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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
naše čtyřleté volební období, na které jsme byli vámi zvoleni, pomalu,
ale jistě končí. Proto nastal čas se ohlédnout, bilancovat a zhodnotit
odvedenou práci. S jejími výsledky – co se nám společně v obci podařilo
udělat – se můžete dále podrobně seznámit na stranách č. 13-24
tohoto zpravodaje.
I přes veškeré uskutečněné investice se nám podařilo naši obec udržet
finančně velmi „zdravou“, a to s aktuálním stavem na účtech
(k 31. 8. 2022): Česká národní banka: 7.936.061,31 Kč, Komerční
banka: běžný účet 4.640.301,39 Kč, spořicí účet 511.245,15 Kč),
celkem tedy 13.087.607,85 Kč. Výše uvedeného výsledku bylo možné
dosáhnout také díky množství získaných dotací. Nikdy proto nebylo
potřeba, aby naše obec žádala např. na předfinancování či realizaci
projektů o jakýkoliv úvěr.
Závěrem bych rád jménem všech zastupitelů poděkoval, Vám
občanům, za spolupráci, podněty a připomínky. Jménem svým také
děkuji všem zastupitelům, kteří v rámci svých možností a schopností se
podíleli na vedení a rozvoji obce. Co bych chtěl ovšem vyzdvihnout je,
že jsme vždy při řešení nějakého problému dokázali spolupracovat, a
dojít i někdy přes velmi rozdílné názory k řešení ve prospěch obce. Díky
patří také všem členům Jednotky SDH Luboměř i Heltinov, spolkům v
naší vesnici, za jejich spolupráci a kulturní činnost, kterou pro nás
všechny každoročně dělají, a také Zemědělské a.s. Spálov.

starosta obce Jiří Vlček a členové zastupitelstva obce

září

2022

3

Ze zastupitelstva obce
USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř,
konaného dne 2. 6. 2022 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:
346/16/2022
návrhovou komisi ve složení: předsedkyně Martina
Gronesová, členové Jan Mollnhuber a Jaroslav Král.
B.
určilo:
347/16/2022
jako ověřovatele zápisu Miroslava Leva a Zuzanu
Ambrožovou a jako zapisovatelku Zuzanu Peprnou.
C.
schválilo:
348/16/2022
navržený program 16. zasedání zastupitelstva
obce (dále jen ZO).
příloha č. 2
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349/16/2022
v souladu s ustanovením § 6 odst. 2,3 Vyhlášky o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek zákona č. 220/2013 Sb. účetní
závěrku obce za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku,
a to převodem výsledku hospodaření za rok 2021 z účtu 431 –
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet 432 –
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Účetní závěrka obce je plná a tvoří jí výkazy: Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrky, FIN 2-12M, Inventarizační
zpráva.
Výnosy celkem: Kč 8 487 311,23
Náklady celkem: Kč 7 570 874,01
Hospodářský
výsledek
Kč 916 437,22.

běžného

účetního

období:

350/16/2022
návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 a
souhlasí s celoročním hospodařením obce Luboměř bez výhrad.
351/16/2022
návrh aktualizace střednědobého rozpočtového
výhledu obce Luboměř na rok 2022-2026.
příloha č. 4
352/16/2022
na základě žádosti ze dne 3. 5. 2022 s č. j.
OÚL/0377/2022 poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Luboměř, Luboměř 30, 742 35
Odry, IČO: 65472586, na zajištění kulturního programu
pořádaného v rámci luboměřských hodů v roce 2022, a to ve
výši 40 000 Kč.
353/16/2022
na základě žádosti ze dne 3. 5. 2022 s č. j.
OÚL/0380/2022 dar a uzavření smlouvy s Římskokatolickou
farností Spálov, Spálov 5, 742 37 Spálov, IČO: 48808768, na
obnovu interiéru kostela sv. Vavřince v Luboměři v roce 2022
(statické zajištění kostela a výmalba interiéru), ve výši 76 000 Kč.
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354/16/2022
na základě žádosti ze dne 23. 5. 2022 s č. j.
OÚL/0432/2022 dar a uzavření smlouvy s panem MgA. Z. M.,
bytem *****, 742 35 Odry, na uspořádání kulturní akce Letní
slunovrat 2022, ve výši 3 000 Kč.
355/16/2022
na základě žádosti ze dne 12. 5. 2022 s č. j.
OÚL/0399/2022 dar a uzavření smlouvy s paní I. K., bytem *****,
742 35 Odry, na výplatu mzdy pro vedoucí prodejny se
smíšeným zbožím, ve výši 120 000 Kč.
356/16/2022
předložený návrh projektu „Úpravy stykové
křižovatky na silnici III/44014 s MK v obci Luboměř“ u kostela sv.
Vavřince.
357/16/2022
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 2. 5. 2022
(č. j. OÚL/0375/2022), od paní L. L., bytem *****, 742 35 Odry.
358/16/2022
uzavření smlouvy č. 12 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných
finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, a to s paní L. L., bytem
*****, 742 35 Odry.
359/16/2022
smlouvu o darování nemovitého majetku, a to
s Mikroregionem Odersko, Masarykovo náměstí 25, 742 35
Odry, která se týká převedení elektronické úřední desky
umístěné na parcele č. 174/2 v k. ú. Luboměř do majetku obce.
360/16/2022
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti,
č. IV-12-8019109 Luboměř – Heltínov, p. č. 1667/3, NNk, která
se týká energetického zařízení zemní elektrické přípojky NN
vedoucí přes pozemek obce parcela č. 1659, 1661, 1810/2 a
1871/1 v k. ú. Luboměř. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou
a za celkovou cenu 5 000 Kč. Rozsah služebnosti je vymezen
geometrickým plánem č. 553-1443/2021.
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361/16/2022
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Luboměř na rok 2023, ve výši 95 % a zároveň max. však 200
000 Kč ze ztráty hospodaření za rok 2022 provozu místního
obchodu se smíšeným zbožím sídlícím na adrese Luboměř 31,
pro provozovatele obchodu: paní I. K., bytem *****,
742 35 Odry, IČO 03616410, a to na základě předložené účetní
závěrky roku 2022.
D.
neschválilo:
362/16/2022
finanční dar na základě žádosti ze dne 2. 3. 2022 s
č. j. OÚL/0222/2022, pro Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26547953, a to z finančních
důvodů.
E.
vzalo na vědomí:
363/16/2022
zprávu o činnosti Obecního úřadu v Luboměři za
období od 3. 3. 2022 do 1. 6. 2022.
příloha č. 3
364/16/2022
rozpočtové opatření č. 1 a 2/2022 a změnu
závazných ukazatelů.
příloha č. 5
365/16/2022
opatření starosty obce č. 5 a 6/2022.
F.
uložilo:
366/16/2022
účetní obce zpracovat a předat Protokol
o schválení účetní závěrky podle § 11 Vyhlášky
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek č. 220/2013 Sb.
367/16/2022
zpracovat návrh smlouvy o poskytnutí individuální
dotace na pokrytí hospodářské ztráty místního obchodu za rok
2022 dle předchozího usnesení a předložení návrhu smlouvy ke
schválení zastupitelstvu obce.
T: září 2022
Z: starosta obce
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V Luboměři dne 2. 6. 2022
„otisk úředního razítka“
Mgr. Jiří Vlček, v. r.
starosta obce

