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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 04.09.2019
▪

▪
▪

▪

▪

Usnesení č. 27/2019 Zastupitelstvo obce Lubník určilo
ověřovatelem zápisu Petra Kluga a Karla Šilara a zapisovatelkou
Radku Karlovou.
Usnesení č. 28/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo
program zasedání dne 04.09.2019.
Usnesení č. 29/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo
kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne
13.06.2019.
Usnesení č. 30/2019 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo
žádost společnosti ELRO Czech, s. r. o., Ostřetín 288, Holice, IČO:
04669754, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce Lubník
souhlasilo se zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 700/1
a 948 v k. ú. Lubník. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122017991/VB/01, Lubník, p. č. 700/2, SS100.
Usnesení č. 31/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr
směny pozemku p. č. 11/4 - zahrada v k. ú. Lubník o výměře
207 m2, který vznikl oddělením na základě geometrického plánu
č. 433-173/2019 ze dne 26.06.2019 zpracovaného firmou
Geodezie Lanškroun s. r. o., Opletalova 92, z pozemku p. č. 11/3
– zahrada, o celkové výměře 450 m2, nacházející se
v katastrálním územní Lubník, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
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▪

▪

▪

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za pozemek p. č. 12/4 – zahrada
v k. ú. Lubník o výměře 233 m2, který vznikl oddělením na základě
geometrického plánu č. 433-173/2019, z pozemku p. č. 12/1 –
zahrada, o celkové výměře 977 m2, nacházející se v katastrálním
územní Lubník, který je zapsán na listu vlastnictví č. 72
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí
nad Orlicí.
Usnesení č. 32/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr
prodeje pozemku p. č. 972/3 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú.
Lubník o celkové výměře 79 m2, který vznikl oddělením na základě
geometrického plánu č. 432-172/2019 ze dne 11.06.2019, z pozemku
p. č. 972/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře
1434 m2, nacházejícím se v katastrálním území Lubník, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
Usnesení č. 33/2019 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo uzavřít
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 18.06.2019 na dodávku
dopravního automobilu pro JSDH Lubník.
Usnesení č. 34/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu
o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo, za účelem pořízení
zásahových oděvů ve výši 13.500 Kč.
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OBCHOD SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM ZNOVU OTEVŘEN
V posledním zpravodaji jsme Vás informovali o uzavření obchodu ke konci
května 2019. Vedení obce zahájilo poptávku u společností, které se zabývají
provozováním obchodů v menších obcích. Bohužel byla pro ně naše obec
málo perspektivní. Byl proto vydán záměr na provozování obchodu
se smíšeným zbožím a následně byl vybrán nový nájemce. Tím se stala paní
Petra Koutná z Krasíkova, IČ 75272911. Výhodou byly její zkušenosti
s provozováním podobně velkého obchodu v Krasíkově. Prodavačkou je paní
Nikola Lazebníčková. Obchod se smíšeným zbožím nabízí pečivo od Sázavské
pekárny, krájené uzeniny z Masoeko, s. r. o. Kunčice – Letohrad a Loštic nebo
základní spotřební zboží, noviny a časopisy. Novinkou je umožnění
bezhotovostní platby kartou.
Provozní doba: PO, ST, PÁ – 7 – 15 hod., ÚT, ČT – 7 – 12, 14 – 15 hod., SO 8 –
11 hod. (pozn.: od září posunuta otevírací doba sobotního prodeje
na 8. hodinu!).

foto: R. Karlová
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PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Obec Lubník poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na dopravu
do mateřské školy jako kompenzaci za skutečnost, že nezřizuje mateřskou
školu. Příspěvek je poskytován na dítě, které má v obci Lubník trvalé bydliště
a navštěvuje mateřskou školu, a to na základě vyplněné Žádosti o příspěvek
na dopravu, ve které příslušná mateřská škola potvrdí, že je dítě v daném
roce zapsáno k předškolnímu vzdělávání. Žádost je možné si vyzvednout
osobně na obecním úřadě nebo vytisknout na webových stránkách obce
(sekce DOKUMENTY – SMĚRNICE A PLÁNY – SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ
PŘÍSPĚVKU NA DOPRAVU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY). Příspěvek je vyplácen
v hotovosti ve výši 200 Kč na 1 měsíc, přičemž úhrada je prováděna 3 měsíce
zpětně. Příspěvek je vyplácen i za období letních prázdnin.

ZVYŠOVÁNÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Ministryně financí Alena Schillerová v červnu letošního roku při setkání
primátorů a starostů doporučila samosprávám zvýšit daň z nemovitých věcí,
pokud potřebují peníze navíc do obecní nebo městské kasy. Daň
z nemovitých věcí je jako jediná z daní stoprocentním příjmem obce. Výši
daně mohou obce ovlivnit stanovením změny výpočtu koeficientu příslušnou
vyhláškou, a to až do hodnoty 5,0. Vedení obce Lubník se rozhodlo, že daň
z nemovitých věcí zvyšovat nehodlá. Koeficient tak zůstává na nejspodnější
hranici 1,0. Příjmy obce z této daně byly k 31.12.2018 ve výši 323.274,96 Kč.
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Pozn.: Přiznání k dani z nemovitých věcí (příp. dílčí daňové přiznání)
se odevzdává do konce ledna, a to za předpokladu, že se změnily parametry,
které ovlivňují výpočet daně – např. kolaudace stavby nebo změna rozlohy
pozemku. Jestli ke změně nedošlo, daňové přiznání se znovu nepodává.
Finanční úřad při výpočtu daně změnu sám započte a zašle složenkou nebo
e-mailem výši daně, případně daň strhne přes SIPO.

