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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
rok „ukrajuje“ již svůj druhý měsíc, zimy pomalu ubývá a jaro jakoby se
chtělo již zabydlet opět ve vesnici. Což o to, nám lidem by se jaro jistě
líbilo, ale v tuto dobu (17. února, 7°C) by to pro samotnou přírodu dobré
určitě nebylo. Co ovšem dobré pro nás bude a všichni to uvítáme, je
postupné rozvolňování protiepidemických opatření proti šíření
onemocnění COVID-19. Zdá se, že většina opatření pozbude brzy
platnosti a tak se bude moci
V tomto čísle
v dědině opět konat mnohem více
různých akcí. Co se aktuálně pro
Ze zastupitelstva obce
vás chystá, se můžete dočíst na
Připravuje se pro vás
stránkách č. 8 a 9 tohoto
Kostel sv. Vavřince
zpravodaje.
Zároveň
vám
Občanská statistika
doporučuji
pečlivě
sledovat
Poplatky
vývěsky v obci, webové stránky či
Denní stacionář Odry
Facebookový profil obce, kde jsou
zveřejňovány
pozvánky
na
Projekty v roce 2021
jednotlivé akce. K dispozici by měl
… a mnoho dalšího
být na jaře již opravený Lidový dům. Aktuálně probíhá jeho výmalba a
oprava vlezu na půdu tohoto kulturního domu.
Vážení občané, do nového roku 2022 Vám všem dodatečně přeji
jménem celého vedení obce jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí,
spokojenost a rodinnou pohodu. Zároveň se těším na vzájemnou
spolupráci s místními spolky při pořádání různých kulturních akcí a
rovněž řemeslníky i podnikateli při dalším zvelebování naší obce 
Váš starosta obce Jirka Vlček
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Ze zastupitelstva obce
USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř,
konaného dne 2. 12. 2021 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:
290/14/2021
návrhovou komisi ve složení: předseda Jan
Mollnhuber, členové Zuzana Ambrožová a Martina Gronesová.
B.
určilo:
291/14/2021
ověřovatele zápisu Jana Mollnhubera, Zuzanu
Ambrožovou a jako zapisovatelku Zuzanu Peprnou.
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C.
schválilo:
292/14/2021
navržený program 14. zasedání zastupitelstva
obce (dále jen ZO).
příloha č. 2
293/14/2021
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022.
příloha č. 4

