Úvodní slovo starostky
Milí spoluobčané,
letos je to poprvé, kdy Vás chci formou obecního zpravodaje informovat o činnosti
zastupitelstva obce, pracovníků úřadů a zaměstnanců obce. Jak všichni víte, funkci
starostky vykonávám již druhé volební období.
První volební období bylo pro mě velice těžké a plné překvapení, prožila jsem zklamání,
ale i podraz od lidí, které jsem až do té doby považovala za své přátele. Činnost obce
byla z velké části poznamenána rezignací zvolených zastupitelů, zklamaných volebním
výsledkem. Ti, i když měli více zkušeností než já, a mohli mi tyto informace předat a
společně pracovat pro obec i občany, raději rezignovali. Přesto díky těm zastupitelům,
kteří mě podporovali a stáli při mně, jsem toto období ustála. Konec tohoto volebního
období byl poznamenáno odhalením a vyšetřováním zpronevěry finančních prostředků
na obci. Na konci volebního období ještě toto vyšetřování nebylo ukončeno a i proto
jsem se rozhodla, že půjdu do voleb znovu, abych přispěla k objasnění všech skutečností
s tím spojených.
Dovolím si na tomto místě poděkovat všem zastupitelům, členům výborů, pracovníkům
úřadu, zaměstnancům obce a v neposlední řadě podnikatelům, občanům i chalupářům,
prostě všem dobrým a ochotným lidem, kteří se přičinili o zdárný průběh uplynulého
volebního období! A navzdory několika jedincům, které načas spojila negativní životní
filozofie, kteří se pokusili rozeštvat vesnici pomluvami, kteří nemají odvahu postavit se
k vám čelem, a proto se musí uchylovat k psaní anonymů, udávání a podávání stížností
jsme se rozhodli vytrvat a pracovat pro Vás spoluobčany. Naštěstí, ať už v naší obci, nebo
v širším měřítku, stále převažuje to dobré nad tím špatným. Žijeme v demokracii a tyto
nekalé projevy chování jsou daní za svobodu.
Do kandidování na zastupitele v nových volbách v roce 2014 mě přesvědčila podpora
lidí, kteří měli chuť jít do toho se mnou. Podařilo se nám vytvořit dvě kandidátní listiny s
jedním volebním programem. Úspěch ve volbách je především Vaší zásluhou, proto
děkuji všem za podporu a důvěru.
Vytvořili jsme si plán dlouhodobého rozvoje v obci s prioritami, který se snažíme
postupně naplňovat:
- bezpečný pohyb chodců a cyklistů v naší obci (nová smíšená stezka a oprava
stávajícího chodníku)
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- ochrana životního prostředí (intenzifikace čističky odpadních vod, podpora
malých rodinných čističek)
- zlepšení životních podmínek seniorům
- bezbariérový přistup na obecní úřad
- podpora dětí a mládeže v jejich činnosti
- snaha zajistit stabilitu a zlepšit podmínky pro mladé rodiny (podpora ZŠ a MŠ…)
Naplnění těchto plánů je podmíněno vyhlášenými dotačními tituly a finančními
možnostmi obce. Jak se nám to bude dařit, ukáže čas.

Co se nám za rok od voleb podařilo
„Rekonstrukce ZŠ a MŠ Lomnice“
Dokončení rekonstrukce Základní a mateřské školy včetně volnočasových aktivit. Tyto
stavební práce prováděla stavební a obchodní firma Aleš Fousek z Krnova vybraná ve
výběrovém řízení.
Celkové náklady na tuto akci byly 9.899.573,-Kč.
Z toho poskytnutá dotace z Úřadu regionální rady 6.992.343,-Kč.
Podíl obce 2.907.230,-Kč.
Podíl obce byl vyšší z důvodu krácení způsobilých výdajů. (V roce 2009 neproběhlo na
zpracování projektové dokumentace výběrové řízení a obec byla krácena o 419.000,-Kč)
Muselo být provedeno velké množství víceprací, se kterými nebylo v projektu
kalkulováno.

S celkovým vzhledem budovy školy nejsme spokojeni a do budoucna plánujeme i opravu
fasády.
První zima ukázala, že dle projektu byl nevhodně zvolený povrch dětského hřiště a děti
nemohly hřiště vůbec využívat. Z toho důvodu musela obec žádat o změnu projektu na
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výměnu mulčovací kůry za drobný kamínek a provést terénní úpravy a odvodnění na své
náklady. Celkové náklady na tyto úpravy dětského hřiště jsou 61.366,-Kč.

