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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
 

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 08.06.2020 

• Usnesení č. 07/2020 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu 

Jakuba Karla a Karla Šilara a zapisovatelkou Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 08/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání 

dne 08.06.2020.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 09/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce dne 09.03.2020.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 10/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku  

p. č. 160 – trvalý travní porost, o výměře 148 m2 v k. ú. Lubník manželům J., 

bytem xxx, za jednotkovou cenu 50 Kč/m2 s připočtením nákladů obce 

spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní 

smlouvy.   

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 11/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje 

pozemku p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2 v k. ú. Lubník ve 

variantě A dle přílohy č. 2.    

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 12/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje 

pozemku p. č. 307/4 – zahrada, o celkové výměře 1075 m2 v k. ú. Lubník ve 

variantě A dle přílohy č. 3.    

•  
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 13/2020 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo úplatně nabýt 

do majetku obce pozemek p. č. 600/26 – orná půda, o celkové výměře  

254 m2 v k. ú. Lubník z podílového spoluvlastnictví pana J. Ch., bytem xxx, 

pana J. H., bytem xxx a paní J. H., bytem xxx, a to za jednotkovou cenu  

30 Kč/m2, jež bude mezi prodávající rozdělena podle jejich spoluvlastnických 

podílů.     

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 14/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje zařazení území 

obce Lubník do územní působnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. 

na období 2021 – 2027.      

Výsledek hlasování: 5x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Čapková) 

• Usnesení č. 15/2020 Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo se zápisem 

z jednání finančního výboru ze dne 27.05.2020.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 16/2020 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh 

závěrečného účtu obce Lubník za rok 2019 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2019 a souhlasilo s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.   

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 17/2020 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  
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31.12.2019 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka 

v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2019 poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.    

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 18/2020 Zastupitelstvo obce Lubník zamítlo žádost  

čj. ou 41/2020 ze dne 18.03.2020 o odkoupení části obecního pozemku  

p. č. 301/13 a části p. č. 868 v k. ú. Lubník.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 19/2020 Zastupitelstvo obce Lubník zamítlo žádost  

čj. ou 135/2020 ze dne 03.06.2020 o odkoupení části obecního pozemku  

p. č. 190/2 v k. ú. Lubník.   

Výsledek hlasování: 6x PRO 

 

 

 
 

 
 

ZPRAVODAJSTVÍ 
OBECNÍHO ÚŘ 
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HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM NA VODÁRNĚ 

V dubnu 2020 byl realizován na obecní vodárně hydrogeologický průzkum 

ve výši 151.776,35 Kč. Průzkumné práce byly provedeny na základě 

objednávky obce Lubník, 

následně byla zpracována 

projektová dokumentace od 

hydrogeoložky RNDr. Katuše 

Kubíkové z Ústí nad Orlicí. Po 

vydání Souhlasu vodoprávního 

úřadu v Lanškrouně z března 

2020 a registraci geologických prací v Geofondu Praha byly zahájeny 

technické práce. Vlastní realizaci vrtných prací zajišťovala firma David 

Javůrek – studnařství ve dnech 9. až 15. dubna 2020. Konečná hloubka vrtu 

byla 30 metrů. Po provedení vrtu byla provedena hydrodynamická zkouška, 

poté čerpací zkouška a rozbory vody. Výsledky průzkumu potvrdily vysokou 

vydatnost a dobrou kvalitu vody pouze s mírným zvýšeným obsahem železa. 

Vodoprávní úřad Lanškroun vydal Rozhodnutí ke geologickým pracím 

spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití 

průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody. Jednou z podmínek 

vydání souhlasu bylo podání žádosti o převedení průzkumného díla na vodní 

dílo formou předložení žádosti o povolení stavby a povolení k odběru 

podzemní vody vodoprávnímu úřadu do jednoho roku od ukončení 

hydrogeologického průzkumu. 

AVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

foto: R. Karlová 
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NOVÉ OSVĚTLENÍ NA HŘBITOVĚ 

Příchozí cesta k místnímu hřbitovu je nově lemovaná čtyřmi novými 

stojanovými svítidly značky Philips, která nahradila dosavadní poškozená 

sloupková svítidla.  

 

 

 

 

 

 

foto: R. Karlová 
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REKONSTRUKCE MATEŘSKÉHO CENTRA 

Od 01.06.2020 a možná 

trochu symbolicky ke dni 

dětí bylo znovu otevřeno 

mateřské centrum za 

zpřísněných hygienických 

opatření kvůli koronaviru. 

Téměř rok trvala oprava 

sociálního zařízení, která se 

rozšířila i na opravu dalších 

místností. V rámci oprav 

sociálního zařízení, 

na které jsme obdrželi 

dotaci z Programu obnovy 

venkova Pardubického 

kraje tzv. „Malý LEADER“ 126.000 Kč, byly realizovány demoliční práce 

(odstranění původní dlažby a obkladů), oprava vodovodního a kanalizačního 

potrubí, výměna boileru, vykopání podlahy a provedení betonáže, 

hydroizolace a stěrky, vyzdění sprchového koutu a umyvadel, instalace 

nového sanitárního zařízení (2 ks WC pro dospělé, 2 ks WC pro děti, 1 ks 

velkého umyvadla a 2 ks malých umyvadel pro děti), položení obkladů včetně 

spárování, instalace WC zástěn a výmalba. V rámci opravy kuchyně proběhl 

nátěr obkladů, montáž nové kuchyňské linky, výmalba a položení nového lina. 

V sokolském skladu byl demontován starý boiler a byla provedena výmalba  

foto před foto po 
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a pokládka lina. Novou podobu získala i přístupová chodba. Byl proveden 

speciální nátěr, který překryl vystupující válečkový vzor s přimíchaným 

vajíčkem. Na mezipatře byl instalován koberec a na schody kobercové nášlapy.   