294/14/2021
Obecně závaznou vyhlášku obce Luboměř
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
295/14/2021
Obecně závaznou vyhlášku obce Luboměř
č. 2/2021.
296/14/2021
inventarizační komise v následujícím složení:
 hlavní inventarizační komise: Jiří Vlček (předseda), Miroslav
Lev, Zuzana Šimíčková,
 pro Lidový dům: Martina Gronesová (předsedkyně), Jaroslav
Král, Marie Dittrichová,
 pro obecní úřad: Dana Šustková (předsedkyně), Jan
Mollnhuber, Zuzana Ambrožová,
 pro hasičskou zbrojnici v Luboměři: Miroslav Šustek
(předseda), Lubomír Horák, Ladislav Šustek,
 pro hasičskou zbrojnici v Heltinově: Tomáš Mollnhuber
(předseda), Jaromír Mik, Ondřej Mik.
297/14/2021
na základě žádosti ze dne 8. 11. 2021 s č. j.
OÚL/1241/2021 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.
298/14/2021
na základě žádosti ze dne 9. 11. 2021 s č. j.
OÚL/1243/2021 dar a uzavření smlouvy se SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Luboměř, Luboměř 30, 742 35 Odry, IČ
65472586, na zajištění hudebního doprovodu hasičského plesu,
který se bude konat dne 15. 1. 2022, a to ve výši 5 000 Kč.
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299/14/2021
na základě žádosti dar a uzavření smlouvy pro
Základní školu a Mateřskou školu Spálov, příspěvkovou
organizaci, Spálov 1, 742 37 Spálov, a to ve výši 50 000 Kč.
300/14/2021
mimořádnou odměnu ve výši 600 Kč (hrubé mzdy)
zastupitelce obce, paní Daně Šustkové, bytem *****, 742 35
Odry, a to za provedení zápisu na zasedání zastupitelstva obce.
301/14/2021
zájem o spolupráci při realizaci nových kotlíkových
dotací (4. výzva MŽP), a to s Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.
302/14/2021
spolufinancování výměny kotlů v naší obci
prostřednictvím Moravskoslezského kraje, ve výši 5 000 Kč/dílčí
projekt konečného uživatele z rozpočtu obce a celkovou výši
dotace na 4. výzvu kotlíkových dotací v částce 45 000 Kč.
303/14/2021
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, na dobu určitou do 31. 12. 2023 mezi
městem Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, IČ 00298221
a obcí Luboměř, Luboměř 93, 742 35 Odry, IČ 00298158, a to
dle předloženého návrhu.
304/14/2021
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 03011961 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
305/14/2021
rozpočtové opatření č. 8/2021.
příloha č. 5
306/14/2021
podání žádosti o dotaci v rámci programu Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022,
vyhlášeného MZe ČR, na projekt s názvem „Oprava kapličky
v obci Heltinov“ ve výši max. 70 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, nejvýše však 300 000 Kč.
307/14/2021
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 „Obnova místní komunikace
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v Heltinově“ ve výši max. 80 % z celkových způsobilých nákladů
projektu, nejvýše však 10 000 000 Kč.
308/14/2021
aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu obce
na léta 2022-2026.
D.
vzalo na vědomí:
309/14/2021
informaci o neprovedení kontroly plnění usnesení
z předchozích zasedání ZO, a to z důvodu nemoci. Kontrola
bude provedena na 15. zasedání ZO.
310/14/2021
zprávu o činnosti Obecního úřadu v Luboměři za
období od 2. 9. 2021 do 1. 12. 2021.
příloha č. 3
311/14/2021
předložený návrh projektu „Úpravy stykové
křižovatky na silnici III/44014 s MK v obci Luboměř“ u kostela sv.
Vavřince.
312/14/2021
zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva
obce ze dne 23. 9. 2021.
313/14/2021
žádost o opravu komunikace vedoucí mezi čp. 45 a
132 v Luboměři, ze dne 27. 9. 2021 s č. j. OÚL/1130/2021, od
pana R. K., bytem *****, 742 35 Odry a pana D. Š., bytem *****,
742 35 Odry.
314/14/2021
neposkytnutí dotace z Operačního programu
Životní prostředí na realizaci projektu „Protipovodňová opatření
obce Luboměř“ – vybudování nového místního rozhlasu v obci.
315/14/2021
rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7/2021.
příloha č. 5
316/14/2021
zprávu
o
výsledku
dílčího
přezkoumání
hospodaření obce Luboměř v roce 2021, který provedl Krajský
úřad, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly dne
1. 11. 2021. Při přezkoumání hospodaření byla zjištěna chyba.
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E.
zvolilo:
317/14/2021
jako přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně,
Tyršova 1010/3, 741 11 Nový Jičín, IČ 00025232, na nové
funkční období 2022-2026, J. V., bytem *****, 742 35 Odry,
datum narození *****.
F.
uložilo:
318/14/2021
starostovi obce zjistit odhad ceny projektu a
realizace akce: „Úprava stykové křižovatky na silnici III/44014
s MK v obci Luboměř.“
319/14/2021
starostovi obce prověřit poplatek za svoz odpadu
od OSVČ a právnických osob.
320/14/2021
starostovi obce zpracovat nový návrh smlouvy o
dlouhodobém nájmu prostoru sloužícího k podnikání v areálu Na
drahách, a to pro paní I. Š., bytem *****, 742 35 Odry.
321/14/2021
starostovi obce konzultovat žádost o větší
bezpečnost silničního provozu na některých křižovatkách
v Luboměři, a to od pana K. Č., bytem *****, 742 35 Odry, ze dne
6. 12. 2021, č. j. OÚL/1317/2021.
V Luboměři dne 2. 12. 2021
„otisk úředního razítka“
Miroslav Lev, v. r.
místostarosta obce

