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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18. 04. 2018 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 31.01.2018. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků za rok 2017 dle přílohy č. 2. Zastupitelstvo obce Lubník dále 
schvaluje na návrh inventarizační komise vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu 028 v celkové 
pořizovací ceně 115.355,-- Kč. 

• Zastupitelstvo obce Lubník určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), ve vazbě na ust. 
§ 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, místostarostu 
obce Petra Kluga jako zastupitele, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem při vyhodnocování Územního plánu Lubník a při 
zpracování návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Lubník. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr uzavření pachtovní smlouvy 
s ZOD Žichlínek o pronájmu pozemků p.p.č. 600/22 a p.p.č. 600/24 v k.ú. 
Lubník. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje aktualizaci pachtovní smlouvy 
č. 264 se ZOD Žichlínek. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemku p.p.č. 700/2, 
701/17 a 701/18 v k.ú. Lubník o celkové výměře 1110 m2  Petru 
Janečkovi za cenu 50,-- Kč/ m2 s připočtením nákladů za vklad do KN za 
podmínky zahájení výstavby rodinného domu do 5-ti let od schválení 
prodeje. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemku p.p.č. 700/3, 701/3 
a 701/19 v k.ú. Lubník o celkové výměře 1111 m2 Davidu Šubrtovi 
za cenu 50,-- Kč/ m2 s připočtením nákladů za vklad do KN za podmínky 
zahájení výstavby rodinného domu do 5-ti let od schválení prodeje. 
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• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
2016899/VB/1, Lubník, 701/14, Lubina-nové OM,knn s ČEZ Distribuce, 
a.s. zastoupená firmou Energomontáže Votroubek s.r.o. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje smlouvu s DSO Lanškrounsko 
o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku 
z rozpočtu obce ve výši 8 668,-- Kč v souvislosti s nastavením systému 
zabezpečení osobních údajů (GDPR). 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 967/53 a p.p.č. 967/55 v k.ú. Lubník do vlastnictví České republiky 
a právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. 

 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20. 06. 2018 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání 
ZO dne 18.04.2018. 

• Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce 
Lubník za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2017 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: 00279196 sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2017 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v 
rozsahu předložených podkladů k 31.12.2017 poskytuje věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
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• Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje starostu obce pravomocí schvalovat 
změny stanov na zasedání Shromáždění starostů svazku obcí 
LANŠKROUNSKO po předchozím schválení změny v zastupitelstvu obce 
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh úplného znění stanov 
svazku obcí LANŠKROUNSKO dle přílohy č. 4, schvaluje tento návrh podle 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a doporučuje starostovi obce 
hlasovat na Shromáždění starostů pro jeho schválení. 

• Zastupitelstvo obce Lubník deleguje zástupce obce místostarostu pana 
Petra Kluga v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, na valnou hromadu společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. konané dne 28.6.2018. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje ceník poskytovaných služeb obcí 
Lubník dle přílohy č. 5. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schválilo smlouvu e.č. OKŘ/18/21961 
o poskytnutí programové účelové dotace pro JSDH Lubník z rozpočtu 
Pardubického kraje ve výši  10.000,-- Kč na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schválilo “Plán rozvoje sportu v obci Lubník” 
dle přílohy č. 6. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemků p.p.č. 967/53 
o výměře 63m2 a 967/55 o výměře 15m2v k.ú. Lubník Povodí Moravy 
s.p. za cenu stanovenou dohodou na základě vypracovaného znaleckého 
posudku, vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny 
a odhady nemovitostí. 
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• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu 
obce na rok 2018  

• navýšení výdajů ve výši 150.000,-- v paragrafu 3613 – nebytové 
hospodářství, v položce 5137 – drobný dlouhodobý hmotný 
majetek; 

