
Obec Lomnice – stru�ný p�ehled od roku 1991 do 4/2005 
 

1. Urbanistická studie obce – zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., 
Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu 1993 

2. Program obnovy vesnice – vlastní program obnovy vesnice byl zpravován v �íjnu 1991 a 
schválen zastupitelstvem obce dne 27.11.1991. Obec vstoupila do svazku m�st a obcí 
„Mikroregion Sokolov – východ“. Zastupitelstvo obce schválilo dne 21.11.2001 
zakladatelskou smlouvu a stanovy mikroregionu.   

3. Spole�enský život  – dlouholetou tradicí v obci se stalo každoro�ní po�ádání ob�anského 
plesu – Obecní ú�ad Lomnice po�ádá každoro�n� v m�síci únoru ob�anský ples, o který je 
velký zájem nejen u místních ob�an�, ale i ob�an� �ady dalších obcí v okrese Sokolov. Tato 
tradice vznikla p�ed 15-ti lety a stala se nedílnou sou�ástí spole�enského života naší obce, 
v letošním roce se konal již XV.jubilejní ob�anský ples. Obec a ostatní sponzo�i investují 
nemalé finan�ní prost�edky na zakoupení cen do tomboly a tak se stává velmi zajímavým a 
atraktivním doprovodným programem celého plesu. Na rozdíl od minulých let pozval obecní 
ú�ad, v rámci jubilejního plesu, tane�ní orchestr Jerry Kleinboys z Loun a zp�va�ku Heidy 
Jank� a celým plesem provázela konferenciérka, takže jubilejní ples byl na skute�n� dobré 
úrovni a byl návšt�vníky hodnocen, jako nejlepší co po�ádal obecní ú�ad v uplynulých letech 
a jako jeden z nejlepších v celé plesové sezón� okresu. Další spole�enské akce – tradi�ní 
hasi�ský ples, reprezenta�ní ples sportovc�, po�ádání d�tských maškarních ples�, stav�ní 
máje a pálení �arod�jnic, kácení máje, pravidelné váno�ní setkání zástupc� obce s d�chodci 
spojené s tane�ní zábavou pro seniory, pou� sv. Jiljí (pou�ové atrakce, koloto�e, setkání s 
rodáky žijícími v SRN, mše svatá, fotbalová utkání, vystoupení tane�ního orchestru z �ech a 
SRN, tane�ní zábava); každoro�n� se po�ádá celodenní program ke Den d�tí se sout�žemi, 
kulturním a sportovním programem; nelze opomenout tradi�ní pr�b�h velikono�ních svátk�. 
Již tradi�n� se n�kolikrát do roka po�ádají country bály, v zim� na sále kulturního sálu a v 
lét� pod širým nebem na tenisových kurtech. B�hem roku pak po�ádají jednotlivé organizace 
další tane�ní zábavy a rockové koncerty. Již n�kolik let každý rok po�ádá obecní ú�ad pro 
ob�any obce zájezd do Litom��ic na Zahradu �ech. Spole�enský život v obci organizují 
p�evážn� obecní ú�ad, kulturní a školská komise z�ízená zastupitelstvem obce, t�lovýchovná 
jednota, sbor dobrovolných hasi�� a místní organizace �eského svazu žen.  

