Lomnický zpravodaj
Úvodní slovo starostky
Milí spoluobčané,
jaro je pomalu za námi a v obci se pořád něco děje a tak dovolte, abych
navázala na první Lomnický zpravodaj a touto formou Vás informovala o
dění v naší obci.

Informace z obecního úřadu
 Na 13. zasedání Zastupitelstva obce byl vydán nový Územní plán obce.
 Nový nájemce Firma OneCorps s.r.o. otevřela v pondělí 25. 04. 2016
obchod potravin u hřiště.
 Ordinace MUDr. Jany Kopřívíkové vždy 1x za 14 dní ve středu v sudý
týden.
 Na obecním úřadě máte možnost vyzvednout si tašky na třídění odpadu a
pro poslední zájemce nabízíme bezplatný pronájem kompostérů na
biologický odpad.
Prosíme všechny občany, kteří neuhradili poplatky či nájemné, aby tak
neprodleně učinili a to osobně na obecním úřadě, nebo na účet obce
Lomnice: č. ú. 4024771/0100.
INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁJMECH V OBCI ZA ROK 2016:

Název

Splatnost do

poplatek za svoz komunálního odpadu
1/2 do 30. 04. 2016
- trvale bydlící 500,-Kč/osoba
- trvale bydlící - důchodci 400,-Kč/osoba
- stavba určená k rekreaci 500,-Kč/nemovitost
pronájem popelnice

1ks/150,-Kč

2/1 do 30. 09. 2016
31. 03. 2016

poplatek za psa 1/150,-Kč, každý další 225,-Kč
31. 03. 2016
poplatek za psa - důchodci 1/75,-Kč, každý další 100,-Kč
pronájem hrobového místa

31. 03. 2016

pronájem pozemku

31. 03. 2016
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 Svoz komunálního odpadu bude v období od 1. května do 31. října 2016
probíhat 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek v sudý týden.

Poruchy vodovodního řádu
 Vysloužilý vodovodní řad z roku 1986 si žádá komplexní opravu. Od října
2015 se potýkáme s častými poruchami vodovodního řadu. Na úseku od
obchodu Primy po okály proběhlo celkem 6 oprav.
 Díky modernizaci ČOV je pro občany obce umožněn svoz fekálií
z domovních ČOV , septiků a žump. Cena uložení fekálií 47,00
Kč/m3 včetně DPH. V případě, že máte zájem o svoz, je třeba se předem
domluvit na obecním úřadě a zajistit si dopravce.
Na 13. zasedání Zastupitelstva obce bylo projednáno a schváleno navýšení
vodného a stočného pro rok 2016. Přičemž se vycházelo ze skutečné
kalkulace cen, která činí pro vodné 31 Kč/m3 a pro stočné 47 Kč/m3 pro rok
2016.
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH 2015 A 2016:

Rok 2015
Spotřebovaná voda (vodné) 26,00 Kč/m3

Rok 2016
Spotřebovaná voda (vodné)
29,00Kč/m3

Navýšení o
3,- za m3

Spotřebovaná voda (stočné)
42,00 Kč/m3

Spotřebovaná voda (stočné) m3
x 47,00 Kč/m3

5,- za m3

*cena uvedena s DPH

Prosíme občany, kteří jsou napojeni na obecní ČOV, aby
více dbali na separaci odpadu. Do kanalizace není možné
házet vlhčené ubrousky, vložky, igelitové sáčky, slupky
a podobný odpad. Dochází k ucpání a zanášení kanalizace
(viz foto).
Sběrný koš ČOV duben 2016

Kácení dřevin.
V obecních lesích probíhá kácení dřevin napadených kůrovcem.
2

„Smíšená stezka a chodník – I. etapa“
Tato etapa je pomalu před dokončením, zbývá dodláždit místo po přeložce
sloupu, upravit terén a vzniklé nerovnosti po zimní sezoně. Celková
investice činní včetně víceprací 7. 344. 786,- Kč včetně DPH.

„Smíšená stezka a chodník – II. etapa“
V současné době probíhá územní řízení pouze na část od obecního úřadu do
Tylova. Původní územní řízení, které zahrnovalo i část od obchodu Prima po
křižovatku na Ryžoviště bylo zastaveno. Důvodem jsou negativní stanoviska
ke stavbě vlastníků dotčených pozemků. V lednu 2017 bychom chtěli
zažádat o dotaci na celý plánovaný úsek II. Etapy. Tímto také děkujeme
místostarostovi obce MVDr. Aleši Jurovicovi za jeho úsilí a čas strávený při
realizaci tohoto projektu.

Příjem nových pracovníků na veřejně prospěšné práce
Opětovně byl osloven úřad práce v Bruntále s žádostí o prodloužení činnosti
na VPP stávajícími pracovníky. Této žádosti nebylo vyhověno.
K 30. dubnu ukončili svoji pracovní činnost osvědčený pracovní tým ve
složení J. Výletová, M. Výleta, Z. Berková, R. Vavro, L. Birdač, - tímto jim také
děkujeme za odvedenou práci. Od prvního května nastoupili 4 nový
pracovníci. (Úřad práce vzhledem k nízké nezaměstnaností více vhodných
občanů neschválil). V případě potřeby bude obec využívat pracovníky na
dohody.