Miroslav Lev, v. r.
místostarosta obce

Připravujeme pro vás
 Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 23. a 24. září se uskuteční opět po čtyřech letech v obci volby
do zastupitelstva. Volební místnost bude připravena jako tradičně
v zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu. Přijďte dát svůj hlas a
rozhodněte o další budoucnosti a směřování naší vesnice!
 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V sobotu dne 24. září 2022 se uskuteční 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 –
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!
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Víte o tom, že…








se někteří jednotlivci zbavují starého masa, kostí či mirelonu tak,
že ho odloží do hnědého kontejneru na bioodpad nebo do nádoby
určené pro sběr potravinářských tuků a olejů? Upozorňuji, že výše
uvedené věci tam rozhodně nepatří!!!
si kroniky obce z období let 1919-1988 i Základní devítileté školy
v Luboměři z let 1884 až 1979 můžete prohlédnout a pročíst
např. za dlouhých pod/zimních večerů také v digitalizované
podobě? Naleznete je na stránkách Zemského archivu v Opavě, v
jeho digitálním archivu: www.archives.cz nebo na webových
stránkách naší obce www.lubomer.cz - Obec - Historie - Kronika
obce.
aktuální stav konta veřejné sbírky „Oprava kostela sv. Vavřince“
ke dni 31. 8. 2022 činil 180.145,43 Kč. Velmi děkujeme všem
dárcům, kteří se rozhodli přispět!
místní knihovna má od září novou otevírací dobu? Navštívit ji
můžete každé pondělí v době od 16:00 do 18:00 hod.

Co se událo v obci?
ÚNOR
4.2.

V obci byla opět otevřena Hospůdka u Pecucha. Novou
provozovatelkou hospody je paní Ivana Šmatelková
z Luboměře.

26.2.

Luboměřské ženy (paní Zdeňka Ondřejová, Kateřina Robová,
Věra Miková, Jana Čechová, Pavla Stoklasová, Stanislava
Chromková, Anna Ambrožová a Anežka Šustková) po nucené
odmlce kvůli pandemii koronaviru opět smažili a prodávali na
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obecním úřadě masopustní koblihy. Na těsto se zadělávalo
z celkem 24 kg mouky. Výtěžek z prodeje koblih ve výši
6.582 Kč byl následně věnován na veřejnou sbírku - opravu
zdejšího kostela sv. Vavřince. DĚKUJEME!
Tradiční "LUBOMĚŘSKÉ končiny." Uskutečnil se končinový
průvod maškar po vesnici s voděním medvěda, pěknými
kostýmy, živou hudbou a tancem. Nechyběl rovněž koňský
povoz (Miroslav Šustek). Pochovávání basy proběhlo od
16:30 hod. v obecním parku u pomníku. „Smuteční řeč“
zpracoval a přednesl v roli faráře, zdejší rodák, pan Vítězslav
Mik.
BŘEZEN
3.3.

Na obecním úřadě proběhlo 15. zasedání zastupitelstva obce.
Na programu jednání bylo např. schválení rozpočtu obce na
rok 2022, rozpočtová opatření, inventarizační zpráva,
schválení různých darů i dotací apod.

DUBEN
3.4.

Po dvou letech jsme všichni společně v našich vesnicích opět
vynášely Mařeny – zimu a smrt ze vsi. Této pěkné tradice se
zúčastnilo mnoho dětí i s rodiči.

16.4.

Uskutečnil se svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.

17.4.

Barevné Velikonoce - rodiče s dětmi si mohli svými ručně
vyrobenými velikonočními vajíčky či stuhami ozdobit stromek
„Kraslicovník“, který byl pro ně připraven před zdejším
obecním úřadem.
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KVĚTEN
14.5.

