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 ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 01. 2018 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 13.12.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného 
neinvestičního členského příspěvku DSO Lanškrounsko z rozpočtu obce 
Lubník na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu 
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území 
Lanškrounska“ ve výši 85.444,- Kč. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 
obce na rok 2018 

o navýšení výdajů ve výši 85.444,- Kč v paragrafu 6409 - ostatní 
činnosti j.n., v položce 5329 - ostatní neinvestiční transfery 
veřejným rozpočtům územní úrovně. 

• Zastupitelstvo obce Lubník Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
k rozpočtu obce na rok 2018 

o navýšení příjmů ve výši 67.000,- Kč v položce 1122 - daň z příjmů 
právnických osob za obce; 

o navýšení výdajů ve výši 67.000,- Kč v paragrafu 6399 - ostatní 
finanční operace, v položce 5365 - platby daní a poplatků krajům, 
obcím a státním fondům 

•  Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. 
o připojení odběrného elektrického zařízení (Lubník č.p. 5) k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN), č. 18_SOP_01_4121362123.  
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY 

V prosincovém vydání Lubnického zpravodaje jsme 

Vás informovali o tom, že naše obec obdržela 100 

ks domácích kompostérů o objemu 1 064 l.  

Tyto domácí kompostéry jsou určeny pro Vás, naše 

občany. Kompostéry jsou pro domácí užití a budou 

Vám poskytnuty zdarma do bezplatného užívání 

pouze na základě podpisu smlouvy o výpůjčce na 

dobu určitou 5 let. 

Kompostéry jsou na OÚ stále k dispozici a v případě zájmu si můžete 

kdykoli do konce dubna v úředních hodinách domluvit jejich vyzvednutí. 

 

 

 

VÝZVA K ZAPLACENÍ POPLATKU ZA ODPADY !!! 

Splatnost poplatku za odpady  vypršela k 31.3. a dosud evidujeme spoustu 

nedoplatků.  

Žádáme tímto občany, kteří jsou v prodlení se splatností, aby se dostavili 

poplatek uhradit. 
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

ROZPOČET OBCE LUBNÍK NA ROK 2018 

Zastupitelstvo obce Lubník schválilo dne 13.12.2017 rozpočet obce Lubník 

na rok 2018. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný, počítá s celkovými 

příjmy 5.928.575,-- Kč a s celkovými výdaji 5.928.575,-- Kč. Na splátky 

úvěrů, které pro rok 2018 činí 403.536,-- 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 v listinné podobě požádat na obecním úřadě a to v úředních 

hodinách. 

Schválený rozpočet obce Lubník na rok 2018 – sumář 
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PREVENCE POLICIE ČR 

 

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité 

preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi 

různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou 

tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě 

zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky 

zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), 

senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní 

prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková 

kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti 

– bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, 

aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z 

policejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje.  

 

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek 

a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným 

tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České 

republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze 

podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv 

oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá 

charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit 

na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých 

případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti 

vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace 

a následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, 

což jsou minimálně tyto informace: 

- vaše jméno 

- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události 

http://www.lubnik.cz/
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- co se stalo 

- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře 

či hasičů 

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý 

oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi 

na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, 

KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo 

protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele 

čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo 

škoda na majetku. 

Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane 

a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak 

se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud 

potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba 

má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním 

na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud 

potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále 

jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se 

využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek 

IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 

Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních 

komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte 

přímo linku 155 a eliminujte tak, byť sebemenší časové prodlevy při 

spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. 

Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník 

komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato 

linka  má  číslo   603 111 158.    A  úplným  závěrem  můžeme  uvést  malou  

http://www.lubnik.cz/
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zajímavost - dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování 

tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové 

linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 

155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula 

představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné 

zimní dny!    