Celkové náklady na rekonstrukci: 

Oprava sociálního zařízení 224 904 Kč 

Malování 29 645 Kč 

Kuchyňská linka s montáží 26 273 Kč 

Podlahy 7 343 Kč 

Celkem  288 165 Kč 

V roce 2019 uhrazeno 211.559 Kč, zbylé výdaje ve výši 

76.606 Kč uhrazeny v roce 2020.    

  

Oprava sociálního zařízení navazovala na opravu hlavní místnosti, která se 

realizovala od června do října 2018 zahrnovala opravu zdí a včetně výmalby, 

byl položen nový koberec a linoleum, vyměněny dveře a starý nábytek 

za vestavěné skříně. Mateřské centrum bylo 16.10.2018 slavnostně otevřeno 

a předáno místním maminkám k užívání. Celkové náklady na opravu činily 

180.133 Kč z toho 126.000 Kč bylo taktéž získáno z dotace „Malý LEADER pro 

rok 2018“.  

Mateřské centrum vzniklo v roce 2008 z iniciativy několika maminek, kdy se 

souhlasem obce začalo využívat prostory po bývalé mateřské škole. Centrum  
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je vybaveno hračkami, kuchyňkou, sociálním zázemím a knihovnou pro děti. 

Slouží také jako společenská místnost, tělocvična a jako klubovna TJ Sokol 

Lubník. Vstup do centra je zpoplatněn 20 Kč. Utržené finance maminky 

investují zpět do nákupu hraček. Centrum není otevřeno pravidelně, ale 

nahodile dle domluvy v rámci facebookové skupiny. Pokud centrum chcete 

navštívit, obraťte se na Ivetu Fuglíčkovou.  

Fotografie z rekonstrukce (foto: R. Karlová):  

foto: R. Karlová foto: R. Karlová 
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foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová foto: R. Karlová foto: R. Karlová 
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foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová 
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foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová 
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foto: R. Karlová foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová 
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ALTÁN U LESA 

Dřevěný altán u lesa o rozměru 3 x 3 metry vyrobený ze smrkového dřeva se 

nachází na konci cesty kolem kravína u vstupu do lesa a nabízí malebný výhled 

a odpočinkové místo při procházce do přírody. Součástí altánu je vnitřní 

posezení tvořené stolem a třemi lavicemi. Současně s altánem bude 

zhotovitelem díla dodán i mobiliář zahrnující lavičky, odpadkové koše 

a informační tabule. Cena díla je 99.000 Kč. Na dřevěný altán obdržela obec 

dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.   

foto: R. Karlová 
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foto: R. Karlová foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová 
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NOVÝ OBECNÍ ZAMĚSTNANEC 

K 31.05.2020 byl dohodou ukončen pracovní poměr se zaměstnancem Petrem 

Pospíšilem.  Od 01.07.2020 nastoupil na jeho pozici Jaroslav Mikolášek 

z Lubníka.  

 

POVODŇOVÁ BDĚLOST  

Extrémně vydatný déšť zvedl v pondělí 29.06.2020 hladinu Lubnického 

potoka. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu extrémního stupně 

bezpečí povodňové pohotovosti, která se v naší obci naštěstí nepotvrdila. 

Lubnický potok se zvýšil natolik, že se v určitých místech vylil z koryta, ale 

nezpůsobil škody na majetku obydlí a nedošlo při něm k ohrožení životů. 

Velkou mírou na tom měl poldr a retenční nádrž.  

Poldr a retenční nádrž byly vybudovány v roce 2007 jako ochrana před 

povodněmi. Projekt byl spolufinancování Evropskou unií, Evropským 

zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF). Autorem projektu se 

stala firma AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s. r. o., dodavatelem Holcner & 

spol., s.r.o., Lysice. Díla vznikla za účelem zachycení přívalové srážky 

a zabránění povodňové vlny.   Dohromady mohou pojmou až 35.000 tis. m3. 

Retenční nádrž je řešena jako trvalá vodní plocha, která v zimě slouží jako 

kluziště. Její hlavní částí je sypaná hráz, která v nejvyšším bodě dosahuje  

5-ti metrů. Zatímco poldr je většinu času bez vody a plní se jenom v okamžiku 

přívalového deště. Souběžně s vodohospodářským opatřením byla  

 



  
 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK                                                                            zdarma  

www.lubnik.cz 29. 07. 2020 * ročník XVI * číslo 2                                   MK ČR E 22470 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

  

realizována stavba dvou polních cest a založení biocentra a biokoridorů, které 

umožňují existenci původních rostlin a živočišných společenstev. 

foto: R. Karlová 
foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová foto: R. Karlová 
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foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová foto: R. Karlová 
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KROUŽKOVÁNÍ ČÁPŮ 

Dolnočermenská skupina ornitologů provedla v červnu 2020 v naší obci 

kroužkování čápů. Skupina ornitologů provádí kroužkování mladých čápů 

v širším okolí Lanškrouna od roku 2014, v Lubníku od roku 2018. 

V jednotlivých letech zde okroužkovali celkem 6 mladých čápů  

(2018 – 3 mladé, 2019 – 1 mladého a 2020 – 2 mladé).  

„Za dobu našeho kroužkování čápů bílých od zmiňovaného roku 2014 jsme 

okroužkovali 178 čápů bílých a dostali celkem 34 hlášení, z toho 15 

zahraničních. Je nutno podotknout, že podstatná část zahraničních hlášení se 

týká dvou hnízdění „našich“ čápů na Slovensku. Z Lubníku jsme zatím žádné 

hlášení o zastižení zde kroužkovaného čápa ani v republice, ani v zahraničí 

nedostali. Pokud v budoucnu takovéto hlášení dostaneme, budeme vás o tom 

informovat.“, sdělil Aleš Hampl.  