Jan Mollnhuber, v. r.
člen zastupitelstva 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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Připravuje se pro vás
 15. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce pro veřejnost je naplánováno na začátek
měsíce března. O přesném termínu konání budete tradičně informováni
na elektronické úřední desce obce, plakátovacích plochách
i místním rozhlasem.
 Vítání občánků
Jsme moc rádi, že se u nás v poslední době narodilo hned několik
nových občánků. Proto připravujeme pro ně letos slavnost Vítání
občánků.
 Mařeny – vynášení smrti ze vsi
Vynášení smrti a vítání jara je starodávný
západoslovanský zvyk, který dodržovali ve
vesnicích už naši předkové. Na smrtnou
neděli, která připadá letos na 3. dubna,
plánujeme v Luboměři od 14:30 hod. a na
Heltinově od 14:00 hod., tradiční průvod s
mařenama. Zúčastněte se také vy s dětmi této
pěkné tradice.

 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V sobotu dne 16. dubna 2022 se uskuteční tradiční sběr
nebezpečného, kovového, velkoobjemového a elektro odpadu.
V Luboměři od 8:45 – 9:45 hod. u obecního úřadu, v Heltinově od
8:00 – 8:30 hod. „Na točně“. Opět upozorňujeme, že pouze v
uvedeném čase a místě (nikoliv předem) můžete bezplatně odevzdat
svůj nebezpečný odpad a elektroodpad, který nepatří do popelnice –
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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!
 6. Luboměřský festival jídla
Na sobotu 21. května opět připravují Na drahách zdejší kuchařky a
kuchaři velmi oblíbenou akci – Restaurant day. Nechcete-li chybět,
určitě si toto datum poznačte do svého kalendáře.
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
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 budete s předstihem o
připravovaných akcích informováni.

Víte o tom, že…


aktuální stav konta veřejné sbírky „Oprava kostela sv. Vavřince“
ke dni 31. 12. 2021 činí 205.502,84 Kč? Děkujeme všem
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dárcům, kteří se rozhodli přispět, především
a.s. Spálov!
 stav sbírky celkem ke dni 31. 12. 2021:
 již proplaceno na opravy:
 stav ke dni 31. 12. 2021:

Luboměř

pak Zemědělské
382.502,84 Kč
177.000,00 Kč
205.502,84 Kč



nás můžete také sledovat na sociální síti
Facebook? Staňte se fanoušky naší stránky
a buďte s námi ve spojení. Stránku si můžete
snadno vyhledat podle uživatelského jména:
@lubomer Naše oficiální Facebooková
stránka se líbí již více než 130 lidem.



můžete napsat svému starostovi různé nápady, návrhy či
připomínky na jeho e-mail starosta@lubomer.cz ? Nebo si přijďte
jen tak popovídat o tom, co se událo, co nás v nejbližších měsících
čeká, co se Vám líbí nebo co Vás naopak v obci trápí.



si kroniky obce z období let 1919-1988 i Základní devítileté školy
v Luboměři z let 1884 až 1979 můžete prohlédnout a pročíst v
digitalizované podobě? Naleznete je na stránkách Zemského
archivu
v Opavě,
v
jeho
digitálním
archivu:
https://www.archives.cz/web/ nebo na webových stránkách naší
obce www.lubomer.cz - Historie - Kronika obce.