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech 

V předešlém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, jak 

podávat trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro poměrně 

ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky 

snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především majetkové 

trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době bohužel není ani domácí násilí 

páchané na seniorech, o kterém však budeme psát až příště. Tento článek 

je věnován jak seniorům, tak i jejich rodinám, protože z našich zkušeností 

víme, že právě děti, vnoučata a široká rodina může seniorům pomoci nestát 

se obětí podvodníků. 

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. 

Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. 

Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné  

stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem proč si 

pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi 

a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně  

http://www.lubnik.cz/
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ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. 

Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, 

ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. My 

jako policie se snažíme této trestné činnosti předcházet, vytváříme 

preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme 

letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných 

činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.  

Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem 

se nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, 

vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou 

velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni bez 

problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, 

ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. 

Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají 

intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým 

senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, 

přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno 

si získávají důvěru. Co mají pachatelé společného, jsou opakující 

se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.  

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první řadě 

to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé 

energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, 

že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! 

Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn 

pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů 

žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte 

nikomu  v  hotovosti  u   vás  doma!   Nejčastěji  v   těchto  případech   jde  

http://www.lubnik.cz/
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podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení 

údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží vloudit 

do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy 

nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. 

S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za 

pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, 

že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti 

a nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách 

se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte 

donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další 

trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. 

V těchto případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka energetické 

společnosti. Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes 

pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit služební 

průkazy pracovníků uvedených společností a případně si jejich totožnost 

ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní společnosti. Jistě máte 

i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, 

následně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další 

možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat někoho z rodiny 

nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. To, 

že má cizí osoba na sobě montérky s nějakým nápisem firmy ještě 

neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, pokud 

si nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak se říká váš dům je váš hrad, 

vaše soukromí a nikdo nemá právo vám ho narušit. 

V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu 

a to vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO  
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DRUŽSTVA. Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších 

kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní. 

Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají 

za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich nejčastější 

„pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu 

auto, ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá 

peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád 

je však podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte nikomu 

cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno 

a příjmení údajného příbuzného, který je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní 

u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř 

do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte 

tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. 

Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam 

budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám 

předávat peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby 

vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu 

a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech 

a tlačí vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše 

peníze! V těchto případech vás můžou podvodníci kontaktovat 

i telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají pevné linky 

především starší občané, a tak si podvodníci v telefonních seznamech 

hledají osoby například i podle archaických jmen (například Anežky, 

Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi 

následně přijdou.  

V neposlední  řadě  musíme  zmínit  i  legendy  PODOMNÍCH  PRODEJŮ  A  
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NÁKUPŮ. V poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní 

prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte 

se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný 

a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní 

policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě tyto složky mohou prodejce 

pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. 

Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako 

jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň 

nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností apod. Nenechte 

se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých 

nepotřebných věcí a ještě vyděláte. 

Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě 

dalšího tématu a to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které 

se tváří jako výlet za kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam vám 

prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom 

na vás apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam 

potom v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem k podpisu 

jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen 

nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii. Těmito případy se média 

poměrně rozsáhle zabývala a tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. 

Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako 

med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, začnou 

být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel často mívají velice 

dobře právně ošetřené smlouvy, od kterých je velice těžké odstoupit 

(pokud to je vůbec možné). 

Nemalou  část  problémů  si  senioři  vytvoří  i  sami  tím,  že  se,  ač  možná  
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nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto 

případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým 

rádi popovídají, nechají se operátory různých společností přesvědčit 

o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může 

být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, 

není vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete 

odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktně ukončit.  

A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své 

soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě 

nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími 

lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte 

o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. 

Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší 

je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, 

uschovejte je na několika různých místech. Důležitá telefonní čísla mějte 

viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.  

V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou 

seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky 

podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se kromě policie 

obrátit i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně 

a je poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.  

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, 

můžete se na nás obrátit a my v rámci svých možností rádi přijedeme, 

předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých situacích zachovat.  

