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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 07. 12.  2016 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 17.10.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 takto: 

• obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu, 
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových 
prostředků, 

• obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a splátky 
úvěrů, 

• obec hradí nejnutnější výdaje v případě vzniku škody na majetku 
způsobené havarijním stavem nebo živelnou pohromou. 

 Pravidla rozpočtového provizoria schválené v tomto znění platí až do 
doby schválení řádného rozpočtu obce Lubník na rok 2017, nejdéle však 
do 31.03.2017. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu roku 
2017 po jeho schválení. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje plán inventur k provedení 
inventarizace majetku a závazků obce Lubník na rok 2016 dle přílohy 
č. 2. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční 
podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, 
evidenční č. OŽPZ/16/24596 na účelové poskytnutí neinvestiční finanční 
podpory z rozpočtových prostředků Pardubického kraje podle „Zásad pro 
poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2014 – 2020“ 
z dotačního titulu „Příspěvek na obnovu zajištění a výchovu porostů“. 

http://www.lubnik.cz/
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• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemku p.p.č. 749/8 v k.ú. 
Lubník o celkové výměře 1365 m2 Janě Novotné a Josefu Krejsarovi 
za cenu 95,-- Kč/ m2 s připočtením nákladů za vklad do KN a nákladů 
za odvod daně z nabití nemovitých věcí. 

• Zastupitelstvo obce Lubník vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zrušuje OZV 
č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 
25. listopadu 2015. 

 Splatnost poplatku se mění tak, že poplatek je splatný jednorázově, a to 
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.  

 Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 
výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje 
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do 
konce příslušného kalendářního roku. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje odkup pozemků p.p.č. 967/48, 
967/51, 12/3 vše v k.ú. Lubník v maximální cenové výši 80,- Kč/m2. 

• Zastupitelstvo obce Lubník vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 
o nočním klidu, která stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon, tj.: 

1) V době konání uvedených tradičních veřejnosti přístupných akcí 
se doba nočního klidu nevymezuje: 

a) noc z 31. prosince na 1. ledna 
b) Pálení čarodějnic - pořádané v měsíci dubnu 
c) Hasičský ples 
d) Sokolský ples 
e) Lubnická pouť 
f) Sousedské posezení - pořádané v měsíci srpnu 
g) Loučení s prázdninami  

http://www.lubnik.cz/
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2) V případě, kdy v odst. výše není uvedeno konkrétní datum konání 
akce, zveřejní obecní úřad informace o konkrétním termínu akce 
na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje směrnici Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, č.j. OU-107-2016 
v přepracovaném znění dle příloha č. 3. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 749/1 v k.ú. Lubník o celkové výměře 1514 m2. 

 

 

 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16. 12.  2016 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 7.12.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje schvaluje žádost Krajského úřadu 
Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 963/13 v k.ú. 
Lubník, pod silnicí č. III/31517 o výměře 7 m2. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy 
venkova v roce 2017 na akce programu obnovy venkova s dotačními 
tituly 1-5, konkrétně na opravu místních účelových komunikací. 
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. 02.  2017 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 16.12.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků za rok 2016 dle přílohy č. 2. Zastupitelstvo obce Lubník dále 
schválilo na návrh inventarizační komise vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu 028 v celkové 
pořizovací ceně 87.841,50 Kč 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
963/13 v k.ú. Lubník, pod silnicí č. III/31517 o výměře 7 m2 
na Pardubický kraj dle žádosti Krajského úřadu Pardubického kraje pod 
j.č. S/OM/629/16/IS, KrÚ 77025/2016. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemku p.p.č. 749/1 v k.ú. 
Lubník o celkové výměře 1514 m2 paní Daně Hegerové za cenu 95,-- Kč/ 
m2 s připočtením nákladů za vklad do KN. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 749/7 v k.ú. Lubník o celkové výměře 1384 m2. 

• Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo o vyřazení projektu na akci 
„Stavební úpravy čp. 95“ z roku 2009 ve výši 129.600,-- Kč evidovaného 
na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – z důvodu jeho 
neaktuálnosti a netrvání záměru jej realizovat v uvedeném rozsahu. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 345,-- 
Kč Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko, který částku dále poskytne 
Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na zakoupení 
hasičského příslušenství. 
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• Zastupitelstvo obce Lubník odvolává Hanu Bergerovou z funkce členky 
kulturní komise s platností k 28.2.2017 a jmenuje nové členky kulturní 
komise obce Lubník Hanu Brejšovou, Karlu Květenskou a Ivu Janíčkovou 
s platností od 1.3.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje dodatek k dohodě o odborné 
pomoci mezi obcí Lubník a Městskou knihovnou Lanškroun s uvedeným 
poplatkem 8,-- Kč za obyvatele tj. 2.808,-- Kč pro rok 2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje žádost o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce Lubník pro spolek TJ Sokol Lubník čj. OU17-2017 
ve výši 19.000,-- Kč za účelem materiálního a finančního zabezpečení 
akcí pro děti (dětský karneval, dětský den, výlety s dětmi, pochody, 
sportovní vybavení, hračky a zábavní vybavení, adventní koncert, 
vánoční dílny) pro rok 2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje zachování ceny stočného na ČOV 
Lubník pro rok 2017 ve výši 30,-- Kč za 1 m3. 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 08. 03.  2017 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 13.02.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený návrh rozpočtu obce 
Lubník na rok 2017 (příloha č. 2). 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje: 
• rozpočet obce Lubník na rok 2017 dle přílohy č. 2, který počítá: 

o s celkovými příjmy 5.487.440,-- Kč 
o s celkovými výdaji 5.487.440,-- Kč 

http://www.lubnik.cz/
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• zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí 

390.082,-- Kč  
• závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2017 dle přílohy 

č. 3 

• Zastupitelstvo obce Lubník zamítá žádost o převod pozemků p.p.č. 
967/53 a p.p.č. 967/55 v k.ú. Lubník ve prospěch Povodí Moravy s.p. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Lubník na rok 
2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje vyplacení odměny za výkon funkce 
členky kulturní komise Haně Bergerové za období listopad 2016 až únor 
2017 ve výplatním termínu za měsíc únor 2017 ve výši 250,--Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 
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ROZPOČET OBCE LUBNÍK NA ROK 2017 

Zastupitelstvo obce Lubník schválilo dne 8. března 2017 rozpočet obce 
Lubník na rok 2017. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný, počítá 
s celkovými příjmy 5.487.440,-- Kč a s celkovými výdaji 5.487.440,-- Kč. 
Na splátky úvěrů, které pro rok 2017 činí 390.082,-- Kč, budou zapojeny 
prostředky z minulých let. Základní informaci o rozpočtu podává následující 
sumář. Kompletní rozpočet členěný dle rozpočtové skladby včetně 
závazných ukazatelů je k dispozici na úřední desce obce. Občané obce 
mohou o předložení požádat na obecním úřadě. 

Schválený rozpočet obce Lubník na rok 2017 – sumář 

 

http://www.lubnik.cz/
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PROJEKT RUČNĚ MALOVANÝCH MAP 

Obec Lubník se zapojila do projektu ručně malovaných map - 
Orlickoústecko za účelem propagace a zviditelnění naší obce. Zakoupili 
jsme jednu velkou exteriérovou mapu, která bude umístěna na náměstíčku 
před obecním úřadem, jednu nástěnnou na úřad a pak pro každého občana 
malou příruční mapu, kterou dostane každá rodina s tímto číslem 
zpravodaje jako tip a inspiraci na výlet v našem nejbližším okolí. 

  

http://www.lubnik.cz/
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ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI SDH V LUBNÍKU ZA ROK 2016 

Vážení občané Lubníka, 

dovolte, abych Vás seznámil se zprávou činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
v Lubníku. Dovolte, abych přivítal také touto cestou naše nové členy - Karla 
Šilara, Petra Pospíšila a od 1. ledna roku 2017 také Annu Jurečkovou, která 
se už v předchozí sezóně velmi aktivně podílela na kulturních akcích. 
Na druhou stranu nám ukončila členství Vendula Dolečková, a to 
nejsmutnější nakonec, opustil naše řady nejstarší člen Zdeněk Skalický. Byl 
členem neuvěřitelných 63 let. 

