vod
(které zhoršují nebo dokonce znemožňují život a reprodukci
mikroorganizmů, na nichž je funkce biologické čistírny
postavena), látky ovlivňující zpracování kalu a jeho složení
tak, že se mění kategorizace kalu jako odpadu. Dále nemají
být do čistírny přiváděny tuky, odpadní vody obsahující látky
agresivní, narušující konstrukci objektů a technologické
vybavení čistírny a látky hořlavé nebo výbušné. Do
odpadové kanalizace nevhazujte věci a látky, které by mohly
zapříčinit ucpání mamutích čerpadel (např. hadry, igelitové
tašky, zbytky ovoce a zeleniny).

Pro správný chod ČOV a průběh biologického procesu
čištění je důležité, aby nebyly na ČOV přiváděny nárazově
odpadní vody s vysokou koncentrací pracích, čistících a
desinfekčních prostředků. Je vhodné snížit na minimum
použití koncentrovaných desinfekčních prostředků s
vysokým obsahem chlóru a antibakteriálním účinkem (např.
Domestos, Savo, Cilit, apod.). Místo klasických čistících a
desinfekčních prostředků lze použít prostředky označené
jako „Ekologicky šetrné výrobky“ s označením České
republiky nebo „ECOLABEL“ označení Evropské unie.
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V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy
do nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici
je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla!
Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze
speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního
výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k
zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní
pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky
„Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už
přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má
chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen
drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který
začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat
profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a
experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do
ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku
na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy. 
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci
zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. 
On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do
konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8
termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy,
odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu
MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.

Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program
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Informace o důležitých datech dění v obci

Oznamujeme všem chovatelům psů v katastru obce Horní
Lomná, že povinné očkování proti vzteklině proběhne v
pátek, dne 21. 5. 2021
na těchto místech: 
9.00 hod. – rekreační středisko RELAX 
9.10 hod. -  Salajka
9.20 hod. – obchod, autobusová točna 
9.30 hod. - točna Přelač 
9.40 hod. – Pod Kyčmolem. 
Očkování se provádí za úhradu 300,- Kč za psa. Vakcína je
platná na tři roky. 
Vakcinace proti vzteklině je pro psy povinná. Na místě je
možno nechat psa očipovat za úhradu ve výši 450 Kč, příp.
zakoupit antiparazitární přípravky. 
Očkování bude provádět MVDr. Kovář, mobil 773 520 600.
Psi, kteří byli naočkování v minulém roce, nemusí letos k
očkování, platnost vakcíny je 2 roky, tj. do roku 2022.

21.05.2021 – Očkování psů

Do 31.12.2021 – povinnost uskutečnění všech výměn
kotlů v rámci projektu „Kotlíkové dotace“. 
Prosíme, neotálejte s výměnou, administrativa projektu je
časově velmi náročná a na tomto projektu je přímo závislá i
realizace záměru revitalizace našeho rybníčku pod
kostelem a přilehlých pozemků, kde má vzniknout
odpočinková zóna, stezky pro pěší a výsadba nové zeleně.

05.06.2021 – Den dětí – sportovní areál a fotbalové
hřiště.

Připomínáme, že je po dlouhé době znovu v provozu naše
knihovna a volnočasová místnost v budově č.p. 128.
Otevřeno je každý pátek od 16.00 - 19.00. V jiné dny je
třeba si volnočasovou místnost zarezervovat na tel. č.
604378976 /Renata Sobolová, správce/

http://www.virtualnevelektrarne.cz/
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I přesto, že rok 2021 se teprve pomalu přehoupl do svého druhého čtvrtletí, již nyní musíme myslet na jeho konec a rok
příští. V této souvislosti vyvstává otázka: „ Pomůže nám někdo?“ Již léta se do obecních kalendářů umisťují fotky zdejší
přírody, turistických chat, nádherných míst i dřevěných domečků, které v obci máme. Rádi bychom však vytvořili unikátní
kalendář, ušitý tzv. NÁM VŠEM NA MÍRU. 