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
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Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě 

 

Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silničního 

provozu, chodcům, cyklistům, řidičům a především seniorům v dopravě. Ač 

dopravní nehodovost má z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, co se 

týká jak počtu, tak tragických následků nehod, jistě je na místě 

si připomenout několik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o poměrně obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout věci, které by vás mohly 

zajímat. Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to 

s domnělou absolutní předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme si, 

kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si řekneme, zda je v pořádku, 

když občas vidíme většinou cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole 

nákup, jednou rukou řídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo 

jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. 

A v neposlední řadě si připomeneme, jak je to se zdravotními prohlídkami 

u řidičů starších 65 let a s jízdou na vozítkách segway. 

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je i osoba, 

která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční 

vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, 

kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí 

ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo 

motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je 

účastníkem silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci 

povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená 

dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo 

co nejblíže levému okraji vozovky a to v počtu maximálně dva chodci vedle 

sebe.   Ač  zákon  ukládá  chodcům,   aby  byli  označeni  reflexními  prvky  
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za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně doporučuje být 

za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. 

Pokud se pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. 

Stejně to platí i pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde 

doporučujeme označit obojek i vodítko. Na používání reflexních prvků 

policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky 

s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou volbou může být i označení 

se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo bychom 

doporučili připevnit třeba na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká 

přecházení vozovky, policisté se občas setkávají s mylným výkladem zákona 

v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což opravdu tak není. 

Doporučujeme dbát především na své zdraví, při přecházení vozovky být 

ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít o chvíli 

později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je chodec 

povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není, má chodec povinnost 

přecházet vozovku kolmo k její ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci 

a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a tak k sobě 

a ostatním účastníkům přistupovat. 

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník 

silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel 

na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté 

naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 

do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun 

pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. 

Na kole se jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro 

cyklisty  nebo  stezka  pro  cyklisty,  je povinnost jich  cyklista  užít.  Cyklista  
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mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou 

přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu 

věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 

let. K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené 

viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím 

dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným 

světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může 

cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným 

světlem. K výše uvedenému příkladu převážení nákupních tašek a jiných 

zavazadel na jízdním kole se vztahuje ustanovení zákona, které hovoří 

o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést 

za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, 

které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky 

provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách 

těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní taška pak 

při potřebě udělat nějaký manévr často převezme řízení kola za vás, což 

ohrožuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu. 

Proto doporučujeme si opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud 

byste potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné, avšak zákon 

vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm, který bude 

mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce 

cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu přechod pro 

chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, 

zda může vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní 

účastníky silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni 

z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a proto je na místě 

opatrnost a ohleduplnost.  
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Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé 

povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 let důležité při řízení 

vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce 

je řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let 

a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva 

roky. Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu 

policisty mu jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta 

ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. 

Občas se jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého věku 

méně pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro 

ně těžší se přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě. A právě pro 

seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“, který 

realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se 

o zhruba půldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí 

novinky z legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy 

s praktickým ověřením řidičských návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší 

kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci 

Králové v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 

a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst je nutné 

se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele tento 

kurz doporučuje! 

V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách segway. Na ten 

zákon pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří tak, že na a osobním 

přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém 

zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty 

nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo 

na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s  

http://www.lubnik.cz/
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rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém území místa, kde 

je provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna označit 

dopravní značkou.  

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
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ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI SDH V LUBNÍKU ZA ROK 2017 

Vážení občané Lubníka,  

dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou činnosti Sboru dobrovolných 

hasičů v Lubníku. Na úvod bych chtěl zmínit, že v roce 2017 v průběhu roku 

došlo ke změně na postu velitele. Na místo Miroslava Šilara přišel mladý, 

velmi aktivní člen Dan Knápek. 