• snížení výdajů ve výši 150.000,-- Kč v paragrafu 3631 – veřejné 
osvětlení, v položce 6121 – budovy, stavby. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schválilo smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku, a to automobil speciální požární AVIA A31, sériové číslo #UO98-
52 a automobil speciální požární AVIA A31, sériové číslo #UOA04-57 
mezi Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a obcí Lubník. 
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

VÝZVA MAJITELŮM PSŮ V OBCI LUBNÍK 

Žádáme majitele psů, aby si bezplatně vyzvedli v kanceláři obecního úřadu 

známky pro své pejsky. Známky jsou označeny číselnou řadou a vydávat 

se budou popořadě na základě vyplněných přihlášek. Pokud by se pes 

zatoulal, jeho nálezce může informovat obecní úřad, který bude díky 

identifikátoru kontaktovat majitele psa. V případě, že se známka ztratí, 

bude číslo známky vyřazeno ze seznamu a majiteli psa bude vydána známka 

s novým pořadovým číslem. 
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OTEVÍRÁ SE MÍSTNÍ OBCHOD 

V pondělí 23. 7. 2018 byla po delší pauze otevřena místní prodejna potravin 

a smíšeného zboží. Mnozí z nás dlouho čekali na tuto chvíli, kdy si opět 

v naší vesnici budeme moci dojít nakoupit, alespoň základní potraviny.  

Prodejna nabízí běžné pečivo .. rohlíky, chléb, ale i menší výběr ze sladkého 

pečiva, dále mlékárenské zboží, něco málo ze zeleniny a ovoce, masné 

výrobky, chlazené i mražené, různé cukrovinky a pochutiny. Takto by se 

dalo pokračovat s výčtem celé nabídky, ale kromě potravinářského zboží, 

má prodejna ve své nabídce i výběr různého drogistického zboží. A mnohé 

překvapí i přátelská cenová relace nabízeného zboží. Neváhejte a do 

obchodu zavítejte!  

OTVÍRACÍ DOBA: 

Po – Pá    8:00 – 16:00 hod. 

So    8:00 – 11:00 hod.  
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PREVENCE POLICIE ČR 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

V dalším článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet okradení, 

přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu může 

zdát, že jsou to informace zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří 

i naše statistiky. Téměř každý den policisté v práci celého Pardubického 

kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě nebo z odložených tašek 

v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch starších, nám 

při výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu 

v obchodě anebo, že si nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky 

sahal. A věřte nám, že žádné zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten čas 

a problémy při blokování platebních karet a vyřizování si nových 

odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím. 

 

Jak se tedy chránit před okradením?  

 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce 

vždy odděleně.  

 Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. 

 Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní 

tašky. 

 Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, 

ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi. 

 Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police 

a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem 

v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. 
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PREVENCE POLICIE ČR 

 

 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům 

a okradení může proběhnout bez povšimnutí. 

 Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo 

pořád pod kontrolou. 

 Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá 

zavazadla bez dozoru. 

 Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, 

jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř 

bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta odcizena, 

ihned zablokujte účet. 

 Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který 

uložíte společně s platební kartou na stejné místo. 

 Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, 

nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním 

prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak mi 

potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn 

ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani nevybírají. 

 Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, 

zejména kabelky stále na očích. 

 

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám: 

 V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu 

se neprodleně obraťte na Policii ČR. 

 V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku 

a platební kartu zablokujte. 
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PREVENCE POLICIE ČR 

 

 V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora 

a zablokujte SIM kartu. 

 Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis 

pachatele či pachatelů. 

 Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším 

nepříjemnostem se zneužitím dokladů. 

 Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158. 

 A jak předcházet riziku přepadení? 

 Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. 

Choďte raději frekventovanějšími ulicemi. 

 Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, 

aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást. 

 Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví 

nebo dokonce život jsou cennější než peníze! 

 Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat 

případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř. 

 Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam 

s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. 

Radši počkejte na výtah prázdný. 

 Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali 

důvěryhodně. Ochota "pomocníka" může být jen záminkou k tomu, 

aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí. 

 Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji 

dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete 

bezpečnější. 
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PREVENCE POLICIE ČR 

 

 Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho 

nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes otevřené 

okno a přispěchat na pomoc. 

 V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, 

lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele 

tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání 

pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat 

a přimět ho k útěku. 

 Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, 

především v časně ranních nebo pozdně večerních hodinách. 

 V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho 

blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám 

v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže. 

POLICIE RADÍ OHLEDNĚ PRÁZDNIN 

Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy 

vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu 

vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo 

teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb 

motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby: 

 byli zvláště pozorní a ohleduplní, 

 na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou, 

 zajistili si během cesty dostatek tekutin, 

 cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali 
aktuální dopravní značení, 

 a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.  

http://www.lubnik.cz/
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PREVENCE POLICIE ČR 

 
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům 

i cyklistům bychom doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat 

reflexní prvky. 

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. 

Zároveň by měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, tábory, 

které poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí. O dětech, 

které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví 

svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu 

a jiných návykových látkách. 

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném 

případě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích 

fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka 

pro zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, 

je vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost 

zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického 

zabezpečení objektů. 

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se 

specializují na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola 

a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod ruku.  

Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost 

cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla 

a konzulátní místa v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění 

na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách 

Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt Dobrovolné registrace 

občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD. 
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Nyní k dalšímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos 

tomu naštěstí zatím tak není, nicméně vloni jsme během měsíce srpna 

a září evidovali téměř denně jednoho ztraceného houbaře nebo „výletníka“ 

v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si vyrazili do jim známých 

míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře byly 

často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní 

telefon. Nabitý a puštěný mobilní telefon je často jediným záchytným 

bodem, který mohou policisté při hledání místa výskytu pohřešované osoby 

využít. Telefon, ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo 

na kole v košíku. U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit 

život. A případná škoda za ztrátu mobilního telefonu určitě není tak velká, 

jako když vás policisté nenajdou včas.  

Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích 

s vysokým porostem, policie vám radí: 

 pokud je to možné, choďte ve dvojici 

 vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete 

 sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte 

 nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť 
ten vám v případě vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“; 
policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho výskytu; pro seniory 
jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem  -  
tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka 
automaticky odešlou SMS zprávu až na pět telefonních čísel; pokud 
někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět a vysílající 
mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho na hlasitý 
reproduktor, což je výhoda v případě, že osoba, která o pomoc žádala, 
již není schopna hovor přijmout sama 
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 dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou leze 
stáhnout zdarma do chytrých mobilních telefonů, kterou využití nejen 
senioři, ale všichni, kdo potřebují především zdravotnickou pomoc 

 
Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí kolotoč, 

když je zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se báli zavolat 

na linku 158, ale pro představu, co taková pátrací akce obnáší. Po občanech 

proto chceme alespoň nezbytné minimum – již několikrát zmiňovaný plně 

nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina neví, kam jste 

šli nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém 

zorganizovat, ale musíme vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo 

efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve operátoři linky 158, 

jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, 

detailních a přesných informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných 

složek. Pak přichází na řadu operační důstojníci, velící policejní důstojníci, 

uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, psovodi a policisté 

ze zvláštních útvarů například s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. 

Důležitou roli v tomto řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná 

a věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, televize, 

rozhlasu a jiných médií se nám několikrát vyplatila. A můžu vám říct, že je 

to pocit k nezaplacení. Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém chlapci 

z Vysokého Mýta, který byl s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová 

neděle roku 2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy 

v podvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“ kde 

se velelo, a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se automaticky přizvala 

i policejní letka.  Během  několika  málo  minut  vzlétl  v  Praze do  vzduchu             
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vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista, který má dobrou místní 

znalost a naváděl tak piloty na přesná místa k průzkumu. Nesmím 

zapomenout ani na velkou pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní 

hladině na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak 

mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat 

chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což 

se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice z Mělic, přes 

Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři hodiny pátrání 

přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce 

policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na Vysoké 

Mýto. Unaveného, ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali rodičům 

a nám všem spadl kámen ze srdce… 

 To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás prosíme, 

dodržujte výše uvedené zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás 

můžeme najít.  