že se v loňském roce 2021 v obci vytřídilo celkem 1100 kg
použitých oděvů, 160 kg drobných kovů i 54 kg jedlých olejů a
tuků? Děkujeme, že správně třídíte odpad a jste ohleduplní
k naší přírodě!



je v obci nová elektronická úřední deska pro vás občany? Dochází
tak k výměně klasického vyvěšování papírových dokumentů za
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elektronickou verzi. Elektronická úřední deska je již plně funkční
a je umístěna před zdejším obchodem se smíšeným zbožím. Na
novém elektronickém panelu naleznete kromě úřední desky také
webové stránky naší obce.


právě probíhá vymrznutí obecního rybníku u úřadu – zimnění?
Slunce a mráz jsou pro něho nejlepší dezinfekce. Rybník se tak
ozdraví, vyčistí a „vymění.“

Kostel sv. Vavřince v Luboměři
V loňském roce se podařilo Římskokatolické farnosti Spálov ve
spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským, obcí Luboměř a
místními farníky kompletně opravit kůr (kruchtu) v našem kostele sv.
Vavřince. Kůr byl totiž také napaden dřevokazným hmyzem.
Poškozené prvky konstrukce byly demontovány a nahrazeny prvky
novými o stejné profilaci a se stejným provedením tesařských spojů.
Takto byla provedena výměna všech poškozených prvků. Následně
byla provedena fošnová podlaha a obklad ochozu. Opravu provedl pan
Radek
Štach
z
Vizovic
za
cenu
celkem
605.163 Kč. Dále se podařilo uskutečnit stratigrafii barevných vrstev
výmalby (původní barevnost interiéru kostela, kůru a varhan).
V letošním roce je naplánována realizace vnitřní statiky kostela a jeho
finální výmalba.
Několik fotografií z oprav kůru si můžete prohlédnout na našem
Facebooku.
Z veřejné sbírky přispěla obec v roce 2021 na opravy kostela částkou
ve výši 75. 000 Kč.
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Co se událo v obci?
PROSINEC 2021
2.12.

Proběhlo 14. zasedání zastupitelstva obce, na kterém
zastupitelé schválili např. různé finanční dary, nové
obecně závazné vyhlášky o odpadech, inventarizaci
obecního majetku, spolufinancování výměny kotlů
občanů z obecního rozpočtu nebo podání žádostí o
opravu místní komunikace a kapličky v Heltinově.

5.12.

Svatý Mikuláš se svoji družinou po roce navštívil děti
ve vesnici. S ohledem na protiepidemická opatření
opět nechával dětem balíčky se sladkostmi u dveří
domů.
Mikuláš chodil také na Heltinově.

23.12.

Místní skauti rozdávali zájemcům před obecním
úřadem Betlémské světlo.

31.12.

Příchod nového roku jsme na točně společně přivítali
malým obecním ohňostrojem, hymnou a přípitkem.

LEDEN 2022
6.1.

V prvních dvou lednových týdnech probíhala v obci
opět Tříkrálová sbírka. Z důvodů protiepidemických
opatření u nás Tři králové nechodili. Pokladničky, do
kterých mohli občané přispět, byly umístěny do
zdejšího obchodu a na obecní úřad. Celkem sbírka
vynesla 12 614 Kč.
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Občanská statistika – k 31. 12. 2021
 počet obyvatel: 393
z toho: 200 mužů a 193 žen,
z toho: 334 obyvatel v Luboměři a 59 na Heltinově,
z toho dětí (0 – 17 let): 87
 věkový průměr: 38 let
 narození: 11 dětí (z toho 5 chlapců a 6 děvčat)
 úmrtí: 8
 přistěhovaní: 10
 odstěhovaní: 6
 sňatků: 1
zpracovala: Z. Šimíčková

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 905 Kč,
240 l je za 1225 Kč (ceny včetně DPH).

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
obec Luboměř a EKOLTES Hranice, a.s.
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Termíny svozu komunálního odpadu
v roce 2022
V případě jakékoliv změny termínů svozu odpadu budete včas
upozorněni na webových stránkách obce, Facebooku, místním
rozhlasem nebo na plakátovacích plochách v obci.
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Poplatky
Obecní úřad v Luboměři vybírá od 3. 1. 2022 místní poplatek za
odpady a psy.
1) Výše úhrady za obecní systém
odpadového hospodářství činí nově
450
Kč/poplatníka.
Poplatkovým
obdobím poplatku je jeden kalendářní rok.
Poplatek je splatný
28. února 2022.

