
2008
Střelnice SKP Sokolov v katastru obce (2004)

Památník obětem válek z Lomnice (2007)

Internetové připojení v obecní knihovně

Víceúčelové hřiště (2007)

Dětské hřiště v areálu školy (2007)

Fotbalové utkání na obecním hřišti.

Hrázděný dům č.p. 19 a nový bytový dům č.p. 1  (2000)

Nové bytové domy č.p. 95 a 96 (2001)

hradní techniku. 
V roce 2008 byla také dokončena revitalizace vodoteče na jihozá-
padním okraji obce podél staré výsypky Matyáš. Souběžně s probí-
hajícími investičními akcemi Obecního úřadu v Lomnici probíhala 
také výstavba soukromých rodinných domů. Několik nových domů 
je v ulici Sokolovská, Novolomnická a také v ulici Pod Vrchem.

Na základě úspěšně dokončených akcí a především za snahu zajistit 
občanům lepší životní podmínky v tak exponované části Sokolov-
ského revíru, v bezprostředním sousedství s okolní důlní činností, 
zvítězila obec v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008, získala 
„Zlatou stuhu“ a titul „Obec Lomnice Vesnice Karlovarského kraje 
roku 2008“. V rámci krajského kola této soutěže nejvíce hodnotitel-
skou komisi zaujala lomnická knihovna, která také zvítězila a byl jí 
udělen „Diplom za vzorné vedení obecní knihovny“.

domu č. p. 123 (před hospodou Kulturního domu) a oprava fasády 
školky. Významnou a všemi dlouho očekávanou akcí byla oprava 
vozovky Kraslické ulice v celé její délce a s ní spojená výstavba 
chodníku v prostoru od návsi až po Dvořákovu ulici. V letech 2005 
až 2007 byla postupně vybudována nová hřbitovní zeď a za hřbito-
vem bylo dokončeno víceúčelové hřiště. V roce 2006 byla dokonče-
na kompletní přestavba budovy obecního úřadu, ve kterém je nyní 
kromě oddacího sálu i obecní knihovna a služebna policie.

Pro ty nejmenší občánky obce byla vybudována dvě dětská hřiště: 
jedno na oploceném pozemku před školičkou a druhé v prostoru 
Sokolovské ulice nad zastávkou.
Pro lepší zázemí zaměstnanců technického úseku úřadu byly za 
hlavní budovou školy v objektu bývalých školních dílen vytvořeny 
šatny, sociální zařízení, sklady, dílny a garáže pro vozový park a za- VESNICE 

KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ROKU 2008

strukce budovy školky a vybudována opěrná zeď směrem ke Školní 
ulici.
Pro mladé rodiny byl v roce 2000 vybudován dům č. p. 1 u točny 
autobusů v Týně a hned rok poté byla dokončena výstavba dvou 
bytových domů č. p. 95/96 na sídlišti. V roce 2002 byla dokončena 
požární nádrž na úpatí Lomnického kopce, která je využívána i ke 
koupání, a bylo dobudováno nové fotbalové hřiště se samozavla-
žovacím systémem. Významná pozornost byla věnována i budovám 
školy, které se v letech 2003 až 2006 dočkaly oprav. Byla opra-

vena malá tělocvična, kompletně zrekonstruována budova školičky 
a provedena půdní vestavba hlavní budovy školy.
Významnými akcemi, dokončenými v letech 2005 až 2006, byly 
také rekonstrukce komplexu budov Hornické kolonie, rekonstrukce 

Současnost

Novodobá historie je ovlivněna především snahou o zlepšení infra-
struktury a zpříjemnění a usnadnění života občanů v obci. V roce 
1991 byla zahájena výstavba kanalizace a hned rok poté se začíná 
s budováním hlavní přípojky rozvodu plynu a následnou plynofikací 

obce. Obě tyto akce byly ukončeny v roce 1994. V roce 1993 byla 
také opravena fasáda kostela Svatého Jíljí. Pro starší občany byl 
v roce 1994 vybudován dům s malometrážními byty, tzv. Pečova-
telák. O rok později byla provedena rekonstrukce návsi a zahájena 
instalace veřejného osvětlení. V roce 1998 byla provedena rekon-


