
Lomňánek

Zpravodaj obce 
Horní Lomná 2/2021      



558366021 obec@hornilomna.eu     

Zpravodaj obce Horní Lomná

www.hornilomna.eu

2.

Vážení spoluobčané,

v průběhu letošního roku se událo mnoho věcí, nyní se budu snažit vám je v krátkosti shrnout v tomto teprve druhém a
zároveň posledním vydání zpravodaje Lomňánek v roce 2021.
Jak jsem již naznačil, letošní rok byl hlavně investiční. Plánovaný rozpočet překračující částku 37 mil. Kč byl rekordním v
historii naší obce. I přes některé obavy jsme to zvládli, za což bych rád poděkoval všem přítomným, ochotným a vždy
pozitivním lidem. 

V letošním roce se podařilo vystavět cyklostezku, na kterou
jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 11,9 mil. Kč. Nemalou částkou podpořil tuto stavbu i
Moravskoslezský kraj, který přispěl  1,5 mil. Kč. Celkem
obec získala dotaci 13,4 mil. Kč.

Dalším větším projektem byla výstavba 25-ti domovních
čistíren odpadních vod u vytyčených nemovitostí. Obrovská
zásluha za tento projekt patří Státnímu fondu životního
prostředí, protože ochotně podpořil tento projekt finančně a
navíc se prezentoval neuvěřitelnou rychlostí při všech
schvalovacích procesech. Byli jsme poctěni dokonce osobní
návštěvou tehdejšího pana ministra Brabce a také  ředitele
SFŽP pana Valdmanna, kterým jsme mohli poděkovat
osobně. A nejen jim děkujeme, s první myšlenkou jste přišli
vy sami a my se ji snažili  proměnit v realitu. Výsledkem je
dotace ve výši 2,23 mil. Kč.

Také na povodňové škody z minulého roku nám
Moravskoslezský kraj přispěl dotací 475 tis. Kč na opravu
mostu a opěrné zdi směrem na Přelač. 

V průběhu roku pomáháme také řešit kotlíkové dotace v rámci
3. výzvy a k tomu bezúročné půjčky občanům na výměnu
nevyhovujících kotlů. Zde si dovolím pro pochopení vysvětlit, 
 že prostředky na bezúročné půjčky 150 - 200 tis. Kč
získáváme ze státního rozpočtu. Tzn., že obecní rozpočet
není bezúročnými půjčkami nijak zatížen. Čisté prostředí je
však budoucností, a proto obec přispěla nad rámec dotace z
MSK všem, kterým zprostředkovává dotace ve 3. výzvě
kotlíkových dotací částkou 10 tis. Kč (celkem 14 žadatelů). Již
teď víme, že pro rok 2022 je připravovaná 4. výzva
kotlíkových dotací z MSK. Naší snahou bude, zájemcům o
výměnu nevyhovujících kotlů, opět s dotací pomoct a to nejen
administrativně, ale také finančně, ovšem již bez kotlíkových
půjček. Zastupitelstvo na svém 21. zasedání schválilo všem
případným úspěšným žadatelům ve 4. výzvě kotlíkových
dotací z MSK pro rok 2022 příspěvek ve výši 10 tis. Kč. 

Vybavení budovy pro sportovce, bylo překvapivě jedním  z 
 nejnáročnějších projektů v poměru urputnost/zisk. Jedná se
o přeshraniční spolupráci s obcí Hażlach, ve které je naše
obec vedoucím partnerem projektu, z čehož vyplývá, že i
administrativa spadá z větší části na nás. Nicméně jsme rádi
za jakýkoli dotační příjem nad rámec rozpočtu. Proto 
 víkendy strávené ve společnosti se zahraničními přáteli v
dobré víře a  ke prospěchu obce byly samozřejmostí. Těchto
6 akcí napříč hranicemi přinese do naší obce částku v
přepočtu 0,5 mil. Kč.

Díky vyváženému rozpočtu a objemu získaných dotací, jsme
si mohli dovolit rozšířit vozový park obce, po prodeji starého
traktoru zetor, o nový moderní traktor značky TYM 654
včetně příslušenství. Zároveň s nákupem traktoru,
Zastupitelstvo obce na základě doporučení výběrové
komise, schválilo i nákup potřebného příslušenství (přední
nakladač, zadní polohovací radlici a zametač). O mulčovací
sekačce bude ještě komise a Zastupitelstvo obce pro příští
letní sezónu jednat. Tato investice byla vysoutěžena v
hodnotě 1 022 000,- Kč bez DPH. Traktor s radlicí a předním
nakladačem by měl být k dispozici do konce letošního roku a
zametač do konce února roku 2022.