Aleš Hampl, Michal Nastoupil, Jan Růžička – ornitologové z Dolní Čermné 

 

 

 

 

 

 

 
foto: A. Hampl 
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OPRAVA OBECNÍHO ROZHLASU  

Vzhledem k množícím se podnětům ze strany občanů hlavně v době pandemie 

bylo přistoupeno k opravě obecního rozhlasu. V první etapě opravy byla 

dodána silnější rozhlasová ústředna pro všestranné ozvučení se zabudovaným 

tunerem. Ve druhé etapě byly dodány tři nové tlakové reproduktory a dva 

vyměněny. Celková cena ve výši 42.337 Kč obsahovala také náklady 

na cestovné, oživení a nastavení systému a zaškolení obsluhy.  

V roce 2019 obec přistoupila k užívání autorské hudby pro úvodní rozhlasovou 

znělku na základě licenční smlouvy, a to z důvodu neúměrného podražení 

licenčních poplatků Ochrannému svazu autorů (OSA). V rozhlase tak namísto 

tradičních autorů popové nebo dechové hudby je slyšet polka v podání méně 

známého skladatele, která uspoří obecní náklady o několik tisíc ročně.  

 

DOPADY KORONAVIRU NA OBECNÍ ROZPOČET 

Zmrazení ekonomiky v březnu letošního roku na dobu jednoho celého čtvrtletí 

bude mít zřetelný vliv na dopad výběru daní. Ačkoliv stát přijal řadu opatření 

ke snížení dopadů nouzového stavu, očekává se propad HPD až ve výši 8 % 

způsobený nižší tvorbou kapitálu a poklesem zahraniční poptávky. Snížení 

výběru daní se také dotkne našeho obecního rozpočtu. Přestože se jedná 

o odhady finančních ztrát, některá čísla jsou již zřejmá.  

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020 před epidemií vycházely 

z predikce Ministerstva finanční České republiky z podzimu 2019. Teoretický 

propočet daňových příjmů na rok 2020 byl založený na vyhlášce č. 219/2019  
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Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z rozpočtové predikce inkasa 

daní na rok 2020. Skutečný výnos daní obce by pak záležel na skutečném výši 

inkasa v roce 2020 a podílu obce na částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2020. Sdílené daňové příjmy 

obce pro rok 2020 měly činit 4.760.077 Kč. Ministerstvo financí muselo 

zareagovat na koronavirovou krizi a zpracovalo odhad propadu ve sdílených 

daních z dubna 2020. Očekávané sdílené daně obecního rozpočtu tak mají 

činit 3.972.234 Kč, tedy propad o 787.843 Kč. Národní rozpočtová rada 

zpracovala ještě jeden odhad, který je pesimističtější a odhaduje propad 

příjmů o 952.015 Kč. Vzhledem k povolené opatrnosti při sestavování 

každoročního obecního rozpočtu ve sdílených daních snižujeme predikci MF 

ČR o několik procent, tak v roce 2020 očekáváme propad o 560.766 Kč (jedná 

se o hodnotu z upravené predikce MF ČR z dubna 2020 porovnanou 

se schváleným obecním rozpočtem na rok 2020).  

Nejedná se však o jediný propad příjmů. Na základě vládního návrhu zákona, 

kterým se mění daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru, by obec 

měla přijít odhadem o dalších 163.241 Kč.  

Jedním z vládním opatření bylo schválení kompenzačního bonusu pro OSVČ 

a společníky malých s. r. o. tzv. program „Pětadvacítka“. Jde o nástroj finanční 

pomoci pro OSVČ zasažené opatřeními souvisejícími s ochrannou zdraví 

během pandemie koronaviru. Kompenzační bonus je koncipován jako vratka 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která patří mezi sdílené daně. 

Na dopadech vyplácení bonusu se tak začal podílet nejen státní rozpočet,  
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ale i rozpočty krajů a obcí. Důsledek kompenzačního bonusu bude pro obec 

Lubník dle odhadů ve výši 235.422 Kč. Sdružení místních samospráv ČR 

vyhlásilo Černý den pro obce a kraje s nadějí, že se jim podaří přesvědčit 

poslance, aby zamezili nespravedlivým dopadům kompenzačního bonusu na 

samosprávy. Po jednání s premiérem vláda představila návrh dotace pro obce 

ve výši 1.200 Kč na obyvatele jako náhrada ztráty, kterou utrpěly obecní 

rozpočty kvůli kompenzačnímu bonusu. 

 

Dopady koronaviru na rozpočet obce Lubník v roce 2020 (v Kč):  

 Schválený 
rozpočet obce 

Predikce 
MF ČR 

z dubna 
2020 

Rozdíl Důsledek 
komp. 

bonusu 

Důsledek 
daň. 

balíčku 

Daň z přidané hodnoty 2 240 000 2 207 478 -32 522  -6 160 

Daň z příjmu 
právnických osob 

970 000 683 578 -286 422  -154 001 

Daň z příjmu fyzických 
osob 

1 323 000 1 081 178 -241 822 -235 422 -3 080 

Rozdíl daňových 
příjmů celkem:  

  -560 766   

Kompenzační bonus 
a daň. balíček celkem:  

    -398 663 

Kompenzace při částce 
1 200 Kč na obyvatele:  

    +434 400 

Celkový propad 
příjmů:  

    -525 029 

 
Zdroj: Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020 SMSČR a schválený obecní 
rozpočet na rok 2020 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU 

Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 

2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020. Obec Lubník 

v senátních volbách nepatří do seznamu volebních obvodů, v nichž se budou 

konat senátní volby. V Pardubickém kraji se tyto volby uskuteční pouze 

v rámci senátního obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Občané 

Lubníka tak budou vybírat pouze z kandidátů do Pardubického zastupitelstva.  