nejpozději

do

2) Mezi další poplatky, které je potřeba včas uhradit, je tzv. poplatek ze
psů. Tento poplatek platí každý držitel psa, který má v obci trvalý pobyt
a jeho pes je starší 3 měsíců. Sazby poplatku:




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 2022.
Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti do pokladny obce,
nejlépe v úřední dny nebo na běžný účet obce Luboměř číslo:
9726801/0100, variabilní symbol: číslo popisné, zpráva pro příjemce:
příjmení plátce a druh poplatku.
Děkujeme, že svoje poplatkové povinnosti vůči obci splníte včas!
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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
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.“

Denní stacionář Odry
Příběh z naší praxe
Na začátku léta 2021 se na naši službu obrátila unavená žena, která
několik let pečuje o svého manžela trpícího demencí a zhoršenou
mobilitou. Muž je v domácím prostředí bez zájmů o jakékoliv aktivity,
většinu dne polehává a podřimuje, sleduje hudební kanál v TV, ztrácí
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motivaci vykonávat aktivity každodenního života, zejména v
komunikaci a kontaktu s blízkými.
Při jeho prvních návštěvách v naší službě je na první pohled zřejmá
silná fixace na pečující manželku, která ho vždy do zařízení doprovází a
v poledne pro něho přijíždí. Uživatel služby působil nervózně, neustále
sledoval hodiny na stěně, pracovnice mu vždy vysvětlily, že ho
manželka vyzvedne v daný čas.
Postupem času během našeho denního programu se klient začal
osmělovat a aktivněji zapojovat. Nejdříve u společného luštění křížovek
a pohybových aktivit. Denní program je u nás pestrý-ráno společně
luštíme křížovky, připomínáme si události, které se váží k danému dni,
cvičíme tělo a paměť, dopoledne se věnujeme stolním hrám, pracovním
činnostem, reminiscenci...apod. Společně jsme hledali vhodný způsob
procvičování paměti s ohledem na jeho onemocnění. Zařadili jsme
cvičení na podporu řečového projevu (práce s obrázkovými kartičkami,
podpora vzpomínek, vedení rozhovorů na téma zaměstnání, oblíbené
činnosti, dovolená). Klient od jednoslovných odpovědí, které zpočátku
používal, postupně přešel k odpovědím v rozvinutějších větách. Začal
se zapojovat do skupinových stolních her. Po dvou měsících již
pozorujeme, že je klient klidnější, nepozoruje hodiny. Když ráno do DS
přichází, na všechny se směje a zdraví je. Své doprovázející manželce
při příchodu ve dveřích jednou dokonce řekl: “běž už” a nasměroval ji k
východu.
Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba pečujících a rodiny. Dle slov jeho
manželky se klient do našeho zařízení těšívá, s úsměvem ji připomíná:
“odvez mě tam”. Našel si místo, kde může trávit svůj čas v kolektivu při
podnětných aktivitách. Pečující manželka také neskrývá své
překvapení, že její muž v kolektivu komunikuje, vzpomíná na události
ze svého života, které nám dokáže sdělit a jeho žena vždy potvrdí jejich
pravdivost.
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Pro koho tu jsme?
Pro osoby od 27 let věku z Oder, Fulneku a blízkého okolí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a
osob s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Co nabízíme?
Prostřednictvím naší ambulantní služby zajišťujeme, abyste nebyli
osamělí. V bezpečném a bezbariérovém prostředí nabízíme trávení
času při smysluplných činnostech. Profesionální pracovní tým vás
individuálně podporuje při upevňování a udržování stávajících
schopností a napomáhá při rozvoji nových. A tím směřujeme k tomu,
abyste mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním zázemí.
Pomocí služby nabízíme také podporu vašim pečujícím.
Jak pracujeme?
 ke všem uživatelům přistupujeme s ohledem, uznáním a úctou
 každou osobnost vnímáme jako jedinečnou bytost, která má své
potřeby a zvyky, společně hledáme, co je pro ni podnětné a co ji
naplňuje
 chápeme osobnost člověka vcítěním se do jeho pocitů a
prožívání
 pružně se přizpůsobujeme dané situaci a potřebám
Jak nás můžete kontaktovat?
 Telefonicky: 732 472 855, 736 200 228
 E-mailem: michaela.tomaskova@odry.charita.cz
 Osobně: Denní stacionář Odry, Hranická 1110/32, Odry
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Soutěž - sudoku
Úspěšnou řešitelkou sudoku a vylosovanou
č. 3/2021 byla paní Anežka Svobodová.
GRATULUJEME a ať výhra chutná! 
Všem ostatním luštitelům děkujeme za
účast v soutěži a těšíme se zase u nějaké
další.