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 22. dubna 2018 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 Radka a Jakub Karlovi se synem 

Josefem, Iveta a Antonín Fuglíčkovi se synem Dominikem. 

Po slavnostním zahájení a projevu paní zastupitelky, 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. 

Monika Renčínová  
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ČARODĚJNICE 

Pro lubnické hasiče jsou jarní měsíce velmi náročné. Pořádali jsme jako již 

tradičně pálení čarodějnic. Kromě chutného občerstvení a zastřešeného 

posezení byla nachystána také hranice pro čarodějnici.  

Na hřiště zavítaly také čarodějnice, které pobavily svým vystoupením. 

Mimo čarodějnic se k nám sjeli i hasiči z našeho okrsku, aby předvedli svou 

moderní techniku. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout profesionální 

vybavení, kterým naši kolegové disponují.   

Našim pravidelným návštěvníkům děkujeme za projevenou přízeň 

a budeme se na ně, ale i na další nové, těšit opět za rok, tradičně koncem 

dubna na čarodějnicích v Lubníku! 

Za SDH Lubník 

Dan Knápek 
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 

Začátkem května jsme se s naším sportovním družstvem zúčastnili okrskové 

soutěže v požárním sportu, která se letos konala v Damníkově. V disciplíně 

běhu na sto metrů překážek jsme se umístili na druhém místě a v požárním 

útoku na místě třetím. Ve výsledném pořadí to pro naše družstvo 

znamenalo krásné druhé místo. Součástí soutěže bylo také námětové 

cvičení na ZŠ v Damníkově, kterého se zúčastnili členové naší výjezdové 

jednotky. 

Za SDH Lubník 

Dan Knápek 
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KLUB DŮCHODCŮ NA JARNÍM VÝLETĚ 

V sobotu 5. května začínala v 

Kroměříži květinová a prodejní 

výstava  Floria  jaro 2018 a to 

jsme si nechtěli nechat ujít. 

Abychom naplnili autobus, 

pozvali jsme na výlet také i naše 

přátele z Dolní Čermné, abychom 

jim tímto poděkovali za milé 

sousedské setkání u nich. 

Počasí nám přálo a my vyrazili 

s autobusem pana Šilara 

na výlet. V družném povídání 

cesta vesele ubíhala a my plni 

očekávání vstupovali do bran 

výstaviště. 

Nádherné květinové obrazy, 

letos představené osobami české 

historie, např. Karla IV, Jana Husa, Bedřicha Smetany, vojáka Švejka, ale 

i Vladimíra Menšíka, nebo Květy Fialové – to jsme si všichni fotografovali, 

ale hlavně obdivovali šikovnost a nápaditost floristů. 

Zajímavé bylo také venkovní květinové představení nejvýznamnějších 

českých vynálezů jako např. kostky cukru, silonek, kontaktní čočky, nebo 

bleskosvodu. V prodejních stáncích bylo možné nakoupit vše potřebné 

pro zahradu i dům, hlavně však sezónní květiny, okrasné keře, stromky 

i zahradnické nářadí. 
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A koho již bolely nohy, využíval atraktivní doprovodný program 

s dechovkou i country hudbou, nebo rady s Receptářem. Krásně zpívala 

i Marcela Holanová, nebo Jan Vančura se svojí kapelou.   

Organizátoři zajistili i spoustu stánků s občerstvením, takže si každý mohl 

vybrat, na co měl právě chuť. Využili jsme vše a každý obtěžkán svými 

nákupy se vracel k autobusu. 

Zpáteční cesta byla naplněna dojmy a zážitky z celého dne a utekla velmi 

rychle. Spokojeni byli nejen naši přátelé z Dolní Černé, ale i my všichni        

….. tak zase za rok.      