Od 15. dubna 2020, tedy od okamžiku vyhlášení voleb, mohou voliči zažádat 

o voličský průkaz. Voličem je státní občan ČR s trvalým pobytem na území 

Pardubického kraje s právem hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území 

Pardubického kraje (nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu 

v zahraničí).  

ilustrační foto 
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O voličský průkaz může volič požádat:  

• PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává 

obecnímu úřadu (úřadu městského obvodu) příslušnému dle místa 

trvalého pobytu voliče (u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu 

voličů), a to nejpozději do pátku 25. září 2020. Žádost v listinné podobě 

musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost 

obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v 

elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím datové 

schránky voliče (nedostatečná je žádost opatřená uznávaným 

elektronickým podpisem voliče, neboť tento má hodnotu toliko 

vlastnoručního podpisu, nikoli podpisu úředně ověřeného),  

• OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť 

obecní úřad (úřad městského obvodu) o ústní žádosti voliče o vydání 

voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, 

osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 

30. září 2020 do 16:00 hodin, kdy se uzavře STÁLÝ seznam voličů. 

  

Zdroj: www.pardubice.eu (Volby do zastupitelstev krajů 2020), metodické 

materiály Krajského úřadu Pardubického kraje  

 

 

 

 

http://www.pardubice.eu/
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KLÍŠTĚ DOKÁŽETE ODSTRANIT SAMI. LÉKAŘE K TOMU NEPOTŘEBUJETE.  

Klíště obecné je malý parazit, který se živí sáním krve savců, plazů nebo ptáků. 

Všechna vývojová stadia po vajíčku mohou přenášet infekční choroby, ale 

časná stadia mohou být na kůži 

člověka přehlédnuta. Infekčních 

chorob přenášených klíšťaty je celá 

řada, pro člověka nejzávažnější a 

nejvýznamnější jsou dvě – lymeská 

borrelióza a klíšťová encefalitida. 

Přisáté klíště znamená pro člověka 

riziko jen tehdy, pokud je infikované. Promořenost klíšťat infekčními 

chorobami se na našem území udává mezi 20 – 27%, infikovaná klíšťata se 

vyskytují po celé České republice, včetně velkých měst, existují však oblasti 

s vyšší promořeností – aktuální mapu aktivity klíšťat na území České republiky 

lze nalézt na internetu. Obecně jsou místa s nejvyšším výskytem klíšťat 

prostory hojně zarostlé s dostatečnou vlhkostí, například vysoká tráva, 

křoviny, lesní podrost, městské parky nebo neudržované zahrady, další 

možnost přenosu klíštěte je od domácích mazlíčků nebo jiných zvířat 

v hospodářství. 

 Pokud v ráně zůstanou kusadla nebo celá hlavička, není třeba panikařit 

 Pravděpodobnost přenosu onemocnění z infikovaného klíštěte na člověka 

stoupá s délkou jeho přisátí na kůži. Proto je nutné přisáté klíště co nejrychleji 

po jeho objevení z kůže odstranit. K tomu není třeba zdržovat se cestováním  

ilustrační foto 
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na pohotovost, i v případě, že se jedná o dítě, klíště snadno zvládnou odstranit 

rodiče sami. Je třeba pouze dodržet určité zásady bezpečného odstranění: 

 Před odstraněním klíště zakápnout desinfekčním roztokem. Olejové přípravky 

a masti nejsou doporučovány, zvyšují riziko přenosu potenciální infekce. 

1. Klíště nevytáčet, ale ze strany na stranu ho vyviklat, nejlépe za použití 

pinzety, nebo speciální karty, háčku nebo klíštěk k tomu určených. Pokud 

nemáte doma ani jednu pomůcku, je možné použít i prsty ruky, rukavice 

nejsou nutné, pokud na prstech nejsou čerstvé oděrky. Larva jde odstranit 

i navlhčenou vatovou štětičkou. 

2. Pokud dojde k přetržení klíštěte a v ráně zůstanou kusadla nebo celá 

hlavička, není třeba panikařit, ze samotných kusadel přenos infekce 

nehrozí, ránu je však potřeba opakovaně vydesinfikovat, aby nedošlo 

k zanícení, tělo se jich potom samo zbaví. 

3. Po odstranění klíštěte opět ranku vydesinfikovat. 

4. Klíště bezpečně zlikvidovat – ponořit do desinfekčního roztoku 

a spláchnout do toalety. Rozhodně není doporučeno klíště rozmačkávat 

mezi nehty nebo pálit. 

5. Pokud byste chtěli vědět, zda bylo odstraněné klíště nakaženo závažnou 

infekční chorobou, je možné nejlépe ještě živé klíště odeslat na vyšetření 

do speciálních laboratoří. Cena vyšetření jednotlivých chorob se pohybuje 

kolem 700 – 1000Kč. Odeslání klíštěte nezajišťuje lékař. Navíc je potřeba si 

uvědomit, že ani infikované klíště není indikací k léčbě člověka, který nemá 

žádné klinické příznaky. 
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Po odstranění klíštěte je potřeba sledovat místo přisátí. Drobné zduření 

a zarudnutí, většinou svědící, je lokální reakcí a neznamená onemocnění 

infekční chorobou. Zvětšující se zarudnutí, typicky s centrálním vyblednutím 

již může být příznakem onemocnění a je potřeba vyhledat lékaře. První 

příznaky obou nejzávažnějších onemocnění jsou očekávatelné nejdříve 2 – 3 

týdny po přisátí klíštěte a mohou se zpočátku projevit jako chřipkovité 

onemocnění.  Tento interval je také nejkratším časem do vytvoření protilátek, 

které je možno stanovit v krvi, dřívější odběr nemá smysl, může být falešně 

negativní. Samotná pozitivita protilátek ale není důvodem k léčbě,  tato se 

zahajuje až ve chvíli, kdy má člověk klinické příznaky onemocnění. 