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s. zprostředkovala obci v tomto roce
dotaci ve výši 80.000 Kč na opravu podlahy a schodiště hasičské zbrojnice
v rámci projektu „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2019. Z prázdné
podkrovní místnosti se stala zasedací místnost s novou kuchyňskou linkou,
původní zasedací místnost slouží jako šatna. Shlédnout modernizovanou
hasičskou zbrojnici mohli občané na dni otevřených
dveří v rámci oslav 130. výročí SDH Lubník. Celkové
náklady na opravu činily 126.243 Kč.
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foto: R. Karlová

ZRANĚNÝ ČÁP
V polovině srpna jsme zaznamenali, že se před obecním úřadem v parku
pohybuje čáp, který má evidentně poraněnou nohu. Na základě pozorování
jsme kontaktovali Záchrannou stanici Zelené Vendolí, která je spádově
určená pro naší obec. Dle doporučení nebyl zahájen odchyt, protože čáp
dokázal vzlétnout. Odchyt by tak byl téměř nemožný. V polovině září se
objevil další zraněný čáp. Jestli se jednalo o toho samého jedince, to nevíme.
Tento měl však poraněné křídlo a nedokázal vzlétnout. Záchranná stanice
Vendolí provedla odchyt. Děkujeme všímavým občanům, že záchrannou
stanici zavolali a na zraněného čápa upozornili.
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Našli jste ptáka, který vypadá, že potřebuje pomoci nebo zemřel přirozenou
smrtí? Pokud se jedná o zraněného dospělého ptáka nebo mládě, volejte
na Záchrannou stanici Zelené Vendolí, tel.: 604 830 851, 732 408 030,
605 167 358. Nález podezřelé návnady nebo mrtvého ptáka ohlaste na Policii
ČR.

JAK POKÁCET STROM?
Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením. Péče o tyto
dřeviny (strom, keř) je povinností osob, na jejichž pozemcích se dřeviny
nachází. Povolení ke kácení dřevin lze vydat pouze ze závažných důvodů
po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Každá žádost
i povolení musí být náležitě odůvodněna. Povolení ke kácení vydává
příslušný obecní úřad, ale v některých případech se povolení nepožaduje.
Kácení bez povolení
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
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zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň.
Dá se tedy obecně říci, že dřeviny do 80 cm v obvodu a jakékoliv ovocné
stromy na zahradě je možné kácet bez povolení. Pozor ovšem na to, jak jsou
pozemky vedeny v katastru nemovitostí (způsob využití pozemku v katastru
má být “zeleň”).
Oznámení o provedení kácení
V případech, kdy dřeviny ohrožují bezprostředně lidské životy či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu, je
možné
je pokácet.
V § 8 odst. 4 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je stanovena
povinnost nahlásit toto kácení příslušnému úřadu do 15 ti dnů.
Žádost a oznámení o kácení dřevin
Žádost o povolení ke kácení dřevin nebo oznámení o provedeném kácení
podává žadatel, kterým je nejčastěji vlastník (nebo více vlastníků) pozemku,
na kterém se dřeviny nacházejí, popřípadě i nájemce, ale pouze se
souhlasem vlastníka, příslušnému orgánu, kterým je obecní úřad. Žádost
o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných
náležitostí podání podle správního řádu také obsahovat:
a) označení katastrálního území, čísla parcely, popis umístění dřevin
a zákres,
b) doložení vlastnického či nájemního práva (výpis z katastru), případně
souhlas vlastníka
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě
rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
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d) důvod žádosti.
Pokud pouze oznamujeme úřadu již pokácené dřeviny podle §8 odst. 4
(nebezpečí), musí se navíc doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly
splněny podmínky pro tento postup.
Období pro kácení dřevin
Kácení dřevin by se mělo provádět v období vegetačního klidu, čímž
je myšleno období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí.
Zpravidla od 1. listopadu do 31. března, ale není zákonem přesně stanoveno.
Náhradní výsadba
Úřady mohou ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli
přiměřenou náhradní výsadbu, a to včetně následné péče o tyto dřeviny.
Ta je stanovena po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Mobilní sběr nebezpečného odpadu ve spolupráci s firmou EKOLA České
Libchavy, s. r. o. proběhne ve středu 30.10.2019, a to na zastávce u čp. 5,
před bytovým domem čp. 2 a na horní autobusové zastávce směr
na Lanškroun v časech 15:45 – 16:15. Bezplatně je moci odevzdat tento
nebezpečný odpad: baterie, plechovky od barev (NEPATŘÍ do kovu!!),
rtuťové zářivky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, oleje, vyřazené televizory
a lednice. Do sběru NEBUDE zařazen sběr elektroodpadu, resp. malých
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elektrozařízení (např. žehlička, fén, mobil). Tento odpad má každý možnost
odevzdat zdarma v obchodě s elektronikou nebo do červeného kontejneru
firmy ASEKOL a. s. Na dotaz, zda by kontejner nemohl být umístěn v obci
Lubník, bylo zodpovězeno, že červený kontejner se umisťuje do obcí nad 700
obyvatel.

OZNAČOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb., v účinnost povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Od ledna bude povinné očkování psů proti vzteklině platné, pouze v případě,
že je pes označený mikročipem. Označení psů mikročipem provádí všichni
soukromí veterinární lékaři. Pořizovací cena zařízení se pohybuje v rozmezí
120 – 450 Kč a závisí na typu. Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit
správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Více informací
na webových stránkách Státní veterinární správy nebo u veterinárního
lékaře.