I loňský rok 2016, jak už bývá tradicí, jsme zahájili Valnou hromadou. 
Je to jediný den v roce, kdy se sejdou téměř všichni členové sboru k tomu, 
aby bilancovali, hodnotili, případně kritizovali uplynulý rok. Kromě valné 
hromady se scházíme, i když v malém počtu každý měsíc na členských 
schůzích, které se konají téměř s harmonickou pravidelností vždy první 
pátek v měsíci v 19:00 hodin. Loňský leden jsme zakončili tradičním plesem. 
Tento ples se nám opět vydařil. Tombola nezklamala a navíc nám k zábavě 
a poslechu hrála výborná kapela NOA ze Šumperka. Zřejmě to byla dobrá 
volba, protože se mezi zúčastněnými nesla kladná kritika. Hned na úvod 
jsme vylosovali šťastlivce, který měl konzumaci ve výčepu celý ples zdarma. 
Dobrá hudba, večeře, koláče, jednohubky a ruličková tombola 
a předtančení je nezbytnou součásti naších plesů. Tento standart bych rád 
udržel za pomocí všech členů i pro další roky. Pokud se zapojí většina tak 
to nejaktivnější členy příliš nezatíží a kvalita bude na mnohem vyšší úrovni. 

Hned po plese jsme začali připravovat čarodějnice. Tato akce už vyžaduje 
mnohem vyšší nasazení a to nejen členů, ale v mnoha případech i nečlenů.  

http://www.lubnik.cz/
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I tentokrát jsme připravili vystoupení trumpetistů. A celou noc nám hrála 
živá hudba. Jsem rád, že se sešlo tolik návštěvníků. Pokud budeme schopni 
připravit čarodějnice i tento rok, tak bych rád připravil nějaké zajímavé 
vystoupení. Věřím, že i pro nadcházející „čarodky“ to bude týmová práce, 
která začíná v klubovně a končí při úklidu hřiště. 

Hned po čarodějnicích se už náš sbor připravoval na okrskovou soutěž, 
kterou jsme tentokrát pořádali v Lubníku. Soutěžní tratě, občerstvení, ceny, 
poháry, to vše bylo připravené včas a myslím, že velmi dobře. Super 
výsledek jednotlivců Josefa Šembery a hlavně Dana Knápka a průměrný 
výkon družstva v útoku nám nezajistil lepší než 4. místo v konečném 
hodnocení. I přesto děkuji všem členům za výkon a odhodlání, se kterým 
do soutěže nastoupili. Na soutěž jsme si připravili bariéru, aby se nemusela 
půjčovat. Bariéra se osvědčila. Vydržela zátěž soutěže a bylo by dobré si do 
další soutěže v Lubníku připravit i další takto kvalitní překážku. 

Součásti okrskové soutěže bylo i námětové cvičení celého okrsku. Proběhlo 
v Lubníku na místním sále. Se všemi sbory z okrsku jsme si prošli kritická 
místa a seznámili jsme je s celým objektem, abysme v případě požáru 
předešli problému s neznalosti objektu. 

První polovinu roku jsme měli problém s technikou. Na Eréně se nám 
nedařila udělat pravidelná technická kontrola. Po počátečních patáliích 
s technikou se nakonec zadařilo a i přes to, že se ztratilo skoro půl roku, 
jsme s Erenkou vyjeli a to na spoustu akcí. Jsou akce, na kterých už s námi 
počítají a proto je třeba se na ně připravovat. 

 

http://www.lubnik.cz/
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Pardubice - mezi největší akce, na kterých se naše Eréna představila 
je retro-městečko v Pardubicích. Byli jsme tam už podruhé a získali jsme 
si tam velký obdiv a respekt pořadatelů. V letošním ročníku mělo retro-
městečko „Tvář“  naší Erénky i na plakátech. Byla to dvoudenní akce. 

Lanškrounská Kopa - tam jsme byli jako ve svém mezi všemi veterány. 
Součásti Kopy je tradičně i vyjížďka. Tentokrát to byl výjezd na Lázek. 