Dětské hřiště s původním povrchem - mulčovací kůra

Dětské hřiště po odkrytí kůry

Dětské hřiště odvodněné s novým povrchem - kačírek

„Rozšíření a intenzifikace ČOV Lomnice“
V současné době probíhají dokončovací práce na rozšíření a intenzifikaci čistírny
odpadních vod. Tato čistírna doposud sloužila pouze pro odkanalizování bytovek a
budovy pošty. Po rekonstrukci bude možné navíc do této čistírny vyvážet fekálie z jímek
od rodinných domků. Tím naši občané ušetří za vývoz jímek mimo obec. Stavbu provádí
firma Metal MB s.r.o. z Fulneku, která vyhrála výběrové řízení. Projekt na tuto
rekonstrukci byl zpracován v roce 2012.
Náklady na tuto rekonstrukci činí 4.464.199,-Kč.
Poskytnutá dotace z Ministerstva zemědělství je 2.102.000,-Kč a z Moravskoslezského
kraje 485.000,-Kč. Vlastní zdroje obce jsou 1.102.421,-Kč bez DPH.

Původní stav čistírny odpadních vod

Současný stav čistírny odpadních vod
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„Smíšená stezka Lomnice – I. etapa“
Ihned po volbách jsme začali pracovat na projektu „Smíšená stezka Lomnice – etapa I“.
I když většina občanů cítí velkou potřebu řešit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů
v naší obci, setkávali jsme se s nepochopením a nevůli některých občanů k plánované
trase této stezky na jejich pozemcích. Podařilo se nám požádat v červnu letošního roku
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde naše žádost byla schválena, a
máme přislíbenou dotaci. Práce byly započaty v říjnu a předpokládané dokončení pokud
to dovolí počasí, budou dokončeny do konce letošního roku. V první etapě bude
vystavěna trasa od obchodu Prima k obecnímu úřadu. Stavbu provádí firma Hydrospol
s.r.o. ze Starého Města u Bruntálu, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Náklady na tento úsek jsou vyčísleny na 6.861.057,-Kč.
Z toho schválená dotace od SFDI je 4.512.000,-Kč, tj. 81,6% uznatelných nákladů.

Provoz na silnici I/45

Smíšená stezka pohled od obchodu Prima

Příprava na výstavbu

Smíšená stezka pohled od obecního úřadu

„Smíšená stezka a chodník – II. etapa“
V současné době již probíhá příprava projektové dokumentace na opravu stávajícího
chodníku a další etapy smíšené stezky od obecního úřadu na místní komunikaci do
Tylova a od obchodu Prima po křižovatku na Ryžoviště. Byla podána žádost na dotaci na
přípravu projektové dokumentace u Moravskoslezského kraje na tuto akci. Pokud
získáme územní a stavební rozhodnutí můžeme v lednu 2016 požádat o dotaci na tuto
akci. Dle předběžné kalkulace dosáhnou náklady cca 15.000.000,-Kč bez DPH.
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Tímto bych chtěla poprosit majitele dotčených pozemků o vstřícnost a kladný souhlas ke
stavbě na jejich pozemcích.

„Rozšíření separace odpadů Rýmařovsko“
Naše obec je zapojena společně se sdružením obcí Rýmařovska do projektu „Rozšíření
separace odpadů Rýmařovsko“. V rámci této akce obec získala dalších 20 ks zahradních
kompostérů, 18 ks nádob o objemu 1.100 l na papír, sklo a plast, 7 ks nádob o objemu
200 l na kov a 2 ks velkoobjemových kontejnerů.
Celkové náklady projektu činí 476.245,-Kč.
Výše dotace 90% tj. 428.620,-Kč.
Vlastní podíl obce je 47.625,-Kč.
Tímto vyzýváme občany, kteří ještě nemají zahradní kompostér, mohou se o něj přihlásit
na obecním úřadě. (bezplatný nájem a následné darování)

Doplnění nových kontejnerů-plast, sklo, kov

Zahradní kompostér na biologický odpad

Menší investiční akce obce
Tyto akce jsou hrazené z rozpočtových prostředků obce, jež byly realizovány ve
spolupráci firem.
- zpevnění mostu k vlakovému nádraží
- pořízení nové opony v kulturním domě
- vybavení šaten pro fotbalisty
- dovybavení areálu školy a školky (chemické WC, dřevěná budka u hřiště)
- oprava porušené hráze na rybníku u obecního úřadu
- zpomalovací prahy na místní komunikaci u bytovek v Tylově
- prohloubení propustků
- vyčištění dešťové kanalizace pod stávajícím chodníkem
- opravy výtluků na místních komunikacích
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Menší svépomocné akce obce
Mezi další akce, které provádíme se zaměstnanci obce přijaté na veřejně prospěšné
práce z úřadu práce a ostatními zaměstnanci obce, realizujeme svépomocí jenom za
materiálové náklady. Mezi ně patří:
- vymalování sálu a chodby kulturního domu
- vymalování zasedací místnosti a schodiště na obecním úřadě
- oplocení části areálu školy
- nové lavičky a stoly na fotbalovém hřišti
- chodník na hřbitově
- zábradlí ke kostelu
- čištění obce a údržba zeleně
- pomocné práce v obecních lesích
- dosázení vánočních stromků u obecního úřadu a údržba této výsadby
- pomoc při změně povrchu dětského hřiště v areálu školy
- udržování lyžařských běžeckých tras
- oprava a nátěr starých nádob na tříděný odpad
- odvodnění místní komunikace v Tylově
- oprava a nátěr vlajkových stožárů a laviček u památníku II. sv. války

