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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze schůze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 10. 9. 2008 

 V rámci vybudování technické infrastruktury pro 
výstavbu rodinných domků v lokalitě „U hřiště“  byl 
prodloužen stávající plynovod a položeny přípojky. 
Toto zajistila na své náklady obec, VČP od obce 
plynovod odkoupí. Zastupitelé schválili příslušnou 
kupní smlouvu. 

 Již delší dobu se uvažuje o tom, že by obec 
odkoupila od ZOD Žichlínek v současnosti již 
nevyužívaný skladový objekt čp.5 včetně stavebního 
pozemku. Lokalita u čp. 5 je dle návrhu územního 
plánu určena k zastavění RD a zchátralá  stavba tam 
překáží. Obec by ovšem musela zajistit likvidaci 
objektu. Objekt je oceněn znaleckým posudkem, podle 
předběžné dohody se ZOD by obec odprodala jako 
protihodnotu část svých pozemků /ornou půdu/, které  
ZOD již  obdělává a má v nájmu. Zastupitelé odložili 
rozhodnutí na příští zasedání  a pověřili starostu, aby 
zjistil přibližné náklady na likvidaci stavby. 

 Předběžný zájem o koupi pozemku v majetku obce 
projevil pan Jan Koukol. Jedná se o č.p. 17 -  
trojúhelník mezi silnicí a místní komunikací u č.p. 90.  
Zastupitelstvo s prodejem nesouhlasí. Dále projevil 
zájem  pan Jacob van Eck o odkoupení komunikace 
vedoucí k č.p. 62. Komunikace vede pouze k tomuto 
domu, o prodeji by bylo možno uvažovat pouze za 
podmínky uzavření smluv o věcném břemeni. 
Zastupitelstvo se touto věcí bude zabývat, pokud 
jmenovaný podá písemnou žádost.  

 Byla dokončena stavba „Úprava Lubnického 
potoka“ a převzata správcem vodního toku, kterým je 
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí 
Moravy a Dyje. Cena díla je cca 2,5 milionu Kč, 
záruční doba 6 roků. Nyní zbývá dokončit mostek přes 
potok. Mostek je součástí místní komunikace, tedy 
v majetku obce, a jeho stavbu  financuje obec /cca 0,5 
milionu/. Stavba by měla proběhnout na přelomu září a 
října. 

 Obec již obdržela rozhodnutí o přidělení dotace ve 
výši 200 tisíc Kč na vybudování přístupové 
komunikace ke stavebním parcelám „U hřiště“. 
Celková předpokládaná cena stavby je 615 tisíc Kč.   

 Modernizace silnice II/ 315 z Lanškrouna do 
Tatenice se uskutečňuje s pomocí fondů EU. Délka 
opravovaného úseku je přibližně 10 km a cena stavby 
přes 200 milionů Kč. Slavnostní zahájení akce 
proběhlo v Lubníku poklepáním na základní kámen, 
který je umístěn v parku, a zúčastnili se ho kromě 

zástupců dotčených obcí i zástupci Pardubického kraje 
včetně hejtmana /viz fotogalerie na www.lubnik.cz/.   

 Obec usiluje o získání dotace z fondů EU pro 
rozvoj venkova za pomoci agentury RAVEN. 
Podklady pro obec zpracovává Ing. Kašický. Dotace 
by se týkala zlepšení vzhledu obce a bylo by ji možno 
použít na doplnění veřejného osvětlení, opravu 
místních komunikací, chodníků, úpravu veřejné 
zeleně. 

 Obec podává každoročně žádost o dotaci 
z Programu obnovy venkova, kterou v současnosti 
poskytuje Pardubický kraj. Pokud dotaci obdrží, musí 
do konkrétní akce vložit  vlastní finance minimálně                        
ve stejné výši. Letos přidělená dotace ve výši 100 tisíc 
Kč na opravu místních komunikací byla použita            
v úseku cesty od p. Ludmily Šubrtové směrem 
k Hozovým. Na rok 2009 bude podána žádost  o dotaci  
na opravu místního hřbitova. 

 Protože sál v místním kulturním domě a zejména 
příslušenství jsou už v dosti špatném stavu, počítá se 
do budoucna s jejich opravou, případně podle 
možností i přestavbou. Starosta nechal zpracovat 
orientační studii, jak by taková přestavba mohla 
vypadat . 

 P. Brejša z bytovky č.p. 2 poukázal na častý 
nepořádek u odpadových kontejnerů na nádvoří                              
za hospodou. Obecní úřad je si toho vědom, proto 
zakoupil ještě jeden kontejner na papír a                                 
ve Zpravodaji znovu připomene občanům, aby  
odkládali papír a plasty na stanoviště mimo kontejnery 
nejdříve den před odvozem. Dále padla připomínka, že 
ne všichni občané uklízejí po svých psech – také bude 
zmíněno ve zpravodaji. 
 