Třebovice - gulášfest a výročí založení SDH. Jsme rádi, že můžeme podpořit 
i jiné sbory při slavnostech výročí. I my jednou tuto podporu budeme 
potřebovat.     

Doubravice - soutěž hasičů s veteránskou technikou. Jedna 
z nejzajímavějších soutěží v našem okolí. Na této návštěvě byla Erénka 
hodně obdivována a přitáhla pozornost sborů v jiném kraji. 

Petrovice – velmi zajímavá akce zahrádkářů z Petrovic. Na tuto akci 
se sjíždějí s velmi zajímavou a historickou a nejen zemědělskou technikou.  
Z této akce si naše Erénka přivezla pohár za nejhezčí veterán. 

Je potřeba se ale také starat o to, aby měla Eréna kde parkovat. Drobné 
investice byly i v letošním roce. Hned v lednu se vyměnily okna a vchodové 
dveře na hasičárně. V průběhu roku se zajistil havarijní stav střechy a vrat. 
Do hasičárny nám zatékalo, tak musela být poopravena krytina. Vrata 
do garáže už byly uhnilé natolik, že bylo skoro do garáže vidět. I tento stav 
je stabilizován. Vzhledem k tomu, že tato budova za posledních 30 let 
nebyla nijak opravována, tak je to už vidět. Mnohé vidět na první pohled 
není, ,   

http://www.lubnik.cz/
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obce Radkem Šemberou i zástupcem starosty Petrem Klugem najít 
prostředky pro opravy i hlubšího rázu. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří si to zaslouží. Nejdříve 
zásahovému družstvu, které i přesto, že nikam nevyjíždí, jsou připraveni 
a vyřizují si všechny administrativní povinnosti a to ať pravidelné lékařské 
prohlídky, tak i pravidelná školení, které jsou povinné a stejné pro ty, 
co k zásahu vyjíždějí, tak i pro ty co jen jako my v páté zásahové skupině 
čekají na výzvu. 

Chtěl bych vyslovit mé osobní poděkování všem, kteří vyjíždějí s Erénkou. 
Je to vždy na úkor vlastního času. A téměř vždy to zabere celý den.  Největší 
zásluhu na tom mají řidiči. Radek Šembera a Luboš Klug. A k tomu 
i posádky. Nejčastěji Stanislav Langr, Josef Jureček, Karel Šilar.  Dále bych 
poděkoval všem členům, kteří se zúčastnili brigád, především Miroslavu 
Totůškovi, Miroslavu a Martinu Langrovi, Lubošovi Klugovi, Karlu Šilarovi 
při začišťování oken a dveří. Miroslavu Šilarovi, Danu Knápkovi, Karlu 
Šilarovi a Radku Šemberovi při stavbě bariéry a zajišťování okrskové 
soutěže. Dále Miroslavu Šilarovi, Radku Šemberovi a Lubošovi Klugovi 
při údržbě Erény.  A také všem, kteří se aktivně podílejí na zajištění nejen 
kulturních akcí. 

Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu v Lubníku za to, že nám jak 
představitelé, tak i obecní zaměstnanci pomáhají a to kromě údržby budovy 
také při pořádání akcí. Roman Kyselo i Petr Pospíšil nám pomáhají hlavně 
při čarodějnicích a to hlavně s dovozem dřeva z lesa. 
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Byl bych rád, kdybychom se u další valné hromady sešli ve větším počtu než 
nyní. Bylo by fajn, kdybysme mezi sebe přijali nové tváře s novými nápady, 
ale hlavně místní. Dnes už hasiči nejsou ti, co vysedávají po hospodách, 
dělají ostudu všude kolem, ale je to skupina lidí, kteří rádi dělají něco 
pro ostatní a nekoukají jestli jim za to někdo poděkuje. Ovšem zamrzí, když 
přes veškeré úsilí utrží rány kritiky. 

za SDH Lubník 
Miloš Totušek 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 

Dne 2. ledna 2017 proběhla v obci Lubník každoroční Tříkrálová sbírka.  