4. Zájmová �innost  
   Dlouholetou tradici v obci má sbor dobrovolných hasi��, který v roce 2003 oslovil 120 let od 
svého vzniku a  t�lovýchovná jednota, která v roce 2002 oslavila 70 let vzniku.  
   T�lovýchovná jednota Lomnice sdružuje oddíly kopané (p�ípravka, žáci, dorostenci, muži A a 
muži B), oddíl stolního tenisu, oddíl karate, oddíly kuželká�� A až C. T�lovýchovná jednota se 
podílí zejména sportovním vyžití, jak d�tí, tak i dosp�lých. Jednotlivé oddíly vykazují velmi 
dobrých výsledk�. Zejména oddíly karate a stolního tenisu trvale dosahují výborných výsledk� i 
v republikových sout�žích a oddíly dorostu kopané a kuželek dosahují dobrých výsledk� v 
krajských p�eborech.  
   Sbor dobrovolných hasi�� má v sou�asné dob� 20 �len�, kte�í zabezpe�ují provozuschopnou 
jednotku a zasahují p�i požárech v katastru obce. Tradi�n� pak organizují Hasi�ský bál, stav�ní 
máje, pálení �arod�jnic a kácení máje. �lenové sboru se v roce 1999 – 2003 velkou m�rou 
podíleli na celkové generální oprav� požární zbrojnice. 
   Místní organizace �eského svazu žen se podílí zejména na kulturní �innosti obce, 
spolupracují s kulturní a školskou komisí a sborem pro ob�anské záležitosti. Celkem má 
sdružení 30 �lenek. 
    Myslivecké sdružení Svatavka se sídlem v Lomnici se zú�ast�ují všech spole�enských akcí v 
obci a tradi�n� již p�ispívají do tombol všech ples� a bálu v obci svými úlovky. 
    Modelá�ský klub Lomnice – letecký modelá� vykazuje velmi dobrých výsledk� republikových 
sout�žích. V roce 2002 a 2003 po�ádali mistrovství �R v kategorii F3J, které budou po�ádat i v 
letošním roce. 
8. Podpora obce – nejen prost�ednictvím ú�ední desky, ale i pomocí informa�ních tabulí, 
umíst�ných na �ty�ech místech v obci a pomocí místního rozhlasu, jsou ob�ané informování o 



veškerém d�ní v obci, a� už jde o významná životní jubilea, nebo oznámení o po�ádání 
nejr�zn�jších akcí, �i oznámení d�ležitých událostí, atd.  
Již n�kolik desetiletí je vedena obecní kronika, kde se zaznamenávají d�jiny obce a její 
nejd�ležit�jší události. V sou�asné dob� vede kroniku paní Erika Šípková, u�itelka Základní 
školy v Lomnici. Vedena je i kronika nov� narozených d�tí, kronika jubilant� a kronika 
spole�enských událostí. 
   Obec spravuje místní knihovnu, která je k dispozici všem zájemc�m. Plánován je i nákup 
po�íta�ového vybavení pro pot�eby knihovny a zavedení internetu.   
�lenové všech sdružení v obci se podílí nejen na údržb� svého za�ízení a vybavení, ale dle 
vlastních možností a schopností se aktivn� zapojují i do zvelebování a modernizace své obce.  
     Každoro�n� ze svého rozpo�tu obec poskytuje jednotlivých sdružením dotace na jejich 
�innost, dále financuje modernizaci a údržbu za�ízení, vybavení a budov ur�ených pro �innost 
organizací (rekonstrukce fotbalového h�išt�, vybudování nového travnatého h�išt� a 
tréninkového h�išt�, rekonstrukce kabin TJ, modernizace kuželny, nákup nových stol� pro stolní 
tenis, nákup stroj� a za�ízení pro údržbu, atd.).  
      Obec bezplatn� zap�j�uje místním spole�enským sdružením pro jejich pot�eby sál a 
klubovnu v kulturním dom�, a to pro kulturní i sportovní �innost. 
9. Dobrovolná práce ob�an� – základem pln�ní Programu obnovy vesnice je aktivní p�ístup 
všech ob�an�. P�i tvorb� plánu akcí zapojených do programu se vychází z pot�eb obce a 
ob�an� a p�i realizaci jednotlivých akcí mohou ob�ané uplat�ovat své p�ipomínky a nám�ty, k 
co nejlepšímu dokon�ení akcí.  
Krom� Programu obnovy vesnice zpracovává zastupitelstvo obce každoro�n� plán akcí, které si 
stanovilo v daném roce realizovat. Zde se rovn�ž vychází zejména z nám�t� ob�an�. 
Ob�ané se pak na �ad� akcí podílí bu�, jako brigádníci nebo službami, v p�ípad� soukromých 
podnikatel�, jako dodavatelé staveb. 
Za všechny akce, které byly b�hem let v obci provedeny a na kterých se svojí pomocí podíleli i 
ob�ané obce, budeme vzhledem k omezenému rozsahu komentá�e jmenovat jen zlomek :  
� �išt�ní obce a údržb� zelen� 
� údržba kabin TJ a fotbalového h�išt�  
� úprava vnit�ní �ásti místního h�bitova 
� oprava h�bitovní zdi 
� oprava op�rné zdi pod kostelem sv.Jiljí 
� oprava op�rné zdi u zahrady MŠ 
� oprava a nát�ry budovy bývalého domu služeb 
� opravy a nát�ry budovy základní školy (budova t�locvi�ny, chemické u�ebny a knihovny) 
� dokon�ení fasády na ob�adní síni obecního ú�adu 
� nát�ry st�ech ve�ejných budov  
� generální oprava požární zbrojnice 
10. Za�len�ní d�tí a mládeže do života vesnice – pravideln� se po�ádá v ob�adní síni 
obecního ú�adu vítání ob�ánk� do života. P�i této p�íležitosti obdrží, každé nov� narozené dít�, 
vkladní knížku s vkladem 2 000,-K�, dárek v hodnot� 350,-K� a nezapomínáme ani na 
maminky, které obdarováváme krásnou kyti�kou. 
Nezapomínáme ani na prv�á�ky a absolventy základní školy. Každoro�n� v ob�adní síni v zá�í 
slavnostním ob�adem vítáme žá�ky první t�ídy, kterým na památku p�edáváme hodnotné dárky 
a  v �ervnu po�ádáme slavnostní ob�ad na rozlou�enou se základní školou pro žáky deváté 
t�ídy. I oni dostávají hodnotné dárky, jako upomínku na školní léta. 
Nezapomínáme ani na pedagogické pracovníky naší školy. Pokud do školy nastupují noví 
u�itelé, jsou v ob�adní síni slavnostn� p�ijeti starostou a slavnostn� se s nimi p�i jejich odchodu 
ze školy i rozlou�íme. Obec úzce spolupracuje jak se základní školou, tak i s mate�skou školou. 
P�i slavnostních ob�adech recitují a zpívají d�ti z obou školních za�ízení.  
Pro d�ti z mate�ské i základní školy se minimáln� dvakrát do roka po�ádá v kulturním dom� 
divadelní p�edstavení a loutkové divadlo. 
11. Pé�e o vesnickou pospolitost – pravideln� navšt�vujeme ob�any, kte�í slaví životní 
jubileum (60, 65, 70, 75, 80 a další následující rok), abychom jim poblahop�áli a p�edali malý 
dárek. 