Druhý květnový víkend patřil areál Na drahách koním –
kvalifikaci na MČR chladnokrevníků. Již od 9 hod. byly
zahájeny soutěžní disciplíny (vozatajská jízda, ovladatelnost
s kládou a těžký tah). V průběhu celé akce bylo zajištěno jak
občerstvení, tak i bohatý doprovodný program – skákací hrad,
dětský koutek, malování na obličej, jízda na poníkovi a
velbloudovi či večerní zábava s DJ. Velká účast soutěžících i
návštěvníků.

21.5.

Kuchaři zdejší i z blízkého okolí společně uspořádali již 6.
Luboměřský festival jídla v rámci mezinárodního Restaurant
Day. Opět se sešli na hřišti na Drahách, které je nejvhodnější
svým prostorem i zázemím. Každý návštěvník si tak mohl v
průběhu odpoledne najít něco dobrého k jídlu či pití, nabídka
byla opravdu velmi široká a různorodá. Akce měla velký
úspěch i díky pěknému počasí.

22. a 29.5. V zasedací místnosti obecního úřadu se uskutečnily
slavnosti vítání občánků. Starosta přivítal celkem devět dětí –
šest kluků a tři dívky. Program slavnosti (básničky, písničky) si
připravily zdejší děti pod vedením paní Alžběty Sendlerové.
28.5.

Poslední květnový víkend uspořádaly v areálu Na drahách
Luboměřské ženy tradiční májovou slavnost „Kácení máje“.
Při této lidové veselici zatančila a sehrála scénku především
místní mládež. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení
(výborné makrely, klobásy, pivo, limo,…), hrála reprodukovaná
hudba a pro děti byly přichystány různé soutěže.
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ČERVEN
2.6.

V zasedací místnosti obecního úřadu proběhlo 16. zasedání
zdejšího zastupitelstva. Zastupitelé na něm schválily
například účetní závěrku obce, závěrečný účet za rok 2021,
různé finanční dary a dotace či návrh projektu úpravy
křižovatky u kostela sv. Vavřince v Luboměři.

21.6.

Ateliér Kovařík a Mergental s.r.o. a Nezmar-art uspořádali v
den slunovratu v areálu Na drahách kulturní akci. V rámci
programu vystoupila zdejší hudební uskupení Kokeš a od
18:15 hod. pak Tomáš Kočko & orchestr – world music s
moravskými kořeny. Vstupné dobrovolné. Občerstvení bylo
pro návštěvníky zajištěno (pivo, limo a klobásy). Akci přálo
pěkné počasí, hojná návštěva.

25.6.

V kostele sv. Vavřince se uskutečnila od 18 hod. první mše sv.
po dalších jeho opravách – realizace vnitřní a vnější statiky,
výmalba, oprava kazatelny.

29.6.

Firma Stavby Baller s.r.o. ze Spálova zrealizovala pro obec
novou zámkovou dlažbu v areálu Na drahách – před prodejní
boudou, pro nové posezení i chodník k novému WC.

ČERVENEC
2.7.

Po rekonstrukci (nové vytápění, obložení sálu i přísálí, podlaha
pódia a šatny, výmalba) byl znovuotevřen Lidový dům. Konala
se zde svatební hostina.

9.7.

Obec Luboměř uspořádala v areálu Na drahách poprvé letní
kino. Od 21 hod. se promítala nová česká filmová komedie o
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vesnických hasičích „Kdyby radši hořelo.“ Občerstvení
zajistila letní hospůdka paní Ivany Šmatelkové. Technika byla
zapůjčena z Mikroregionu Odersko. Vstupné dobrovolné,
hojná účast návštěvníků.
SRPEN
6.-7.8.

Tradiční Luboměřské hody - sobotní taneční zábava, mše
svatá a nedělní hodové posezení na Drahách.
V sobotu od 20:30 hod. uspořádal SDH Luboměř v areálu Na
drahách Hodovou zábavu. Hrála hudební skupina Grifis,
vstupné 80 Kč. Občerstvení zajištěno. Malá návštěvnost kvůli
chladnému počasí.
V neděli 7. srpna od 10:00 hod. se uskutečnila mše svatá v
kostele sv. Vavřince, které se zúčastnilo mnoho poutníků.
Od 14:00 hod. v areálu Na drahách se konalo tradiční hodové
odpoledne, kdy k poslechu a tanci zahrála skupina Oázaband
z Ostravy, svým krátkým programem zaujal diváky velké i
malé sokolník, který předvedl několik dobře nacvičených
vystoupení s dravými ptáky, děti pobavil klaun Pepíno prcek
a vydováděly se v pěně, či na skákacím hradu. Pořadatelé hasiči připravili pro návštěvníky bohaté občerstvení, prodávali
se též koláče.
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Co se nám společně podařilo
Vážení spoluobčané,
volebního období 2018 – 2022, na které jste nás zvolili, se pomalu, ale
jistě chýlí ke svému konci. Domníváme se proto, že je též naší
povinností Vás seznámit s tím, jak jsme v uplynulých čtyřech letech
pracovali – co se nám společně podařilo pro vás v obci zrealizovat a
uskutečnit.
projekt: Předcházení vzniku odpadů v ORP Odry
Cílem realizovaného projektu je předcházení vzniku komunálních
odpadů a zvýšení podílu primárně separovaných odpadů, a to
prostřednictvím domácích kompostérů pro občany. V rámci projektu
došlo k zakoupení celkem 120 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače.
Kompostéry jsou v majetku obce a k užívání do domácností jsou
zapůjčeny zdarma na dobu 5 let. Po uplynutí této doby přejdou
kompostéry do vlastnictví obyvatel. Projekt byl zpracován a podán
ve spolupráci s městem Odry a Fulnek.
Termín realizace: podzim roku 2018.
Celkové způsobilé náklady na realizaci projektu: 554.409,90 Kč,
z toho činila dotace z Operačního programu Životního prostředí 85 %
(tj. 471.248,42 Kč).
Kompostéry včetně štěpkovače dodala obci firma SDO Technika s.r.o.
ze Šenova u Nového Jičína.
Také v rámci projektu „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“, který
se realizoval v roce 2021, jsme pro vás pořídili dalších 10 ks plastových
kompostérů.
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projekt: Modernizace Místní knihovny v Luboměři
Cílem projektu byla modernizace interiéru a vybavení místní knihovny
tak, aby se z pouhé půjčovny knih stalo místo setkávání a aktivit
občanů všech věkových skupin.
Místní knihovna v Luboměři je organizační složkou obce. Ve svém
fondu eviduje 2 270 svazků včetně 5 titulů časopisů. Fond knihovny je
také doplňován z regionálního knižního fondu pověřené knihovny
v Novém Jičíně. Návštěvníci knihovny mají možnost připojení
k internetu a otevřeno je každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin.
Knihovna poskytuje občanům veřejné knihovnické a informační služby,
pořádají se zde kulturní akce jako výstavky, přednášky, soutěže pro děti
a jiné aktivity. Díky modernizaci prostoru a veškerého vybavení může
naše knihovna poskytovat lepší nabídku komunitních aktivit a
v kulturnějším prostředí. Postupně se tak knihovna stane místem
pro setkávání, kulturu a volnočasové aktivity všech generací,
s respektem potřeb místa, ve kterém působí.
Termín realizace: 12/2018.
Celkové náklady tohoto projektu činily 80.504 Kč, z toho činila dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 41 %, tj. 33.000 Kč.
Nové dřevěné regály na knihy vyrobil pan David Šmatelka z Luboměře.
Výmalbu knihovny provedl pan David Lehnert z Partutovic.