Místní dobrovolní hasiči byli během roku 2x dotačně
podpořeni částkou cca 150 tis. Kč. V jednom případě se
jednalo o přímou podporu z MSK a ve druhém případě
taktéž, akorát zprostředkovatelem získání dotace nebyla
obec, ale Sdružení obcí Jablunkovska. 

Za poslední rok prošel úřad proměnou v podobě změny
administrativních pracovnic na pozicích referentek. Ke 31. 8.
2020 jsem vypověděl smlouvu s paní Wawrzaczovou  pro
nadbytečnost v rámci změny pracovních úkolů. Bohužel 
 jsem se od bývalé  zaměstnankyně nedočkal pochopení a
celý proces se dostal až k soudu, kde po dohodě obou stran
došlo nakonec k dohodě o narovnání, kdy obec uhradila
výše zmiňované částku 100 tis. Kč. Z této částky
Zastupitelstvo obce požadovalo 50 tis. Kč po starostovi,
který částku uhradil.
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Úplně odlišný důvod i průběh změny na pracovní pozici byl u p. Podžorské. Pracovnice, která vždy po dobu téměř 30-ti let,
odváděla svou práci dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Po vzájemné dohodě a jejím odchodu do důchodu, ukončila
pracovní poměr k datu 31. 8. 2021. Na toto pracovní místo proběhlo výběrové řízení, kam se přihlásilo 6 uchazeček, z nichž
komise vybrala do tandemu k paní Wolné Ludmilu Jochymkovou Rihovou. Přeji této dvojici mnoho let úspěšné vzájemné
spolupráce, ale nejen to! Podstatou je, aby byly vždy vstřícné, komunikativní, nápomocné a milé ke všem občanům a jejich
potřebám.

Další velkou změnou byl post funkcionáře, dosavadní paní místostarostka  Leona Mikulová na říjnovém zasedání
odstoupila ze své funkce ze zdravotních důvodů a na její pozici Zastupitelstvo obce zvolilo pana Pavla Szkanderu. Paní
Mikulové bych tímto rád poděkoval za všechno, co pro obec z pozice místostarostky obětovala a hlavně realizovala!
Odvedla skutečně obrovský kus práce.
Zároveň panu Szkanderovi přeji mnoho rozvážných rozhodnutí tak, jak je to u něj zvykem, a dále mu přeji ten správný
„drajv“ do budoucna. Těším se na spolupráci. 

Vážení a milí, i při zohlednění všech investic a změn, neskončíme s obecním rozpočtem ke konci letošního roku v
mínusových hodnotách. Ba naopak, díky správným rozhodnutím zastupitelů, i když samozřejmě nejsou vždy jednohlasná, 
 se budeme pohybovat na konci roku s kladným zůstatkem okolo 5 mil. Kč z čehož přibližně 3 mil. Kč máme vyhrazeno na
projekt parčíku pro příští rok. Dále plánujeme řešit projekt pokračování cyklostezky, protože již teď víme, že nám MSK
schválil dotaci na projektovou dokumentaci ve výši 300 tis. Kč. Další prioritou je odkanalizování části Stoligy a posílení
zdrojů pitné vody na Opolonem včetně rekonstrukce stávajících vodojemů. 

Plánů je daleko víc a chutě pracovat neméně.

Se srdečným pozdravem
Kamil Kawulok
starosta obce

Nahlášení stavu vodoměru se blíží

vodné 10 Kč/m3, 
stočné 10 Kč/m3.

Prosíme všechny odběratele vody z obecního
vodovodu o nahlášení stavu vodoměru. Stavy
můžete hlásit osobně na OÚ, telefonicky na tel.:
558366021, 773245623, 
popř. e-mailem na eva.wolna@hornilomna.eu.

Kalendáře na rok 2022 jsou v přípravě

Kalendáře s tématikou "babské rady" vám budou
do domácnosti doručeny zaměstnancem obecního
úřadu na konci letošního roku. Stále platí pravidlo
jednoho ks na domácnost, v případě, že vám
kalendář doručen nebude, obraťte se na obecní
úřad. 