Veškeré kulturní, spole�enské, sportovní a tradi�ní akce po�ádané v obci, stejn� jako celková 
modernizace a obnova obce, která probíhá zejména v posledním desetiletí a rovn�ž i rozsáhlá 
výstavba bytových dom� a dom� rodinných, p�ispívají k celkové pospolitosti obce. Sv�d�í o tom 
i fakt, že žádný z rodák� a ani mladí lidé obec necht�jí opustit, ale naopak stále více p�ibývá 
po�et žádostí o p�id�lení bytu v obci a žádostí mladých z jiných obcí o zakoupení pozemk� na 
výstavbu rodinných dom�.   
Obec vybudovala v letech 1993 – 1994 pro svoje seniory d�m s malometrážními byty. Zde žijí v 
bytech 1.kategorie o velikosti 0+1 a 1+1, sta�í ob�ané, kte�í jsou sob�sta�ní. V dom� má 
ordinaci i obvodní léka�, který zde ordinuje 3x týdn�. Rovn�ž zde má sídlo i obcí z�ízená 
pe�ovatelská služba, která zabezpe�uje svým klient�m komplexní pé�i. 
12. Spolupráce obce s ob�any – zastupitelstvo obce z�ídilo kontrolní výbor, finan�ní výbor, 
komisi bytovou a výstavby, komisi kulturní a školskou a sbor pro ob�anské záležitosti. Výbory i 
komise úzce spolupracují s obecním ú�adem, p�edkládají nám�ty, p�ipomínky a stížnosti 
ob�an� a bezodkladn� je �eší spolu se zastupitelstvem obce. Jak �lenové zastupitelstva obce, 
výbor�, komisí, tak i obecní ú�ad jsou v neustálém styku s ob�any a dle p�edpokladu 80% 
obyvatel obce je s prací t�chto orgán� spokojeno.   
13. Nezem�d�lské podnikání, rozvoj �emesel – po roce 1989 došlo k velkému rozvoji 
podnikatelských aktivit ob�an�. V sou�asné dob� zde p�sobí soukromí podnikatelé (fyzické 
osoby) s trvalým bydlišt�m v obci, jejichž zdrojem p�íjm� je poskytování následujících služeb : 
� zednické práce 
� výstavba drobných staveb 
� zemní práce 
� záme�nické práce 
� klempí�ské práce 
� pokrýva�ské práce 
� tesa�ské práce 
� truhlá�ské práce 
� autoopravárenství 
� kade�nické služby 
� obchody se smíšeným zbožím 
� pohostinství 
� obchodní a zprost�edkovatelské �innosti 