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ
ČEZ Distribuce vydalo upozornění na povinnost k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
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zařízení distribuční soustavy, a to do 15. listopadu 2019. Nebude-li zásah
proveden do stanoveného termínu, je pracovník pověřený společností ČEZ
Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčený pozemek za účelem
provedení zásahu. Více informací v letáčku zveřejněném na stránkách obce.

OPRAVA CESTY U ŠUBRTOVÝCH
Byla zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci stávající cesty
od Šemberů po Šubrtovi a pro nový úsek cesty až po Knápkovi, jejíž obsahem
je i samostatný objekt odvodnění komunikace (prodloužení stávající dešťové
kanalizace), pro které vydal příslušný vodoprávní úřad v Lanškrouně
negativní stanovisko z důvodů špatného nakládání s povrchovými vodami.
V současnosti probíhá úprava projektové dokumentace dle požadavků
vodoprávního úřadu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Podle zákona o odpadech je obec povinna zajistit místa pro odkládání
veškerého komunálního odpadu, který produkují domácnosti. Dále
je povinna zajistit místa pro sběr tříděného odpadu, případně dalšího
odpadu (nebezpečného, biodpadu).
Jak a kdo zajišťuje vývoz odpadu pro obec a kde jsou umístěné příslušné
nádoby?
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KOMUNÁLNÍ ODPAD - Svoz komunálního odpadu je v obci zajišťován
prostřednictvím firmy Ekola České Libchavy s. r. o. Vývoz odpadu probíhá dle
harmonogramu, který občané obdrží do svých schránek společně s vánočním
zpravodajem. Četnost svozů za rok je 26 x, a to vždy v liché týdny. V roce
2014 bylo vyvezeno 52,6 tun odpadu, v roce 2015 – 59,2 tun, 2016 – 59,1
tun, 2017 – 62,8 tun, 2018 – 61,3 tun. Nárůst směšného odpadu si
uvědomuje i Ministerstvo životního prostředí, které přichází mimo jiné
s návrhem zavedení motivačního programu pro obce a jejich občany.
Spočívat má v tom, že by popelnice byla opatřena unikátním kódem a občan
by zaplatil tolik, kolik by kg odpadu vyhodil. Nutno dodat, že návrh novely
zákona je zatím v připomínkovém řízení a obce by si mohly vybrat, zda chtějí
zůstat u stanovení paušální částky za odpad nebo přejít na motivační
program.
SKLO - Svoz skla v modrých kontejner za obchodem je zajišťován
prostřednictvím firmy Ekola České Libchavy, s. r. o., svoz skla
ve velkokapacitním kontejneru umístěném u čp. 22 (pod hřištěm) zajišťují
Technické služby Lanškroun, s. r. o. Vývoz probíhá na objednávku. Do tohoto
kontejneru
doporučujeme umisťovat
větší množství různě
barevného skleněného
odpadu, případně velké
skleněné tabule.
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PLAST – Svoz plastů je obcí zajišťován prostřednictvím firmy Ekola České
Libchavy, s. r. o. Vývoz plastového odpadu ve žlutých kontejnerech
v prostorách za obchodem a na hřbitově probíhá dle harmonogramu,
a to jednou za měsíc. Obec Lubník je zapojena do systému EKO-KOM, a to na
základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Na základě této smlouvy pak získává nárok na odměnu. Výše odměny
je závislá na množství vytříděného odpadu, v roce 2018 byla ve výši
38.557,50 Kč (za plast a sklo z nádob za obchodem). Vzhledem k nepořádku
vedle tříděných popelnic prosíme občany, aby plastové odpadky
shromažďovaly v pytlech (kterékoliv barvy), které pak umístí u žlutých
kontejnerů až před samotným vývozem.
BIOODPAD – Svoz kontejneru na bioodpad umístěném na hřišti zajišťuje
firma Michálek Milan – ovocné a okrasné školky. Četnost vývozu není
určena, vývoz je na objednání. Pracovníci obce musí neustále řešit problémy
s neukázněností občanů, kteří nedodržují podmínky toho, co do bioodpadu
nepatří. Opětovně upozorňujeme, že tam nepatří zbytky jídel nebo celé silné
větve (pouze ve formě štěpky). Občané mohou kompostovat i ve vlastních
domácích kompostérech o objemu 1064 l, které obec v roce 2017
poskytovala zdarma v rámci dotace Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů od DSO Lanškrounsko. Celkem jich bylo rozdáno
93 ks.
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
PAPÍR – Vývoz modrých kontejnerů a následně lisování papíru provádějí
zaměstnanci obce za účelem snížení nákladů za vývoz. Jednou ročně odváží
vylisovaný papír firma Eurepap, s. r. o., která ho od obce vykupuje. Lis papíru
je umístěn v obecní budově čp. 5. Od poloviny září jsou u budovy umístěny
i dva modré kontejnery, do kterých je možné papírový odpad ukládat. Jak
lisování probíhá? Zaměstnanci umísťují papír do lisu ručně. Pod rukami jim
tak prochází velké množství letáků, časopisů, ale i krabic. Bohužel jim občané
tuto práci ztěžují, a to tím, že v krabicích nechávají odpad, který do papíru
rozhodně nepatří. Do modrého kontejneru mimo jiné nepatří celé svazky
knih, mastný, mokrý nebo jakkoliv jinak znečištěný papír, termopapír
(účtenky), použité dětské pleny, obaly od vajíček, roličky od toaletního
papíru, použité hygienické potřeby. Prosíme občany, aby krabice rozkládaly
nebo sešláply. V kontejneru pak zabírají méně místa. Ti, co to nedělají, nebo
tam nechávají igelitové obaly nebo další nepořádky (železo, kusy dřeva,
filtry, pěnové kuličky nebo polystyreny, apod.) často zapomínají, že jsou
krabice označeny jejich jménem!! Poděkování patří zaměstnancům, hlavně
panu Kyselovi, který má prozatím s nepořádkem trpělivost. Ale ta dochází jak
jemu, tak i nám. Pokud zjistíme nepoučeného adresáta, budeme to s ním
řešit individuálně.
ŽELEZO – Kontejner na kovový odpad je umístěn u čp. 22 (pod hřištěm).
Do kontejneru patří plechovky, alobal, trubky, roury, plechy, hrnce, vany,
apod. Nepatří do něj plechovky od barev ani domácí spotřebiče, těžké nebo
toxické kovy jako rtuť a olovo. Svoz odpadu zajišťují lubničtí hasiči dle
potřeby.
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TUK – Obce mají od roku 2020 novou povinnost zřídit kontejnery na sběr
kuchyňských tuků a olejů. Občané by do nich měli použité oleje ukládat
v uzavřených PET lahvích. Jak nádoba bude vypadat a kde bude umístěna, se
dozvíte v zimním zpravodaji.