výherkyní

z čísla

Projekty v roce 2021
V loňském roce se nám společně podařilo v obci úspěšně zrealizovat
tyto projekty:
1. Lokální opravy místních komunikací v Luboměři
Při lokálních opravách cest byla jejich narušená část
vyfrézována, podklad očištěn a napenetrován emulzí. Následně
byl položen asfaltový beton a provedeny zálivky spár. Celkem
tak bylo v obci opraveno cca 364 m2 povrchu vozovek za
312 111, 22 Kč. Opravy provedla firma KARETA s.r.o.
z Bruntálu.
2. Oprava kanalizačních vpustí a šachet v Luboměři na „Malé
straně“
Na podzim minulého roku opravila firma pana Davida Ručky ze
Spálova kanalizační vpusti, žlab a část chodníkového tělesa
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podél cesty na tzv. Malé straně v Luboměři. Cena oprav činila
120 855 Kč.
3. Oprava schodiště u obchodu
Po dlouhých 21 letech jsme museli také nechat opravit schodiště
do zdejšího obchodu se smíšeným zbožím. Původní dlažba totiž
začala již v některých místech značně praskat a ulomily se i
schodové lišty. Schodiště se tak stalo pro zákazníky obchodu
nebezpečným. Opravu provedl zdejší občan, pan Aleš Nágl.
Náklady na opravu (práce + materiál) činily celkem 19 655 Kč.
4. Nátěr dětského hřiště a laviček v obci
Naši mladí brigádníci pod vedením pana Pavla Šustka natřeli
barvami dětské hřiště ve sportovním areálu Na drahách. Po pěti
letech tak vypadá zase skoro jako nové. Všechny herní prvky
můžou využívat děti opět ke své radosti. Díky všem
brigádníkům! Tato akce stála 14 560 Kč (práce).
5. Projekt „Stop jednorázovým plastům v Mikroregionu
Odersko“
Obec Luboměř společně s Mikroregionem Odersko pořídili pro
různé obecní akce opakovaně použitelné nádobí (kelímky, misky
a talířky) včetně gastro myčky. Princip využívání nádobí je
jednoduchý - na akci si za zálohu půjčíte kelímek, misku či talířek
a po jejich vrácení dostanete svoji zálohu nazpět. Veškeré
nádobí dodala firma NICKNACK s.r.o. z Brna. Podporujeme tak
ekologicky šetrnější kulturní akce.
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Celkové náklady na pořízení nádobí činily 136 099,40 Kč. Po
odečtení 85% dotace (115 684,49 Kč) z Operačního programu
Životní prostředí byly náklady obce 20 414,91 Kč.
6. Nápis a znak na hasičské zbrojnici
Zdejší hasičská zbrojnice dostala v roce 2020 nový "kabát" a
v minulém roce i svůj nápis s barevným logem zdejšího sboru
dobrovolných hasičů. Snad se vám také líbí!? Nápis provedla
firma našeho občana, pana Zbyňka Mergentala, za cenu
10 000 Kč.
7. Nové dopravní značení v obci „ZÓNA 30“
Na základě žádosti občanů a jejího následného schválení
zastupitelstvem obce byla na místní komunikaci „Za domky“
snížena maximální povolená rychlost na max. 30 km/hod., a to
dopravními značkami „ZÓNA 30“ (IZ 8a,b). Samotnou realizaci
dopravního značení na místě provedla firma DAVOZ ZNAČKY
s.r.o. z Bítova za celkem 35 538 Kč.
8. Projekt „Cestička k Heltinovu - oprava místní komunikace“
Cílem tohoto projektu byla obnova cesty vedoucí do místní části
Heltinov v délce 900 m a o ploše 4307 m2. Komunikace byla již
ve velmi špatném technickém stavu. V rámci akce proto došlo k
obnově konstrukčních vrstev vozovky, krajnic a odvodnění.
Termín realizace: srpen - listopad 2021, akci provedla firma
KARETA s.r.o., Bruntál.
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Celkové
způsobilé
náklady
tohoto
projektu činily
2 578 128,90 Kč, z toho činila dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky 2 026 811 Kč.
Děkujeme všem Heltinovákům za trpělivost při realizaci této
akce!