     V obci p�sobí i soukromí podnikatelé (fyzické i právnické osoby) bez trvalého pobytu v obci, 
ale jejichž prost�ednictvím jsou vytvá�ena pracovní místa pro obyvatele obce : 
� firma Metzka s.r.o. – výroba ráme�k� 
� L.C.Sokotrans s.r.o. – autodoprava, pneuservis a �erpací stanice 
� Autoservis L.Janouch – autoopravárenství   
� Dikert s.r.o. – lakování a pískování  
� Al-Bau s.r.o. Lomnice – výroba hliníkových rám� a oken 

     V�tšina soukromých podnikatel� a firem, sídlících v obci, se výraznou m�rou podílí na 
celkové obnov� a údržb� celé obce. Poskytují obci své služby, mechanizaci a materiál. 	ada z 
nich také podporuje svými sponzorskými dary rozvoj kultury a t�lovýchovy v obci, stejn� tak 
p�ispívají i mate�ské škole.  
14. Venkovská turistika – obec Lomnice je �lenem sdružení m�st a obcí „Mikroregion Sokolov 
– východ“, v rámci tohoto sdružení je budována cyklostezka, jejíž trasa vede i okolím obce.  
    Pro využití volného �asu, sportu a oddychu jsou v obci k dispozici dv� vodní nádrže, tenisové 
kurty, h�išt� na volejbal a malou kopanou. V sou�asnosti byla v katastru obce vybudována i 
st�elnice SPK Sokolov, která bude p�ístupná i ve�ejnosti a v jejím areálu budou další možnosti k 
využití volného �asu. V okolí obce se plánuje vybudování dalších vodních nádrží a jejich okolí 
má být p�izp�sobeno rekreaci.  
     Pohostinství se poskytuje ve t�ech provozovnách, které provozují soukromí podnikatelé : 
� Pivnice Radegast  
� Vinárna ZÁ	E 
� Restaurace Na stadionu 



15. Pé�e o historickou zástavbu – díky požáru a drancování obce a necitlivými zásahy minulé 
doby se v obci zachovalo jen velmi málo památkové chrán�ných objekt�. Mezi dosud 
zachované pat�í : 
� p�vodn� gotický kostel svatého Jiljí, který byl po požáru p�estav�ný, s náhrobními kameny ze 

16.století umíst�nými u kostelní zdi, kostel byl v roce 1993 na náklady obce rekonstruován a 
v témže roce byl i vysv�cen. 

� morový sloup, postavený v roce 1681, umíst�ný na návsi obce 
� hrázd�ný d�m �p.19 v �ásti obce Týn, který je rodinným domem a majitel udržuje jeho 

