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LETNÍ VEČER 

Sluncem a stínem 
Josef Václav Sládek 

 
Teď ve mléčném soumraku 

měkce usnul den 
a zpod tažných oblaků 

hvězdy září jen. 
 

Skropen rosou, uzavřel 
na lukách se květ, 

nad oulem hučících včel 
v sadu dřímá snět. 

 
V srdci ztichly zápasy, 

zdřímnul bol i stesk, 
v nebes dáli, na časy, 

svitne tichý blesk. 
 

Poslední, tam v chatce kdes, 
zhasnul světla kmit; 
od země až do nebes 

dýchá mír a klid. 
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 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 21.03.2016. 
Vše bylo splněno. 

 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce Lubník za rok 2015 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a souhlasilo s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 

 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, projednalo 
a schválilo účetní závěrku obce Lubník, Lubník 94, Lanškroun, IČO: 279196 sestavenou 
k rozvahovému dni 31.12.2015 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka 
v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2015 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo smlouvu eč. OKŘ/16/21713, čj. KrÚ 32069/2016 

o poskytnutí účelové dotace pro SDH Lubník z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 15.000,- 

Kč na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo smlouvu eč. OŽPZ/16/22226 o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na opravu 

povrchu místní komunikace ppč. 975/1 a část ppč. 127/1 v k.ú. Lubník v délce od hlavní 

silnice před dům čp. 47 ve výši 100.000,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku stpč. 111 v k.ú. Lubník manželům 

Fischerovým za cenu 50 Kč/m2 s navýšením za úhradu nákladů za správní poplatek za vklad 

do KN a výši daně z nabití nemovitých věcí. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo nabídku od dodavatele SULKO s.r.o. na opravu oken 

a dveří místního sálu, obchodu a pohostinství s příslibem pokusu o snížení kalkulované ceny 

oprav. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. IP-12-2007296-Lubník/VB/1 o zřízení věcného 

břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 

 

 

 

 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. června 2016 
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 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 13.06.2016. 

Z minulého jednání zastupitelstva obce Lubník se přenáší na toto jednání bod týkající se 

projednání dodavatele opravy účelové komunikace ppč. 975/1 a část ppč. 872/8. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje firmu SKANSKA a.s. jako dodavatele k provedení 

opravy účelové komunikace na ppč. 975/1 a části ppč. 872/8 za cenu 546 725,-- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2016 – 

navýšení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 2212 – silnice, v položce 5171 – opravy a 

udržování. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje navýšení příspěvku pro Dobrovolný svazek obcí 

Lanškrounsko ve výši 35,- Kč na jednoho obyvatele obce. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.006,-- Kč Dobrovolnému 

svazku obcí Lanškrounsko, který částku dále poskytne Hasičskému záchrannému sboru 

Pardubického kraje na zakoupení defibrilátoru. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje dodatek místního plánu z Programu pro obnovu 

venkova na roky 2016 - 2020 dle přílohy č. 2. 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje poskytnutí neúčelového daru panu Miroslavovi 

Šemberovi ve výši 2.000,-- Kč na konání akce "Motosraz" v obci Luková.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E.Čapková informovala ZO Lubník o změně týkající se zpracování BIO odpadu, kdy došlo 

ke změně dodavatelské firmy - od firmy EKOLA České Libchavy, s.r.o. k firmě Ovocné 

a okrasné školky Michálek – Lanškroun. Hlavní prioritou změny byla výše ceny za měsíční 

vývoz BIO odpadu, která u EKOLY České Libchavy, s.r.o. činila cca 6.000,- Kč, kdežto u fy 

Ovocné a okrasné školky Michálek – Lanškroun činí  cca 1.800,- Kč dle množství 

vyváženého Bio-odpadu. V souvislosti s odpady se jedná i o dalších změnách, jejichž 

hlavním cílem je snížení nákladů obce na vývoz odpadů. 