Vlivem, troufám si říci, že celoplanetárního dění okolo koronaviru, politiky, ekonomiky, vlád velkých mocností a velmocí,
válkám na různých kontinentech, krize ve zdravotnictví a nevím v čem všem ještě, se mnozí z nás – vás, ocitli ve své osobní
krizi a potýkali se jak se zdravotními, tak i s existenčními problémy, které často vedly k velké psychické či fyzické zátěži a ta
také vyústila v „nějakou“ nemoc. Ti, kteří se chtěli léčit prostředky západní medicíny, zvolili tuto možnost. Ti, kteří se rozhodli
léčit se jinými přístupy – bylinky, homeopatika, akupunktura, prostě východňarštinou, si pomáhali takto. Však každý nejlépe
ví, co je pro něj dobré. 

Nás však napadlo, že by bylo fajn, spojit se jako Lomňani v jednotném projektu
kalendáře na rok 2022 a nasdílet si staré dobré babské léčivé rady či recepty ze
zdrojů našich zahrádek, domovů a přírody, které vám – nám – jim – prostě komukoliv
zabírají na různé neduhy. Např. někdo může poslat recept na čaj ze sušeného květu
bezu s příkladem, v čem mu pomohl atd. Jiný může sdělit svůj oblíbený a zaručený
recept na vyprošťovací polévku po flámu či chřipce apod. Máme mezi námi i zdatné
včelaře, pěstitele/lky, kteří jednu radu jistě vysypou z rukávu.
Tyto recepty a rady lomňanských pamětníků shromáždíme zde, na obecním úřadu a
promítnou se v kalendáři na příští rok. Měli bychom celý rok společnou sdílenou
energii „projektu“, kde si alespoň takto můžeme být o krok blíže s vámi se všemi.
Již starý známý lékař Hippokrates tvrdil, že „Zdraví začíná ve střevech“ a „Nechť je
strava tvým lékem a lékem je tvá strava“. Takže co takhle recept na zdravá
BACHORA? 

Doufám, že nás v tom nenecháte a podpoříte nás svými příspěvky. Budeme se těšit. Pozitivní myšlení, vzájemné sdílení,
láska a tažení za jeden provaz posílí soudržnost celé naší obce. 
Mějme se rádi, krásné jaro všem.
Místostarostka obce Leona Mikulová

Pomůže nám někdo?
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Kalendáře 2022

Výdejní místo Zásilkovny už i u nás v Lomné

nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou,
v košíku zvolte doručení na výdejní místo a ze seznamu vyberte Z-BOX
Horní Lomná,
vyčkejte na informaci, že řidič doručil zásilku do zvoleného Z-BOXu,
zásilku si můžete vyzvednou kdykoli, funguje 24/7.

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny tzv. Z-BOX bude instalován při
budově Obecního úřadu v nejbližších dnech. Jak to funguje? 

K otevření Z-BOXu musíte mít staženou aplikaci Zásilkovna. Po příchodu k Z-
BOXu se aplikace automaticky spáruje s vaší schránkou. Pomocí tlačítka v
detailu zásilky ji otevřete. 

Schránky Z-BOXu jsou velikostně rozdělené na 3 kategorie (S, M, L) podle
rozměrů. V případě, že se Vaše zásilka do boxu nevejde, automaticky ji depo
přesměruje na nejbližší vhodné výdejní místo v okolí.

Velikosti schránek jsou následující: S: 45 x 8 x 61 cm, M: 45 x 17 x 61 cm, 
L: 45 x 36 x 61 cm.
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Stránka pro děti
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Schválený rozpočet obce Horní Lomná 2021

Rádi bychom Vás všechny informovali o stálé probíhající
rekonstrukci v Penzionu Bawaria, která se pomalu blíží do
finále. Denně se celý tým Penzionu podílí na tom, aby se
Vám u nás líbilo, dopřáli si výbornou kuchyni, komfortního
ubytování a v neposlední řadě našeho přátelského
personálu. 
Dělí nás pouhých pár týdnu do otevření!!
Neváhejte nás sledovat na sociálních sítích:  Facebook -
Penzion_Bawaria nebo Insagram - penzionbawaria, kde se
dozvíte více o našem OFICIÁLNÍM TERMÍNU OTEVŘENÍ. 
Těšíme se na Vás všechny! Bawaria
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