Chtěl bych pár slovy shrnout naší aktivitu za rok 2017. Valná hromada, 

kterou pravidelně začínáme každý rok, byla hned druhou sobotu v lednu. 

I v minulém roce jsme se kromě valné hromady scházeli pravidelně každý 

první pátek v měsíci. I přesto, že tento termín schůze je už několik let zpět 

stejný a pravidelný se na schůzích schází méně členů. Účast na schůzích je 

důležitá pro plánování, schvalování a pro sdělování nápadů, aby ti co mají 

chuť něco udělat, měli podporu a věděli, že nezastupují sami sebe, ale celý 

spolek. 

Poslední pátek v lednu 27.1.  patřil plesu. Je to jediný ples v Lubníku. Tento 

ples patřil i přes menší účast k těm velmi zdařilým. Bohatá tombola, 

výborné večeře, koláče, jednohubky, ale i předtančení a hlavně kvalitní 

hudba NOA. Mezi hosty je velmi oblíbené losování hned v začátku plesu, 

kdy losujeme jeden pár, který má konzumaci ve výčepu celou noc zdarma. 

Akci připravovalo spoustu členů. Mezi nejaktivnější určitě patřili Karel Šilar 

mladší, Dan Knápek, Jana Totůšková, Michala Totůšková, Eliška Čapková, 

Radek Šembera, Jirka Skalický, Miroslav Langr, Josef Šembera, David Langr 

Hana Brejšová a Iveta Langrová. 

Druhá akce v roce je pravidelné pálení čarodějnic. Počasí nám vůbec 

nepřálo, ale i přes velmi deštivé počasí přišlo spoustu hostů. DJ Standa si 

připravil soutěže pro děti a doprovázel hudbou celé odpoledne i večer.  

http://www.lubnik.cz/
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Věřím, že letošní pálení čarodějnic bude s lepším počasím a že budeme 

moci připravit lepší program.  

Jarní měsíce jsou pro hasiče velmi náročné, protože hned po pálení 

čarodějnic se musí připravovat na okrskovou soutěž. I přesto, že se nám 

stále nedaří obsadit soutěž mladými členy, tak se na soutěži umísťujeme 

na předních příčkách, a to hlavně v překážkovém běhu. Celkově jsme 

se umístili druzí. Zasoutěžit si přišli Dan Knápek, Josef Šembera, Radek 

Šembera, Karel Šilar mladší, René Opluštil, Tomáš Horský a Dominik 

Knápek. Součástí okrskové soutěže je námětové cvičení. Tentokrát jsme 

byli na výrobní hale Roltechniku v Krasíkově. Majitel nás provedl celým 

objektem, aby nám ukázal riziková místa. Přívody elektřiny, vody a sklad 

hořlavých látek. 

Nesmím zapomenout na akci dětského dne, kde jsme vypomáhali 

se soutěžními stanovišti. Stříkání stříkačkou a střílení se dětem moc líbilo. 

Členové Martin Langr,  Radek Šembera, Stanislav Langr, Miroslav Langr byli 

ochotni i v nepříznivém počasí trávit čas s dětmi. 

Poslední akce, kterou jsme připravili nejen pro místní, bylo „Sousedské 

posezení“. Připravili ji členové Miroslav Langr, Stanislav Langr, Martin Langr 

a Radek Šembera. Na této akci jsme se zaměřili na ty nejmenší návštěvníky. 

Připravili jsme pro ně skákací hrad a trampolínu. Ovšem nejoblíbenější byly 

objížďky hřiště na hasičském autě „Erence“. Tato akce se v minulosti 

už konala za místním pohostinstvím a nyní se snažíme o její obnovení. Akce 

není náročná na pořádání. Jde nám jen o to, aby se lidé sešli a popovídali si.   

Mezi tím vším jsme byli povoláni k požáru slámy na soukromém pozemku 

v Lubníku. Na výjezdu byli členové zásahové jednotky.  