Volnočasová místnost a knihovna pro dlouhé zimní večery

Zveme všechny malé i velké do volnočasové místnosti a knihovny v budově č.p. 128. Přes zimní
sezónu je v provozu každý pátek od 17.00 - 19.00 hod. V jiné dny po individuální domluvě na 
tel.: 604378976.
Volnočasovou místnost můžete využít k shlédnutí filmu, pohádky, je vybavená hračkami, potřebami
pro tvoření - pastelky, plastelína. Také zde můžete uspořádat dětskou oslavu. Vstupné je dobrovolné.

Děkujeme tímto paní Němečkové Zdeňce za poskytnutí babských rad pro kompletní sestavení
kalendářů na rok 2022, velmi si toho vážíme a doufáme, že všem občanům tyto rady pomohou s
vyléčením různých zdravotních neduhů a problémů.

Poděkování: 
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5. června letošního roku odstartoval 3. ročník Dne Dětí, jež
se podařilo uskutečnit i přes bezpečnostní omezení a
opatření, které bylo nutno dodržet. Na bezinfekčnost dohlížel
MUDr. Göbel Lukáš. Hladký průběh celého dne zajišťoval
tým 30 osob v čele se starostou obce. Jídlo již tradičně
připravoval náš věrný Libor Bulawa a letos zpestřil svou
nabídku mobilním občerstvením „Ryba do ruky“. Našich
nejmenších nadšenců se sešlo 250, což je úctyhodné číslo.
Jsme velmi potěšeni, že se tento krásný den těší tak
velkému počtu účastníků.

Dětské úsměvy prozářily červnovou sobotu

Naši milí pilní kamarádi včelaři se opět neobvyklým
způsobem věnovali dětem v rámci své tematiky a rovněž
pomáhali s celou organizací. Ke každoročním sportovním
aktivitám, které se vždy lehce obměňují, se přidal
adrenalinový bungeerunning a horolezecká stěna, kde bylo
po celý den vidět mini horolezce, kteří zdolávali a někteří i
překonávali své možnosti. 

Kromě každoročního soutěžení na několika stanovištích a
sbírání razítek se závěrečnou odměnou dle vlastního
výběru, náš program obohatili další interpreti.
Přítomen zde byl jeden z největších sběratelů hlavolamů na
světě, pan Dušan Lederer z Opavska, který svou sbírkou
motal nejen hlavičky dětí, ale také dospělých. Přiznal se, že
trpělivější v těchto úkolech byly dívky. Prý od přírody :-).

Je obdivuhodné, že skákací hrad nepodlehl ani po 12-ti
hodinovém dobývání těmi nejmenšími dobyvateli. Dokonce
jej nechtěli opustit ani po výzvách svých králů a královen. A
tak byli ochotni připustit jistou dohodu pod nátlakem své
vlastní únavy a potřeby doplnění jídla a spánku.

Pro všechny bojovníky byly připraveny odměny v nově
postaveném dřevěném stánku, který byl doslova osázen
hračkami. Děti, jež měly splněny úkoly na jednotlivých
stanovištích, si mohly samy vybrat odměnu, která se jim líbí.
Kluci a holčičky z Horní a Dolní Lomné dostali také nákrčník
či čelenku „Jsem Lomňan“. 
Celodenní program nám přijel zpestřit SDH Mosty u
Jablunkova se svou ukázkou vyprošťování osob z hořícího
vozidla.
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Letos nechyběl ani skutečný umělecký zážitek, s jakým nás
uchvátilo duo uskupení L.E.A.D Parkour Havířov. Celé pojetí
tohoto vystoupení se neslo v dobách od samotného vzniku
tohoto pohybového umění ve Francii až po workshop pro
malé zájemce. Parkourem nebyly uchváceny jen děti, ale
rovněž dospělí. Výkony byly skutečně obdivuhodné. 

Ti, kteří neměli odvahu vstoupit do studené vody mezi kapry
a pstruhy, mohli využít nabídky koupě lístku do tomboly, jejíž
hlavní a jedinou cenou byl 80 kg čuník. Není to již takový
adrenalin jako koupání s rybami, ale určitý druh napětí a
očekávání zde bylo možno zažít. Gratulujeme vítězům a
doufáme, že čuník se těší dobrému zdraví. Stejně jako my a
vy všichni, abychom se mohli v příštím roce opět potkat na
této krásné akci.
Děkujeme všem organizátorům, účinkujícím i přítomným za
neskutečnou podporu – SDH Dolní a Horní Lomná, obec
Dolní a Horní Lomná, dobrovolníci z řad občanů i přátel. Bez
vás všech by to nešlo.