Nejlepší ochranou proti přenosu onemocnění infikovaným klíštětem je 

samozřejmě prevence, na kterou bychom měli myslet při každé návštěvě 

přírody po celé léto. Tou je zejména používání repelentů pro sebe i domácí 

zvířata, nošení kalhot s dlouhými nohavicemi, oblečení světlé barvy 

a vyvarování se sezení nebo ležení ve vysokých porostech. Samozřejmostí by 

mělo být zakončení každého výletu pečlivou prohlídkou pokožky. Další 

možností prevence proti klíšťové encefalitidě je očkování, které je možno 

aplikovat ve zrychleném schématu i během celé klíšťové sezóny. Proti 

borrelióze dosud očkovací látka nebyla vyvinuta. 

 Aktuální mapu aktivity klíšťat na území České republiky lze nalézt např.  

na stránkách www.kliste.cz 

 

Zdroj: tisková zpráva Nemocnice Nové Město na Moravě 

 

http://www.kliste.cz/
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CYKLOBUSY PARDUBICKHO KRAJE 

Vydat se na pěší nebo cyklistický výlet 

po Pardubickém kraji bude o něco 

snazší, po roce opět vyjedou oblíbené 

cyklobusy. Poznávání historických 

krás a malebné přírody našeho 

regionu je tak všem blíže na dosah. 

„Tápali jsme, jestli cyklobusy 

v letošním roce vůbec vyjedou. Celá 

koronavirová situace nám nedala 

spát do poslední chvíle,“ podotkl 

Michal Kortyš, náměstek hejtmana 

Pardubického kraje zodpovědný za 

dopravu a dopravní obslužnost a 

doplnil: „Naštěstí vše přechází 

k normálu, a tak jsme diskutovali o 

možném zajištění této oblíbené dopravy i pro letošek. Jsem rád, že nakonec 

cyklobusy vyjedou a přepraví tak občany křížem krážem po krásách našeho 

kraje.“ 

Cyklobusy poprvé vyrazí v sobotu 30. května a budou v provozu až do (včetně) 

pondělí 28. září 2020. Vyjedou tak každou sobotu a neděli, ale také i o státních 

svátcích. Linky cyklobusů budou téměř stejné jako v roce předchozím. 
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„Oproti minulému roku máme z důvodu preventivních hygienických opatření 

novinku týkající se přepravy kol. Tou je povinnost cestujících provést si sám 

nakládku a vykládku kola,“ dodal Michal Kortyš. 

Na všech linkách platí jednotný tarif IREDO. Cena za převoz kola je 20 Kč bez 

ohledu na vzdálenost. Aktuální jízdní řády společně s nutnými informacemi 

jsou dostupné na veřejných dopravních 

portálech www.portal.idos.cz, www.idos.cz nebo můžete využít mobilní 

aplikaci IDS IREDO dostupnou ke stažení na www.oredo.cz. Obrátit se také 

můžete na Call centrum IREDO, tel.: 491 580 333. 

Zdroj: www.pardubickykraj.cz 

 

CYKLOPECKY 2020 

Destinační společnost Východní Čechy 

každoročně vydává Vandrovní knížku 

Cyklopecky Východních Čech. Spojením 

Pardubického a Královéhradeckého 

kraje cyklisty v letošním roce čeká 15 

zajímavých okruhů, které stojí 

za poznání. 

Smyslem soutěže je získat speciální 

razítka do Vandrovní knížky, kterou můžete získat  v lanškrounském 

infocentru společně s mapou cyklostezek Pardubického kraje. Razítka můžete 

sbírat od 1. června do 15. září na zámcích, hradech nebo poutních místech.  

http://www.portal.idos.cz/
http://www.idos.cz/
http://www.oredo.cz/
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V letošním roce je nabídka Cyklopecek pestřejší díky spojení Pardubického 

a Královéhradeckého kraje. Na každé trase jsou připravena dvě ‚‚razítkovací‘‘ 

místa. V podhůří Orlických hor, na okruhu, který má více jak 50 km a nese 

název Přes kopečky do L.A., je to infocentrum v Jablonném nad Orlicí 

a v Lanškrouně. Nabídka tras a okruhů je pestrá. Na své si přijdou rodiny 

s dětmi i zdatnější sportovci, milovníci přírody i památek. 

Při nasbírání alespoň tří razítek se můžete zapojit do soutěže o elektrokolo 

a mnoho dalších zajímavých cen. Orazítkované Vandrovní knížky zašlete 

nejpozději do 15. září na adresu: Destinační společnost Východní Čechy, nám. 

Republiky 12, 530 02 Pardubice nebo elektronicky 

na cyklopecky@vychodnicechy.info. 

Zdroj: www.lanskroun.eu, www.pardubickykraj.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cyklopecky@vychodnicechy.info
http://www.lanskroun.eu/
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REKONSTRUKCE LANŠKROUNSKÉ POLIKLINIKY 

Město Lanškroun 4. května 2020 zahájilo očekávanou výstavbu nové 

polikliniky. Výběrové řízení vyhrála firma VW Wachal, a. s., která nabídla 

nejnižší nabídkovou cenu ve výši 121.438.755,83 Kč. Výstavba polikliniky bude 

probíhat ve dvou etapách po dobu 30 měsíců  

(I. etapa: květen 2020 – srpen 2021, II. etapa: září 2021 – říjen 2022). V první 

etapě bude zbourána zadní část a vystavěna první poloviny polikliniky, která 

bude uvedena do provozu, následně budou probíhat stavební práce v přední 

části, kde dojde opět ke zbourání a následně vystavění druhé poloviny 

polikliniky. Stavební práce probíhají za plného provozu ordinací. 

Do provizorních prostor byli přesunuti lékaři, jejichž ordinace byly v zadním 

traktu budovy. Jedná se o neurologa MUDr. Milana Břečku, ORL ambulanci 

MUDr. Jindřicha Křibského a praktickou lékařku MUDr. Vladimíru Reslerovou.  