historický ráz 
          K technickým památkovým objekt�m pat�í „Hornická kolonie“, která byla 1995 
rekonstruována. P�i rekonstrukci byl zachován p�vodní ráz stavby a byly dodržovány technické 
parametry dané vyjád�ením ústavu památkové pé�e. 
16. Soulad v zástavb�, nová zástavba – vytvá�ení typického rázu obce a nová zástavba 
vychází z Urbanistické studie obce, z Programu obnovy vesnice a z územních a stavebních 
�ízení Stavebního ú�adu MÚ Sokolov (umíst�ní, fasáda, st�echa, atd.). 
     Od 90.let 20.století se výrazn� rozvíjí nová zástavba rodinných dom�. Do sou�asné doby 
bylo postaveno celkem 37 nových rodinných dom�. Geometrickým plánem, který byl zpracován 
v b�eznu 2004, byly zam��eny další �ty�i pozemky, které obec ur�ila pro výstavbu rodinných 
dom�. Další stavební pozemky jsou vytý�eny na pozemcích, které jsou v soukromém vlastnictví 
ob�an� obce, jedná se celkem o 28 parcel, ur�ených pro výstavbu rodinných dom�.    
      B�hem posledních 10-ti let se výrazn� zlepšil vzhled v�tšiny rodinných dom�, které jejich 
majitelé  postupn� rekonstruují a opravují. 
      V rámci Programu obnovy vesnice byly rekonstruovány budovy základní školy.  
      Z rozpo�tu obce pak byla rekonstruována budova mate�ské školy a sál kulturního domu, 
celkov� zrekonstruovány bytové domy �p.123, �p.147, �p.259 a 260 (rekonstrukcí �p. 123 a 
147 bylo vybudováno dalších p�t nových bytových jednotek), byl vybudován d�m s 
malometrážními byty (celkem 24 bytových jednotek pro seniory) a  dva bytové domy (celkem 24 
bytových jednotek). 
17. Stav ob�anské vybavenosti – úrove� ob�anská vybavenosti v obci je dobrá. 
a) ob�anská vybavenost provozovaná soukromími osobami ve vlastních objektech : 
� dv� prodejny smíšeného zboží 
� jedna samoobsluha 
� dv� kade�nictví 
� t�i pohostinství  
b) ostatní ob�anská vybavenost :       
� základní škola se školní družinou, školní jídelnou a malou t�locvi�nou (rekonstrukce v rámci 

Programu obnovy vesnice v letech 1999 až 2003) od 1.1.2003 má právní subjektivitu  
� mate�ská škola (rekonstrukce na náklady obce v roce 1999) od 1.1.2003 má právní 

subjektivitu 
� kulturní d�m, který slouží nejen kulturnímu vyžití, ale i jako t�locvi�na pro základní školu a 

t�lovýchovnou jednotu (rekonstrukce na náklady obce v roce 1996 a v roce 2005 ) 
� knihovna (rekonstrukce v roce 2002) 
� požární zbrojnice (rekonstrukce na náklady obce v letech 1999 – 2003)   
� zdravotní st�edisko (na náklady obce nov� vybudované v letech 1993 – 1994) 
� ob�adní sí� (rekonstrukce na náklady obce v roce 1995)    
� sportovní areál (rekonstrukce kabin, p�ístavba klubovny a rekonstrukce h�išt� na náklady 

obce v letech 1998 – 2001, výstavba nového fotbalového h�išt� na náklady obce v letech 
2002 – 2003) 

� autobusová doprava (dotace z rozpo�tu obce na provoz dopravy) 
� h�bitov (v roce 2003 a 2004 byly vybudovány nové chodníky a obnovena zele�, vybudována 

byla dv� nová kolumbária – celkem 60 nových okének, v roce 2004 prob�hla I.etapa 
rekonstrukce h�bitovní zdi – 80m, v roce 2005 bude rekonstrukce pokra�ovat II.etapou)    

� b�hem roku 2005 se za�ne budovat nové víceú�elové h�išt� 
18. Inženýrské sít� – obec rekonstruovala a vybudovala všechny inženýrské sít� : 
� výstavba �OV a kanalizace v celé obci v letech 1991 – 1995 