Jak už bývá zvykem, obcí koledovaly dvě skupiny, které si obec rozdělily. 
V horní polovině obce koledovaly Kateřina Sommerová, Klára Langrová 
a Adéla Šemberová pod dohledem H.Šubrtové a H.Totuškové, kdy je ještě 
doprovázeli Aneta Šemberová a Bernard Opluštil. 

V dolní polovině obce koledovali Radek Janeček, Tereza Janečková a Klára 
Janíčková pod dohledem Z.Šilarové a H.Brejšové, za doprovodu Anety 
Šilarové. 

A díky jejich ochotě a Vaší štědrosti se v naší obci vybralo celkem 13 141 Kč. 

K otevření zapečetěných pokladniček došlo na OÚ v Lubníku za účasti 
p. starosty a pracovnice oblastní charity dne 18. ledna 2017. 

M.Renčínová 
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Za mrazivého lednového odpoledne 8.1.2017 se v místním kostele svatého 
Petra a Pavla uskutečnil koncert vánočních písní. Písně nám zahrála 
a zazpívala Schola Gaudium Svébohov pod vedením pana Františka Hrocha. 
Celou akci pro nás uspořádal a nachystal Farní úřad Lubník, za podpory 
Obecního úřadu v Lubníku. Koncert to byl opravdu vydařený a všechny 
zúčastněné vrátil zpět do vánoční nálady a pohody. Tomu všemu 
napomáhala i bohatá vánoční výzdoba a dřevěný vyřezávaný betlém, který 
uchvátil především děti. Program byl rozdělen do dvou částí. První část byla 
varhanní a v té druhé jsme mohli slyšet zpěv známých a oblíbených 
vánočních písní za doprovodu hudby. Všichni odcházeli velmi spokojeni 
a příjemně naladěni z opravdu krásného a profesionálního vystoupení. 
Pro další rok bychom rádi uspořádali stejnou akci. Tímto Vás a vaše známé 
z blízkého okolí již nyní srdečně zveme. Závěrem bychom rádi poděkovali 
všem, kdo se podíleli na přípravě koncertu a obohatili tím naši obec zase 
o něco krásného a nového. 

Za OU Lubník 
Eliška Čapková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 26. února 2017 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti místního 
obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis 
do pamětní knihy. 

K slavnostnímu obřadu byli pozváni Erika Skalická a Josef Holubář se synem 
Janem, Kristýna Neumanová a Karel Lubina s dcerou Eliškou, Jana Novotná 
a Josef Krejsar se synem Filipem, Michaela a Michal Šubrtovi se synem 
Michalem, Ludmila a Petr Šubrtovi s dcerou Marií Annou. 

Po slavnostním zahájení a projevu pana starosty, přivítaly nové 
spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. Po přednesu básní rodiče 
přistoupili k podpisu zápisu v pamětní knize, přičemž své děťátko odložili 
do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby děťátku popřály do života. 
Následovalo předání prezentů od OÚ Lubník, osobní blahopřání, společné 
focení a poté byl tento krátký slavnostní obřad ukončen. 

Děkujeme rodičům za účast a všem dalším zúčastněným za pomoc 
při přípravě a průběhu vítání nových občánků. 

M.Renčínová  
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KLUB DŮCHODCŮ SE HLÁSÍ  

Dne 1. března se konalo první setkání lubnických seniorů, tak trochu 
s obavami, kolik se nás sejde…. 

Pozvání nakonec využilo 19 našich občanů (včetně 7 mužů) a ráda věřím, 
že nikdo z nich nelitoval. Naplánovali jsme si pravidelná měsíční setkávání. 
Padla spousta námětů, například pozvání zahradníka, bylinkáře, cestovatele 
i šikovných a zajímavých lidí z okolí. Také nápady na možné společné výlety 
s důchodci z Tatenice a Krasíkova byly zajímavé – zahradnické výstavy, dny 
piva Černá Hora, hrnčířský jarmark v Kunštátu  a také  i nějaká kultura.  

Ale to hlavní bylo společně a příjemně prožité odpoledne, kdy jsme 
si při milém sousedském povídání vypili kávu nebo pivo, vesele 
zavzpomínali na časy minulé i na současné dění v naší obci. 