                                                        za obecní důchodce                                                                                         

Marie Janská 

OTA OBCE A 

SPOLKŮ 
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POCHOD DO HERBORTIC 

TJ Sokol Lubník uspořádal v neděli 6. května 2018 pochod na "Mlýn" 

do Herbortic. Krásného počasí využilo mnoho účastníků všech věkových 

kategorií. Sraz byl od 12 hodin u hospody a za dvě hodinky byli první 

účastníci na místě. Děti se zde mohly vyřádit na trampolíně, zahrát kuželky 

nebo opéct párky. Dospělí využili možnost chlazeného čepovaného pivečka. 

Na zpáteční cestu nás svezl pan Šilar z Lubníka jeho autobusem. Hojnou 

účast dokládalo to, že autobus byl plný k prasknutí. V Lubníku však výlet 

nekončil a pokračoval v místní hospodě fanděním českým hokejistům 

na šampionátu....  

Děkujeme všem účastníkům za pěkný výlet. 

Radka Karlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      26 zdarma  

www.lubnik.cz  31. 07. 2018 * ročník XVII * číslo 2 MK ČR E 22470 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 

 

 

 

  

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      27 zdarma  

www.lubnik.cz  31. 07. 2018 * ročník XVII * číslo 2 MK ČR E 22470 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 

DĚTSKÝ DEN 

Dětskému dni v Lubníku přálo počasí, a tak se mohl uskutečnit na louce 

za hřbitovem. Start byl u vodárny ve dvě hodiny. Děti měly za úkol projít 

všechny stanoviště rozeseté po louce a cestě, splnit úkoly, nasbírat razítka 

a dorazit až do cíle. Tam je čekala perníková medaile a možnost si opéct 

párek na ohni. Na pořádání akce se mimo členů Sokola podíleli i místní 

hasiči a za to jim patří velký dík. Možnost si zastříkat na plechovky nebo 

vylézt na Máňu je stále oblíbenou atrakcí. 

Radka Karlová 
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LUBNICKÁ POUŤ 

Velmi nás těší, že se i letošní pouť velmi vydařila. Děti i dospělí mohli 

dosyta řádit na pouťových atrakcích, jako byl skákací hrad, nafukovací 

skluzavka, dětský vláček, houpačky - lodičky, povozit se na kolotoči, okusit 

trdelník a dát si i něco dobrého k jídlu, které bylo v režii provozovatele 

místního pohostinství pana Purkerta a jeho rodiny, tímto jim děkujeme. 

Všechny dospěláky to pak vrací v čase, kdy byli ještě děti a mohli 

se bezstarostně bavit a dělat bláznivé věci a za to patří velký dík i panu 

Dubskému a jeho rodině, kteří byli během celé akce velmi vstřícní. Děti 

si z pouti odnášely nejen nevšední zážitky, ale také nějakého toho novéno 

plyšového mazlíčka.  Postavit pouť na hřišti se již v minulém roce osvědčilo, 

a proto nebyl důvod toho mnoho měnit. Tradičně se po oba dny jak 

v sobotu, tak v neděli, hrál pouťový fotbal. V sobotu proti sobě nastoupil 

místní tým proti Policii ČR, zápas skončil jednoznačně pro tým policie. 

Druhý den se odehrál zápas starousedlíků proti nově přistěhovalým, který 

už tak jednoznačný nebyl. Přes záludnosti rozhodčích nakonec rozhodlo 

o vítězi tohoto utkání přetahování lanem. Zvítězil tým starousedlíků. Jako 

odměna čekal na fotbalisty soudek piva. Počasí nám přálo naprosto ideálně 

a tak se sedělo venku za zvuku harmoniky až do ranních hodin.  

Už se těšíme na příští rok, jak si opět zařádíme.  