Menší svépomocné akce obce,
které jsou prováděny, se zaměstnanci obce přijaté na veřejně prospěšné
práce z úřadu práce a ostatními zaměstnanci obce
 malování klubovny č. p. 83
 malování a úprava dlažby na obecním úřadě
 práce v lese - odklízení větví
 údržba obecní zeleně
 připravujeme vybudování zázemí pro sportovce v kulturním domě
3

Připravujeme
ve spolupráci s obcí Ryžoviště uspořádat den dětí v rámci základních škol
chceme tak navázat na zdařilou akci Vesela Trojka.
 letní kino na kluzišti
 letní diskotéka

Nejstarší občanka naší obce
U příležitosti krásného životního jubilea 101 let jsme navštívili nejstarší
občanku naší obce paní Annu Žiškovou. Velké poděkování patří manželům
Pacvoňovým, kteří se o maminku vzorně starají.

Přivítali jsme nové občánky
Lukáše Kysela
Lindu Štyksovou
Adama Hladkého
Emu Kyselovou
Gratulujeme tímto šťastným rodičům.

V 2016 jsme se navždy rozloučili s těmito občany
Pavlínou Kunčarovou věku 49 let.
Josefem Kadlecem ve věku 63 let
Jiřím Švédíkem ve věku 80 let

Úspěšné kulturní akce obce
-

obecní ples
lomnický masopust
Veselá Trojka v Ryžovišti
pálení čarodějnic
tradiční výšlap „Po stopách našich předků“ na Sovinec
pietní akt kladení květin u památníku obětem 2. světové války na
hřbitově
- oslava svátku maminek
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Fotogalerie 2016

Lomnický masopust - únor 2016

Obecní ples, vystoupení Kořínku – leden 2016
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Pálení čarodějnic – duben 2016

Výšlap „Po stopách našich předků“ na Sovinec - květen 2016
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Vystoupení Kořínku, svátek matek – květen 2016

Vystoupení ochotnického divadla, svátek matek – Lakomá Barka - květen 2016
Uvedené Informace nejsou všeobjímající k tomu, však nelze využít Zpravodaj samotný. Proto pokud budete
mít dotazy, připomínky navštivte nás osobně, popřípadě nám neváhejte zavolat, napsat.

Kontakty:
Tel.: 554 271 024
e-mail: starosta.lomnice@gmail.com
www stránky obce: www.obec-lomnice.cz
Vydal: Obecní úřad Lomnice - Květen 2016
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Informace ze školy i ředitelny
V pátek 27. 5. 2016 proběhne zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2016/2017. Pro přihlášky si můžete chodit v průběhu celého
dne. V případě potřeby můžete využít po předchozí domluvě i jiné dny
do konce školního roku.
Měsíc květen je ve škole i školce ve
znamení sportu, na který jsme museli v zimních měsících
dlouho čekat. Když nám nyní začalo sluníčko trochu svítit,
vyrazili jsme na naše hřiště, abychom změřili síly
v rozmanitých disciplínách. Nejen, že jsme se zapotili, ale
dokázali jsme spolupracovat s těmi nejmenšími i největšími
z nás, protože družstva byla vytvořena z dětí napříč všemi
ročníky včetně školky. 25. května pak vyrazí nejmladší děti
reprezentovat naši školku na olympiádě mateřských škol v Bruntále a vše zakončíme 1. června na
Přespolních hrách bez hranic v Ryžovišti.
29. června od 15.00 zakončíme školní rok Zahradní slavností - můžete se těšit na vystoupení dětí i
žáků, pohoštění, zpívání u táboráku a milou atmosféru. Uvítáme příspěvek na společný stůl ve formě
slané či sladké pochoutky z rukou šikovných maminek a babiček. Všechny srdečně zveme!
Veškeré akce, fotky z nich i jiná sdělení můžete od začátku tohoto školního roku sledovat na našem
školním webu na adrese www.skolalomnice.cz . Ráda bych Vás tímto osobně na tento web pozvala,
pokud máte zájem sledovat, co se ve škole aktuálně zajímavého
děje.

Blíží se konec školního roku. Přijde mi, že na konci školního roku
by bylo dobré udělat ohlédnutí za uplynulým obdobím v naší
škole a školičce. Protože bych toto udělala ráda též s Vámi, rodiči,
budoucími rodiči nebo prostě jen s lidmi, kteří mají o naši
lomnickou školu zájem, navrhuji přátelské setkání v podkroví naší školy, kde bychom se mohli
společně pobavit o věcech, které nás čekají v příštích letech, které nás v současné době třeba trošku
tlačí, a kde bychom rádi udělali posun, jak doufám, tím správným směrem. Ze strany školy bych ráda
navrhla zejména tato témata k diskusi:





letošní školní rok – co se povedlo či nepovedlo,
škola a výukové metody paní Montessoriové; co to je, a jsou pro nás inspirací?
školní a domácí příprava dětí,
školní jídelna aneb co můžeme a co musíme.

Budu se moc těšit, že i z Vaší strany uslyším slova povzbuzení nebo náměty, co zlepšit, abychom stále
lépe dosahovali našich společných přání, tj. obohacovali děti vědomostmi a zároveň jim vytvořili
hezké a podnětné prostředí, na které budou v budoucnu rádi vzpomínat a kterého se nemusí bát
nyní.
Těším se na setkání ve čtvrtek 16. 6. v 16.00 v podkroví školy.
Mgr. Lucie Mrtvá, ředitelka školy
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