V podvečer, kdy se dětská neutuchající energie přece jen
zklidnila, přišly na řadu velké děti. Již tradiční výlov ryb z
bazénku s možností si úlovek odnést k nedělnímu obědu byl
opět zábavou pro velké kluky :-). Těžko říct, zda si tuto
aktivitu více užívají lovci či přihlížející obecenstvo. Doufáme,
že obě strany.



558366021

Fotbalové hřiště se proměnilo v jednu velkou
Hasičskou tréninkovou základnu
Azurově modré nebe a sluníčko k nám přilákalo 4. července
bezmála 18 týmů příznivců požárního sportu z řad
nebojácných žen a odvážných mužů a okolo 30 týmů
dětských bojovníčků se zástupci kluků i holek. Nad výkony
těch nejmenších zůstával místy doslova rozum stát. V Horní
Lomné děti soutěžily premiérově a měly obrovský úspěch a
aplaus. Výsledková listina žen: 1. místo Písečná, 2. místo
Mosty u Jablunkova, 3. místo Písek. Muži: 1. místo Dolní
Lištná, 2. místo Dolní Lomná a 3. místo Nýdek.
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Pozvání na hokejbalový turnaj u nás přijal i
Hażlach 
Hokejbalový turnaj o pohár starosty se rozběhl v tradičním
vražedném tempu a horkém počasí již brzy zrána a navštívily
jej 4 týmy – Dolní Lomná, Písečná, Třinec a naši mlaďoši. 
Pozvání přijali i zástupci naší partnerské obce Hażlach, kteří
se po pečlivém zvážení ujali pouze role pozorovatelů, jelikož
tento sport vůbec neznají a nechtěli podstupovat rizika z této
neznalosti plynoucí. I tak byl tento den nabitý emocemi,
legrací a skvělou přátelskou atmosférou. Celý turnaj vyhrál
tým zástupců z Třince, Horní Lomná 2. místo. Myslím, že
výsledek je perfektní, trénink se, kluci, vyplatil.

Fotbalový turnaj v Dolní Lomné se bez našich
kluků neobešel
Skupina mladých, houževnatých a neklidných mužů se opět
zúčastnila pravidelného fotbalového turnaje v Dolní Lomné.
Své úlohy se zhostili velmi zodpovědně, avšak na bednu
vítězů se jim tak, jako loni, nepodařilo vyskočit. Získali
bramborovou medaili z celkového počtu 6-ti týmů oproti
loňskému třetímu místu. I tak jsme ale rádi, že nás
reprezentují a díky tomu prohlubují naši vzájemnou
spolupráci se sousední obcí Dolní Lomnou.
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Volnočasovou místnost zaplnili naši
nejmladší, aby se ujali důležitého úkolu
Tak, jako muži Horní Lomné stáli v tento den před výzvou
zda porazí ženatí svobodné či naopak, postavili jsme
všechny ochotné děti před úkol, na který jsme logicky
nemohli zůstat sami. V rámci projektu, který podporuje
vybavení nové budovy na Výletišti, jsme museli navázat
partnerství s přeshraničním městem. Naše partnerská obec
je Hażlach. V podmínkách smlouvy bylo nutno v rámci
kulturních akci splnit úkol namalování obrázků dětí na téma
Hranice očima dětí a také natočit pozdrav a odkaz dětem do
Hażlachu. 
Sára Brozdová, Matýsek Brozda, Eliška Gruszková, Matýsek
Gruszka, Mikuláš Brozda, Veronika Brozdová, Veronika
Sobolová, Marie Mikulová, Ondrášek Cienciala, Terezka
Kawuloková, Kubíček Kawulok, Daniel Wolny a Elenka
Wolná během dopoledne malovali obrázky, učili se některá
česko-polská slovíčka, básničku a nakonec si zahráli na
youtubery natočením videa. Všemi jim chceme mooooooc
poděkovat, byli úžasní. Máme se na co těšit, až vyrostou a
jsme pyšní, že máme takové odvážlivce mezi námi. Několik
fotografií dokreslí naše společně strávené dopoledne.
Nejen k těmto aktivitám může sloužit volnočasová místnost.
Neváhejte ji využít k nějaké přednášce či zorganizování
zajímavého či soukromého setkání, workshopu.