DOTACE NA HASIČSKÉ OBLEKY
Obec Lubník obdržela dotaci z Pardubického kraje ve výši 13.500 Kč
za účelem pořízení 3 ks jednovrstvých zásahových obleků pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Lubník. Dotace pokryje pořízení chybějících
zásahových obleků.

MATERIÁLNÍ SBÍRKA
Obec Lubník se připojuje k materiální sbírce Charity Zábřeh, která
zachovalými věcmi doplní sociální šatník a sklad pro sociálně znevýhodněné
lidi v nouzi. Příjem darovaných věcí proběhne v pondělí a středu
14. a 16. října od 16 do 18 hodin na obecním úřadu. Co lze darovat?
Zachovalé letní a zimní oblečení, obuv, pracovní oblečení a obuv, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky,
hračky, drobné domácí potřeby a malé funkční spotřebiče.

PROJEDNÁNÍ STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Obec Lubník Vás zve na veřejné představení studie odkanalizování obce,
které se uskuteční v úterý 22. října 2019 od 17:00 hod. na velké zasedací
místnosti obecního úřadu.
R. Karlová, M. P. Totušek
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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ČEZ DISTRIBUCE
APLIKACE „BEZ ŠŤÁVY“
ČEZ Distribuce spustila novou webovou
stránku, kde si zákazníci mohou najít
informace, jestli na jejich adrese je hlášena
nějaká odstávka či porucha, kterou energetici
řeší, případně zde mohou nahlásit, že jim proud nejde. Jednoduchým
zadáním si odběratelé v případě poruchy mohou zjistit předpokládaný čas
obnovy dodávek elektřiny. Nový web www.bezstavy.cz je zdarma
a dostupný jak z mobilních telefonů, tak i z počítačů a tabletů.
O plánovaných odstávkách informuje ČEZ Distribuce své odběratele
bezplatně e-mailem po vyplnění formuláře na www.cezdistribuce.cz/sluzba.

www.cezdistribuce.cz, Šárka Lapáčková Beránková (mluvčí skupiny ČEZ pro Východní Čechy)
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BOJ SE SUCHEM
Sucho, které se projevilo na vegetaci, průtocích řek i podzemní vodě je
podobné jako tomu z minulého roku. Městský úřad Lanškroun, Odbor
životního prostředí vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání
s povrchovými vodami (z potoků, nádrží, rybníků, koupališť, apod.) pomocí
technického zařízení (např. čerpadla). Opatření je platné do odvolání. I přes
srážky, které se objevily v minulých dnech, je opatření stále aktuální.
Ke konci července došla voda i v obecní vodárně. Zaměstnanci VAKu provedli
přepojení areálu ZOD Žichlínek na veřejný vodovod. Vedení obce
momentálně řeší čištění studní, případně jejich prohloubení.
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BOJ SE SUCHEM
Jak mohou domácnosti bojovat se suchem? Alternativou k bazénu může být
koupací jezírko nebo biobazén. Obě varianty bez chemie, které vám ušetří
kubíky vody. Využívat lze i tzv. šedou vodu. Vodu po umývání nádobí nebo
vodu z vany lze shromažďovat v nádrži a využít třeba na splachování.
Zahradníci radí zalévat rostliny v podvečer, když se ochladí zem a na zem,
nikoliv na rostliny. Dále půdu pravidelně prokypřovat, aby voda nestékala
po záhonu, ale vsakovala se. Doporučuje se také mulčování, které chrání
půdu před odpařováním vody. Rodinný dům by měl mít nádrž na zadržování
dešťové vody z okapů. Voda v sudu přímo na zahradě může sloužit
na pohotovou zálivku. Další možností je retenční nádrž, která slouží pro
zadržení množství vody ze střechy a je dále využívána například na praní,
splachování nebo zalévání. V programu „Dešťovka“ si pak mohou majitelé
náklady na pořízení nádrže snížit a ještě tak přispět k udržitelnému
hospodaření s vodou. Žádosti ve druhé výzvě programu jsou přijímány
od září 2017 do vyčerpání. Od října 2018 je program upraven, a to tak, že na
dotaci dosáhnou domácnosti z celé ČR, nejen ty z úředně vyhlášených
suchých oblastí. Více informací na www.dotacedestovka.cz.