projekt: Oprava dvou odvodňovacích roštů za humny v Luboměři
Jednalo se o opravu příkopy a dvou odvodňovacích roštů, jež jsou
součástí důležité místní komunikace. Oba odvodňovací rošty byly již
v naprosto nevyhovujícím stavu. Betonové těleso roštu, vybudované
v minulosti v rámci tzv. „akce Z“, se bortilo a železné rošty byly již
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značně deformované. V tomto úseku komunikace byly navíc propadlá
místa, vyjeté koleje, které bránily kvalitní zimní údržbě cesty, nebyl
zajištěn optimální odtok vody a na mnoha místech byla vrchní vrstva
komunikace také narušena (díry, praskliny,...). Tím, že samotná
komunikace nebyla účinně a dostatečně odvodněna, docházelo k tomu,
že se její stav každoročně jen zhoršoval. Bylo tedy nutné komunikaci
dobře odvodnit. Zároveň muselo být provedeno přepojení nynější
dešťové kanalizace z přilehlé budovy a polí mimo stávající rošt, a to
do nové revizní šachty na stávající kanalizaci. Proto v rámci projektu
došlo k odstranění stávajících značně poškozených roštů, usazení
nových prefabrikovaných a jejich napojení na obecní kanalizaci.
Termín realizace: 5-7/2019.
Celkové náklady tohoto projektu činily 393.868,15 Kč a byly uhrazeny
z rozpočtu obce.
Akci provedla firma DEMSTAV group, s.r.o., Hranice na Moravě