Ryze mužské zápolení
1:0 svobodní, vyrovnáno 1:1, 2:1 svobodní, 2:2 vyrovnáno,
3:2 svobodní. Tak takový byl průběh onoho dne přátelského
utkání, jež se jako každý rok těší velké návštěvnosti místních
obyvatel. 90 minut testosteronu vypadalo vyrovnaně. Jako
jediné odůvodnění tohoto výsledku se jeví počasí? Zřejmě
svobodní kluci mají tréninky v bouřce a dešti a mimo
pravidelný nedělní souboj obou stran. Jiné vysvětlení zde
snad ani není. Nebo ženaté moc týrají ženy a pak už jim
nezbývá síla na sport? 
S jistou měrou nadsázky jde stejně jenom o to, na čí stranu
se v danou chvíli štěstí přikloní, viďte pánové? Děkujeme, že
se nevzdáváte svých zvyků a tradic, které vás drží
pohromadě.
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Přes hory přes bory mé zlaté parohy kde se
pasou?
5.9. proběhla naší obcí několika členná skupina závodníků
ve štafetovém běhu z Dolní Lomné na Pálavu – celkem tedy
350 kilometrů. V jeho průběhu je celkem 30 předávek
štafety. Nejrychlejší tým zvítězil s časem 23 hodin a 34
minut. Klobouk dolů. Někteří by to za tu dobu stihli snad jen
autem. Zajímavostí letošního ročníku je, že letos se poprvé v
historii tohoto běhu po cestě nikdo neztratil.

Starosta, zastupitel a zaměstnanec obecního
úřadu reprezentovali se svými rodinami
Turniej Solectw v polském Hażlachu
Výprava dobrodruhů, další podmínka smlouvy o přeshraniční
spolupráci, která byla ochotna podstoupit jakékoliv riziko,
soutěžila v tzv. domáckých disciplínách jako je škrábání
jablek, skákání v pytlích, přehazování rýže ve dvojicích v
ošatkách, přenášení vody v kelímcích ve dvojici svázané k
sobě zády, závod lidských trakařů, házení balóny na terč –
děti, sázení brambor a dalších, aby reprezentovala naše
horalské základy. I přes urputný boj a snahu se však
ukázalo, že tyto disciplíny ještě natrénovány nemají, proto se
rozhodli nechat medailové umístění na příští rok. Letos by se
dalo uvažovat o výhře, pokud by pořadí vítězů bylo určováno
z druhého konce. I tak děkujeme za reprezentaci. Doufáme,
že jste si tento den alespoň báječně užili.

Paní Ema Podžorská opustila obecní úřad
S účinností od 1.9.2021 opustila po 28 letech svého
působení na pozici referentky obecního úřadu své místo
paní Podžorská. Po dlouhých letech poctivé, kvalitní, vždy
profesionální a obětavé práce se dočkala zaslouženého
odchodu do důchodu. Rádi bychom ji ještě touto cestou
srdečně poděkovali za vše, co pro nás všechny zde v obci
vykonala. Spoustě obyvatel pomáhala i s jejich osobními
řešeními problémů, ať už se týkaly jakékoliv sféry. Byla
vskutku člověk na svém místě. I přes důchodový věk
disponuje jiskřivým osobním šarmem, velmi pružnou myslí a
inteligencí, které by ji nejeden důchodce mohl závidět.
Přejeme jí, ať se v dalším počínání, ať už v osobním či
pracovním potýká s příznivými situacemi, lidmi. A hlavně
paní Podžorská, ať jste zdravá a stále tvoříte to, co ve Vás
je.

Další sportovní akce, která se Horní Lomné
nevyhnula
18.9.2021 proběhla další společná akce s obcí Hażlach s
názvem Rodzinny rajd rowerovy Brzezówka – Górna Ꝉomna.
Jednalo se o cyklozávod, který startoval v Polsku a končil u
nás v restauraci Relax u Zajonca. Celá trasa měla 50 km a
nejstarší závodník měl úctyhodných 76 let. Klobouk dolů tedy
před tímto výkonem. Po ukončení čekalo v cíli pro všechny
zúčastněné občerstvení a příjemné povídání.

