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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
právě čtete první řádky letošního Luboměřského zpravodaje, který je
tak trochu jiný. Je to především díky společnému projektu „Přívětivé
úřady
v Mikroregionu
Odersko“
(reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014618) jež se právě realizuje v rámci
našeho mikroregionu. Mimo nových elektronických úředních desek,
webových stránek obcí či komunikačních strategií (realizace v roce
2021) se nechaly pro obce
V tomto čísle
mikroregionu
zpracovat
také
manuály jednotného vizuálního
stylu. Takový manuál jednotného
Ze zastupitelstva obce
vizuálního stylu obce stanovuje
Co se událo v obci?
přesné parametry užití loga,
Občanská statistika
definuje, v jakých barevných
Kotlíkové půjčky
variantách, velikostech a za jakých
V obci máme nový šedý
kontejner na kovy
podmínek může být logo používáno
na komunikačních a propagačních
Poplatky
materiálech obce. Dodržováním
Obálka do ledničky neboli
IN.F.Obálka JE TADY!
zásad stanovených v grafickém
Ztráty a nálezy
manuálu tak bude zajištěn jednotný
Mikroregion Odersko
vizuální styl obce, který je velmi
důležitý v komunikaci uvnitř i vně
Soutěž - sudoku
obce.
… a mnoho dalšího
Snad se Vám nová podoba zpravodaje bude líbit 
Vše dobré, hlavně zdraví Vám všem přeje Jirka Vlček, starosta obce
Projekt je financován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.
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Ze zastupitelstva obce
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř,
konaného dne 3. 12. 2020 v 17:30 hod.
v zasedací místnosti OÚ Luboměř,
Luboměř 93
VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané
uvedeni v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v
obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text, který je k dispozici na Obecním úřadě v Luboměři, Luboměř 93, 742
35 Odry.

Zastupitelstvo obce Luboměř na svém zasedání:
A. zřídilo:
217/10/2020
návrhovou komisi ve složení: předsedkyně Zuzana
Ambrožová, členové Jan Mollnhuber a Martina Gronesová.
B. určilo:
218/10/2020
ověřovatele zápisu Jana Mollnhubera, Anežku
Svobodovou a jako zapisovatelku Zuzanu Peprnou.
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C. schválilo:
219/10/2020
navržený program 10. zasedání zastupitelstva
obce (dále jen ZO).
příloha č. 2
220/10/2020
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021.
příloha č. 5

