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Podzimní rezonance 

 

Tma přišla v brzké hodině,  

už je tu podzim! V celé kráce! 

Listí si hraje na Degase 

a slunce tančí ve víně. 

 

Vánek jak zralé ovoce  

opojně sladce lehké chuti 

odnáší ptáci na perutích 

na pozdrav mořské zátoce. 

 

Mlha je líné hedvábí  

a jako přítmí usínání 

taktovka času za svítání 

z oblohy vločky přivábí. 

 

 

Petra Haasová 

http://www.lubnik.cz/
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26. 8. 2016 sousedské Po delší odmlce se tento rok  konalo v pátek 

posezení. Obecní úřad v Lubníku srdečně pozval místní občany 

k příjemnému posezení u místního pohostinství. Občané či jiní 

návštěvníci měli možnost vyzkoušet nově vybudované posezení, 

poslechnout si příjemnou hudbu v podání skupiny „Hospodské 

rámusení“, která hrála nejenom k poslechu, ale pro odvážlivce 

i k tanci a samozřejmě bylo připraveno chutné občerstvení paní 

hostinskou. 

Počasí sousedskému posezení přálo. Jeden z posledních 

srpnových večerů byl příjemně hřejivý a řekla bych, že vylákal 

na sousedské posezení mnoho místních a koho nevylákalo počasí, tak 

snad líbivý zvuk hudby Hospodského rámusení, kteří rádi zahráli 

i na přání. Dle hojné účasti, která vytrvala až do pozdních hodin 

soudím, že se zúčastněným poslech hudby a besedování se sousedy 

na chutným občerstvením líbilo.  

Děkuji tímto všem za podporu při konání sousedského posezení 

a na místě je i poděkování všem účastníkům za podporu místního 

dění, které jistě vybízí ke konání dalšího sousedského posezení.  

 

M.Renčínová 

 

http://www.lubnik.cz/
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V neděli 11. září 2016 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 Martina Zemanová a Roman 

Langr s dcerou Jolanou, dále Adéla Janků a Tomáš Novák se synem 

Tomášem. 

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. 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 

 

http://www.lubnik.cz/


 

CO NÁS ČEKÁ  …  
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Starosta obce Lubník oznamuje, že volby do Zastupitelstva 

Pardubického kraje a Senátu Parlamentu České republiky 

se  skuteční dne 7.10.2016 od 14:00 hod do 22:00 hod a 8.10.2016 

od 8:00 hod do 14:00 hod. V případe konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu 

České republiky se volby uskuteční dne 14.10.2016 od 14:00 hod do 22:00 hod 

a 15.10.2016 od 8:00 do 14:00. Místem konání voleb je volební místnost budovy 

Obecního úřadu Lubník (Lubník 94). Více informací o volbách naleznete 

na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce.  

 

Obecní  úřad Lubník si Vás dovoluje 

srdečně pozvat na Besedu 

s důchodci, která se tento rok koná v 

sobotu 15. 10. 2016 od 15:00 hod. 

v zasedací místnosti obecního 

úřadu. Občerstvení a  doprovodný 

program budou zajištěny.  

Prosíme Vás však o nahlášení účasti 

nejpozději do 7. 10. 2016 osobně nebo 

telefonicky na obecním úřadě v době úředních hodin, tj. pondělí či středa od 

15:00 do 17:00 hod. (tel.: 465 381 111) nebo osobně u paní Moniky Renčínové 

(roz. Koppové).       
  

Nahlášení a tím i potvrzení účasti je pro nás důležité z důvodu zajištění 

dostatečného občerstvení. Těšíme se na Vás.  

 

Obecní úřad Lubník a TJ Sokol Lubník pro Vás připravují na první 

adventní neděli vánoční dílny pro děti a slavnostní rozsvícení nového 

vánočního stromu s překvapením. Více informací bude včas podáno 

prostřednictvím obecního rozhlasu, plakátů a webu obce.  

http://www.lubnik.cz/