Bráchové, bratranci a 50-ti kilogramová
dvanáctka
Úspěšní členové rozvětvené rodiny, jejíž kořeny jsou na
Stoligách, opět stanuli na bedně vítězů i v letošním roce.
Bratři Daniel Kohut, Filip Kohut společně s jejich bratrancem
Pavlem Sikorou si na svá záda naložili padesátikilogramovou
dvanáctku a táhli ji z Mostů u Jablunkova až na chatu
Skalka. Obtížnější tato cesta byla v tom, že dvanáctka
neměla ani ruce, ani nohy, aby se k nim pevně přitiskla a
odrážela tak všechny povětrnostní vlivy, které tento sport
ještě ztěžují. Byla chladná, kovová, bez emocí, ale zato plná
piva. Když muži mají své dny, přesně takovou kombinaci
okolností potřebují :-). V čase 0:53 minut získala tato trojice
stříbro a mohla si tak vychutnat slast vítězství. Gratulujeme
hoši. 
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Hokejbal a fotbal Hażlachu nesvědčí
První říjnovou sobotu jsme opět pozvali naše spolupracující  přátele z Polska na fotbalový zápas. U této příležitosti proběhl
i křest nových dresů, které byly financovány z téhož projektu. Zatím to vypadá, že Hażlachovští jsou lepšími cyklisty a my
lepšími kolektivními sportovci. Náš tým zvítězil 5:1 nad těmito snaživšími se protivníky. Pozitivní je, že alespoň 1 gól dali a
tak neodcházeli se svěšenou hlavou z hřiště. Bylo to další velmi příjemně strávené odpoledne ve společnosti dobrých lidí a
příznivců fotbalu.

Volby v naší obci
Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR s 55 % účastí. Největší podporu
od vás získalo hnutí ANO, s celkovým počtem 60 hlasů.
Druhý největší počet hlasu získala koalice SPOLU - 33
hlasů.

Letošní houbová sezóna
I když letošní houbová sezóna nepatřila k těm
nejhojnějším, naši houboví experti, kteří už roky znají svá
tajná místa nosili z lesů učiněné poklady. Jedním z nich je
pan Tadeáš Kohot, který přišel ukázat svůj úlovek.
Děkujeme.
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Ráj cyklistů se rozrostl i o naši obec

Máme měsíc listopad, podzim je vidět v každém koutku
přírody a cyklostezka v obci je dokončena. Její kolaudace
proběhne v termínu do 30.11.2021. Předpokládané náklady
byly 19 mil. Kč, skutečné náklady byly 18,5 mil. Kč a to díky
vzájemné dohodě s vlastníkem optického podzemního
vedení, který stavbu cyklostezky podmínil přeložkou kabelu
CETIN v předpokládaném rozsahu prací v hodnotě 1,3 mil.
Kč. Nakonec však přistoupil na jinou variantu řešení, které
snížilo předpokládané výdaje o téměř 800 tis. Kč. Dotace ze
SFDI byla 11,9 mil. Kč a dotace z MSK 1,5 mil. Kč.
Cyklostezku bychom rádi zpřístupnili v zimě také všem
běžkařům a v propojení s Dolní Lomnou vytvořili běžkařskou
trať. Již nyní jednáme se sportovním klubem TJ Dolní Lomná
o spolupráci při údržbě běžkařských tras. Doufáme, že ji
budete využívat i vy, naši obyvatelé a nejen návštěvníci z
okolních obcí. Sportu zdar!

Obec přivítá nového pomocníka v
technické údržbě obce
Jak již jistě víte z minulých vydání Lomňánku, starý obecní
traktor byl prodán soukromému vlastníkovi a již delší dobu se
řešilo pořízení traktoru nového. S ohledem na to výběrová
komise vybrala firmu Agroservis Opava s.r.o. s vítěznou
cenou traktoru 1.022.000,- Kč. Jedná se o traktor TYM T654
a jeho využití bude spočívat zejména k menším pracím v
obci. Jeho příslušenstvím je čelní nakladač (shrabování
sněhu, nakládka štěrku, převoz zeminy, štěpky atd.), zadní
polohovací radlice na sníh a zametač pro využití jak na štěrk
při jarním úklidu, tak na listí či jehličí případně i na
cyklostezce. Termín dodání nového stroje je do konce roku
2021, s výjimkou zametače, ten bude dodán do konce února
2022.