221/10/2020
na základě žádosti ze dne 27. 10. 2020 s č. j.
OÚL/0453/2020 dar a uzavření smlouvy s Obcí Jakubčovice nad
Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou, za účelem
vybavení ordinace zubní lékařky, a to ve výši 30 000 Kč.
222/10/2020
na základě žádosti ze dne 9. 11. 2020 s č. j.
OÚL/475/2020 dar a uzavření smlouvy na provoz Záchranné stanice
a Domu přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ
47657901, v roce 2021, a to ve výši 1 000 Kč.
223/10/2020
na základě žádosti ze dne 16. 11. 2020 s č. j.
OÚL/498/2020 dar a uzavření smlouvy pro Základní školu a
Mateřskou školu Spálov, příspěvkovou organizaci, Spálov 1, 742 37
Spálov, za účelem podpory nákladů v roce 2021, a to ve výši 50 000
Kč.
224/10/2020
změny Stanov dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Odersko dle předloženého návrhu.
225/10/2020
inventarizační komise v následujícím složení:
 hlavní inventarizační komise: Jiří Vlček (předseda),
Miroslav Lev, Zuzana Šimíčková,
 pro Lidový dům: Dana Šustková (předsedkyně), Jan
Mollnhuber, Marie Dittrichová,
 pro obecní úřad: Martina Gronesová (předsedkyně),
Jaroslav Král, Zuzana Ambrožová,
 pro hasičskou zbrojnici v Luboměři: Pavel Klezla
(předseda), Lubomír Horák, Ladislav Šustek,
 pro hasičskou zbrojnici v Heltinově: Jaromír Mik
(předseda), Tomáš Mollnhuber, Ondřej Mik.
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226/10/2020
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci v
rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
„Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“, ze dne 19. 11. 2020 s č. j. OÚL/0504/2020, od paní L.
D., bytem *****, 742 35 Odry.
227/10/2020
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci v
rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
„Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“, ze dne 25. 11. 2020 s č. j. OÚL/0514/2020, od paní M.
P., bytem *****, 742 35 Odry.
228/10/2020
na základě žádosti ze dne 6. 10. 2020 s č. j.
OÚL/0420/2020 pronájem sportovního areálu Na drahách v
Luboměři paní I. Š., bytem *****, 742 35 Odry, za účelem
provozování hospodské činnosti, a to od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021
229/10/2020
zpracování dokumentace pro společné povolení
stavby na akci „Úpravy stykové křižovatky na silnici III/44014 s MK
v obci Luboměř“ firmou Projekční a inženýrská činnost GROMAN a
spol., s. r. o., Bezručova 879 742 13 Studénka, a to dle cenové
nabídky ze dne 2. 10. 2020.
230/10/2020
podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 117D8210A –
Podpora obnovy místních komunikací, vyhlášeného MMR ČR, na
projekt s názvem „Cestička k Heltinovu - oprava místní komunikace“
ve výši max. 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu, nejvýše
však 10 000 000 Kč.
231/10/2020
podání žádosti o dotaci v rámci programu Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021, vyhlášeného
MZe ČR, na projekt s názvem „Oprava kapličky v obci Heltinov“ ve
výši max. 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše
však 200 000 Kč.
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D. neschválilo:
232/10/2020
„Žádost o úpravu koryta místního potoku“ ze dne
12. 11. 2020 s č. j. OÚL/0487/2020 od paní J. V., bytem *****,
Ostrava, a to z finančních důvodů. Projednání s MěÚ Odry, odborem
životního prostředí.
E. vzalo na vědomí:
233/10/2020
kontrolu plnění usnesení ze 3., 5., 7., 8. a 9.
zasedání ZO ze dne 1. 12. 2020.
viz sešit „Zápisy z kontrolního výboru“
234/10/2020
zprávu o činnosti Obecního úřadu v Luboměři za
období od 24. 9. 2020 do 2. 12.2020.
příloha č. 3
235/10/2020
rozpočtové opatření č. 5 a 6/2020.
příloha č. 4
236/10/2020
zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva
obce ze dne 12. 11. 2020.
237/10/2020
uzavření Smlouvy o zabezpečení zimní údržby
místních komunikací Luboměře a Heltinova na období od 1. 11.
2020 do 30. 4. 2021, a to mezi Obcí Luboměř, Luboměř 93, 742 35
Odry, IČ 00298158 a Zemědělskou a.s. Spálov, Spálov 1, 742 37
Spálov, IČ 25363255.
238/10/2020
Auditní
zhodnocení
implementace
GDPR
(zpracování osobních údajů) vč. návrhu opatření ke zlepšení aplikace
procesů GDPR pro Obec Luboměř.
V Luboměři dne 3. 12. 2020
„otisk úředního razítka“
Mgr. Jiří Vlček, v. r.
starosta obce

Miroslav Lev, v. r.
místostarosta obce

Přílohy: přílohy tohoto usnesení ZO Luboměř jsou zveřejněny pouze na elektronické