R. Karlová
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
19
www.lubnik.cz
01. 10. 2019 * ročník XVIII * číslo 3

zdarma
MK ČR E 22470

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
20
www.lubnik.cz
01. 10. 2019 * ročník XVIII * číslo 3

zdarma
MK ČR E 22470

CHARITA ZÁBŘEH
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU „PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB“
Dovolte nám, abychom Vám představili náš projekt, díky
kterému máme možnost nabídnout pomoc rodinám,
ve kterých pečujete o vaše blízké. Na základě
dlouhodobých zkušeností, které máme s poskytováním
pečovatelské, osobní asistence, odlehčovací nebo
ošetřovatelské služby víme, že téměř polovina pečovatelů
se cítí nepřipravených na náročné situace, které mohou při péči o blízkého
vzniknout (v souvislosti s onemocněním pečovatele, zhoršení zdravotního
stavu pečovaného).
Chtěli bychom tak

 umožnit pečujícím lépe a rychleji zvládnout náročné chvíle jak
v úvodní fázi péče, tak v jejím průběhu,

 pomoci předejít fyzickému i psychickému vyčerpání pečovatelů,
 poskytnou pomoc a podporu při kombinaci péče se zaměstnáním,
 zvýšit sebevědomí a sebedůvěru pečujících osob.
Nabízíme:

 zaškolení v péči,
 podporu odborníků v otázkách péče, výživy, rehabilitace,
komunikace, psychické kondice,
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CHARITA ZABŘEH
 předvedení a možnost vyzkoušení různých zdravotnických
a kompenzačních pomůcek,

 rady ohledně zajištění financí na péči,
 duchovní podporu, možnost promluvit si, popovídat.
Bližší informace a kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel. 736 509 449,
e-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz.

V Komunitním centru v Tatenici proběhne dne 13.11.2019
v 16:00 hod. s pracovníky Charity Zábřeh setkání za
účelem zaškolení v péči nebo předání rad ohledně
zajištění finanční péče, služeb, rehabilitace, výživy, apod.
foto: poradimesi.cz
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ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
POUŤOVÉ SLAVNOSTI 28. – 29. ČERVNA 2019
Poslední červnový víkend se v Lubníku konaly pouťové slavnosti. Ačkoliv
už dnešní „poutě“ nemají skoro nic společného s původním významem
odvozeným od slovo „putovat“ nebo „podnikat cestu“ za Bohem nebo prosit
o odpuštění na místech, která odedávna sloužila jako cíl poutě, novodobé
poutě jsou o to atraktivnější právě pro děti, protože jsou plné kolotočů
a jiných atrakcí.
V letošním roce jsme se rozhodli pro rozšíření programu. V pátek se konalo
letní kino. Na zapůjčeném plátnu od Kulturního centra Lanškroun se promítal
film Bezva ženská na krku z distribuce Cinemart, kde v hlavní roli vystupovali
Petra Hřebíčková a Ondřej Vetchý. Sobotní odpoledne plné kolotočů, atrakcí
a malování na obličej bylo zakončené hudebním vystoupením tatínka a dcery
Josefa a Elišky Hrochových z Václavova. Pouťovou nedělní mší provázel farář
Jan Jakubovič z Loštic, který zastupoval Jaroslava Přibyla z tatenické farnosti
a odpoledne se konal tradiční pouťový fotbálek. Nejenom děti mohly po celý
víkend vyzkoušet pouťové atrakce od pana Dubského za dotované ceny
a ochutnat dobré jídlo a pití od Roberta Purkerta.
Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli a hlavně samotným
účastníkům, kterým se program líbil. Věříme, že se máte v příštím roce, kdy
se pouť bude konat v termínu 26. – 28. června 2020, znovu na co těšit.
R. Karlová
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A jak se líbily pouťové slavnosti samotným účastníkům?
„V pátek 28.6. jsme se švagrovou vyrazili k nám do Lubníka na letní kino,
na film "Bezva ženská na krku". Hned jak jsem viděla v našem zpravodaji, že
se tu kino pořádá, hned jsem si to naplánovala a musela vyrazit. Sice jsem
tento film předtím už viděla, ale zaujal mě, takže po druhé byl taky skvělý...
Takže jsme s Adélkou vzaly deky, teplé oblečení a vyrazily jsme. Bylo to super,
lehnout si na deku pod širým nebem a jen tak koukat na film. Obdivuji, že
Lubník něco takového vymyslel a zorganizoval, bylo tam opravdu dost lidí
a vůbec bych se nezlobila, kdyby to kino tady bylo v létě častěji... :-).
Děkujeme!“
Iveta Fuglíčková
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„Již po několikáté se konalo v sobotu 29.06.2019 pouťové posezení na hřišti.
K poslechu hrála živá hudba duo Josef a Eliška Hrochovi. Počasí se vydařilo,
atrakce byly v plném proudu a např. jízdě na řetězovém kolotoči neodolali
ani ti dříve narození. O chuťové smysly se nám postaral Robert Purkert a celá
atrakce byla více než vydařená. Ti, kdo nepřišli, mohou jen litovat a těšit se
na příští rok.“
Karla Květenská