� plynofikace obce v letech 1993 – 1996  
� vybudování vodovodního �adu na 90% území obce v letech 1998 – 2002 
� rozvod telekomunika�ní sít� v celé obci, v�etn� rezerv pro výstavbu nových rodinných dom� 

v letech 2000 – 2002 
� instalace I.etapy bezdrátového rozhlasu v dubnu 2004   
19. Odpadové hospodá�ství – odvoz komunálního odpadu v obci zajiš�uje firma CHOTES 
Chodov, a to 1x týdn�. Likvidaci nebezpe�ného odpadu zajiš�uje �ty�ikrát ro�n� firma A.S.A. 
Sokolov. Obec dále, na požádání ob�an�, na vlastní náklady zajiš�uje odvoz nadbyte�ného 
odpadu na skládku firmy A.S.A., a tím zabra�uje vzniku �erných skládek na území obce. Obec 
vybudovala na vlastní náklady odstavnou plochu pro kontejnery na plast, papír a sklo. Odvoz 
tohoto odpadu rovn�ž hradí ze svého rozpo�tu. Obec po�ádá jarní a podzimní úklidové brigády, 
kdy zajiš�uje pro ob�any kontejnery pro odvoz nebezpe�ného odpadu, aby tak zabránila vzniku 
�erných skládek skládkám v obci a jejím okolí. 
V roce 2002 odprodala obec firm� Kazdera Bukovany �ást pozemku na z�ízení sb�rny surovin, 
která je již t�etím rokem v provozu. 
20. Pé�e o ve�ejné prostranství, zele� a �istotu v obci 
Velká pozornost se v�nuje údržba zelen� a úklidu celé obce. Pravideln� se pro�ezávají letité 
stromy, kácí nemocné a odum�elé stromy a vysazují se nové. Výsadba nové zelen� probíhá 
pod dohledem zahradních architekt�. Celková obnova zelen� byla provedena v  parku v centru 
obce, za sídlišt�m v Týn�. Rovn�ž náves prošla celkovou rekonstrukcí, a to v letech 1999 – 
2000. P�vodní asfaltová plocha, která tvo�ila celé prostranství, byla odstran�na a vytvo�ily se 
dlážd�né chodníky, záhony a kameninové nádoby s kv�tinami, odstranilo se staré ve�ejné 
osv�tlení, které bylo nahrazeno novým, vybudovala se nová autobusová zastávka a na celé 
ploše návsi a v okolí budovy ú�adu byla obnovena zele�. V letošním roce dojde k výsadb� 
zelen� v areálu základní školy a k zatravn�ní sou�asného pískového h�išt� školy, která úzce 
sousedí s parkem a návsí. Vznikne tak ucelený ráz parkové úpravy v centru obce. 
Obec v letech 2003 a 2004 vybudovala dlážd�ný chodník od centra obce až do Týna, podél 
kterého bylo rovn�ž obnoveno ve�ejné osv�tlení. 
Obec zakoupila veškeré pot�ebné technické vybavení pro ú�ely údržby obce, takže v sou�asné 
dob� je pln� vybavena rozsáhlým vozovým parkem a zahradní technikou. Po celý rok je dbáno 
a celkovou úpravu a �istotu v celé obci. Zam�stnanci technického úseku obecního ú�adu udržují 
zele�, sekají trávu, zametají komunikace, sbírají odpadky a celkov� udržují všechna ve�ejná 
prostranství. V zimním období pak pravideln� udržují místní komunikace a chodníky, kdy 
odstra�ují sníh a náledí.  
21. Znak a vlajka obce – v roce 2003 prob�hly p�ípravné práce a vznikly návrhy t�chto 
obecních symbol�. V pr�b�hu února 2004 byla vyhlášena anketa, ve které ob�ané rozhodli o 
kone�né podob� znaku i praporu a zastupitelstvo obce vít�zný návrh schválilo na svém 
zasedání. Na základ� schváleného návrhu byla zpracovávána dokumentace, která byla 
schválena Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sn�movny Parlamentu �R. 
P�ípravné práce, návrhy symbol� i schvalovací �ízení p�ipravuje pro obec Stanislav Kasík, 
Heraldická kancelá� „DAUPHIN“ Roudnice nad Labem. V prosinci 2004 se starosta obce spolu 
s tajemnicí ú�adu zú�astnili slavnostního ceremoniálu v Poslanecké sn�movn� Parlamentu �R, 
kdy starosta obce p�evzal z rukou p�edsedy parlamentu p.Zaorálka dekret o ud�lení znaku a 
vlajky obce. 
 
 

 
 
 


