Lomnický zpravodaj č.3
Informace z obecního úřadu
 Od listopadu dojde ke změně vývozu komunálního odpadu. Odpad bude
vyvážen 1x týdně vždy ve čtvrtek.
 Na obecním úřadě máte možnost vyzvednout si tašky na třídění odpadu

 Prosíme občany, aby velkoobjemový odpad nehromadili u kontejnerů,








ale aby jej vozili do sběrného dvora. Sběrný dvůr je otevřen po předchozí
domluvě
na
tel.
773 784 452.
V souvislosti
s hromaděním
velkoobjemového odpadu u kontejnerů prosím občany, aby v případě,
kdy někoho zastihnou vyhazovat tento odpad mimo kontejnery,
neprodleně informovali obec případě Polici ČR.
Uklizená obec je vizitkou nás všech.
Díky třídění odpadu (železo, plast, papír, sklo) obec získala 41.897,- Kč.
Tím to děkujeme Vám všem, kteří odpad separujete.
Informace k počtu poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím – v tomto roce bylo vyřízeno 42
žádostí. Poskytnuté informace jsou zveřejňovány na webových
stránkách obce. V souvislosti s poskytnutými informacemi obec řeší dvě
podané žaloby na nečinnost. Agenda poskytování informací neúměrně
zatěžuje obecní úřad, a ani v jednom případě se nejedná o veřejný zájem
občanů Lomnice.
24. 10. 2016 proběhl na obecním úřadě finanční audit z krajského úřadu,
kontrolní tým neshledal žádná pochybení ve vedení a správě financí obce.
Děkujeme paní účetní Dagmar Mlčákové za kvalitní a bezchybnou
přípravu.
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. V případě exekučního řízení je poplatek
navýšen o minimální správní poplatek za vymáhání pohledávky 500,- Kč.
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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

1/2 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

Poruchy vodovodního řádu
Stále nás tíží zastaralý vodovodní řád dochází k výměnám vodovodních
ventilů, přípojek. Z důvodu vysokého nárůstu odběru pitné vody cca 4 tis.
m3 za měsíc jsme byly nuceni hledat úniky vody. Úniky byly postupně
vyhledávány a odstraňovány a tím došlo ke snížení odběru na cca 2,3 tis. m3
za měsíc. Při kalkulované ceně 29,- Kč za 1m3 činí úspora 49 300,- Kč za
měsíc. Odstranění poruch zajištovala a zajištuje firma Aquastop v.o.s. ve
spolupráci se zaměstnanci obce. V tomto roce se ještě uskuteční výměna
ventilů u horních okálu pod tratí. Náklady na opravy si vyžádaly 408 204,00
Kč.

Kácení dřevin.
Proběhlo kácení vzrostlých stromů u ZŠ a MŠ Lomnice, důvodem kácení byl
špatný stav a vysoké riziko pádu větví na chodník, hřiště a přilehlou
komunikaci. Nově zde budou na jaře vysazeny okrasné keře a ovocné
stromy.
Děkujeme Všem hasičům a pracovníkům obce za odvedenou práci.

Cyklostezka
Vzhledem k problémům (neochota občanů s umístěním stavby na jejich
pozemcích, exekuce na dotčených pozemcích), které při plánování
cyklostezky vznikají, došlo k rozdělení další etapy plánované cyklostezky na
etapu II. a III.
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„Smíšená stezka a chodník – I. etapa“ - (obecní úřad – obchod Prima)
Výstavba této etapy je u konce. V současnosti probíhá výkup pozemků,
které byly stavbou dotčeny. V nejbližší době proběhne osazení nízkých
dřevin přilehlých ploch.
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa“ (obecní úřad – Tylov)
Byla schválena žádost o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury ve
výši 3 254 000,- Kč. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci cyklostezky.
Po schválení dotace a uzavření smlouvy se stavebníkem začne výstavba této
etapy.
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa“ (obchod Prima - křižovatka na
Křištanovice a Ryžoviště.
Proběhlo územní řízení. Bude pokračovat stavební řízení a následně podání
projektové žádosti do vhodného dotačního titulu ( SFDI, IROP), z kterého
bude výstavba financovaná.

Volby do senátu a do krajského zastupitelstva v obci Lomnici
Volby do Krajského zastupitelstva
Okrsky
celkem zpr.
1

1

v%
100,00

Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
413
83

Volební
Odevzdané Platné % platných
účast v
obálky
hlasy
hlasů
%
20,10
83
83
100,00

Volby do senátu
Okrsky
1. kolo 1
2. kolo 1

počet zprac.
1
1

v%
100,00
100,00

Voliči
v
seznamu
413
412

Vydané Volební Odevzdané
obálky účast v %
obálky
78
28

18,89
6,80

78
28

Platné
hlasy
78
28

%
platných
hlasů
100,00
100,00

Menší svépomocné akce obce,
které jsou prováděny, se zaměstnanci obce přijaté na veřejně prospěšné
práce z úřadu práce a ostatními zaměstnanci obce
 práce v obecním lese - odklízení větví po kůrovcové kalamitě
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 proběhla výsadba, trvalkového záhonu kolem památníku zajateckého
tábora (u kamene)
 úprava hřbitova před dušičkami
 údržba obecní zeleně
 vybudování zázemí pro sportovce v kulturním domě
 oprava střídaček na hřišti
 oprava plotu u školy
 zabezpečení výpustě rybníku pod Šenkem

Připravujeme
 zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpadu ve spolupráci
s mikroregionem Rýmařovska
 montáž nové brány u vodního zdroje (odcizena v září)
 údržba inventáře obce - oprava a nátěr lavic, stolů (setů)
 vítání občánku 6. listopadu 2016 od 15.00
 ve spolupráci ZŠ a MŠ Mikulášskou nadílku a vánoční jarmark
 rozsvícení vánočního stromku

Přivítali jsme nové občánky
Anežku Krajčovičovou
Mario Webera
Barboru Pelíškovou
Davida Fojtáška
Gratulujeme tímto šťastným rodičům.

