Zpravodaj
Vážení spoluobčané,
od března 2020 se sžíváme s možností nákazy Covid 19. I v našem okrese se počty
nemocných neustále zvyšují. S ohledem na rizikovou část obyvatelstva je potřeba
respektovat aktuální nařízení i doporučení. Pokud jste občanem, který se ocitne
v nařízené karanténě a nemáte možnost požádat o zajištění nákupů nebo vyzvednutí
léku své příbuzné, či blízké, obraťte se na pracovníky obecního úřadu, kteří Vám
nezbytnou pomoc rádi zajistí.
Dále bych vás chtěla informovat o finančních dopadech pandemie Covid 19 na naší
obec. I přes naši úspěšnost v dotačních titulech musíme přistoupit k revizi rozpočtu
z důvodů nižších daňových výnosů a tím pádem nižších příjmů pro naši obec.
Prozatímní odhady snížení rozpočtových příjmů činí 1,4 mil. Kč.

Poplatky a nájmy v roce 2020
poplatek, nájem
poplatek za svoz komunálního odpadu
- trvale bydlící 650,-Kč/osoba

splatnost do

30. 09. 2020

- občané s úlevou 550,-Kč (dle platné OZV)
- stavba určená k rekreaci 650,-Kč/nemovitost
pronájem popelnice 1ks/150,-Kč
pronájem pozemku dle nájemní smlouvy
poplatek za psa 1/200,-Kč, každý další 300,-Kč
poplatek za psa (osoba starší 65 let) 1/100,-Kč, každý

31. 03. 2020
31. 03. 2020

31. 03. 2020

další 200,-Kč
Poplatky uhraďte osobně na obecním úřadě nebo na účet obce Lomnice, č.ú.
4024771/0100, VS je číslo vaší nemovitosti, do zprávy pro příjemce prosím uveďte
jméno a předmět platby.
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INFORMACE K PROJEKTŮM OBCE
Oprava chodníků a vybudování autobusových zálivů
Na konci měsíce srpna byla
úspěšně
dokončena
oprava
chodníků
a
vybudování
autobusových zálivů. Celkové
náklady stavby byly 7.348.445,Kč. Přiznaná dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury
činila 4.945.729,-Kč.
Vlivem
rozdělení
stavební
dokumentace
(vybudování
smíšené stezky a chodníků) do
dvou dotačních titulů máme u
základní a mateřské školy
v současné době nezprovozněný
semafor.
Jeho
zprovoznění
souvisí s výstavbou dalšího úseku
smíšené stezky od Primy po
fotbalové hřiště.
Celkové vysoutěžené náklady na výstavbu smíšené
stezky jsou 17.709.403,-Kč, z toho podíl dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury je 85%
z uznatelných nákladů, tj. 12.278.511,-Kč.
Stavební práce budou zahájeny na jaře v roce
2021. Na krytí vlastních prostředků akce bude
obec čerpat bankovní úvěr.
Od 1. září všechny autobusové linky zastavují na
nově vybudovaných zastávkách. Jednotlivé
zastávky v obci byly s ohledem na změnu stání a
historicky neplatné názvy přejmenovány.
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Nové názvy zastávek:
-

Lomnice, Tylov
Lomnice, obecní úřad
Lomnice, farma
Lomnice, zastávka u hřiště
Lomnice, konečná

Výsadba stromořadí - Sázíme budoucnost Lomnice
Na konci měsíce června bylo vysázeno 40 ovocných stromů. Nově vzniklé
stromořadí lemuje cestu vedoucí k rybníku pod „Šenkem“. Celkové náklady na
výsadbu a péči o vysazené stromy jsou
ve výši 248.500,-Kč. Výdaje budou plně
hrazeny z dotace Ministerstva životního
prostředí. Děkujeme školákům a paní
ředitelce ze základní školy za pomoc při
výsadbě.

Park s cyklistickým hřištěm
Ministerstvo pro místní rozvoj dodatečně
schválilo na základě navýšení finančních
prostředků výzvy i tento náš projekt. Obec
tak obdrží částku 895.437,-Kč, což činní
70% dotace.

Projekt „Park s cyklistickým hřištěm“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
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Pokračování výstavby chodníků, smíšené stezky
Na webových stránkách obce naleznete studii proveditelnosti k dalšímu možnému
pokračování chodníků nebo smíšené stezky od křižovatky na Ryžoviště po horní
konec Lomnice. V listinné podobě je k dispozici na obecním úřadě.
Odkaz: https://www.obec-lomnice.cz/lomnice/projektove-zamery-obce-lomnice/
Své názory nám může sdělit osobně na obecním úřadě.

ODPADY
Prosíme občany, aby
odpady (matrace, pytle a
jiné)
neházeli
přes
bránu, ani je neskládali u
plotu sběrného dvora!
Komplikujete tak práci
pracovníků obce. Odpad
je možné vyvážet po
předchozí
telefonické
domluvě se zaměstnancem obce. S ohledem na množství případů bude sběrný dvůr
osazen kamerovým systémem.