 

 

 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18. července 2016 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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 P. starosta informoval, že zrcadlo u čp. 5 bude umístěno do konce srpna 2016 

 P. Skalický vznesl dotaz, zda by bylo možné v souvislosti s opravou komunikace na ppč. 

975/1 a část ppč. 872/8 opravit kus obecní komunikace ppč. 868 

 Eliška Čapková informovala zastupitelstvo Lubník o otevřeném jednání o změně ve vývozu 

odpadu - papír a plasty firmou Eurepap s.r.o. ze Svitav. V současné době tyto komodity 

vyváží firma Ekola České Libchavy s.r.o.. Vzhledem k vůli snižovat vynaložené náklady obce 

na minimum, je tento krok logickým vyústěním situace. Ročně se na zpracování a manipulaci 

s tímto druhem odpadu vynaloží cca 70 000 Kč, což nejsou zanedbatelné finanční 

prostředky. Firma Eurepap by si zmíněný odpad brala zdarma včetně likvidace i dopravy. 

Výhledově bude  na stanovišti za hospodou umístěn kontejner na třídění novin a časopisů, 

za což by obec již dostala zaplaceno. Náklady obce na likvidaci odpadu rok od roku stoupají 

a z tohoto důvodu má tento krok smysl pro každého občana obce - nedojde totiž k dalšímu 

zdražování za odpady. V souvislosti s tím se otevřela diskuze o třídění a skladování papíru 

a plastů v budově čp. 5, než by se nastřádalo odpovídající množství, které by se pak předalo 

firmě Eurepap. K tomu bude zapotřebí zakoupit paketovací lis v hodnotě 40 000 Kč. Koupě 

se bude odvíjet od zřízení elektrické přípojky k budově č.p. 5. Zkušební provoz nového 

systému třídění je plánován buď na podzim tohoto roku, nebo na počátek roku příštího. 

Pro občany se nic nezmění, vše zůstane při starém. Odpad budou odevzdávat dále 

do kontejnerů na stanoviště za hospodou. Další výhodou tohoto systému bude to, že odpad 

se bude odvážet ke slisování průběžně a nebude se tak hromadit u kontejnerů. Od příštího 

roku počítá vedení obce s dalším zaměstnancem, jehož náplní práce by třídění a lisování 

odpadů částečně bylo.  

 P. Skalický navrhl pro příští rok nákup nové mechanizace pro obecní zaměstnance 

na údržbu v obci. 
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LUBNIČTÍ HASIČI HODNOTÍ … 
Každé první pololetí je pro naši složku velmi náročné. Většina aktivit, které pořádáme nebo kterých 

se účastníme, probíhá právě v čase od ledna do května. Kromě toho, že se scházíme pravidelně každý měsíc, tak 

v tomto období je to někdy i každý týden. 

Začínáme hned po Novém roce valnou hromadou, kde rekapitulujeme uplynulý rok a naplánujeme rok 

následující. Pro tento rok jsme naplánovali z kulturních akcí hasičský ples, pálení čarodějnic a z ostatních 

účast na okrskové soutěži. 

Ples následoval hned po valné hromadě, proto některé technické věci řešíme už na této schůzi. 

Ples se nám vydařil. Nová kapela a bohatá tombola byly asi nejlépe hodnocené. Sehnat dobrou kapelu je 

největší problém. A myslím, že kapela NOA byla dobrá volba. Bylo vidět, že se lidi baví a že se jim to opravdu 

líbí. A na základě tohoto podnětu jsme domluvili účast kapely NOA i na příštím plese. Ovšem co by byl ples 

bez tomboly. Za tombolu na tak malém plese se rozhodně stydět nemusíme. Kapacita sálu je kolem sto míst 

a tombola už několik let zpět neměla méně než 150 výherních losů. Děkujeme sponzorům a všem, kteří tuto 

akci podpořili a budeme rádi, pokud se nám budou hlásit i noví. 