Občané na Dolině budou mít opravený
příjezd ke svým obydlím
Jsme rádi, že se konečně podařilo započít realizaci naší 
 dvouleté snahy o opravu cesty na Dolině. Po uvážení všech
různých možností a šancí na tuto realizaci, jsme se konečně
dočkali. Oprava této komunikace ve svahu, která se nyní
právě realizuje zahrnuje úsek dlouhý 130 m. Toto strmé a
osobním automobilem obtížně sjízdné místo bylo
dlouhodobě poškozováno povrchovou vodou a nadělalo tak
paseku, která bude nyní zažehnána. V rámci realizace bude
provedeno již nastálo, průběžné odvodnění strmého úseku.

Přehled aktuálně získaných nových dotačních
titulů

A aby toho nebylo málo, snažíme se i nadále zkvalitňovat
život v obci za pomocí získávání dalších dotačních titulů.
Této neviditelné práci navenek předchází tvrdá byrokratická
práce, kterou provádí zejména administrativní pracovnice v
čele se starostou a místostarostou obce. Boje s podklady pro
získání dotací, jejich neustálé dokladování různými
materiály, které jsou v podmínkách jednotlivých smluv a také
účtování všech těchto akcí je nesmírně  časově náročné. My
všichni už většinou vidíme jen konkrétní věc či službu, která
byla pořízena díky dotaci, ale za tím vším stojí zdlouhavý
administrativní proces, který je zde nutno také zmínit.

1. Rozvoj požárního sportu v Horní Lomné
Dotace s tímto názvem byla získána z prostředků
Moravskoslezského kraje na pořízení aku svítilny včetně
stojanů a příslušenství, elektrocentrála, party stan nůžkový o
rozměrech 3x6 m. Celkové náklady 84.800,- Kč, dotace
72.000,- Kč. Termín dodání je do konce října 2021.
Další podpora SDH přišla také z Moravskoslezského kraje a
získalo ji pro své obce Sdružení obcí Jablunkovska. Hasiči
dostali vybavení v hodnotě téměř 70.000,- Kč v srpnu
letošního roku – kalové čerpadlo, svítilny na galetky,
hliníkový skládací žebřík, holínky do pasu.

2. Dotace na vypracování projektové dokumentace  pro
akci „Cyklodoprava v obci Horní Lomná – II. etapa“
Obecní zastupitelstvo na říjnovém zasedání schvalovalo již
hotovou smlouvu na tuto dotaci, která může být poskytnuta v
maximální možné míře do výše 300 tis. Kč. Předpokládané
výdaje na tuto akci jsou 600 tis. Kč. Termín realizace je
stanoven na období od 1.10.2021 do 31.10.2022. Zájmovým
územím je oblast od Havraně, po budoucí parčík pod
kostelem. 

Snažíme se nezahálet, tak nám držte palce.
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Domovní čistírny odpadních vod mají každá již své místo

Další úspěšně dokončenou akcí podpořenou dotací je
realizace umístění DČOV v lokalitě Přelač a několika dalších.
V říjnu tohoto roku byl spuštěn plný provoz, který mimo jiné
znamená i to, že DČOV obci signalizují případné poruchy
vnitřního mechanismu DČOV. 2x v průběhu realizace bylo
nutno začlenit do projektu náhradníky z důvodu odstoupení
některých žadatelů od záměru. V některých případech se
stavba opozdila z důvodu náročného a nepřístupného
terénu, ale nakonec se vše stihlo v termínech. Celkové
náklady byly 3 mil. Kč, dotace byla 2,23 mil. Kč. Příspěvek
občanů (domácností) činí 20 tis. Kč a jsou určeny na údržbu
zařízení po dobu 10-ti let. Zastupitelstvo obce na svém
posledním zasedání odsouhlasilo na žádost některých
majitelů čistíren, že není nutno celou částku uhradit
jednorázově, ale může být rozdělena do 2 splátek, splatných
v tomto a příštím kalendářním roce. Dotyční jsou nyní
obesíláni informačním dopisem, dle kterého se sami
rozhodnou, zda uhradí nyní polovinu tj. 10 000Kč a v příštím
roce zbylou část, nebo kompletně celkovou částku uhradí
obci v tomto roce. Znova zde zveřejňujeme pokyny k užívání
těchto zařízení dle provozního řádu: 

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
OV 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.). 

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.