úřední desce a rovněž jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Luboměři.
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Připravujeme pro vás
 11. zasedání zastupitelstva obce
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na začátek
měsíce března 2021. O přesném termínu konání budete tradičně
informováni na úřední desce obce, plakátovacích plochách i místním
rozhlasem.
 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V sobotu 17. dubna 2021 se uskuteční tradiční sběr nebezpečného,
kovového, velkoobjemového a elektro odpadu. V Luboměři od 8:45 –
9:45 hod. u obecního úřadu, v Heltinově 8:00 – 8:30 hod. „Na točně“.
Opět upozorňuji, že pouze v uvedeném čase a místě (nikoliv předem)
můžete bezplatně odevzdat svůj nebezpečný odpad a elektroodpad,
který nepatří do popelnice – např. zářivky, olověné akumulátory,
monočlánky, olejové a vzduchové filtry, plechovky od barev, chladící a
brzdové kapaliny, televizory, lednice, mrazáky, rádia,… a velkoobjemový
odpad – koberce, šaty, nábytek, matrace, apod., kovový odpad (hliník,
železo, měď, ocel,…).
Nebudou se opět odebírat žádné pneumatiky, střešní krytina, okna
apod.
Sběr nemohou bezplatně využívat právnické osoby a osoby oprávněné
k podnikání.
Upozorňujeme, že prostranství před obecním úřadem a na točně
bude monitorováno!
ZMĚNA AKCÍ A PROGRAMU VYHRAZENA!
S ohledem na stále probíhající pandemii COVID-19 a aktuálně platná
protiepidemická opatření proti šíření koronaviru není jisté, zda se
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uskuteční tradiční kulturní a společenské akce v naší obci plánované na
jarní období. Sledujte prosím vývěsky, hlášení místního rozhlasu a
internetové stránky obce www.lubomer.cz, kde jistě budete
s předstihem o připravovaných akcích informováni.

Víte o tom, že…


plasty patří do sběru (vytřídit do k tomu určeného žlutého pytle)
a nikoliv do pece? Někteří občané tak v našich obcích stále škodí
nejen svému zdraví, ale i okolí, sousedům, přírodě a taky samotné
peci! Zároveň prosím všechny občany, aby žluté pytle
s vytříděnými plasty nebo Tetra Pakem (oranžové pytle) vždy
pevně zavazovali. Děkuji.



na popelnici o objemu 240 litrů je nutné umístit při svozu
odpadu dvě platné známky? Popelnice 120 l = 1 známka,
popelnice 240 l = 2 známky.



aktuální stav konta veřejné sbírky „Oprava kostela sv. Vavřince“
ke dni 31. 12. 2020 činí 146.348,26 Kč. Děkujeme všem, kteří
jste se rozhodli přispět!





stav sbírky celkem ke dni 31. 12. 2020:
již proplaceno na opravy:
stav ke dni 31. 12. 2020:

248.348,26 Kč
102.000,00 Kč
146.348,26 Kč
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Co se událo v obci?
PROSINEC 2020
1.12.
3.12.

5. a 6.12.

23.12.
31.12.
LEDEN 2021
6.1.

Od začátku prosince bývá především o víkendech
opět otevřena hospoda „U Pecucha“ na čp. 82.
Uskutečnilo se poslední zasedání zastupitelstva
obce v roce 2020. Zastupitelé např. schválili
rozpočtové provizorium na rok 2021, různé
finanční dary, inventarizaci majetku, kotlíkové
půjčky občanům či podání žádostí o opravu místní
komunikace a kapličky v Heltinově.
Luboměř a Heltinov – O prvním prosincovém
víkendu zavítal do vesnice svatý Mikuláš se svoji
družinou, která projela na osvětleném voze
s koňmi. S ohledem na protiepidemická opatření
nechával Mikuláš hodným dětem balíčky s
dobrotami u dveří domů. Po delší době chodil sv.
Mikuláš také po Heltinově.
Den před Vánocemi rozdávali opět místní skauti
před obecním úřadem Betlémské světlo.
Nový rok 2021 jsme přivítali malým obecním
ohňostrojem již ve 20 hod.
Luboměř a Heltinov – I v letošním roce se v našich
obcích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka
pořádaná
Charitou
ČR.
S ohledem
na
protiepidemická
opatření
byly
ovšem
pokladničky, do kterých mohli občané přispět,
umístěny jen ve zdejším obchodě a na obecním
úřadě. Celkem se do nich vybralo 9 625 Kč.
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Občanská statistika – k 31. 12. 2020
 počet obyvatel: 381
z toho: 194 mužů a 187 žen,
z toho: 334 obyvatel v Luboměři a 47 na Heltinově,
z toho dětí: 61 (1 – 15 let) *
 věkový průměr: 40,28 let
 narození: 7 dětí (z toho 2 chlapci a 5
děvčat)
 úmrtí: 5
 přistěhovaní: 9
 odstěhovaní: 7
 sňatků: 5
 podíl nezaměstnaných osob: 1,2 %
* narozené děti od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2020

Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji –
3. výzva
Činnost kotlíkového specialisty pro Obec Luboměř
Obec Luboměř uzavřela příkazní smlouvu s panem Ing. Dušanem
Vahalíkem z Louček o poskytování poradenských a konzultačních
služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na
pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy
Operačního programu Životní prostředí v rámci dotačního programu
MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v
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domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“
Uvedený „kotlíkový specialista“ poskytuje bezplatně našim
občanům, kteří požádají o obecní půjčku na předfinancování výměny
nevyhovujícího kotle, poradenství a pomoc v průběhu realizace jeho
výměny a při vyplňování žádosti o proplacení dotace z
Moravskoslezského kraje. Neváhejte se na něj obrátit v případě, že
budete potřebovat poradit.
Služby budou občanům obce, kteří zároveň požádají o obecní půjčku
na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle, poskytovány v
období od 10. 5. 2019 do 31. 12. 2021 zdarma.
Kotlíkový specialista – kontakt:
Ing. Dušan Vahalík
tel: 603 581 732
eMail: vahalik.dusan@seznam.cz

Důležité upozornění
Žádáme tímto všechny obyvatele obce, aby svůj komunální odpad
neukládali do starých poškozených popelnic. V případě, že se takto
bude dít, nebude vaše popelnice s odpadem firmou EKOLTES Hranice
vyvezena.
Zakoupení nové plastové popelnice na kolečkách Vám může na základě
vaší žádosti zprostředkovat u firmy EKOLTES Hranice, a.s. zdejší
obecní úřad. Cena popelnice včetně dovozu je u 120 l nádoby 762 Kč,
240 l je za 1077 Kč (ceny včetně DPH).
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
obec Luboměř a EKOLTES Hranice, a.s.
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V obci máme nový šedý kontejner na
kovy
V naší vesnici je od prosince
loňského roku nově umístěn u čp.
104 (bývalá hospoda U slunka)
šedý kontejner na sběr kovů. Do
této nádoby
patří
především
drobnější kovový odpad, který lze
skrz otvor bez problémů prostrčit –
typicky plechovky od nápojů a
konzerv, kovové tuby, alobal,
kovové zátky, víčka, krabičky,
hřebíky,
šroubky,
kancelářské
sponky a další drobné kovové
odpady. Do kontejneru naopak
nepatří plechovky od barev, tlakové
nádobky se zbytky nebezpečných
látek, ani domácí spotřebiče a jiná
vysloužilá zařízení složená z více
materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně.
Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Kontejner byl pořízen ve spolupráci s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM. Děkujeme za spolupráci.
Pro více informací o třídění a následném využití odpadů vám můžeme
doporučit
stránky,
které
se na
tuto
problematiku
specializují www.jaktridit.cz
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Termíny svozu komunálního odpadu
v roce 2021
V případě jakékoliv změny termínů svozu odpadu budete včas
upozorněni na webových stránkách obce, místním rozhlasem nebo na
plakátovacích plochách v obci.
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Poplatky
Výše úhrady za svoz, třídění a odstraňování
komunálního odpadu zůstává již pátým rokem
nezměněna (viz tabulka níže). Poplatek je nutné
uhradit v úředních hodinách na OÚ za každou
domácnost nejpozději však do pátku 26. 2. 2021.
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Mezi další poplatky, které je potřeba včas uhradit je tzv. poplatek ze
psů (povinnost ukládá schválená Obecně závazná vyhláška obce
Luboměř č. 2/2019). Tento poplatek platí každý držitel psa - fyzická či
právnická osoba, která má v obci trvalý pobyt či sídlo a jeho pes je starší
3 měsíců. Sazby poplatku jsou
stanoveny vyhláškou následovně:
za prvního psa 150 Kč,
za druhého psa téhož
držitele 200 Kč,
 za třetího a každého dalšího
psa téhož držitele 300 Kč.
Poplatník je povinen uhradit poplatek nejpozději do 31. března 2021.