Hned na schůzi následující po plese jsme začali plánovat další akci, a to čarodějnice. Je to naše největší 

a nejnáročnější akce, kterou by samotní členové nezvládli. Podpora obecního úřadu a rodinných příslušníků 

členů sboru je nepostradatelná. Přípravy na tuto akci probíhaly od začátku dubna v každém týdnu a před akcí 

téměř denně. Na přípravách se podíleli snad všichni členové. Vzhledem k tomu, že nás je jen hrstka, tak 

se každý člen musel zapojit opravdu velmi aktivně a za to všem moc děkuji. Musím také poděkovat i některým 

nečlenů, především  Ivě a Jirkovi Hajkovým, kteří u sboru nejsou a přesto přijdou každý rok pomoc s kucháním 

makrel. Vždyť postavit všechny stany a vykuchat jeden a půl metráku makrel dá opravdu zabrat. Už druhým 

rokem jsme připravili kromě živé hudby vystoupení mladých hudebníků. Tato vystoupení mají velmi pozitivní 

ohlasy, ale musíme přiznat, že jsou velmi nákladná. Podle návštěvnosti však vidíme, že se tato akce líbí a jsme 

rádi, že poutá tolik pozornosti. Příští čarodějnice plánujeme zaměřit více na děti. 

Další akci, kterou jsme letos v Lubníku připravovali, byla okrsková soutěž, jejíž součástí bylo i námětové 

cvičení všech sborů z okrsku. Tyto dvě akce proběhly 14. Května 2016. Námětové cvičení začalo ve 12 hod. 

a bylo zaměřeno na místní kulturní dům. Všechny sbory si prohlédly kritická místa, kde by mohl požár 

vzniknout a nejvíce se rozšířit. To znamená všechny prostory sálu a půdy. Byly seznámeny s tím, kde je 

nejbližší hydrant, uzávěr plynu a hlavní jističe elektřiny. 

Po námětovém cvičení se všechny sbory přesunuly na místní hřiště, kde už bylo vše připraveno k okrskové 

soutěži. Byly vytyčené dráhy a připravená základna. Samozřejmě i občerstvení, bez kterého by to nešlo nám  

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 
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zajistila místní hostinská. Okrsková soutěž proběhla velmi svižně a za vcelku příznivého počasí, až na vítr, 

který byl chvilkami nepříjemný. Přesto, že v průběhu překážkového běhu bylo několik nepříjemných pádů, tak 

se vše obešlo bez zranění. Náš tým nepatřil mezi favority a skončil na 4. místě. Nicméně jsme se kromě 

závodění přišli pobavit a to se více než dobře zdařilo. 

Byl bych moc rád, kdybych za rok mohl psát minimálně stejnou rekapitulaci, ale podle ohlasů mezi členy, budu 

rád za alespoň poloviční. 

Chtěl bych oslovit všechny, kteří v Lubníku bydlí a především ty, kteří se do Lubníka přistěhovali. Pokud 

se Vám líbí, co místní sbor dobrovolných hasičů dělá a chtěli byste je podpořit, tak uvítáme úplně každého bez 

rozdílu a hlavně bez ohledu na věk a pohlaví. Tato hrstka lidí, která se snaží hasiče v Lubníku udržet, by 

potřebovala nějaký nový impuls, radu, nápady a témata, kterými by se restartovala vcelku vyhořelá nálada. 

Potřebujeme nové nápady ke kulturním akcím a někoho koho zajímá technika.  Máme auto po rekonstrukci a je 

potřeba, aby se s ním jezdilo. Přivítali bychom maminky, které by přinesly nápady k pořádání akcí pro děti. Je 

tu pár mladých hasičů, kteří by jezdili na různé pohárové soutěže. Mají připravené kompletní soutěžní 

vybavení, ale chybí jim dva nebo tři, kteří by doplnili družstvo.  

Každý první pátek v měsíci se scházíme v klubovně a každá nová tvář bude přivítaná s otevřenou náručí. 

Věřím, že tato výzva splní svůj účel a že za rok budeme větší, silnější a sebevědomější, což by se určitě projevilo 

na všem co děláme. 

 

za SDH Lubník 

předseda hasičů 

Miloš Totušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ  
LUBNÍK 

červenec  2016 ročník XV, číslo 2 zdarma 

   strana 7 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 31. 7. 2016 * ročník XV * číslo 2 * zdarma www.lubnik.cz 
    MK ČR E 22470 
 

 

POCHOD NA GANSBERG 

V sobotu 9. května 2016 za slunečného počasí jsme se společně vydali na tradiční jarní pochod.  Příroda se nám 

ukazovala v těch nejkrásnějších barvách a sluníčko hřálo tak, že jsme si někteří přes brody sundali boty 

a přebíhali bosí, což se líbilo hlavně dětem. 