I v minulém roce vyjížděla „Erenka“ na různé akce. Mezi největší patří 

Lanškrounská Kopa, kam se s „Erenkou“ vydal Radek Šembera se svou  
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partnerkou Eliškou Čapkovou a Stanislavem Langrem. Do Pardubic 

na Retroměstečko vyjeli Radek Šembera, Luboš Klug, Stanislav Langr, Josef 

Jureček, Martin Langr a Karel Šilar mladší. Na každé takové akci patří 

„Erenka“ k těm nejvíce prohlíženým. Věřím, že v širokém okolí už není 

nikdo, kdo by se u ní nevyfotil. Zároveň s Retroměstečkem se ve stejný 

víkend v Žichlínku konalo křtění nové hasičské techniky. Účastnil 

se Miroslav Totůšek, Miroslav Langr, Jana Totůšková, Hana Brejšová a Miloš 

Totůšek. 

Dále bych chtěl zmínit rekonstrukci hasičárny. Po výměně vchodových dveří 

a oken práce pokračují. V loňském roce byla namontována nová vrata 

a vyměněna krytina na střeše, protože původní byla v kritickém stavu.  

V současné době probíhají práce na rekonstrukci půdních prostor. Jsou 

zpevněné krovy, dozděné štíty a atiky a připravuje se zateplení střechy 

a nová betonová deska na podlaze. Následovat bude vystavění 

sádrokartonových příček a úprava schodiště. Chtěl bych pochválit místní 

firmu Vojtěcha Čapky za velmi osobní přístup k prováděným pracím. 

Před časem jsme zakoupili stavební buňku s tím, že si ji opravíme a budeme 

využívat. Na jaře 2017 jsme práce zahájili. Po důkladné prohlídce jsme byli 

nuceni udělat rekonstrukci opravdu celkovou. Vzhledem k tomu, že byla 

buňka ve špatném stavu, byli jsme nuceni vyměnit všechny nekovové části 

buňky. Jsou vyměněny všechny vrstvy podlahy včetně izolace. Po rozebrání 

vnitřních částí stěn a stropu jsme došli k závěru, že musí být vše vyměněno. 

Zjistili jsme, že na boční straně byl otvor na okno, který byl zadělán 

plechem. Pro větší světlost vnitřních prostor jsme tento otvor využili 

a namontovali nové okno. Po té přišlo na řadu nové umístění buňky. 

Po projednání vícero možností jsme se rozhodli umístit buňku mezi buňku 

TJ Sokol a kurty. Po přemístění buňky objednaným jeřábem jsme začali  
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s dokončovacími pracemi. Podlahová krytina, malba, rozvody elektřiny, 

rozvod vody a vybavení regály a pultem. Samozřejmě jsme museli udělat 

i venkovní úpravy, dlažba a přístřešek. S rekonstrukcí nám velmi zásadně 

pomohl Ondřej Minář, kterému velmi děkujeme. Na dokončovacích pracích 

se podíleli i Karel Šilar mladší, Luboš Klug, Miroslav Langr, Jiří Skalický. A na 

přemístění byli i Karel Šilar starší a Miroslav Šilar. 

Je možné, že jsem některá jména u jednotlivých akcí zapomněl. Dále děkuji 

starostovi obce a také místostarostovi za podporu. Tím myslím starost 

o budovu, starost o dotace a tomu i zaměstnancům obce za pomoc 

při pálení čarodějnic. 

Nesmím zapomenout blahopřát  Tomášovi Horskému ke vstupu 

do manželství. Přejeme mu, aby svět ve dvou byl hodnotnější a šťastnější. 