Projekt "Cestička k Heltinovu - oprava místní komunikace" byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Děkujeme!
9. Opravy koryta vodoteče
V Luboměři poblíž čp. 107 bylo provedeno nutné zpevnění
břehu vodoteče lomovými kameny, které provedla firma Stavby
Baller s. r. o. ze Spálova za cenu celkem 28 878 Kč. U čp. 50
došlo zase ke zkapacitnění koryta - práci realizoval minibagrem
pan Pavel Vykrent z Luboměře.
10. Elektronická úřední deska
Opět díky vzájemné spolupráci obce a celého Mikroregionu
Odersko se podařilo zrealizovat projekt pod názvem „Přívětivé
úřady v Mikroregionu Odersko.“ Jeho výsledkem bylo mimo jiné
zakoupení elektronické úřední desky, která je umístěna před
zdejším obchodem. Dodavatelem úřední desky byla firma VEGLER
s.r.o. z Ostravy. Tento projekt je spolufinancován z prostředků
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Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost.
Náklady na pořízení celkem: 187 550 Kč; náklady obce po
odečtení 95% dotace (178 172,50 Kč) z Operačního programu
Životní prostředí činily 9 377,50 Kč.
11. Komíny v Lidovém domě
V rámci probíhající rekonstrukce Lidového domu byl opraven a
vyvložkován komín v podsálí. Komín vedoucí ze sálu bylo nutno
pak vystavět úplně nový. Akci provedla firma Mlčoch David z
Jakartovic a zednické práce pan Aleš Nágl. Cena celkem
byla 99 883 Kč.
12. Úprava příkopy
Podél cesty vedoucí na Heltinov (u Pasek) byla od nánosu
splavené zeminy vyčištěna celá příkopa. Práce minibagrem
provedl pan Pavel Vykrent, cena 2 050 Kč.
13. Oprava cesty
Na jaře minulého roku byla v místní části Heltinov provizorně
opravena také komunikace vedoucí až k čp. 32. Na opravu bylo
použito kamenivo frakce 8/16 mm. Opravu zrealizovala firma
Baller s. r. o. v ceně 23 473 Kč.
14. Kotlíkové půjčky našim občanům
Obec vyhlásila v roce 2019 program pro poskytování
návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci
kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“. Cílem
programu je prostřednictvím bezúročné půjčky zajistit
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předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za
moderní zdroje tepla v domácnostech na území obce Luboměř.
V uplynulém roce 2021 byla poskytnuta našim občanům půjčka
ve výši celkem 800 000 Kč (4 půjčky po 200 000 Kč) k pořízení
tepelného čerpadla či kotle na biomasu (ruční přikládání či
automaticky). Z rozpočtu obce byl navíc každému úspěšnému
žadateli o kotlíkovou dotaci poskytnut příspěvek ve výši
5 000 Kč (celkem tedy 20 000 Kč).
15. Kaple nejsvětější Trojice v Heltinově
Střecha kaple byla doplněna o novou sněhovou zábranu (háky),
která pomáhá zabránit samovolnému sesuvu sněhu ze střechy.
Zároveň byla provedena kontrola stavu funkčnosti střechy.
Práce provedl pan Radim Kandler z Velké za cenu 5 200 Kč.
16. Projekt „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“
V rámci tohoto projektu pořídila obec 10 ks plastových
kompostérů určených pro všechny druhy zahradního bioodpadu
z domácností. Občané Luboměře, kteří tak ještě neměli svůj
zahradní kompostér (neobdrželi ho od obce již v roce 2018), si
ho mohli vyzvednout opět zcela zdarma. Dodavatelem
kompostérů byla firma JESTECH s.r.o. z Lužice. Podporujeme
tak domácí kompostování a tím snižování odpadů z domácností.
Náklady celkem: 38 324,35 Kč; náklady obce po odečtení 85%
dotace (32 575,70 Kč) z Operačního programu Životní prostředí
činily 5 748,65 Kč.