V Herborticích u mlýna nás překvapilo  pozvání od majitele mlýna na jeho prohlídku, doplněnou  veselými 

příhodami i malým občerstvením. Posilněni jsme pokračovali cestou vzhůru na Lázek. Rozhledna se na vrcholu  

díky novým majitelům připravuje na lepší časy, kde budou srdečně vítáni všichni návštěvníci. Někteří 

na rozhlednu skutečně vystoupali, někteří chvilku mlčky postáli u památníku padlých a pak již vesele  k cíli 

naší cesty na Gansberg. Tam  již byly připravené párky k opékání, pro děti oblíbená kofola a pro dospělé i něco 

ostřejšího. 

V příjemném sousedském povídání jsme strávili celé odpoledne. Autobusem p.Šilara jsme se pak pohodlně vrátili 

domů. 

Bylo to příjemné odpoledne 

 

                                                                                          za TJ Sokol Lubník 

                                                                                             Marie Janská 
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DĚTSKÝ DEN 

Jednu slunečnou červnovou neděli (12.6.2016) jsme se společně sešli na místním fotbalovém hřišti, abychom 

společně se svými ratolestmi oslavili jejich svátek, tedy den dětí. A jakou jinou oslavu bychom si mohli 

představit, než odpoledne plné her, smíchu, zábavy, možná i trošku ponaučení, samozřejmě sladkostí 

a drobných dárků. Ale abychom nepřeskakovali, vezmeme to všechno pěkně po pořádku. Přijel za námi již 

po třetí pan Kryl, který je dětským animátorem - tedy vymýšlí pro děti zábavu a hry. Veze sebou jednoho 

pomocníka a jednu pomocnici, kteří mu asistují, pouštějí hudbu a rozdávají odměny za splněné úkoly. Děti 

si měly možnost vyzkoušet dovednosti z oblasti pohybových aktivit, zpěvu, dále se prověřily jejich znalosti 

a šikovnost. Pro všechny bylo milé překvapení, že lubnické děti se nestydí a klidně zazpívají, nebo řeknou 

i nějakou básničku na mikrofon. Pro představu se soutěžilo například v hádání pohádkových písniček, v hodu 

na cíl, v kopání na bránu, ve skoku, v přetahování lanem, ve zpěvu, v hledání různých předmětů, v dělání 

vlaštovek atd. Jako zlatý hřeb celého odpoledne bylo připraveno dětmi oblíbené kolo štěstí. Každé dítě obdrželo 

kartičku s čísly a koho číslo bylo vylosováno, ten si mohl vybrat některou z cen. Až si každé dítko vybralo svoji 

hračku, pokračovaly ještě soutěže a celé odpoledne bylo zakončeno chvílí tance rodičů s dětmi, což se velmi 

líbilo. V průběhu celého odpoledne se děti také mohly povozit jako již tradičně na koních a nebo si pohladit 

malého poníka, za což děkujeme. Děti těšíme se na Vás zase příští rok a věříme, že i ti, kdo se letos 

nezúčastnili, tak se nechají zlákat a příště přijdou mezi nás. 

 

za TJ Sokol Lubník 

Eliška Čapková 

předsedkyně 

 

 

 

 

 



  

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ  
LUBNÍK 

červenec  2016 ročník XV, číslo 2 zdarma 

   strana 9 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 31. 7. 2016 * ročník XV * číslo 2 * zdarma www.lubnik.cz 
    MK ČR E 22470 
 

 

POUŤ  V LUBNÍKU 

Lubnická pouť v tomto roce připadla na neděli  3. 7. 2016.  

Při plánování pouťového víkendu mělo vedení obce hezké a smělé plány. Opět se smýšlelo o pouťovém fotbalu, 

tentokrát však v podání ženy vs. muži., dále o pouťovém sousedském posezení s hudbou a atrakce pro děti 

samozřejmě nesměly chybět. A to vše se mělo odehrát na místním hřišti.  