Příprava – oprava chodníku na hřbitově

Nový chodník na hřbitově

Nové zábradlí ke kostelu a hřbitovu

Nové zábradlí ke kostelu a hřbitovu od hlavní cesty
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Nová opona v kulturním domě

Výmalba sálu v kulturním domě

Oprava laviček na fotbalovém hřišti a nové stoly

Údržba lyžařských běžeckých tratí

Úspěšné kulturní akce obce:
- rozsvícení vánočního stromku s lampiónovým průvodem
- vánoční koncert v kostele
- obecní ples
- lomnický masopust
- zájezd seniorů do pivovarů
- svatojiřský koncert v kulturním domě
- sázení vánočních stromků
- pálení čarodějnic – spoluúčast obce
- po stopách našich předků – výšlap na Sovinec
- pietní akt – kladení kytic u pomníku II. sv. války
- den matek v kulturním domě
- kácení máje a dětský den – spoluúčast obce
- Vozatajské závody a výstava fotografií Jindřicha Štreita – spoluúčast obce
- vodnická pohádka u rybníku u obecního úřadu
- letní kino na kluzišti
- vítání občánků
- návštěvy u jubilantů

7

Lampiónový průvod od školy k obecnímu úřadu

Vystoupení dětí z Kořínku u vánočního stromu u OÚ

Rozsvícení vánočního stromku u obecního úřadu

Vánoční koncert v kostele

IX. obecní ples v kulturním domě

Obecní ples

Masky na Lomnický masopust

Masopustní průvod vesnicí
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Zájezd pro seniory – pivovar Radegast

Zájezd seniorů do pivovarů

Svatojiřský koncert v kulturním domě
vystoupení pěveckého sboru Bernardíni

Sázení vánočních stromků u obecního úřadu

Stavění máje u hospůdky u Primy

Tanec čarodějnic u malé vatry

Výšlap na Sovinec – „Po stopách našich předků“

Den matek v kulturním domě
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Hry pro děti
MDD a kácení máje
Kácení máje

Vystoupení tanečně dramatického souboru Kořínek
na Vozatajských závodech

Vozatajské závody za spolupořádání obce

Výstava Jindřicha Štreita – součást Vozatajských závodů

Naši hasiči si pro děti připravili pěnové osvěžení – Vozataje

Vodnické vystoupení pro děti u obecního úřadu

Letní kino na kluzišti
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V nejbližší době připravujeme:
- rozsvícení vánočního stromku s lampiónovým průvodem
- mikulášská nadílka pro děti naši školy a školky – spoluúčast obce
- vánoční besídka – spoluúčast obce
- vánoční koncert
- obecní ples
- lomnický masopust …
O každé akci budou občané informováni obvyklým způsobem na vývěskách a webových
stránkách obce. Srdečně Vás tímto zveme.

„Vítání občánku“
V letošním roce jsme přivítali pět nových občánků obce.
Mikuláš Dudek, Václav Gomola, Vendula Krajčovičová, Matyáš Přichystal a Štěpán
Zemančík. Tímto je vítáme mezi občany Lomnice, přejeme jim šťastnou a krásnou
budoucnost!

Nejstarší občanka naší obce
U příležitosti krásného životního jubilea 100 let jsme navštívili nejstarší
občanku naší obce paní Annu Žiškovou. Velké poděkování patří
manželům Pacvoňovým, kteří se o maminku vzorně starají.
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Rozloučili jsme se
V roce 2015 jsme se navždy rozloučili s těmito občany.
Ladislav Košík ve věku 102 let
Antonín Trávniček ve věku 64 let
Zdenka Polášková ve věku 65 let.

Slovo na závěr
V závěru bych chtěla ještě jednou poděkovat zastupitelům, pracovníkům a
zaměstnancům obecního úřadu, podnikatelům a všem ochotným občanům, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, aby se nám v naší obci dobře žilo.
Nadcházející sváteční dny adventu a vánoc využijme především k setkání se svými
nejbližšími a přáteli a nově získané síly, svá předsevzetí a energii věnujme v novém roce
k realizaci svých osobních plánů a naplnění svého života. Přeji Vám, aby čas strávený
v kruhu nejbližších byl plný radosti a lásky.
Zapomeňme na sváry a nenávist, které rozdělují a ničí mezilidské vztahy. Snahou všech,
ať je dobře fungující rodina, přátelské sousedské vztahy a lidská tolerance. Od toho se
odvíjí i vztahy mezi námi občany. Jsem si vědoma, že každý máme své klady i zápory, ale
hledejme cestu k sobě.
Do nadcházejícího roku Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění svých přání
a tužeb.
Vaše starostka Anna Šomodíková

Kontakty:
Tel.: 554 271 024
e-mail: starosta.lomnice@gmail.com
www stránky obce: www.obec-lomnice.cz
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