Náhradní prostory lékařů:  

• Ušní, nosní, krční ambulance MUDr. Jindřich Křibský, zdravotní sestra 

Martina Vítková na adrese ulice 28. října čp. 20 (Dům s pečovatelskou 

službou vedle městské knihovny). Ordinační doba pondělí 7 - 14 hodin, 

čtvrtek 7,30 - 11,30 12,30 - 15 hodin, pátek sluchadlová poradna dle 

objednání. Tel. 465 320 885. 

• Neurologická ambulance MUDr. Milan Břečka, MUDr. Irena 

Hrušková, sestra Jaroslava Wolfová. Adresa ulice Dobrovského 233 

(parkoviště bývalého autodružstva), tel. 463 351 536. 
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• Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Vladimíra Reslerová, adresa 

ulice B. Němcové 125 (vedle infocentra). Otevírací doba 

od 01.06.2020: 7:00 – 10:30 hod. pro objednané, čekárna uzamčena; 

10:30 – 12:00 hod. bez objednání, čekárna otevřena pouze pro  

2 pacienty. Čtvrteční ordinace: 12:00 – 13:00 hod. pro akutní pacienty; 

13:00 – 18:00 hod. pro objednané. Telefon 461 100 230,  

e-mail: reslerovaordinace@seznam.cz, Facebook: Ordinace Vladimíra 

Reslerová. 

 

Zdroj: www.lanskroun.eu, www.lanskrounsko.cz, facebook „Ordinace 

Vladimíra Reslerová“ 
ilustrační foto 

foto: město Lanškroun 

mailto:reslerovaordinace@seznam.cz
http://www.lanskroun.eu/
http://www.lanskrounsko.cz/
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POUŤOVÉ SLAVNOSTI 26. – 28. ČERVNA 2020 

Poslední červnový víkend patřil pouťovému veselení. Po předcházejícím 

úspěšném roku jsme opět program rozšířili do tří dnů. V pátek nás přijel 

pobavit diskotékou pod širým nebem sázavský DJ Larry, v sobotu jsme mohli 

na nafukovacím plátnu Kulturního centra Lanškroun shlédnout českou 

filmovou komedii Jiřího Vejdělka s názvem Poslední aristokratka. Nedělní 

dopoledne proběhla v kostele sv. Petra a Pavla netradiční pouťová mše 

spojená se svatým přijímáním P. Šubrta a odpoledne bylo naopak velmi 

tradiční v režii odvážných lubnických fotbalistů a tentokrát i fotbalistek. Celý 

víkend byly na hřišti atrakce od pana Dubského za dotované ceny 10 Kč 

a 20 Kč. Děti se radovaly na labutích, dospělí se vrátili do dětských let 

na řetízkáči. O zahnání žízně a naplnění našich břich se staral pan Purkert.  

Obec Lubník by chtěla poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Lubník, kteří 

nám nejenom zapůjčili svůj stan a lavičky, ale postarali se i o jeho složení 

a následný úklid.  

 

Pouťový fotbálek očima Miloška Šubrta 

Ačkoli je to s letošním rokem 2020 jako na houpačce, neochvějná tradice 

pouťového lubnického fotbálku je pevná jako skála, a tudíž se i tento rok mohli 

sejít fotbaloví nadšenci a utkat na se víceméně na profesionální úrovni 

o 2 soudky mírně teplejšího zlatavého moku. Tento rok se dokonce fotbálku 

zúčastnilo i několik statečných žen, kterým patří velký obdiv za to, s jakou 

vervou a odvahou se postavily proti ostříleným borcům z okresních fotbalových  
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kolbišť, a především jim patří velký dík, že přinesly do tradičního utkání i velkou 

dávku krásy a něhy. 

Neochvějnou jistotou je při pouťové neděli také počasí, jenž nám, jako 

v posledních letech každou pouťovou neděli, dopřálo tropických teplot a díky 

němu se utkání odehrávalo ve velice přátelském duchu a pohodovém tempu.  

Nastoupily proti sobě opět dva týmy, jejichž určené kapitánky si vybíraly dle 

dostupných dam a pánů. Ačkoli nikdo nikam nespěchal, nebyla nouze 

o nádherné fotbalové akce se spoustou vstřelených gólů.  

Průběh utkání se zdál být v první půlce jednoznačný, kdy tým hrající zprava 

doleva svého soupeře jednoznačně přehrával a v poločase vedl kolosálním 

rozdílem 6:1. Nicméně tým hrající zleva doprava si nenechal nic líbit a v druhé 

půlce utkání po změně stran srovnal krok a utkání skončilo výsledkem 7:7, 

nebo 8:8, možná 9:9, těžko říct, prostě to byla přestřelka, jak se patří. Jisté 

bylo, že utkání musely rozhodnout pokutové kopy, které dopadly nečekaně 

také nerozhodně, takže se všichni účastníci a věřím i fanoušci rozešli ve smíru 

a s dobrou náladou po nádherném fotbalovém zážitku.“ 

 

 

 

 

 

 
foto: Z. Brejša 
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foto: Z. Brejša 

foto: Z. Brejša 

foto: Z. Brejša 

foto: Ž. Matějková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 12. července 2019 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti 

obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis do pamětní 

knihy. K slavnostnímu obřadu se dostavili Jana Novotná a Josef Krejsar 

s dcerou Karolínou, Ludmila a Petr Šubrtovi se synem Lukášem, Sára 

Matějková a Milan Chládek se synem Maxem, Kristýna Neumanová a Karel 

Lubina s dcerou Annou. 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, přičemž své děti 

odložily do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby jim popřály do života. 