projekt: Prodloužení kanalizace na p.č. 870/1 v k.ú. Luboměř
Předmětem veřejné zakázky bylo prodloužení jednotné kanalizace
v naší obci od rodinného domu č. p. 114, resp. 74. Prodloužení
kanalizace bylo navrženo za účelem budoucího napojení odpadních
vod ze stávajících a uvažovaných RD na jednotnou kanalizaci obce
a zároveň má sloužit k odvádění srážkových vod z přilehlých pozemků,
místní komunikace a sportovního areálu Na drahách. Neodváděná
stojící voda v příkopě již dlouhodobě zapáchala a podmáčela okolní
terén.
Termín realizace: 10-11/2019.
Celkové náklady tohoto projektu činily 836.337,70 Kč a byly uhrazeny
z rozpočtu obce.
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Akci zrealizovala firma JANKOSTAV s.r.o., Ostrava
projekt: Výměna střešní krytiny obecního úřadu
Budova Obecního úřadu v Luboměři na čp. 93 je ve vlastnictví obce.
Samotná budova byla postavena již roku 1838 jako škola s jednou
učebnou a bytem pro učitele. Objekt prošel několika úpravami celkovou rekonstrukcí v roce 1947 se škola stala nejmodernější
v širokém okolí. V roce 1977 zde pak byla školní výuka zrušena
a budova se změnila na mateřskou školu. Ta zanikla v roce
1992. V současné době se v budově nachází sídlo obecního úřadu
a veřejná knihovna. V roce 2013 bylo provedeno zateplení fasády
i stropu budovy, výměna oken a dveří.
Eternitová střešní krytina (asi z roku 1947) byla již za hranicí své
životnosti. V minulých letech docházelo také při silných bouřkách
a deštích k poškozování střechy a do budovy začalo zatékat. Drobnými
opravami jsme zamezili zatékání vody do budovy a zároveň
znehodnocování nového zateplení - fasády a stropů. Cílem tohoto
projektu tedy byla kompletní výměna dosluhující střešní krytiny
za novou tak, aby budova mohla i nadále plně sloužit svému účelu.
Způsob výměny střešní krytiny: původní střešní krytina (eternitové
desky obsahující azbest a plechové tabule) byla odstraněna
a ekologicky zlikvidována. Stávající celoplošné bednění bylo
zachováno. Bylo uvažováno s výměnou deskového bednění v místech
přesahu střechy přes líc budovy. Při nálezu poškozených částí
deskového bednění či krovu při odkrytí krytiny, byly tyto části
nahrazeny novým deskovým bedněním a krokvemi (především
v místech pultové střechy byl krov ve velmi špatném stavu a byl
nahrazen zcela novým). Nová krytina nad částí objektu je tvořena
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plastovou břidlicí černošedé barvy. Nad zbylou částí objektu (pultová
střecha nad sociálním zázemím budovy) je provedena lehká plechová
krytina šedé barvy. Celkem bylo vyměněno téměř 560 m2 střešní
krytiny.
Celkový rozsah prací: v rámci této akce byla provedena výměna
azbestové šablonové krytiny v ploše 431,54 m2 za plastovou břidlici
barvy černošedé, stávající plechové tabule v ploše 127,84 m2
byly nahrazeny lehkou plechovou krytinou šedé barvy, osazení 80,4 bm
žlabů a 21,8 bm svodů. Střecha byla po konzultaci navíc doplněna
systémem odvětrávání.
Projekt zrealizovala na základě výběrového řízení firma H & B delta
s.r.o. ze Vsetína. Celkové náklady projektu činily 1.604.106,55 Kč
a byly uhrazeny jak z rozpočtu obce, tak z dotace z Programu obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020. Dotace na tento
projekt byla schválena obci ve výši 15,6 % z uznatelných nákladů,
tj. 250.000 Kč.
Termín realizace: květen - srpen 2020
Projekt "Výměna střešní krytiny obecního úřadu" byl realizován
za přispění prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
projekt: Sociální zařízení Na drahách
Širším cílem tohoto projektu je dosáhnout zlepšení kvality jak
především kulturního a sportovního, tak i společenského života
zdejších obyvatel a návštěvníků obce z širokého okolí. Hlavním cílem
tohoto projektu bylo vybudovat nové sociální zařízení (WC) ve
sportovním areálu Na drahách. V tomto rozlehlém areálu se odehrává
většina sportovního i kulturního dění v obci. Konají se zde fotbalové
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turnaje, soutěže v požárním sportu, taneční zábavy, poutě, obecní
slavnosti, tzv. Hubertovy jízdy, slavnosti „Kácení máje“, zábavné
ukončení prázdnin pro děti, rodinné oslavy a mnoho jiných akcí. Je zde
možnost zahrát si fotbal, volejbal či tenis. Součástí areálu je i dětské
hřiště vybudované v roce 2016, vodní nádrž, která prošla celkovou
revitalizací v roce 2014, nebo také zastřešený taneční parket se
zrenovovaným posezením a parkový úsek s výsadbou okrasných
dřevin. Umístění veřejného WC bylo po důkladném zvážení
naplánováno v rámci sportovního areálu, v jeho severovýchodní části,
na pozemcích v majetku obce (parcela číslo 870/1, k. ú. Luboměř).
Stávající dřevěné WC bylo vybudováno v devadesátých letech a bylo
již ve značně nevyhovujícím stavu, neodpovídalo hygienickým normám
a standardům, některé jeho části byl již ztrouchnivělé. Čistota a hygiena
se v celodřevěném WC velmi špatně udržovala. Venkovní umyvadlo na
WC bylo vždy nutné provizorně připojit na vodu přes hadici. Rovněž
odpadní vody nebyly ideálně vyřešeny - byly sváděny do staré
betonové žumpy, která mělo dávno po své životnosti. Nová stavba
(kontejnerového typu) má pravidelný půdorys a je zastřešena pultovou
střechou. Obsahuje WC pro muže, ženy a osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace. Tato jednopodlažní budova je tedy
koncipována jako bezbariérová. Její součástí je rovněž místnost se
sprchou, určenou především pro účastníky různých sportovních klání.
Projekt řešil zároveň připojení na vodovod i připojení WC na el. energii.
Veškeré splaškové vody jsou sváděny do nově navržené bezodtokové