Eliška Čapková 
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VÝLET DO BRUNO FAMILY PARKU 

Kam se vydat s dětmi o prázdninách na výlet? Tak tuto otázku řeší mnoho 

rodičů. My jsme letos vybírali z několika variant a nakonec u nás zvítězil 

nově otevřený venkovní areál Bruno family parku. Rozhodli jsme se tak 

proto, že tento park skýtá zázemí jak pro deštivé, tak i pro slunečné počasí. 

Na cestu jsme se vydali ve čtvrtek 5. 7. 2018. Výletu se účastnili děti a jejich 

rodiče, případně prarodiče. Počasí bylo opravdu krásné, a proto jsme 

si mohli volit mezi vnitřním, nebo venkovním areálem.  Uvnitř byly různé 

skluzavky, tobogány, prolézačky, nafukovací chobotnice, pro nejmenší 

bazének s kuličkami, bludiště, myší díry nebo lanová dráha. Hlady nám také 

nekručelo v bříšku, protože součástí areálu je restaurace s vnitřním 

i venkovním posezením. Snad každého zlákalo slunečné počasí k návštěvě 

vodní říše a vodotrysků. Děti si zde vyzkoušely, jak funguje mlýn, stavidlo, 

lodní šroub a jiná technická zařízení pojící se s vodou. Venkovní areál byl 

doplněn trampolínami, skluzavkami, prolézačkami, adrenalinovou zábavou 

v podobě skokanské věže, které neodolali někteří tatínkové. Každou atrakci 

mohli navštívit nejen děti, ale přístup tam měli i dospělí. Podle ohlasů 

se výlet líbil a všichni se vraceli spokojení. Věřím, že příští rok zase něco 

zajímavého vymyslíme.   

Eliška Čapková 
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KDYŽ VESNICE VZKVÉTÁ … 

„Tam kde je pěkné a čisté prostředí, tam se lidem dobře žije“. Pod toto 

motto bychom se mohli snad všichni podepsat a tím jsme se jako 

zastupitelé obce i po celé čtyři roky řídili, když jsme plánovali jednotlivé 

položky rozpočtu pro následující rok.  Je velmi důležité dávat starým věcem 

nový kabát, aby nejen vyhovovaly dnešním potřebám, ale také proto, aby 

lidé mohli být na svoji vesnici hrdí a aby se do ní rádi vraceli.  

Je také pravda, že všechno co bychom si přáli, nejde udělat najednou.  

Práce se musejí rozplánovat na delší dobu, která v některých případech 

přesahuje čtyřleté volební období.  Jsou to činnosti dlouhodobé a je nutné 

v nich i do budoucna kontinuálně a koncepčně pokračovat.  

Všichni jistě při svých procházkách zaznamenali tradiční květinovou 

výzdobu obecního úřadu a letos i posezení před místním pohostinstvím.  

Právě do tohoto prostoru bychom také v nejbližší době rádi umístili velkou 

malovanou externí mapu okolí.  Našim největším letošním úkolem bylo 

dokončit rekonstrukci obchodu a najít vhodného nájemce, což se podařilo 

a můžete se během letošních prázdnin těšit na jeho znovuotevření.  

V minulém roce byl dán také nový povrch na „cestu k Janíčkům“ a bylo zde 

instalováno veřejné osvětlení.  Letos nás čeká začátek další z rekonstrukcí 

místních komunikací. Jedná se konkrétně o „cestu k Šubrtům“ a k novým 

stavebním parcelám.  Velkou radost také máme ze získání dotace 

na opravu dětského centra v prostorách bývalé mateřské školky.  Dojde zde 

k rekonstrukci herny, k nové výmalbě, novému povrchu podlah, výměně 

dveří a k zabudování vestavěných skříní.  I přilehlé sociální zázemí 

a kuchyňka by si zasloužily proměnu, ale na to z této dotace již nezbudou 

potřebné  finanční  prostředky.  Celá  akce  by  měla  být  hotová do konce  
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prázdnin.  Pak by mohlo být centrum slavnostně předáno místním 

maminkám k užívání.  Byli bychom rádi, aby byly tyto prostory využívány 

také například pro různá cvičení, zájmovou činnost a místními spolky.   