Výše dva uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti do pokladny
obce nejlépe v úřední dny nebo po domluvě na běžný účet obce
Luboměř: 9726801/0100, variabilní symbol: číslo popisné, zpráva
pro příjemce: příjmení plátce a typ poplatku.
Děkujeme, že svoje poplatkové povinnosti vůči obci splníte včas!

Přihlášení psa
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (obci) vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, (tzn. do 15 dnů
ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik
své poplatkové povinnosti (úhyn,…). Držitel psa je povinen se dostavit
k přihlášení na úřad osobně. Po sepsání „Přiznání k místnímu poplatku
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ze psa“ obdrží majitel proti podpisu a zaplacení poplatku evidenční
známku pro svého psa.

Odhlášení psa a ostatní změny údajů
Jedná se zejména o odhlášení psa z evidence z důvodu úhynu, utracení,
zaběhnutí, prodeje, darování, stěhování apod. Držitel psa je povinen se
dostavit k oznámení změn osobně na úřad. V případě odhlášení vyplní
formulář „Odhlášení psa“. Výše uvedené formuláře obdržíte na OÚ
nebo je naleznete také na webových stránkách obce pod odkazem
„Formuláře.“

Svoz bioodpadu v obci
Upozorňujeme opět na možné přetěžování hnědých kontejnerů na
bioodpad. Přetížení pak může vést k jejich trvalému poškození! Obec je
poté nucena zakoupit za nemalé peníze nový kontejner. Prosíme,
nepřetěžujte hnědé kontejnery! Zároveň vás žádáme, abyste jakýkoliv
bioodpad neukládali vedle hnědých kontejnerů. Děkujeme.
Svoz bioodpadu v letošním roce bude v obci zahájen opět v průběhu
měsíce dubna.
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Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE
TADY!
Vážení občané, s radostí
Vám oznamujeme, že
aktivita
Moravskoslezského kraje
pod osobní záštitnou
náměstka hejtmana pro
sociální
oblast
Jiřího
Navrátila, MBA, nazvaná
IN.F.Obálka z projektu
„Informace jako forma
ochrany
osob
v seniorském věku“ byla
realizována. IN.F.Obálku
si můžete vyzvednout na svém obecním úřadě nebo na pobočkách
Senior pointů od poloviny měsíce prosince 2019. Aktivita je zaměřená
na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky
jsou vyrobeny v celkovém objemu 61.000 kusů pro náš kraj.




IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová
obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění,
formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s
nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky
záchranného systému).
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o vašem zdravotním stavu,
užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že
se ve Vaší domácnosti ocitnete v nebezpečí či ohrožení života,
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složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě
informovány.
 IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci
v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Vyplníte formulář
s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do plastové obálky,
kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří.
Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo
dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky.
Upozorňujeme vás, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a
sociálních věcí, jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce,
nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky
a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Věříme, že tato aktivita bude
přínosná pro občany Moravskoslezského kraje.

Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálního, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje

K této aktivitě se připojila i vaše Obec Luboměř. Obálky si proto
mohou senioři nebo jejich příbuzní zdarma vyzvednout v kanceláři
Obecního úřadu v Luboměři, a to v úředních hodinách.

únor
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Přehled o množství vytříděného textilu
v obci za rok 2020

Ztráty a nálezy
Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Ten, kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat
vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byl nalezen.
Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc
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do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té
dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.
Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným
zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak,
aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového
občanského zákoníku povinen nahradit obci náklady, které mu vznikly
v souvislosti s jejím opatrováním. Nalezené doklady (občanské
průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout v úředních dnech
a hodinách na adrese: Obecní úřad Luboměř, Luboměř 93, telefon:
556 748 062, 723 725 724, e-mail: obec.lubomer@quick.cz nebo
starosta@lubomer.cz
Seznam předaných nálezů k vyzvednutí
pořadové
číslo
nálezu

datum
předání

místo
a datum
nálezu

nalezená
věc

lhůta
na likvidaci

6.