„Ke konci června se jako každý rok konala na hřišti pouť. Moc jsem se těšila.
Bylo tam spoustu atrakcí - třeba řetězák, houpačky, trampolíny a další,
stánek s cukrovou vatou a malování na obličej. Nejvíc se mi líbila jízda na
řetězáku, ale chyběl mi tam stánek s trdelníkem a popcornem. Na příští rok
se zase moc těším.“
Klárka Langrová
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„Jako každý rok, tak i letos se při příležitosti místní pouti sešlo mnoho
fotbalových nadšenců k tradičnímu Lubnickému pouťovému fotbálku. Tento
ročník přinesl malinkou změnu. Hrací den byl oproti předešlým letům jen
jeden. Týmy byly dva, tentokrát se hráči rozdělili dle míst jejich narození
na „Starousedlíky“ a „Náplavy“. Počasí nám více než přálo a utkání se i díky
vysokým teplotám neslo ve velice přátelském duchu. Ačkoli nikdo nikam
nespěchal, nebyla nouze o nádherné fotbalové akce se spoustou vstřelených
gólů. Občerstvení a vřelou péči zraněným a unaveným jedincům zajišťovaly
sličné místní „zdravotní“ sestřičky. Nicméně je pravdou, že většině sportovců
se hlava motala více po jejich návštěvě než před ní. Vzhledem k tomu, že byli
oba týmy brány jako domácí, fanoušci fandili
pořád a všem a vytvořili skvělou atmosféru,
za kterou bychom se nemuseli stydět
ani na věhlasných evropských stadionech. Skóre
se dynamicky měnilo, až se zastavilo
na konečném stavu 7:7. Mohlo by se zdát,
že vítězem nebyl nikdo, opak je ale pravdou,
vítězové byli všichni a odměnou byl každému
týmu malý soudeček piva, který si vychutnali
spolu se skalními fanoušky. Zbývá jen dodat, že
jsme moc rádi, že tato krásná tradice stále žije
a věříme, že už všichni pilně trénují na příští
rok.“
Milošek Šubrt
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foto: R. Karlová
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KLUB DŮCHODCŮ – KDYŽ DO ŽIVOTA VSTOUPÍ DEMENCE
O problematice osob s demencí nám přišla
povídat 20.6.2019 paní Mária Dušková,
která pracovala v charitní službě, v hospici
a v současné době pomáhá pečujícím
osobám v domácí péči o jejich blízké. Co je
to vlastně demence? Je to důsledek
chorobného postižení mozku. Člověk
selhává v řeči, orientaci i v myšlení.
Postupně opouští svoje záliby a zájmy.
V současné době neexistuje léčba, která by
demenci zcela zastavila, nebo vyléčila.
Existují pouze léky, které mohou nemoc
zpomalit. Čím dříve se s léčbou začne, tím lepší jsou vyhlídky na oddálení
pokročilejších fází nemoci. A jak se můžeme proti demenci bránit?
Pravidelná duševní i fyzická aktivita, dostatek pohybu, procvičování
mozkových závitů, ale také dostatek odpočinku. O tom, jak složité to bylo
téma, hovoří výrazy v tvářích všech účastníků.
Marie Janská, foto: M. Janská

KLUB DŮCHODCŮ – PRÁZDNINOVÁ NÁVŠTĚVA V TATENICI
Ve čtvrtek 4.7.2019 jsme přijali pozvání tatenických důchodců a sešli jsme se
u nich na hřišti k již třetímu přátelskému posezení. Dostalo se nám milého
přijetí z úst paní Stáni Plocové a po organizačních informacích jsme
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si společně zazpívali při kytaře, na kterou
zahrála paní Lída Květenská a harmonice,
u které se střídali dva Josefové – pan
Josef Morávek a pan Josef Totušek.
Odpoledne
ubíhalo
v
přátelské
atmosféře. Čas se však nachýlil a pomalu
jsme se začali loučit a rozcházet s pocitem
příjemně stráveného odpoledne. Velký
dík tatenickým, kteří pro nás měli
připravené chutné občerstvení a jako
prémii i malé překvapení. Dostali jsme
ručně vázanou kuchařku s recepty od
místních hospodyněk. Teď je jenom na
nás, jak vylepšíme a obohatíme svůj jídelníček, nebo si vybereme nový
recept na vánoční cukroví, máme tam spoustu nápaditých receptů.
Na oplátku jsme naše milé sousedy pozvali v srpnu
k nám do Lubníka na hřiště na opékání buřtů.
Srdečně zveme mezi nás i ty, kteří stále ještě
váhají….
Vlasta Knápková, foto: M. Janská
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KLUB DŮCHODCŮ – LETNÍ POSEZENÍ NA HŘIŠTI
Srpnové setkání jsme pojali netradičně
a sešli jsme se s mladými důchodci
z Tatenice na místním hřišti s opékáním
špekáčků. Čtvrtek 15.8. se zpočátku kabonil,
ale odpoledne už svítilo sluníčko a vydrželo
mu to až do večera. Přípravu setkání jsme
nepodcenili, abychom si s tatenickými
nazadali, a tak každý z nás přispěl s
nápadem a nakonec i s konkrétní pomocí.
Zákusek ke kávě byl výborný, špekáčky
chutnaly skvěle, zvláště když nám je
obětavě a v potu tváře naši pánové opékali, stačilo se jen zakousnout.
Nakonec přidali i topinky s chutnou pomazánkou, takže pivo a vínko chutnalo
o to více. Je na místě poděkovat všem, kteří se svědomitě postarali o nákup
na tuto akci a zajistili vše potřebné. Hasiči nám zapůjčili buňku, děvčata
Hanka s Ivou se vzorně postaraly o obsluhu, aby se každý cítil spokojeně.
S tatenickými jsme skvělá parta, nikdy nepřijedou s prázdnou, je radost
s nimi pobývat a společně se bavit, jejich společnost je nám milá. Zábava
nabrala obrátky, když spustila harmonika pod hbitými prsty našich známých
harmonikářů. Ostatní se přidali zpěvem a někteří i tancem. Loučení bylo
srdečné a veselé, rozcházeli jsme se s dobrým pocitem, že takhle na nás
demence určitě nemá…. Jsme přesvědčeni, že pokud nám bude zdraví sloužit
a zůstane nám elán a nadšení, bude každé
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naše další setkání neopakovatelné a bohatým přínosem pro nás pro všechny.
Vlasta Knápková, foto: M.
Janská ŽIVOTA