Děkujeme Mikroregionu Odersko za skvělou
spolupráci v roce 2021!
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Novinky z knihovny
Milí čtenáři,
pomaličku se nám blíží březen „Měsíc KNIHY“, takže je nejlepší čas
přečíst si ještě nějakou tu knížku, než začne volat zahrádka. V knihovně
postupně rozšiřujeme nabídku her, určených nejen pro děti. Také jsme
přikoupili další knihy ke kouzelné Albi
tužce, které jsou moc oblíbené.
A též pár detektivek a nějaké ty
romantické oddechovky, protože bez
nich by to zkrátka nešlo. A pro náročné
máme na zkoušku i knihy na
procvičování angličtiny, kde na jedné
straně je text vždy anglicky a na druhé
v češtině.
Srdečně Vás tedy zvu k návštěvě
vždy v pondělí od 15:00 do 17:00 hod.
Knihovnice Sylvie Rosensteinová

Vzhůru za skřítky a vílami do
Pohádkového Poodří!
Máme pro vás skvělou zprávu! Pohádkové Poodří neulehlo
k zimnímu spánku a zve na návštěvu hned devíti ze svých třinácti
kouzelných zastavení! Děti se zde mohou seznámit se skřítky, vílami,
veverkou i princeznou, sbírat maňásky pohádkových postaviček i
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razítka do cestovního pasu zvaného Vandrbuch (už za pět razítek
dostanou divadélko!). A na své si přijdou i dospělí.
Ve fulneckém infocentru na děti čeká princezna Terezka,
v Bartošovicích na zámku víla Rusalka a v Sedlnicích v infocentru víla
Sněženka. Kouzelné sklepení v Bílovci je plné skřítků Picmochů, ve
Skotnici se zabydlel skřítek Plamínek a ve Vražném skřítek Kulihrášek.
Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder je domovem skřítka Raráška
(a také pana Krále, který tu návštěvníky provází) a mlýn ve Spálově
obývá skřítek Větroplach. Ten se sice na zimu ukryl, ale určitě se
můžete podívat, kde žije – klíč od mlýna vám dají na zdejším úřadu. No
a v klimkovickém infocentru má svůj pelíšek veverka Augustinka. A
když navštívíte třeba jen pět míst, jedno hezčí než druhé, máte pět
maňásků, divadlo a spooooustu zážitků. To přece stojí za to! Cestou
domů se pak můžete zastavit na Jarošově statku ve Studénce a zdejším
zvířátkům předat pozdravy i pohlazení od kamarádů skřítků!
Protože zvlášť v poslední době se vše operativně mění, doporučujeme
ověřit si aktuální platnost otevírací doby místa, které chcete navštívit.
Projekt Pohádkové Poodří je finančně podpořen
Moravskoslezského kraje a Euroregionu Silesia.
Více info: www.poodri.com, FB Pohádkové Poodří

z rozpočtu
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Naši jubilanti
leden
únor
duben

Králová Eliška
Demel František
Levová Drahomíra
Klevarová Pavla
Král Jaroslav
Miková Anežka
Náglová Marcela
Šimíček Jiljí
Šimíčková Jarmila

Všem oslavencům k jejich narozeninám přejeme hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody 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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