Realizované akce obce:
 Údržba zeleně na hřbitově a pozemcích obce
 Úklid obce a veřejných prostranství
 Vybudování parkovacích stání u ZŠ a MŠ Lomnice
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 Ukončení prázdnin v Hravém lese.
Děkujeme rodině Vojtíškových, která akci připravila ve spolupráci s obcí. Na
této akci děti sestavily celkem
22 ptačích budek, které
budou postupně rozmístěny
v obci (hravý les, základní a
mateřská škola, dětské hřiště
a BMX dráhy, rybník…)

Informace jako Forma Ochrany
Moravskoslezský kraj připravil pro podporu bezpečí seniorů a osob se zdravotním
postižením Informační obálky.
Tyto obálky jsou k dispozici k převzetí na obecním úřadě.
IN.F. obálka slouží k předání důležitých informací složkám záchranného systému,
(hasičům, zdravotníkům, policii) v případě, že se senior či zdravotně postižený
ocitne ve vlastní domácnosti v nebezpečí či ohrožení života.
Obálka obsahuje formulář, kde senior vyplní informace o své osobě - alergie,
nemoci, léky, kontakty na blízké osoby atd. Obálku s vyplněným formulářem uloží
do lednice.
Lednici označí štítkem IN.F. OBÁLKA. Jednotlivé složky
záchranného systému jsou o tomto projektu informovány a tyto informace jim
slouží k zabezpečení první pomoci.
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Plánované kulturní akce:





Vítání nových občánků (listopad 2020)
Rozsvícení vánočního stromu a jarmark (listopad 2020)
Vánoční koncert
Obecní ples 19.02.2021

Přivítali jsme nové občánky:



Daniel Zákoutský
Kylián Dudek
Gratulujeme šťastným rodičům

Rozloučili jsme se:






Šarlota Jančovičová
Libuše Janečková
Eduard Tunkl
Ing. Milan Celenga
Josef Frnka st.

Upřímnou soustrast pozůstalým

Pokud budete mít dotazy nebo připomínky navštivte nás osobně, popřípadě nám neváhejte zavolat či napsat.
Kontakty:
Tel.: 554 271 024
e-mail: starosta@obec-lomnice.cz
www stránky obce: www.obec-lomnice.cz
Vydal: Obecní úřad Lomnice – říjen 2020

Příjemné podzimní dny 2020 
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Zprávy z lomnické školy a školky
Nový školní rok se rozběhl kvapíkem a už máme měsíc za sebou. Ve škole se počet
dětí oproti minulému školnímu roku více než zdvojnásobil - dětí je dohromady 25
(což je nejvíce od roku 2003/2004!) a další 4 děti jsou zapsány v naší škole na
individuální (domácí) vzdělávání. Kromě silné party z naší školky nastoupily do
1. třídy i děti, které navštěvovaly školku jinde anebo jsou přespolní. Z této změny
máme velikou radost!
10. září jsme po dvou letech se školáky opět podnikli
dvoudenní výlet do Široké Nivy s přespáním na
chalupě u Lechnerů. Děti se učily, jak má vypadat
zavazadlo sbalené do lesa, jak se asi musí cítit zvěř
v lese, když se snaží nepozorována predátorem
dostat k napajedlu, a co obsahuje krabička poslední
záchrany. Na louce s výhledem na Hrubý Jeseník si
poslechly druhý Velký příběh O vzniku života na Zemi, našly bedly a kozáky a večer
si vyzkoušely svou odvahu na tmavé pěšině nad chalupou. Vaření výborného
kotlíkového buřtguláše se už v Široké Nivě asi stane tradicí . Šťastný návrat jsme
završili informační schůzkou a společným táborákem s rodiči na školní zahradě.

Máme za sebou také letošní Drakiádu, kterou sice
ukončil déšť, ale ještě předtím se většina draků
stihla vznést do povětří, děti si zasoutěžily
v různých disciplínách a ochutnali jsme skvělé
dobroty - tentokrát z uzenin – na společném stole.
Děti druhý den ve školce vylosovaly tři výherce
hlavních cen – byli to Matyášek, Deniska a Patrik,
ale gratulace a obdiv patří i všem ostatním, kteří se do her zapojili a bojovali
urputně až do zmoknutí .
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Mateřinku máme tento školní rok opět naplněnou po okraj. V prvních šesti
týdnech má školka nastavený speciální adaptační program, ve kterém mají nováčci
možnost se rozkoukat a navyknout si na systém práce, a starší děti se
rozpomenout a stát se jim třeba i přirozenými pomocníky. Děti se od začátku září
věnovaly tématům podzimu, počasí a draků.

A co nás čeká? To nikdo z nás v tuto chvíli nemůže s jistotou říci, ale pokud se
nebudeme nacházet v nouzovém stavu či v rámci jiných omezení, budeme se
těšit na setkání při:
 Rozsvěcení vánočního stromečku a na jarmarku 29. 11. 2020 u
Obecního úřadu
 Vánočních dílnách 21. 12. 2020 – předvánoční setkání s tvořivými
dílničkami ve vánočním duchu, s koledami, vánočními zvyky a cukrovím
letos nahradí vánoční besídku. Po loňské nucené koronavirové
přestávce máme s dětmi práce víc než dost a na nácvik společného
divadla by nebyl čas.
TĚŠÍME SE NA VÁS

www.skolalomnice.cz FB! https://www.facebook.com/MontessoriLomnice/

Pokojné dny podzimu přeje a na setkávání se za tým školy těší
Mgr. Lucie Mrtvá
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