20.2.2019

hlavní cesta
na Spálov
u Valentového;
20.2.2019

svazek klíčů

21.2.2022

8.

20.4.2020

cesta
u hasičské
zbrojnice
v Luboměři

klíč
na provázku

21.4.2023

únor
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9.

12.5.2020

zastávka
autobusu
na Heltinově

klíč
s klíčenkou

13.5.2023

10.

30.11.2020

Luboměř
u čp. 122;
30.11.2020

klíče
na kroužku

29.11.2023

Mše svaté od 2. 1. 2021 ve Farnosti
Spálov
Pondělí

18.00 Klokočůvek

Středa

17.00 Spálov

Čtvrtek

18.00 Heřmanice

Pátek

17.00 Spálov

Sobota

14.00 Vlkovice: 2. a 4. sobota v měsíci
17.00 Luboměř: 1., 3. (a 5.) sobota v měsíci

Neděle

8.00 Spálov
10.00 Véska
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„Nebuďte neviditelní“
Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních
komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je tedy nutné
připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za
nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na
komunikacích zodpovědný přístup. Řidič motorového vozidla by se
měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný a především
soustředěný na jízdu. Podzimní období sebou přináší deště, mlhy,
mrholení a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je to i u
chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že
při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky,
mohou zvýšit svou viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na
trhu je velká škála cenově dostupných reflexních prvků (přívěšky,
pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku, nejlépe na
pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200
metrů. A proto na pozemní komunikace vstupuj s vědomím: „Když jsi
vidět je to plus, nesrazí Tě žádný vůz“!

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence
por. Bc. Martina Jablońská
tel.číslo: 727942694
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Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho
zviditelnění i rozvoji!
Podpořte Flascharův důl v Odrách nebo zámky Nová Horka a Kunín!
Flascharův důl v Odrách a zámky Nová Horka a Kunín, to jsou tři
atraktivity turistické oblasti Poodří, jimž můžete dát svůj hlas v
soutěži Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020.
Hlasovat je možné na www.cenycr.cz od 18. ledna do 28. února.
„V Poodří je velké množství nádherných a turisticky atraktivních míst,
která si ocenění zcela jistě zaslouží! Vybrat do soutěže pořádané
Moravian-Silesian Tourism, destinační společností Moravskoslezského
kraje, bylo velmi náročné,“ zdůrazňuje Pavlína Ambrosch, ředitelka
Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko, o.p.s.
Do druhého ročníku soutěže nominoval Destinační management
turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., Flascharův důl
v Odrách, a to v kategorii Nejlepší počin v cestovním ruchu 2020,
zámek Nová Horka (kategorie Neobjevený skvost), CHKO Poodří
(kategorie Nejmalebnější místo v zimě) a Balerův větrný mlýn ve
Spálově a zámek Kunín (kategorie Nejsvětovější místo).
Do finální prestižní nominace, v níž jsou zařazena TOP místa
Moravskoslezského kraje, byly vybrány tři z atraktivit navrhovaných
Destinačním managementem turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko, o.p.s., – už zmíněný Flascharův důl a zámky Nová Horka a
Kunín.
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V kategorii Osobnost cestovního ruchu 2020 turistickou oblast Poodří
zastupují Věra a Jaroslav Královi (Vodní mlýn Wesselsky) a Alena
Zemanová (Krajina břidlice).
„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný silným příběhem či
architektonickou a kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně podílejí na
zvyšující se návštěvnosti regionu,“ upozorňuje Pavlína Ambrosch a
apeluje na patriotismus lidí žijících na území turistické oblasti Poodří,
která se rozkládá na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří,
Bílovecka, Fulneku, Studénky a Klimkovic. „Hlasujte! Vítězství v některé
z kategorií soutěže Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje
výrazně přispěje ke zvýšení povědomí nejen o daném místě, ale také o
celém Poodří. A k benefitům plynoucím ze zvýšeného zájmu turistů
patří rozvoj podnikání v mnoha sférách a pozitivní dopad na prosperitu
celého Poodří. To je právě v této době poznamenané koronavirem
velice důležité,“ uzavírá Pavlína Ambrosch.