V 2016 jsme se navždy rozloučili s těmito občany
Josefem Janečkem ve věku 69 let
Josefem Krčilem ve věku 79 let
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Úspěšné kulturní akce v obci
 den dětí - hry bez hranic mezi obcemi Ryžoviště, Dětřichov, Lomnice
 v srpnu naši obec navštívili zástupci partnerské obce z Velké Lomnice na
Slovensku.
 Vozatajské závody pořádané Ekofarmou Lomnice
 letní kino - Revenant
 srandamač – pořádaný spolkem Lomničtí dospěláci
 nohejbalový turnaj TJ Sokol

Fotogalerie 2016

Ukládání odpadu u kontejnerů v Tylově (říjen 2016)

Oprava střídaček na hřišti (srpen 2016)
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Historický vlak v Lomnici (říjen 2016)

Hry bez hranic - den dětí v Rýžovišti (červen 2016)
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Zprávy z lomnické školy a školky
Před chvílí jsme se přivítali po letních prázdninách a najednou nám na dveře klepe
čtvrtletí. Čas běží i ve škole jako voda v horském potůčku.

Co jsme už prožili?
Lesní den V září jsme se nově zapojili do zajímavého projektu Les ve
škole. Tento mezinárodní program, do kterého se zapojili
pedagogové a děti z 21 zemí, má za cíl učit děti o přírodě v přírodě.
A nejen to – častější celodenní připravené pobyty v lese prospívají
fyzickému i psychickému zdraví dětí, rozvoji vzájemných vztahů i
kreativity a schopnosti učit se a zapamatovat si. První lesní den jsme
zažili hned 7. září. Školáci i děti ze školky v tento ten ušli téměř 9 km po okolních
lukách a lesích, souboj mezi sebou svedlo družstvo lišek a jezevců, objevili jsme
vzácnou houbu a na chvíli se sami proměnili v lesní stromy.

Drakiáda Další velice vydařenou akcí byla drakiáda. Přálo
nám pravé dračí počasí s větrem i sluníčkem a zažili jsme
tak spoustu legrace. Setkání s nejprve smutným a potom
radostným dráčkem, skřítkem Podzimníčkem a veselé
rejdění vzduchem na kopci nad Lomnicí. Nakonec jsme si
všichni pochutnali na výborných bramborových
dobrotách, o které se postaraly maminky, babičky a další
šikovné hospodyňky. Nechybělo ani opékání brambor
v ohništi. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem
do drakiády zapojili nebo k ní přispěli!
Hurá na palubu! Děti navštěvující školní družinu strávily na
konci září zábavný půl víkend na družinkové palubě. Chystají se
totiž na plavbu za tajemstvím světa a to není jen tak. Ze
suchozemských krys se musí stát ostřílení námořníci nebo piráti
- to chce přece trénink! V sobotu večer se mohli přijít i rodiče
přesvědčit, jak to jejich děti zvládly a zda je tedy budou moci na
dlouhou plavbu pustit .
Dýňobraní Sklizeň dýní byla v říjnu v plném proudu, a tak jsme této dobré plodině
věnovali jeden projektový den. Dýně jsme vážili, měřili, dlabali z nich lampiony a upekli
dva druhy výborných dýňových koláčů. Společná práce školáků i dětí ze školky se nesla
v hezkém a kamarádském činorodém duchu, který se jinde nevidí tak často. Děkujeme
všem dárcům dýní !
Ale i kromě těchto „bonusových“ akcí se u nás
každý den něco děje. Děti z mateřinky například
navštívily místní knihovnu, vyrobily ve školce
podzimní strašidýlka z březových polínek a vůbec
si poslední dobou užívají podzimu všemi smysly.
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Do školy přibyly zajímavé výukové pomůcky inspirované metodou
Montessori, se kterými děti ve vyučování manipulují a na kterých se učí
nebo si učivo opakují a upevňují. Každý týden začínáme setkáním „na
elipse“, kde sdílíme zážitky z uplynulého víkendu a řekneme si i informace
o tom, co nás v nastalém týdnu čeká.
Třída školní družinky prokoukla a je útulnější zásluhou paní vychovatelky
a dětí, které průběžně malují, kreslí nebo vyrábí hezké artefakty nejen
z námořnického prostředí.

A co se chystá?


pátek 4. 11. – Lesní den pro ZŠ i MŠ. Na kopec k lesu tentokrát pojedeme jako páni . Na voze
taženém koňmi! Děkujeme Juráňovým za tuto skvělou nabídku a pomoc!



neděle 6. 11. – Vítání občánků. Děti z mateřinky i školáci přivítají naše nejmenší na obecním úřadě.



středa 16. 11. – Založení ovocného sádku na zahradě školy.



neděle 27. 11. – Rozsvěcení vánočního stromečku. Atmosféru začátku adventu se Vám pokusí
zpříjemnit kratičké vystoupení dětí ze souboru Kořínek.



úterý 20. 12. - Vánoční besídka a jarmark. Tradiční předvánoční akce s vystoupením dětí MŠ i ZŠ,
koledami, dobrotami a bohatou nabídkou jarmarku. Prosíme opět maminky, babičky i jiné tvořivce o
přispění do jarmarkové nabídky!

Na setkávání s Vámi se těší a pokojné podzimní a jen tak akorát
zadumané dny přeje
Mgr. Lucie Mrtvá

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 - říjen 2016
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