jímky, odkud jsou pravidelně odčerpávány a odváženy na nejbližší ČOV.
Termín realizace: rok 2020
Celkové náklady tohoto projektu činily 933.570 Kč a byly uhrazeny
z rozpočtu obce.
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projekt: Cestička k Heltinovu - oprava místní komunikace
Smyslem akce byla obnova místní komunikace č. 16c v Heltinově v
délce 900 m a o ploše 4307 m2. Komunikace byla již ve velmi špatném
technickém stavu. Jde o hlavní přístupovou komunikaci, která spojuje
místní část Heltinov s okolním světem. V rámci akce došlo k obnově
konstrukčních vrstev vozovky a krajnic, dle zpracovaného technického
popisu a rozpočtu projektu.
Širším cílem tohoto projektu bylo dosáhnout zlepšení kvality života
obyvatel a zvýšení atraktivity Heltinova. Specifickým cílem projektu pak
byla oprava povrchu hlavní příjezdové komunikace do obce, která
spojuje osadu se silnicí 44014 vedoucí dále na Hranice a Spálov. Pro
cca 50 trvale žijících obyvatel v této malé osadě, postavené na strmém
kopci, je stav hlavní komunikace, kterou denně využívají, velmi důležitý
a dá se říci i zásadní. Všichni pracující občané musejí totiž za prací
dojíždět a jsou tak odkázáni především na dopravu do zaměstnání
svými osobními auty.
Povrch komunikace byl již silně deformovaný a plný nerovností – v
nevyhovujícím technickém stavu. Bylo tedy nutné upravit její povrch
včetně krajnic (utržené a popraskané). Byli zde propadlá místa, zvlněné
části vozovky, vyjeté koleje, které bránily kvalitní zimní údržbě cesty,
nebyl zajištěn optimální odtok vody (při dešti se na vozovce držela voda
a v zimě led), na mnoha místech byla vrchní vrstva komunikace
narušena (díry, praskliny,…) tak, že byla odhalena již spodní část
konstrukční vrstvy.
Realizací projektu došlo konečně k odpovídajícímu zpevnění
komunikace v návaznosti na její odvodnění, zvýšení bezpečnosti i
kvality provozu. Opravou této části komunikace se dosáhlo propojení s
úseky zrekonstruovanými již v letech minulých a došlo ke kvalitnímu
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spojení Heltinova a Luboměře. Přidanou hodnotou tohoto projektu je
funkční a estetická úprava komunikací, zlepšení životního prostředí,
především pak snížení hlučnosti i prašnosti či zkvalitnění vzhledu
příjezdu do samotné místní části.
Termín realizace: srpen - listopad 2021.
Akci provedla firma KARETA s.r.o., Bruntál.
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 (to je 78,6 %).
Projekt "Cestička k Heltinovu - oprava místní komunikace" byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
projekt: Modernizace veřejného rozhlasu v obci Luboměř
Hlavním cílem tohoto projektu byla modernizace bezdrátového
rozhlasu v naší obci, který nyní slouží především ke zvukovému
vyrozumění obyvatelstva – k šíření informací o událostech v obci,
úředních sdělení, informací komerčního charakteru, apod. Zároveň
bude využíván jako důležitý prvek systému ochrany k varování zdejších
občanů před možným nebezpečím - výstražné zprávy v případě řešení
mimořádných událostí a krizových situací - při živelných pohromách,
nehodách atd. Rozhlas tak hraje velmi důležitou roli při ochraně zdraví
a majetku občanů.
Termín realizace: červenec 2022.
Akci provedla firma ELMIK s.r.o., Valašské Meziříčí
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Celkové způsobilé náklady tohoto projektu činily 1.178.376,65 Kč, z
toho činila dotace z Moravskoslezského kraje 392.870, 77 Kč (tzn.
33,34 %).
Mimo výše uvedené „větší projekty“ jsme dále v obcích například:
 lokálně opravovali a zpevňovali místní komunikace, upravovali
podél nich příkopy, rozšířili jsme komunikaci na dolním konci
Luboměře poblíž čp. 86,
 opravili kanalizační vpusti a šachty podél chodníku na „Malé
straně“ v Luboměři,
 nutné bylo nechat opravit také schodiště u zdejšího obchodu,
 mladí brigádníci natřeli přes léto na Drahách dětské hřiště, lavičky
v obci i zastávku autobusu,
 ve spolupráci s Mikroregionem Odersko jsme pořídili opakovaně
použitelné nádobí na různé obecní akce,
 zhotovila se nová fasáda, nápis a znak na hasičské zbrojnici
v Luboměři, vyměnily se okna a dveře, opravili jsme společně s
hasiči jejich klubovnu,
 zpevnilo se koryto vodoteče poblíž čp. Luboměř 107,
 zájemcům o výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva za
moderní zdroje tepla v domácnostech poskytujeme příspěvek ve
výši 5.000 Kč a případně také bezúročnou půjčku,
 průběžně vyměňujeme a doplňujeme pro větší bezpečnost v obci
dopravní značení,
 zrealizovali jsme novou podlahu pódia, šatny a obložení
v Lidovém domě, který se zároveň nechal celý nově vymalovat,
pořídila se do kuchyně nová linka, v rámci rekonstrukce Lidového
domu byl také opraven a vyvložkován komín v podsálí, komín
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vedoucí ze sálu bylo nutno pak vystavět úplně nový, zakoupili se
nové pece na tuhá paliva,
podporujeme finančně i organizačně opravu naší jediné kulturní
památky v obci – kostela sv. Vavřince (opravil se kůr, provedla se
jeho statika vnitřní a vnější, výmalba, po restaurování byla
navrácena kazatelna),
opravili jsme též malou zděnou kapličku pod Heltinovem,
vyměnili jsme stará výbojková svítidla veřejného osvětlení
(energeticky velmi náročná) za moderní úsporná LED osvětlení,
zajišťujeme akceschopnost našich jednotek sboru dobrovolných
hasičů (nákup nového plovoucího čerpadla pro JSDH Luboměř,
přileb a šatních skříněk pro JSDH Heltinov, nákup požárních
hadic),
zhotovila se nová podlaha v prodejní boudě Na drahách,
… a mnoho dalšího.