Následovalo předání věcných darů od OÚ Lubník, osobní blahopřání 

a společné focení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto: J. Karel 
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foto: J. Karel 

foto: J. Karel 

foto: J. Karel 
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foto: J. Karel 

foto: J. Karel 

foto: J. Karel 
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Z ČINNOSTI SDH LUBNÍK 

Po úspěšném plese jsme v letošním roce začali s plánováním pálení 

čarodějnic, sice se to nezdá, ale po plese to patří k tradičním akcím, které již 

odnepaměti pořádáme. S tímto je spjaté plánování nákupu pití a hlavně 

makrel. Vzhledem k situaci, která na jaře letošního roku nastala, jsme museli 

vše zrušit.  Po uvolnění opatření jsme se poprvé sešli v červnu a hned jsme 

začali plánovat další činnost. Vyvezli jsme kovový odpad z kontejneru u hřiště, 

kde lidé odhodí vedle starého železa i vysloužilé elektro spotřebiče, ledničky, 

pneumatiky a dokonce i psí exkrementy úhledně zabalené do sáčku, ale na 

toto jsme si již zvykli. Ke konci léta plánujeme na místním hřišti uspořádat 

„akci“ ve stylu sousedského posezení. 

Sdružení dobrovolných hasičů není pouze o kulturním životě, někteří členové 

SDH jsou zařazeni v zásahové jednotce obce Lubník a musí se starat 

o odbornou přípravu, účastnit se soutěží a údržby techniky a tak i přes 

omezení jsou prováděny 

kondiční jízdy z vozidly, 

prověrka čerpadel a zajištění 

každoročního STK. Závěrem 

děkuji členům SDH za ochotu 

a obecnímu úřadu za 

podporu. 

 

Za SDH Lubník Petr Klug foto: P. Klug 
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TJ SOKOL LUBNÍK MÁ NOVÉ LOGO 

S tímto logem se nyní budete setkávat na všech našich propagačních 

materiálech a bude prezentovat naši dobrovolnou organizaci.  

Symbolika loga: již na první pohled je patrné, že se zaměřuje na děti a sport. 

Snažíme se tu být pro všechny děti, a proto drží chlapec a dívka symbol 

otevřeného srdce. Těšíme se na Vás na některé z našich akcí. 

E. Čapková 
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MY JSME NEZAHÁLELI – ANEB REKONSTRUKCE REKREAČNÍ BUŇKY TJ SOKOL 

Jistě si všichni vybavíte některou z akcí konaných na fotbalovém hřišti 

v Lubníku a okamžitě si ji spojíte s rekreační buňkou, která bývá využita často 

jako výčep, zázemí pro obsluhu a výdejní okénko. Buňka sloužila mnoho let, 

ale v poslední době nás její špatný stav přiměl hledat možnosti, jak tento 

objekt zrekonstruovat. Jelikož většina našich akcí je věnována dětem 

a negeneruje žádný zisk, tak jsme se minulý rok rozhodli využít možnosti 

spolupořádat hasičské výročí a vydělat si tak vlastní prostředky na opravu. 

To ovšem nestačilo, a tak jsme požádali o podporu také obec Lubník. Nakonec 

se dobrá věc podařila, nezaháleli jsme a během jara provedli rekonstrukci. 

Můžeme se tak těšit, že máme pěkné a důstojné zázemí pro pořádání našich 

akcí. Dále Vám pak můžeme nabídnout zrekonstruovanou buňku pro konání 

rodinných oslav a pro další jiné příležitosti. Došlo ke kompletní výměně 

podlahy, částečné opravě stěn, byla namontována nová kuchyňská linka, dřez, 

vodovodní baterie, elektrická trouba, varná deska, nové rozvody elektřiny, 

venkovní umyvadlo a výdejní pult. Celá buňka byla ošetřena novým nátěrem. 

Kuchyňka je vybavena dvěma varnými konvicemi, dvěma ledničkami, 

mikrovlnou troubou, dostatečným počtem nádobí a úklidovými prostředky. 

Cena za 1 den pronájmu je 500 Kč + 150 Kč paušální částka za spotřebu 

el. energie a vody. Při předání se dále platí 500 Kč vratná kauce pro případ 

poškození majetku nebo vybavení a podepisuje se smlouva a předávací 

protokol. Pro účely pořádání akcí obce Lubník, SDH Lubník, Klubu důchodců 

Lubník a všem členům TJ Sokol Lubník se buňka zapůjčuje zdarma. V případě 

zájmu o pronájem kontaktujte číslo: 739 599 656. 
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Za odvedenou práci děkuji všem členům, kteří se na rekonstrukci podíleli, 

především pak naší mužské části, Adamovi Brejšovi a Vojtěchovi Brejšovi 

za natření železných konstrukcí a také děkuji panu Jaroslavovi Kučerovi - 

tesařství, který velkou měrou přispěl ke konečnému výsledku. V neposlední 

řadě patří náš díky obci Lubník, která nás podpořila finančně. 

E. Čapková 

 

foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 
foto: E. Čapková 
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TJ SOKOL LUBNÍK 

 

 

 

 

 

foto: E. Čapková 
foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 
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VÝLET ZAOCEÁNSKÝM PARNÍKEM  

Březnové setkání důchodců se uskutečnilo v pondělí 9.3.2020 v zasedací 

místnosti OÚ v Lubníku. Sešli jsme se spolu s milými přáteli z Tatenice 

a Lanškrouna a byl nás opravdu hezký počet (30!) a projížďka výletní 

zaoceánskou lodí tedy mohla začít... Jako host vystoupil pan Jan Minář 

z Lanškrouna, který má několikaleté zkušenosti jako člen posádky na takovéto 

lodi. Začínal tam jako řadový číšník a postupně se vypracoval 

až na manažerskou pozici. Slyšeli jsme o tom, jak taková práce vypadá a co 

obnáší. Pokud chce člověk něco dokázat, musí makat i více jak 18 hodin denně 

a své osobní volno téměř nemá. Ve 

hře je pouze spokojený pasažér a k 

tomu spolehlivě připravený 

personál, od kterého se požaduje 

maximální nasazenost. 