O

KLUB DŮCHODCŮ – JAK SE VYRÁBÍ VÁNOČNÍ OZDOBY V PONIKLÉ
Dlouho jsme se domlouvali na výlet za tradiční ruční výrobou perličkových
vánočních ozdob do Poniklé, až konečně sobota 17.8.2019 byl ten správný
den. Objednali jsme si exkurzi, abychom viděli celý proces výroby od ručního
foukání skleněných perliček přes stříbření, barvení až k samotné montáži. Je
obdivuhodné, co dokáže dvacítka zručných zaměstnanců vyprodukovat
a prodat do mnoha zemí všech kontinentů. V jejich podnikové prodejně jsme
si pak na památku každý něco koupili. V nedaleké Jilemnici jsme se stavili na
výborný oběd a nemohli jsme vynechat zvědavou uličku, která se nachází
blízko náměstí. Je to soubor staveb lidové architektury z konce 18. století,
kdy název vznikl díky postavení domů – stoji tak, že je každý posunutý
o jednu okenní osu blíže do ulice. Jejich obyvatelé tak mohli vidět vše, co se
dělo na ulici. Odpolední kávu jsme
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ochutnali v historickém Šaldově statku, který je součástí této uličky. Zpáteční
cestu jsme zakončili prohlídkou Kuksu, který nechal postavit František
Antonín Špork v 17. století jako hospitál pro místní chudé a vojenské
veterány. Do dnešních dnů se dochoval hospitál s bylinkovou zahradou
a největší galerie barokních plastik pod širým nebem. Nejvíce času jsme
strávili v bylinkové zahradě, kde jsme si ověřovali naše botanické znalosti a
poznávali spoustu rostlin našich zahrádek. Celý objekt prošel v roce 2015
rozsáhlou rekonstrukcí a určitě stojí za návštěvu. Závěrečné občerstvení
v Libchavách a pak již cesta domů. Byla to krásná a příjemná sobota. Tak zase
někdy příště…….
Marie Janská, foto: M. Janská
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TJ SOKOL LUBNÍK – VÝLET PARNÍM VLÁČKEM
Sobotní výlet 13. července 2019 historickým vláčkem do Letohradu
se vydařil, i když nakonec parní mašinka nejela, protože se porouchala. Táhla
nás historická motorová mašinka s původními dřevěnými vagóny. Na cestu
jsme měli rezervován celý vagón jen pro sebe. V Letohradu si pak každý mohl
program zvolit podle svého uvážení. Většina rodičů si vybrala zábavní park
s atrakcemi pro děti. Někteří navštívili Muzeum řemesel, kde jsme se
dozvěděli o práci kováře, truhláře, klempíře nebo koláře a poznali jsme
původní nástroje a postupy práce. Těsně před odjezdem začalo pršet,
a proto jsme všichni rádi nastoupili do autobusu pana Šilara, který nás
bezpečně zavezl domů.
Eliška Čapková, foto: E. Čapková
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130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBNÍK
Vážení přátelé a sousedé,
rok se nám překulil do své druhé poloviny, léto je na sklonku a každý z nás
už začal s přípravou na zimu. Před rokem touto dobou se ve sboru začaly
plánovat s velkým předstihem oslavy výročí založení sboru a dnes už jsou za
námi. Hasiči v Lubníku mají dlouhou historii. Letos už sto třiceti letou, a tím
se nemůže pochlubit kdekdo. Proto byla, v termínu kdy se tradičně koná
sousedské posezení, k tomuto výročí uspořádána oslava. I když máme
pořadatelské zkušenosti s projekty takovéhoto rozměru, tak obavy
samozřejmě byly. Záměr byl jasný. Připravit program oslav tak, aby každý
kdo přijde, si v něm něco našel. Začali jsme dokončovacími pracemi
v hasičské zbrojnici. Práce na garáži, schodech, vybavení nového skladu
a zasedací místnosti se dodělávaly svépomocí až letos. A bylo vidět při dni
otevřených dveří, že se nám to podařilo a celkem levně za pomocí dotací
z MAS Lanškrounsko a sponzorů. Podlaha v zasedací místnosti, zrenovovaný
a nový nábytek i nové schodiště bylo nákladné nejen finančně ale i časově.
Oslavy začaly v kostele. Mše sloužená olomouckým pomocným biskupem
Mons. Josefem Nuzíkem byla zakončena požehnaním novému praporu
a také celému sboru. Po tomto obřadu následoval program za obecním
úřadem. Projevy a předáním pamětních desek byl zahájen kulturní program.
Celý odpolední program oživila dechová hudba „Lanškrounská 12“ pod
vedením p. Pilného. Program pro děti připravený na sále s kouzelníkem měl
obrovský úspěch. Za obecním úřadem bylo malování na obličej, skákací hrad
a samozřejmě i dětské hřiště, kde se
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všechno odehrávalo. Byly to oslavy hasičů, proto jsme připravili ukázky
z oboru. Bylo možné vidět spoustu techniky od ruční hasičské stříkačky
„koňky“ až po nejmodernější techniku Tatru 815-7 6x6 Cas 30.
Nejsledovanější dynamickou ukázkou byl zásah HZS, kteří museli vyprostit
zraněného řidiče z auta po dopravní nehodě. A Dan Knápek nám
demonstroval, jak se zachová hořící olej na pánvi, hašený pod kohoutkem
s vodou. Rozhodně stálo za to se podívat do hasičské zbrojnice, která prošla
rekonstrukcí. Prohlídkou prováděli naši členové i s mluveným komentářem.
Součásti odpoledního programu bylo i vystoupení kynologů z Lukové pod
vedením paní Řehákové, které zaujalo každého, kdo přišel. Počasí nám přálo.
Teplo, které tyto oslavy doprovázelo, bylo pro někoho až nepříjemné.
Za dobře zajištěný stánek s občerstvením zajištěný TJ Sokolem Lubník
děkujeme. Dík patří i p. Šubrtovi a jeho týmu za výbornou kuchyni a velmi
kvalitní servis. Na závěr děkuji všem, kteří přišli a sdíleli oslavy s námi.
Věříme,
že
hasičství
v Lubníku
s tak dlouhou
historii
má
před sebou
ještě dlouhou
budoucnost.
Miloš Totůšek
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Fotoreportáž: Adéla Mikulová, Adéla Fox Photo
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HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBNÍK
Vznik sboru dobrovolných hasičů předcházel obrovský požár. 28. května
1888. Při silné bouři vypukl asi v 7 hodin večer požár v selské usedlosti čp. 62
patřící Karlu Janischovi. Na popel shořely selské dvory čp. 62, 61, 60, 59 a 49.
Žhářkou byla z pomsty děvečka Agatha Hufová ze Šumvaldu, která svůj čin
musela odpykat třemi roky žaláře.
„V roce 1889 se přistoupilo k založení
místního hasičského sboru. Nadučitel
Ig. Seifert se ujal přípravných prací,
vypracoval stanovy a napsal mnoho
žádostí o podporu toho bohumilého
účelu, které vynesly obnos 700 zl.
Následně byla koupena v Čechách
u Olomouce u firmy Smékal dvoukolá
stříkačka
s předním
vozíkem
a potřebné hadice za cenu 740 zl.
13. září 1890 ve 4 hod. odpoledne
vypukl oheň v selském dvoře čp. 7,
patřící Franzi Fränzlovi, při němž
hasiči poprvé zasahovali. Rychlému
a účinnému zásahu hasičů se podařilo
oheň lokalizovat. Další požár vypukl 4. června 1899, shořela při něm stará
školní budova čp. 71.
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9. července 1899 se v Lubníku konala slavnost zábřežského okresního
hasičského spolku, spojená s výročím desetiletého trvání zdejších
dobrovolných hasičů. Zúčastnilo se jí nevídané množství lidí a přes 300
hasičů.“
Zdroj: Opis farní knihy z roku 1900, překlad Zdena Molinová, historická fotografie
zobrazující svěcení motorové hasičské stříkačky z roku 1934 z knihy „Lanškroun ze
starých fotografií“