V loňské zprávě jsem nakonec psal, že bych byl rád kdybychom příští rok 

měli více členů a to se nám daří. Naše řady se rozrostly o 4 nové členy - 

Jurečková Anna, Opluštil René, Knápek Dominik a Brejšová Hana. Tím 

se náš počet ke konci roku rozrostl na 31 členů. A po vstupu Michaly 

Totůškové na 32 členů. Největší radost mám z toho, že to jsou členové 

místní a velmi aktivní. Proto jim také patří mé poděkování za vysokou 

aktivitu při pořádání akcí a soutěží v hasičském sportu. K dnešnímu dni 

máme 32 členů z toho 11 přespolních, což je celá jedna třetina. Podíl 

místních se stále zvyšuje a měl by být dominantou tohoto spolku. Když 

ohodnotím celý rok jednou větou, tak ho hodnotím jako velmi zdařilý. 

Výborné umístění na soutěži, podařilo se nám uspořádat všechny akce, 

které jsme si naplánovali a ještě jednu navíc. Naše řady se rozšířily o velmi 

aktivní členy a hlavně nás nikdo neopustil.  

za SDH Lubník 

Miloš Totušek 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 

Dne 6. ledna 2018 proběhla v obci Lubník každoroční Tříkrálová sbírka.  

Jak už bývá zvykem, obcí koledovaly dvě skupiny, které si obec rozdělily. 

V dolní polovině obce koledovaly Kateřina Sommerová, Klára Langrová 

a Adéla Šemberová pod dohledem H.Šubrtové a H.Totuškové. 

V horní polovině obce koledovaly Adriana Jurečková, Tereza Jurajdová 

a Klára Janíčková pod dohledem Z.Šilarové a H.Brejšové. 

A díky jejich ochotě a Vaší štědrosti se v naší obci vybralo celkem 12.474 Kč. 

 

M.Renčínová 
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Farní úřad Lubník a Obec Lubník uspořádaly v místním kostele svatého 

Petra a Pavla v neděli 7.1.2018 koncert vánočních písní. K poslechu hrála 

a zpívala Schola Gaudium Svébohov pod vedením pana Josefa Hrocha. 

Slyšeli jsme jak hrané skladby, tak sborový zpěv i sólová vystoupení. 

Prolínaly se tradiční písně s těmi novými, moderními. Vánoční atmosféru 

dotvářel krásně vyzdobený kostel a dřevěný Betlém. Na akci se vybíralo 

dobrovolné vstupné, které bylo použito na podporu léčby Valerie Petrové 

z Tatenice a to ve výši 8.030,-- Kč. Částka byla poukázána na transparentní 

účet prostřednictvím Farního úřadu. Naše poděkování patří 

i místnímu panu faráři Jaroslavu Přibylovi za podporu při pořádání této 

akce.    
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SDH LUBNÍK – OHLÉDNUTÍ ZA PLESEM 

Je pro nás již tradicí, že na přelomu ledna a února pro vás v naší obci 

pořádáme hasičský ples. Letos tomu nebylo jinak. Ples se konal 2. února 

na lubnickém sále. K tanci i k poslechu zahrála lety prověřená kapela NOA, 

která se postarala o kvalitní zábavu. Ples navštívilo velké množství hostů, 

a to jak místních, tak přespolních. Našim hostům velmi děkujeme za účast 

a za rok se na jejich návštěvu budeme zase těšit. Připraveno bylo také 

výborné občerstvení, dobré pití i pěkná tombola. 

 

Za SDH Lubník 

Dan Knápek 
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

Dne 11. března 2018 se opět dětem otevřely dveře místního sálu pro 

karnevalové dovádění. Hned u vchodu děti dostávaly slosovatelnou 

vstupenku, los do tomboly a lístek na občerstvení zdarma. Dále do sálu děti 

vábily líbivé dětské písničky, tradiční balónková výzdoba a pohádková 

projekce na stropě sálu.  

Celé dění od počátku zajišťovala skupina animátorů Miroslav Lipavský 

ELMICOM. V úvodu s dětmi vytvořili vláček, ve kterém jsme mohli 

zhlédnout přehlídku krásných masek. Následovaly soutěže se sladkými 

odměnami, taneční rej v bublinkách, výroba balónkových zvířátek a mečů 

a zase soutěže se sladkými odměny. Před závěrem karnevalového reje 

si děti mohly vyzvednout své výhry v malé tombole, kde čekala odměna 

na každého. Poté následovalo slosování vstupenek ve velké tombole, 

kde měli pro vylosované šťastlivce organizátoři připraveny také krásné 

hodnotné ceny. A v samotném závěru nesmělo chybět tradiční nadělování 

balónku.  