Díky nepřízni osudu, jestli to tak mohu nazvat, proběhl pouťový víkend trošku jinak.  

Samotné pouťové dění bylo nakonec umístěno na místním náměstíčku, kde se děti mohly povozit na elektrickém 

kolotoči, sklouznout na nafukovací skluzavce nebo vydovádět ve skákacím hradu.  

Na sobotu i na neděli byli všichni srdečně zváni k sousedskému posezení u místního pohostinství, které zároveň 

zajišťovalo bohaté občerstvení. Avšak v sobotu počasí pouťovým radovánkám nepřálo a tím pádem i účast 

na pouťovém posezení byla téměř nulová. V neděli už ale slunko krásně hřálo a vylákalo na místní pouť vícero 

lidiček. Děti se mohly pěkně vydovádět na pouťových atrakcích a dospěláci pohostit a odpočinout na novém 

posezení.  

M.Renčínová 
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KDYŽ VESNICE VZKVÉTÁ  ..pokračování 

Zima nám dala vale, jaro plynule přešlo do léta a opět přišel prostor a čas pro zvelebování naší vesničky. 

Pravidelná péče o vesnici prostřednictvím obecních zaměstnanců je celoroční, ale s rozpuklou  přírodou je vždy 

vše viditelnější. A tento rok jim patří mnohem větší dík nežli loni. Kvůli omezenému přídělu dotací na obecní 

zaměstnance v tomto roce musí vše vykonávat v polovičním počtu, což není zrovna jednoduché. 

Stejně jako minulý rok se pokračuje ve výsadbě zeleně ve vsi, zejména v našem parku. Za zmínku stojí vysazení 

nového „vánočního“ stromu. Jedná se o pomalu rostoucí kultivát korejské jedle se současným vzrůstem 4 m 

a maximálním ročním přírůstkem do 10 cm. Nový „vánoční“ strom nahrazuje dosavadní jedli, která už je svým 

vysokým vzrůstem nevyhovující a příprava tohoto stromu na vánoční čas byla rok od roku složitější. To však 

souvisí i se zastaralým a částečně nefunkčním vánočním osvětlením. Nový „vánoční“ strom si tedy žádá i nové 

vánoční osvětlení, které bude překvapením při vítání adventu. 

Dále se také postupně pokračuje v obnově zastávek. V minulém roce získaly nové „kabáty“ v podobě fasády 

a nátěru, letos přibyl nový „koberec“ v podobě nového vydlážděného stání. Nedostalo se však na všechny. 

Autobusová zastávka u křižovatky směrem na Žichlínek se může na nové stání těšit hned v příštím roce.  

Nového povrchu si také nejde nevšimnout před místním obchodem a pohostinstvím. Celý původní plácek byl 

vybagrován a nahrazen novým podložím a vzhlednějším dlážděním. Též přibylo nové posezení s deštníky a byly 

zde vysazeny nové stromky. Chybějící plůtek okolo posezení bude v brzké době doplněn. Teď je už jen na Vás, 

aby se nové posezení pěkně zahřálo při sousedských posezeních.  

Budovu, tj. pohostinství, obchod a vstup na sál čeká v letošním roce ještě jedna velká změna, a tím  je plánovaná 

výměna vstupních dveří a oken.  

Řekla bych, že opravdu jde konstatovat, jak vesnice krásně vzkvétá, a to jsme teprve v polovině roku!  

M.Renčínová 

 

 

 

 



  

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ  
LUBNÍK 

červenec  2016 ročník XV, číslo 2 zdarma 

   strana 11 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 31. 7. 2016 * ročník XV * číslo 2 * zdarma www.lubnik.cz 
    MK ČR E 22470 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ  
LUBNÍK 

červenec  2016 ročník XV, číslo 2 zdarma 

   strana 12 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 31. 7. 2016 * ročník XV * číslo 2 * zdarma www.lubnik.cz 
    MK ČR E 22470 
 

 