ČEKAJÍ NÁS VOLBY! 

Ve dnech 17. a 18.10.2008 
se budou konat volby do 
zastupitelstva Pardubického kraje. 
Volební místnost bude jako obvykle 
v zasedací místnosti OÚ, volit je možno v pátek 
17.10. od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu 18.10. 
od 8,00 do 14,00 hodin. Informace o způsobu 
hlasování obdržíte spolu s hlasovacími lístky 
nejpozději 3 dny před volbami domů.  
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – UPOZORNĚNÍ! 

Na základě připomínek ze zasedání OZ znovu 
upozorňujeme občany – prosím neodkládejte odpady 
v prostoru za pohostinstvím mimo kontejnery 
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na přijatelné životní prostředí – nikdo nechce 
mít ve svém sousedství smetiště!  Co se 
týká  pytlů s plasty a nápojovými 
kartony, tyto ukládejte  na stanoviště 
/týká se všech stanovišť/ nejlépe 
v předvečer svozu. Harmonogram svozu obdrželi 
všichni občané, pokud by někomu chyběl, může si ho 
vyzvednout  na OÚ. 
 
UPOZORNĚNÍ  PEJSKAŘ ŮM! 
 Pejsky máme všichni rádi, ale…na 
základě připomínek občanů apelujeme na jejich 
majitele  - uklízejte  po svých 
miláčcích! Ne vždy se tak děje. Ty 
němé tváře za nic nemohou, 
zodpovědní  jsou jejich páníčkové /a paničky/. Jen tak 
pro zajímavost uvádíme zprávu z denního tisku: 
V Izraeli se prý chystají řešit tento problém  
prostřednictvím DNA, jejíž vzorky by byly odebrány 
všem registrovaným pejskům. Výborný nápad, ale asi 
trochu drahý. 
 
POZOR ZMĚNA! 

Obvodní lékař MUDr. Rajbl sděluje, že nové 
telefonní číslo do ordinace je  773 556 709. 
 
ZAJÍMÁ VÁS MINULOST NAŠÍ OBCE, 

případně  ostatních obcí na 
Lanškrounsku? Potom si můžete prohlédnout 

na Obecním úřadě nebo vypůjčit v místní 
knihovně publikaci „OBCE  LANŠKROUNSKA“  - 
album starých pohlednic z let 1897 – 1945 ze sbírky 
Karla Uhlíře. Tuto publikaci vydalo Městské muzeum 
v Lanškrouně a je možno si ji tam i zakoupit. 
 
POZVÁNKA - BESEDA S DŮCHODCI 

Obecní úřad Lubník spolu s kulturní komisí                     
při OÚ  zve  srdečně všechny starší spoluobčany  na  
Besedu  s důchodci, která se koná v sobotu dne 
25.10. 2008 od 18,00 hodin na sále kulturního 
domu. Dozvíte se informace o dění v obci, 
připraveno je kulturní překvapení, hudba i 
občerstvení. 
 
POZVÁNKA – TANEČNÍ ZÁBAVA 

Obecní úřad  spolu s kulturní 
komisí  při OÚ srdečně zvou  občany  
na taneční zábavu pro všechny. Zábava  
se uskuteční v sobotu 25.10.2008 od 20,00 hodin na 
sále kulturního domu  po besedě  s důchodci. Přijďte 
se pobavit, trochu protáhnout, i na vás čeká kulturní 
překvapení . Občerstvení zajištěno. 
 
POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN k zahájení 
modernizace silnice II/ 315 z Lanškrouna do Tatenice 
se uskutečnilo 22.8.2008:  

 

 
 

 

 
NEKOMERČNÍ INZERCE  z  www.lubnik.cz 
- Prodej obilí - Prodám pšenici z letošní sklizně. Telefon 
724 189 791. 
- Výuka cizích jazyků - Zájemci o výuku německého nebo 
anglického jazyka kontaktujte prosím pí Mgr. E. 
Langhamerovou písemně na e-mailové adrese: 
langhamerova@tiscali.cz  nebo telefonicky 607 601 041. 
 

Obecní zpravodaj připravuje OÚ Lubník. Zpracovává  
správce www stránek Mgr. Petr Vitásek. Předem děkujeme 
za Vaše příspěvky do Obecního zpravodaje, které nám 
pomohou oživit informovanost o dění v naší obci. 
Fotografie a text pro webové stránky můžete i zasílat na e-
mail: petr@tatenice.cz . 
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