Rádi mezi sebou příště přivítáme i Vás, kterým to tentokrát nevyšlo. 

Vždyť nejkrásnější na světě nejsou věci, ale šťastné chvíle, okamžiky 
a zážitky. 

 
za klub důchodců při OÚ 

Marie Janská 
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

Začátkem března jsme jako každoročně pořádali karneval pro děti. Letos 
s DJ Standou, který si umí všechny získat svojí nikdy nekončící dobrou 
náladou, děti svými vtípky a dospělým předá alespoň nějakou tu pozitivní 
energii, kterou po zimě všichni potřebujeme. Zábavné odpoledne jsme 
začali přehlídkou masek následovanou spoustou nových i tradičních her. 
V rytmu hudby jsme se protančili až k závěrečné tombole a rozdání 
barevných balónků.  Jako dárečky dostaly děti puzzle, limonádu, párek 
v rohlíku a lístek do tomboly. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům 
za účast a za krásné a nápadité masky. Těšíme se, co si na nás připraví příští 
rok. 

 
Za TJ Sokol Lubník 

Eliška Čapková 
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CO NÁS ČEKÁ 

POZVÁNKA NA ČARODĚJNICE V LUBNÍKU 

Pálení čarodějnic do Lubníka bezesporu patří a stalo se už tradicí, že se 
konají v pravidelném termínu v pátek před oficiálním datem pálení 
čarodějnic. A ani letos to nebude jinak.  

Letošní termín je naplánován na  

28. dubna se začátkem od 17 hodin. 
V tuto chvíli Vám asi nic moc neprozradím. Jen to, že letos budou „čarodky“ 
víc pro děti. Máme radost z toho, že se nám na „čarodkách“ schází hodně 
rodičů s dětmi. Proto bychom chtěli program čarodějnic upravit právě 
pro ty nejmenší. Více zábavy, více her, více sladkostí. „Čarodky“ ale 
nebudou patřit jen dětem. Je to první místní venkovní akce, kde se sejde 
celá vesnice a ještě mnoho dalších lidí z okolí. Kde si sousedi popovídají 
s přáteli, které třeba delší dobu nepotkali. Pro všechny budeme mít jako 
vždy připravené bohaté pohoštění a dobré zázemí v případě špatného 
počasí. 

Protože nemáme žádného oficiálního sponzora na čarodějnice 
a nevybíráme ani vstupné je těžké připravit nějaký zajímavý program. 
Pokud by se však našel někdo, kdo by chtěl jakkoliv podpořit tuto akci, tak 
to určitě přivítáme. 

 
Těšíme se na Vás. 

za SDH Lubník 
Miloš Totušek 
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POZVÁNKA NA POCHOD NA GANSBERG A LÁZEK 

TJ Sokol Lubník Vás všechny srdečně zve na tradiční jarní pochod na Lázek 
a Gansberg, který se uskuteční 

27. 5. 2017 
Vyjděte třeba i s dětmi do krásné jarní přírody. 

 

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN 

Jako již tradičně se v červnový termín uskuteční dětský den. Přesné datum 
bude uveřejněno na plakátech, webu obce a bude připomenuto obecním 
rozhlasem. Letos bychom rádi úplně v novém kabátě přesunuli dětský den 

k lesu a udělali ho v duchu dobrodružství. 

 

LUBNICKÁ POUŤ 

Další z tradičních lubnických akcí, které nás čekají je Lubnická pouť, která 
pro tento rok připadá na termín 

1. –  2. 7. 2017 
přičemž pro Vás bude opět připraveno sousedské posezení. 

Těšíme se na hojnou účast. 
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POJĎTE PROCVIČIT JAZYKY 
 

VÝUKA  

ANGLIČTINY A ŠPANĚLŠTINY 
 

MOŽNOST SKUPINOVĚ  
den a čas dle dohody všech zájemců 

Vyučuje:  
Sol Andrés 

 
Zájemci napiste na email: 

 spanishsol@email.cz 
 

Telefon: 732 953 928 
  

http://www.lubnik.cz/
mailto:spanishsol@email.cz
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