Snažíme se s vámi také aktivně komunikovat a předávat vám aktuální
informace, a to především prostřednictvím nových webových stránek
obce, sociální sítě Facebook, nového místního rozhlasu, moderní
elektronické úřední desky či vydáváme 3x ročně obecní zpravodaj.
Podporujeme též zdejší spolky i neformální organizace v jejich spolkové
a kulturní činnosti nejen finančně, spolupracujeme se zdejšími
podnikateli a živnostníky.
Připravujeme pro vás různé kulturní akce, i když v minulých letech jich
bylo z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 bohužel jen málo.
Přesto se nám podařilo v tomto volebním období uspořádat
svatomartinské posezení se seniory, lampionový průvod, vítání
občánků, divadelní představení, besedy se spisovateli, vynášení
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smrťochů, den deskových her v místní knihovně, či jsme (snad) založili
novou tradici v obci – společné rozsvícení vánočního stromečku.
Přehled nejvýznamnějších dotací obdržených v letech 2018-2022
částka přijaté
dotace v Kč

rok

název dotace

2018

Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti
- pracovník na veřejně prospěšné práce

165 000,00 Kč

2018

Nákup kompostérů pro občany a
štěpkovače

471 248,42 Kč

2018

Modernizace Místní knihovny v Luboměři

2018

Činnost jednotek sborů dobrovolných
hasičů

2019

Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti
- pracovník na veřejně prospěšné práce

2019

Činnost jednotek sborů dobrovolných
hasičů

2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Výměna střešní krytiny OÚ
Pořízení obecních pasportů (zeleň, osvětlení,
hřbitov, studny, kanalizace, dopravní značení)

Výměna střešní krytiny OÚ (zbytek dotace)
Předcházení vzniku odpadů v ORP Odry
- kompostéry pro občany
Oprava komunikace na Heltinov
Nové webové stránky obce, manuál
jednotného vizuál. stylu, inf. kampaň,…
Činnost jednotek sborů dobrovolných
hasičů
Elektronická úřední deska

33 000,00 Kč
2 400,00 Kč
67 500,00 Kč
4 400,00 Kč
200 000,00 Kč
502 786,05 Kč
50 000,00 Kč
32 575,70 Kč
2 026 811,00 Kč
355 315,20 Kč
800,00 Kč
178 172,50 Kč
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2021

Neinvestiční dotace v rámci kotlíkových
dotací - kotlíkový specialista

60 000,00 Kč

2022

Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti
- pracovník na veřejně prospěšné práce

96 000,00 Kč

2022

Pořízení opakovaně použitelného nádobí
na různé obecní akce

115 684,50 Kč

2022
2022
2022

Modernizace veřejného rozhlasu
Oprava kapličky pod Heltinovem
Optimalizační studie nakládání s
komunálními odpady v obci