Vyprávění bylo bezprostřední 

a velice poutavé, podané 

s takovou přirozeností a šarmem, 

že nebylo snad nikoho, koho by 

svým projevem nezaujalo. A dalo 

by se pokračovat dlouze i v diskuzi, 

čas se však nachýlil a museli jsme 

se s milým hostem rozloučit. 

Beseda pak ale ještě pokračovala 

při kávičce a dobrém zákusku,  foto: M. Janská 
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pivko a vínečko se také našlo...rozcházeli jsme spokojeni z vydařeného 

odpoledne a díky zajímavému tématu bohatší o nový zážitek... (a topení 

tentokrát fungovalo bezvadně!!). 

Vlasta Knápková 

 

„NENÍ MATĚJ, JAKO MATĚJ“ 

Po delší nucené přestávce jsme se opět mohli přivítat 25.6.2020 

na každoměsíčním setkání. Oslovili jsme našeho spoluobčana pana Petra 

Matějku, aby nám povyprávěl zajímavosti o svojí farmě krůt a kuřat. Většina 

z nás drůbež ve svém životě někdy chovala a tak by se mohlo zdát, že nás nemá 

co překvapit. Nutno říct, že opak byl pravdou. Překvapilo nás, kolik nových 

informací jsme se dozvěděli, které by nám 

třeba v minulosti chov drůbeže ulehčily. 

K závěru přednášky proběhla diskuze, pan 

Matějka všem ochotně odpověděl na 

dotazy. Jedna odpověď nás ale zklamala a 

to, že si nemůžeme na letošní rok udělat 

žádnou objednávku na krůtu či kuře, 

protože je vše již rozebráno. 

Na druhou stranu přejeme panu Matějkovi 

a jeho rodině, ať se jim nadále chov a odbyt 

drůbeže daří a ať má stále jen spokojené  

 
foto: M. Janská 
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zákazníky. Po přednášce jsme si vzájemně povídali – tradičně při občerstvení. 

Byl to příjemný odpočinek v předpouťovém shonu. 

Vlasta Molzerová 

 

VÝLET K SOUSEDŮM 

Při červnové schůzce nás pozvali 

důchodci z Tatenice k nim 

na návštěvu, kterou připravili 

na začátek července. Ve čtvrtek 

2.7.2020 jsme měli sraz 

na autobusových zastávkách před 

15. hodinou. Kdo nestihl autobus, 

přijel autem. Sešlo se nás asi 15 

a všichni jsme se těšili. Místních 

bylo asi 20, měli připravené 

výborné pohoštění a také hudební 

program. Odpoledne nám 

zpestřila svým zpěvem a hrou na 

kytaru paní Květenská, poté ji 

vystřídali známí harmonikáři Josef 

Morávek a Josef Totušek. Pomalu nás opouštěl počáteční ostych a za chvilku 

už jsme zpívali všichni. Zároveň se tam slavily dvoje narozeniny, takže bylo o 

zábavu postaráno. Příjemnou pohodu nezkazil ani déšť, který nás donutil  

foto: M. Janská 
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přemístit se pod střechu. Veselá zábava pokračovala, zpívali jsme, připíjeli 

oslavencům na zdraví a když se blížila doba návratu, museli jsme se, ač neradi 

rozloučit. Poděkovali jsme přátelům z Tatenice za velmi příjemné odpoledne 

a na oplátku jsme je pozvali v srpnu k nám do Lubníka na hřiště. Věřím, že se 

nám příští setkání podaří, těšíme se, že vydrží i počasí. 

Anna Kalousová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: M. Janská 
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foto: M. Janská foto: M. Janská 

foto: M. Janská foto: M. Janská 
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TERMÍN TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO ADRESA TELEFON 

1.-2.8.2020 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990 

8.-9.8.2020 MUDr. Ježáková Daniela 
Letohrad, U 
Dvora 815 608 427 960 

15.-16.8.2020 MUDr. Johnová Marie 
Letohrad, 

Šedivská 498 465 622 216 

22.-23.8.2020 
zubní 
lékař Khmara Oleksii 

Letohrad, U 
Dvora 815 465 620 358 

29.-30.8.2020 MDDr. Kopecký Milan 

Lanškroun, 
Mikoláše Alše 

152 739 374 787 

5.-6.9.2020 MUDr. Kulhánek Filip 
Žamberk, 

Školská 834 465 613 103 

12.-13.9.2020 MUDr. Mareš Miroslav 
Žamberk, 

Školská 834 465 613 103 

19.-20.9.2020 MUDr. Marková Tereza 
Lanškroun, 5. 

Května 2 465 322 897 

26.-27.9.2020 MDDr. Muthsam Vojtěch 
Žamberk, 

Raisova 814 465 613 441 

28.09.2020 MUDr. Nováková Gabriela 

Lanškroun, 
Dukelských 
Hrdinů 615 604 749 331 

3.-4.10.2020 MDDr. Pavlová Simona 
Žamberk, nám. 
Gen. Knopa 837 465 676 822 
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Obec Lubník, Lubník 94, 563 01 Lanškroun 
statutární orgán: starosta Martin Prokop Totušek 
IČ: 00279196 
úřední hodiny: PO, ST 16:00 – 18:00 
kontakt: 465 381 026 (obecní úřad), 724 189 791 
(starosta) 
číslo účtu: 1322795349/0800 
WEB: www.lubnik.cz 
Facebook: @obeclubnik 

 
Obecní zpravodaj Lubník vydává Obec Lubník, Lubník 94, 563 01 Lanškroun, IČO 00279196. Číslo 2 vydáno 29.7.2020. 
Vychází 4x ročně. Roznos do domácností zdarma. Počet výtisků 140 ks. Redakční tým: Radka Karlová, Martin Prokop 
Totušek, Lucie Malátová. Produkce: POINT CZ, s. r. o., Milady Horákové 20, 602 00. Brno 

foto: M. Šubrtová 

http://www.lubnik.cz/