Z tváří dětí i dospěláku bylo vidět, že si karneval užili všichni. Kromě zábavy 

bylo po celou dobu dění dětského karnevalu pro všechny zajištěno také 

občerstvení. Organizátoři tak mohli domů odcházet spokojení, protože 

karneval proběhl za velké účasti úspěšně. 

Velký dík patří pořadatelům z řad TJ Sokol Lubník a dále věrným 

sponzorům. 

M.Renčínová 
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HLÁSÍ SE DŮCHODCI … 

Klub důchodců při obecním úřadu v Lubníku byl založen v březnu loňského 

roku, kdy jsme se domluvili na pravidelném měsíčním setkávání, dále jsme 

si nastínili programy našich setkání tak, abychom se nejen pobavili, ale také 

i poučili. 

První host našeho dubnového setkání byl zahradník pan Ladislav Skalický 

ze Žichlínka, který nás seznámil se svojí vizí pěstování zeleniny 

bez chemického hnojení a postřiků, s nadšením vyprávěl o svém 

zahradnictví, svých produktech a odvážných plánech do budoucnosti. 

Odpověděl na spousty dotazů, které se týkaly hlavně pěstování květin 

a zeleniny, ale také například i pěstování marihuany. Závěrem obdaroval 

všechny ženy drobnými maceškami, které zdobily naše zahrádky ještě 

hodně dlouho. 

Dalším zajímavým hostem byl pan Petr Helekal, starosta obce Dolní 

Čermná, který je vášnivý cestovatel. Ukázal nám obrázky a vyprávěl své 

zážitky z cesty do přímořského státu Oceánie, který se nazývá  Papua – 

Nová Guinea. Většina z nás se tam asi nikdy nepodívá, proto to pro nás bylo 

hodně zajímavé. Život lidí, kteří žijí v pralesích v plném souladu s přírodou, 

primitivně a přesto velmi klidně a spokojeně. 

Malé rodinné podnikání a výrobu zdravých džemů a sirupů z darů naší 

přírody nám představila při dalším setkání Mgr. Helena Bilerová, Ph.D. 

z  Albrechtic. S manželem a dětmi sbírají byliny, vyrábí lahodné sirupy, 

marmelády a ještě k tomu provozují malou kavárnu v Lanškrouně – šikovní 

lidé! 

Závěrem jsme si zdravé produkty mohli také zakoupit. 
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V létě jsme také pozvali do Lubníka naše sousedy, důchodce z Tatenice. 

Přijeli rádi, všichni jsme se spřátelili a při veselém povídání jsme strávili 

krásné odpoledne. Na závěr nás pozvali na oplátku do Tatenice. 

V srpnu jsme jeli tedy za našimi sousedy. Přivítali nás bohatým 

občerstvením a vzájemné vzpomínání nebralo konce …. moc se nám tam 

líbilo. 

Abychom nezapomněli na naše muže, přijel k nám pan Lukáš Knápek 

z restaurace U Krkovičky se svojí prezentací piva. Dozvěděli jsme 

se o historických začátcích vaření piva až po moderní výrobu dnešních dnů. 

Ochutnávka různých alkoholických, nealkoholických i dalších speciálních piv 

se líbila nejen mužům, chutnalo i ženám ... 

V říjnu jsme pozvali přátele z Tatenice na společný výlet na Veselý Kopec, 

kde se konala bramborová sobota. Ochutnali jsme tam různé druhy 

vařených a pečených brambor, placky slané, sladké, špalíčky i brambory 

pečené v ohni. K příjemné náladě hráli veselí harmonikáři z Pardubic. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na pozdní oběd v Čertovině, kde nás 

přivítali čerti i krásné čertice, které nabízely výborný likér, ten se nazýval, 

jak jinak než – čertovka. Ochutnali jsme téměř všichni. 