Místo klasických čistících a desinfekčních prostředků lze
použít prostředky označené jako „Ekologicky šetrné výrobky“
s označením České republiky nebo „ECOLABEL“ označení
Evropské unie.
POZOR na desinfekční prostředky!
§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.
POZOR na nepřiměřeně časté praní prádla!

POZOR na tuky a oleje!

POZOR na vypouštění vody z bazénu!
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 z
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Český svaz včelařů Dolní Lomná

ZNÁTE VČELÍ VOSK?
Odjakživa je to základní materiál včel pro stavbu pláství,
který se později naučili používat i lidé. V dřívějších dobách z
něj vyráběli svíce, sloužil jim k utěsňování a vrstva vosku
dokázala po dlouhou dobu ochránit výrobky ze dřeva před
vlhkem. V dnešní době se používá při výrobě kosmetických
přípravků, v restaurátorství, gastronomii nebo ve farmacii. 
 
Včelí vosk je navíc bohatý na vitamín A (retinol), který je
nezbytný pro růst a vývoj těla, zejména pro zdravé zuby a
kosti, a chrání sliznice před infekcemi. Málokdo ví, že
žvýkání plástů s medem má hojivé účinky, zpomaluje
paradontózu, léčí afty nebo záněty v ústní dutině.

Svíčky ze včelího vosku jsou návratem k přírodě, krásně
voní po medu a při jejich zapálení nevznikají žádné škodlivé
látky - na rozdíl od svíček vyrobených z parafínu, přidaných
vonných esencí a dalších příměsí. 

Odlévání a stáčení svíček ze včelího vosku si můžete
prohlédnout nebo také vyzkoušet 4. 11. 2021 v klubovně
včelařů v Horní Lomné č. 128 (bývalá škola v přírodě). A
pokud by vám právě tento termín nevyhovoval, můžete si na
telefonním čísle 608 734 855 domluvit náhradní termín nebo
si objednat svíčky i další včelí produkty.

Do konce kalendářního roku se můžete
ještě těšit na:

od 9:00 - 16:00
k zakoupení na místě - domácí zabijačkové dobroty, 
 včelařské produkty, vánoční cukroví
více informací na zadní straně tohoto vydání

27.11.2021 - Předadventní trh domácích výrobků v Horní
Lomné 1. ročník - Výletiště 

4.12.2021 - rozsvěcení vánočního stromku
Předvánoční atmosféra, vánoční koledy, cimbálová muzika,
svařáček na zahřátí a nejen to, si budeme moci po roční
pauze připomenout v tento den v 16:30 u autobusové
zastávky koupaliště. Přijďte se předvánočně naladit a strávit
tak hezkých pár chvilek spolu. 

11.12.2021 - Pozor!! Pozor!!
V tento den budou šikovné i zlobivé navštěvovat Mikuláši s
čerty, v čele se svou vůdkyní- Babkou :) 

21.12.2021 – stejně jako loni, je i letos zajištěn v obci
prodej vánočních kaprů v zázemí na Výletišti 9.00 – 16.00
hod. Veškeré služby kolem (opracování kaprů), bude
zajišťovat vždy ochotný a spolehlivý Libor Bulawa.

Možná se Vám bude hodit i recept na bylinnou mast:
1 kg na kostičky nakrájeného vepřového sádla dáme
rozškvařit. V průběhu škvaření odebíráme tekuté sádlo a
přeléváme jím vybrané byliny (např. měsíček lékařský).
Hotovou směs necháme vychladnout. Další den ji
rozehřejeme, přecedíme, byliny odstraníme, a do teplé
směsi dáme rozpustit 50 až 100 g včelího vosku (čím
méně dáme vosku, tím bude mast tužší). 
Za ZO ČSV Dolní Lomná
Předseda Miroslav Poništ

25.11.2021 – mělo proběhnout setkání seniorů 60+ v
Hotelu Salajka
Bohužel nám to již podruhé zhatily vládní restrikce pro
využívání vnitřních prostor, zejména pak pro restaurační
zařízení. Byl pro vás připravený oběd, zábavný program a
také překvapení v podobě suvenýrů.  Budeme se na vás
těšit, jakmile nám to situace dovolí, případně si počkáme do
letních měsíců a akce se možná uskuteční netradičně venku. 
Všichni účastníci obdrží písemnou pozvánku, na které budou
uvedené detaily. Věříme, že se akce uskuteční a užijeme si
to stejně jako minule, ne-li lépe.
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Nejen pro děti připravila katechetka Ivona Szkanderová.
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