Celkem
Průměrná výše dotací získaná za 1 rok

395 370,77 Kč
81 355,00 Kč
77 000,00 Kč
4 915 419,14 Kč
1 228 854,79 Kč

V Luboměři 1. 9. 2022
Zpracovali: Šimíčková Zuzana a Jiří Vlček

Basa 2021
Vzpomínka na letošní pochovávání basy - se svolením autora (pan
Vítězslav Mik) otiskujeme text z letošní basy (park u obecního úřadu,
sobota 26. února).
Vážená zarmoucená rodino,
vážení občané, věřící či pohané!
Všechny pozůstalé rmoutí smutná zpráva,
U obecního rybníka basa se pochovává.
Zde leží basa, odchází na věčnosti,
věnujme jí proto trochu pozornosti.
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Na věčnou památku, že už s námi není,
toto poslední jí dáme pomodlení:
Děkujeme Baso!
Že hygiena měla odvahu nařídit na drahách nový dřez a novou podlahu
Že rodiče často večer na to vletí, až do školky skoro už nevlezou se děti
Že stan co odletěl, přistál v nedalekém rybíze a nemusel se kupovat
nový za velké peníze
Že dříví co naroste ti v lese, najednou ať u souseda ne octne se
Že s odrazkama chodci v noci svítí, když řidiči kolem zběsile se řítí
že Věrce a Horákům v autě benzín v nádrži, na dojetí do Luboměře
napříště už vydrží
že bude takových let více, kdy naroste čtyřmetrová kukuřice
Že nestane se nikdy více, že myslivci budou na prasata pálit z nenabité
kulovnice
Ať zkouška sirén už nikdy neproběhne, zrovna ve chvíli kdy Filipovi
málem kotelna na popel lehne
Že elektronická obecní tabule krásně svítí, i když je tma jako v řiti
Že Květoňovi měli štěstí, a nevylétli do vzduchu i s pancéřovou pěstí
Že budou lidi napřed sami sebe angažovat, než začnou dění v obci
kritizovat
Že do obchodu, šlapem si po novém schodu, a i když klouže, nevadí,
pojišťovna úraz když tak uhradí
Že omítnutá hasičská zbrojnice, krásná je teď převelice
Že věci co se někde ztratí, k majitelům se vždy šťastně vrátí
Že letos sešlo se od vás hodně poznámek k věci a nejsou to jenom plané
kecy
Že koblihy v končinovém čase, nasmažené budou příště zas
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Vysvoboď nás, baso!
od požárů v kotelnách
od všech pošlých kobyl
od zlomených malíčků, kotníků a zápěstí – zkrátka od všech takových
neštěstí
od krtinců na Drahách a zahradách
od blesků co v mžiku, zničí Jindrovi a Boříkovi elektroniku
od fabrik bez pracovníků
od jablek a fekálií v potoce
od nedokončených oprav v sále, co protahují se stále
od lidí co hladem ve frontě padají, protože kančí mls došel a už se ho
nenají
od nezmačkaných plechovek v kontejneru
od havárií na motorce
od čtyřkolek se kterými lehce, za barákem dělají se kotrmelce
od pomluv a klevetění
od kouře co z komína tak se zvedá, že vidět není na
souseda
od obecních pohřbů
od upadlých kol z přetížených vleček s dřevem
od fůr slámy v příkopě
od mostků na kterých kvůli bídné práci cestářů, auta
spodky a pneu si rozpářů
od krup a jiných neštěstí shůry, kterých každý rok
snáší se na nás fůry
od hádek co místo domluvů, skončí pěstí přes hubu
Baso vyslyš nás!
ať odpad urvaným dnem staré rezavé popelnice, popelářům pod nohy
nesype se už více.
ať krávy utečené z pastvy kálí mezi keře, a ne na dolním konci Luboměře
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ať věřící či nevěřící, mějme v úctě náš kostel i každou lidovou tradici
ať Karla s Milošem až autem zas pojedou krmit zvěř na štědrý den,
nemusí už Mira Levů ze zámetě tahat traktorem
ať na Dráhy autem nevjíždí, kdo chce, ale jen ten kdo má platnou
výjimku z obce
ať Ti co mají různé dobré rady, nemlčí a promluví i na zasedání obecní
rady
ať nestane se, že když někdo nález podprsenky na Pekařově kopci
nahlásí, žádná žena se pak o ni hrdě nepřihlásí
ať dvounozí divočáci neškodí už více, tam kde roste družstevní kukuřice
ať hlídací psi na Heltinově, neválí se na půdě a střeží dům v každé roční
době
ať členy zastupitelstva navždy před covidem už ochrání, slivovica
vitamíny nebo očkování
ať skládky suti bioodpadu a hnoje, nevytváří v obci rozbroje
ať pivo dál teče v pohodě, na Drahách nebo u Pecucha v hospodě.
at poplatky za psy vždy plynou lehce, do obecního měšce
ať myslivci i jiní nedělají nové cesty a na posedy chodí pěšky a
nepoužívají k tomu všeliké ty rychloběžky
ať lidi nečapnou, kde to na ně přijde zrovna, aby zprostřed Heltinovské
točny nemusely uklízet se hovna
At haluze a štěpky z pokácených obecních javorů, nesnáší si lidi tajně
do dvorů
Ať kšefty v luboměřském obchodě běží, jinak otevřený zůstane stěží
Ať mládež má kde být legálně a nemusí pojídat pizzu a vegetit
v čekárně
Ať policie stíhá pytláky, kde může, ať nezůstávají po lesích ze staženého
srnčího kůže
ať na tři krále peníze na charitu proudí stále
ať srnka zastřelená, chuť plavat v rybníčku už nemá
ať už nikdo z žádných důvodu nevolá policii na masky jdoucí v průvodu
ať při průjezdu motorkářů v lese, zem do dáli netřese se
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ať našim občanům v Americe, vše se daří převelice
Ať na zapíjení narození malých dětí neskáčí, po půl noci veselí naháči
Ať silničáři za svou práci ručí, aby fušeřinou svou Pištovi nehnuli už žlučí
Ať poklidná dítka narození oslava, nezvrhne se ve výprask hlava
nehlava
Ať plemenní kozli, obšťastňují jen kozy, a ženám v okolí od nich nic
nehrozí
Jednotní buďme s naším starostou, ať další větrníky kolem Luboměřa
nerostou
Ať plasty, tér papír a svinstva jiná, nelécou už do komína
Ať ti co katalyzátory z pod aut kradou jak na běžícím páse, skončí
v nejčernější base
Aby Ryzo se zraněnou kyčlí měl toho už dost a nelámal si ještě klíční
kost
aby všichni v obci si uvědomili, že jen spoluprací dospěje se k cíli
ať mě dneska nikdo nezbije a radši si s maskami čtvrtku vypije
Modleme se…
Milá baso, které v celém světě rovno není,
život pozemský teď bude velké utrpení,
tvůj hlas nám bude chybět v dřině každodenní,
než znovu vstaneš z mrtvých, přijmi toto pomodlení.
Ať za rok, až nastane masopustní čas,
Sejdem se tu s tebou všichni zas.

Oderská mlýnice 2022 Lesy ČR
Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou
cykloturistiku, je vyhledávána milovníky přírody a je vhodným místem
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aktivní dovolené pro rodiny s dětmi, seniory i zdatné cyklisty milující
adrenalin.
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských kol Oderská
Mlýnice a jak říká klasik "Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl českým
bikerem“. Motivační slogany na kopci Mlýnice jsou již legendární.
Přijeďte i vy zažít neopakovatelnou fanouškovskou atmosféru, která je
moravsko-slezskou obdobou fandění na Tour de France!
V sobotu 24. září 2022 se ve Spálově – Klokočůvku na tzv. Spálovském
mlýně „rozjede“ již 22. ročník veřejného závodu horských kol Oderská
Mlýnice Lesy ČR. Závod je určen pro závodníky všech věkových a
výkonnostních kategorií z celé České republiky i blízkého zahraničí.
Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od své
premiéry v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším amatérským
seriálem bikerů v ČR.
Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve Spálově Klokočůvku nabídne všem účastníkům akce ubytování a mimo
sportovních zážitků také celodenní nabitý doprovodný program a
soutěže na stáncích partnerů, zábavnou výuku jízdy na kole v Bike
Academy nebo rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi a zábavou.
Turistická oblast Poodří, z.s.
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko
www.kolopro.cz
www.spalovskymlyn FB Oderská Mlýnice www.2k.cz
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Soutěž - sudoku
Máme pro vás soutěž - hlavolam sudoku. Po ukončení této soutěže
bude vylosován jeden úspěšný luštitel, kterého opět odměníme.
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 10. 10. 2022 do poštovní schránky
obecního úřadu. Děkujeme.
Výherce soutěže kontaktujeme telefonicky nejpozději do 17. 10. 2022.
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Naši jubilanti
červen

Levová Jaroslava

červenec

Bílá Anna

srpen

Čech Josef
Mik František
Polová Anna

září

Jaksch Adolf
Král Miroslav
Mik Alois

Všem jubilantům přejeme touto cestou hodně zdraví,
osobní spokojenosti, štěstí a pohody v rodinném kruhu.
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to
prosím na Obecním úřadě v Luboměři.
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