V říjnu jsme ještě navštívili benefiční koncert na podporu nemocné Valinky 

Petrové z Tatenice, které byl věnován výtěžek ze vstupného. Krásná hudba 

i zpěv dvou folkových skupin jen umocnila radost z dobrého skutku, kterým 

jsme svojí účastí přispěli na dobrou věc.     

V listopadu jsme jeli na pozvání důchodců z Dolní Čermné k nim 

na posvícenskou zábavu. Domácí cukrovinky, řízky s bramborovým salátem,  
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bohatá tombola a dechovka Svatebčanka nás nenechala dlouho sedět 

u stolu. Poznali jsme spoustu nových přátel, seznámili jsme se s důchodci 

okolních obcí. Odjížděli jsme domů mezi posledními přímo z tanečního 

parketu – tak hodně se nám tam líbilo. 

Poslední loňské setkání bylo vánoční, s nadílkou dárků, které jsme si pro 

sebe vzájemně nadělili. Vánoční stromeček, koledy, různé dobroty, 

ale hlavně veselé povídání nás bavilo až do večerních hodin. 

V letošním roce máme opět naplánované výlety a zajímavé hosty, které 

si na naše setkání zveme. Na společné chvíle se všichni těšíme, protože 

víme, že mají pozitivní vliv na naši dobrou náladu a hlavně zdraví. 

 

                                                                                                    Za obecní důchodce 

                                                                                        Marie Janská 

 

 

CO NÁS ČEKÁ  
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Kulturní program se připravuje, ale jako každý rok bude k vidění 

vyhlášená „Erenka“ … bude co obdivovat.  

Přijďte včas .. první makrely jsou bez front a letos pro Vás budou 

připraveny i poptávané křapáče. 

Těší se na Vás členové SDH 

  

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      34 zdarma  

www.lubnik.cz  18. 04. 2018 * ročník XVII * číslo 1 MK ČR E 22470 

CO NÁS ČEKÁ  

  

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      35 zdarma  

www.lubnik.cz  18. 04. 2018 * ročník XVII * číslo 1 MK ČR E 22470 

CO NÁS ČEKÁ  

 

JARNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA V KROMĚŘÍŽI 

Klub důchodců v Lubníku srdečně zve všechny občany na výlet na jarní 

zahrádkářskou výstavu do Kroměříže. Jede se autobusem z Lubníka  

v sobotu dopoledne  

5. 5. 2018  

Příspěvek na autobus je 150,-Kč pro nedůchodce. V případě zájmu prosím 

nahlásit co nejdříve osobně paní Marii Janské nebo na tel. 604814862. 

Výstava se těší velkému zájmu lidí a je zde možnost si prohlédnout aranžmá 

jarních květin, pobavit se při doprovodném programu pro děti i dospělé ale 

také si nakoupit květiny i další produkty do zahrady. 

 

 

POZVÁNKA NA POCHOD NA LÁZEK 

TJ Sokol Lubník Vás všechny srdečně zve na tradiční jarní pochod na Lázek, 

který se uskuteční 

6. 5. 2017 

Vychází se ve 12 hod. z místního náměstíčka. Doprava bude zajištěna p. 

Šilarem a bude zajištěno i občerstvení. Vyjděte třeba i s dětmi do krásné 

jarní přírody. 

http://www.lubnik.cz/
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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.  

 

LUBNICKÁ POUŤ 

Další z tradičních lubnických akcí, které nás čekají je Lubnická pouť, která pro 

tento rok připadá na termín 

30. 6. –  1. 7. 2017 

přičemž pro Vás bude opět připraveno sousedské posezení.  

Dětské atrakce budou dotovány OÚ Lubník. 

Těšíme se na hojnou účast. 
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