Ani hasiči nezaháleli. Do hasičské zbrojnice byla instalována nová vrata 

a celá půda zbrojnice byla přestavěna tak, aby mohla sloužit jako klubovna. 

Každý rok čerpáme také dotace přes DSO Lanškrounsko, jehož je naše obec 

členem, na rekonstrukci historicky cenných sloupů.  V minulém roce to byla 

kamenná socha Neposkvrněného početí P. Marie u cesty za č. p. 5 a v tom 

letošním bude opravena kamenná socha Nejsvětější Trojice u hřiště. 

Věříme, že se v průběhu času podaří zvládnout i finančně náročné akce,  

jako je vybudování  moderního sportoviště a nebo rekonstrukce sálu. Víme 

ale, že každá byť jen malá změna k lepšímu má smysl a proto nám držte 

palce, ať se nám to daří i do budoucna.  

Eliška Čapková 
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 

V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 proběhnou v České republice volby 

do zastupitelstev obcí v Česku – komunální volby. Společně s nimi se 

uskuteční i první kolo senátních voleb, v němž se obmění třetina horní 

komory. Tyto volby se však volebního okrsku Lubník týkat nebudou.  

Komunální volby se uskuteční opět po čtyřech letech. A volba to bude jistě 

zajímavá. Dosavadní starosta Radek Šembera nebude obhajovat svůj 

mandát a nebude tak figurovat na žádné z kandidátek, které ještě nejsou 

známy, protože se oficiálně předkládají do 31. července. Je však jisté, že 

kandidátní listiny podají registračnímu úřadu Sbor dobrovolných hasičů 

Lubník a TJ Sokol Lubník.  

Jak se volí zastupitelstvo v komunálních volbách? Nejpozději tři dny před 

začátkem voleb dostane každý volič starší osmnácti let do schránky ve 

svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Volič má několik možností 

jak si vybrat konkrétní favority:  

1.  označení jedné politické strany – v takovém případě dostane hlas max. 

sedm kandidátů, tj. nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených 

členů zastupitelstva,  

2. volba napříč stranami nebo v jedné straně – volič si křížkem vybere 

jmenné kandidáty, pokud volič označí méně než sedm křížků, zbylé 

hlasy propadají,  

3. zkombinování metod – volič označí jednu stranu a dále vybere 

u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas 

jednotlivě označeným kandidátům jiných stran a z označené volební  
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    strany je dán hlas dle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 

kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.  

Volební místnost bude otevřena v pátek od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 

od 8 hod. do 14 hod. Pro komunální volby nebude možnost využití 

voličského průkazu.   

Radka Karlová 
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 

Po vzoru z minulých let pro vás SDH Lubník na prázdniny připravuje také 

sousedské posezení, které se bude konat na fotbalovém hřišti                           

v Lubníku. 

25. 08. 2018 

 Budeme rádi, když i Vy se přijdete mezi nás pobavit. Jsme velmi rádi, když 

se akcí, které pořádáme účastní, co nejvíce z vás.                                          

Motivuje nás to k pořádání dalších akcí. 

SDH Lubník 
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BESEDA S DUCHODCI 

Obecní úřad Lubník si Vás dovoluje srdečně pozvat na Besedu s důchodci, která 

se tento rok koná  

 v sobotu 29. 09. 2018 od 15:00 hod.  

v zasedací místnosti obecního úřadu.  

Občerstvení a doprovodný program budou zajištěny. 

Prosíme Vás však o nahlášení účasti nejpozději do 17. 09. 2018 osobně nebo 

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

15:00 do 17:00 hod. (tel.: 465 381 026) nebo osobně u paní Moniky Renčínové  

či paní Marie Janské. 

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

dostatečného občerstvení.  

Těšíme se na Vás 
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