Poděkování
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Kdo jsme a co děláme
Mikroregion Odersko
Jsme dobrovolný svazek 10 obcí, který byl založen za účelem vzájemné
spolupráce členských obcí v oblastech rozvoje podnikání, sociální
problematiky, vzdělávání, veřejné infrastruktury, cestovního ruchu,
propagace mikroregionu a péče o životní prostředí. Každou obec
v současné době zastupuje starosta, popř. místostarosta členské obce.
AKTUÁLNÍ PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE I OBCE LUBOMĚŘ
Projekt „Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko“
Součástí tohoto projektu je nákup elektronických úředních desek,
tvorba nových webových stránek obce, manuály jednotného vizuálního
stylu – hlavičkové papíry, vizitky, plakáty apod., nastavení účinné
komunikace s veřejností.
Projekt „STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko“.
Díky tomuto projektu nakoupíme plastové kelímky, misky, boxy a
myčky. Tyto předměty pak budou v jednotlivých obcích opakovaně
využívány na obecních a společenských akcích.
Projekt „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“
Společně pořídíme kompostéry a štěpkovače do domácností, rovněž i
kontejnery na textil.
TIP NA VÝLET
Chcete tip na rodinný výlet či procházku bez davu turistů?
V Mikroregionu Odersko můžete navštívit Švédskou skálu s krásnou
vyhlídkou po okolí. Jako výchozí bod doporučujeme obec Heřmánky.

26

Zpravodaj

obce

Luboměř

Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat u dřevoskladu. Za
dřevoskladem přejdete most přes řeku Odru a dáte se doprava kolem
Kamenictví Březa a Hanelova lomu. Půjdete lesní cestou a po 1
kilometru chůze na malém rozcestí se budete držet mírně vpravo. Po
dalším kilometru těsně před cílem objevíte informační tabuli s místními
zajímavostmi. Pokud se ze Švédské skály nebudete chtít vracet k autu
stejnou cestou, můžete pokračovat lesní cestou až ke 2 km
vzdálené jeskyni Peklo, která se nachází nad poutním místem Maria
Skála. Od jeskyně se vrátíte zpět asi 500 m po stejné trase a za
zatáčkou se dáte prudce dolů, až dojdete k osadě chat u Panny Marie
ve Skále. Odtud pokračujete po zelené turistické značce do Heřmánek,
přičemž v Klokočůvku můžete odbočit doprava na cyklotrasu 503, která
vás dovede až k autu. Celá trasa měří 9 km. Přejeme vám krásný zážitek
v Mikroregionu Odersko!
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Soutěž - sudoku
Také jste propadli populárnímu hlavolamu jménem sudoku? Rádi si
lámete hlavu nad magickými čtverci a tak dlouho hledáte ty správné
číselné kombinace, dokud nezaplníte všechna prázdná políčka? Pak
vám možná uděláme radost naší zimní soutěží. Po ukončení soutěže
bude vylosován jeden úspěšný luštitel sudoku, který bude odměněn.
Pravidla: cílem je doplnit čísla od 1 do 9 tak, aby se v každém sloupci,
řádku a boxu nacházeli pouze jednou.

jméno:

tel. číslo:

Správně vyluštěné sudoku odevzdávejte prosím společně se svým jménem a tel.
číslem nejpozději do 20. 3. 2021 do poštovní schránky obecního úřadu. Děkujeme.
Výherce soutěže kontaktujeme telefonicky nejpozději do 31. března 2021.
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Naši jubilanti
leden
únor

březen
duben

Gronesová Alena
Pečeňová Marie
Lvová Anastázie
Freissová Anna
Šíma Vojtěch
Hajchl Stanislav
Králová Milena
Klevarová Pavla
Král Jaroslav
Rössner Jan
Šimícková Jarmila
Šimíček Jiljí

Obec Luboměř přeje touto cestou všem oslavencům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to
prosím na Obecním úřadě v Luboměři.
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