NENÍ HASIČ JAKO HASIČ
V čem se liší hasič, který je členem Sboru dobrovolných hasičů (SDH) a hasič,
který je členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH)? Názvy jsou
téměř totožné, ale význam jiný.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je zřízena obcí a řídí se
zákonem o požární ochraně. Je složena z fyzických osob, které nevykonávají
činnost v této jednotce požární ochrany jako zaměstnání. Vykonávají činnost
dobrovolně ve svém čase. Základní úlohou jednotky je hašení požáru
a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech. JSDH Lubník patří do kategorie jednotek požární
ochrany JPO V, což značí jednotku, která působí zpravidla na území obce.
Úkolem zásahové jednotky Lubník je např. asistovat profesionálním složkám
záchranného sboru, hlídat místo požáru po uhašení, aby nedošlo ke znovu
vznícení, přivážet vodu pomocí cisterny, pomáhat hasit požáry v exteriéru
(les, pole) nebo pomáhat při záplavách či bleskových povodní. K čemu se
hasiči v Lubníku nedostanou je např. hašení požáru rodinného
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domu. Jednat proto, že nejsou materiálně vybaveni jako profesionální hasiči,
kteří mají dýchací přístroje a profesionální zásahové obleky, a taky proto, že
mají pouze základní vyškolení v rozsahu zákona a prováděcí vyhlášky. JSDH
Lubník má 9 členů. Velitelem družstva je Miroslav Totušek, strojníkem Radek
Šembera a Lubomír Klug, řadoví členové – hasiči: Miroslav Langr, Stanislav
Langr, Miloš Totůšek, Karel Šilar a Josef Jureček. Starosta obce podal HZS
Pardubického kraje návrh na jmenování velitele jednotky Martina Langra,
který má nahradit ve funkci stávajícího velitele Miroslava Šilara. Zásahová
jednotka je vybavena hasičským automobilem Praha RN CAS 16 z roku 1952,
motorovou stříkačkou PS8
z roku 1953, dvěma hasičskými
automobily AVIA A31, které
obec obdržela bezúplatně
v roce 2018 od Hasičského
záchranného
sboru
Pardubického kraje. Dosavadní
hasičský automobil Praha RN
bude zřejmě převeden na veterána a bude ho nutné nahradit jinou
technikou. Minimálním požadavkem na požární techniku JPO V je cisternová
automobilová stříkačka v základním provedení. Tento požadavek by měla
splnit jedna z AVIÍ. Druhá je nepojízdná, ale byla podmínkou smlouvy
o bezúplatném převedení, nyní slouží na náhradní díly. V říjnu 2019 přibyde
jednotce dopravní automobil Ford Transit Kombi 4x4, který bude sloužit
zejména k dopravě jednotky na místo případného zásahu.
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Sbor dobrovolných hasičů Lubník (SDH) je spolkem na úseku požární
ochrany a řídí se občanským zákonem (dříve zákonem o sdružování občanů).
Spolek pomáhá vyhledávat členy a podílí se především na preventivně
výchovné činnosti mezi občany a mládeží. Podílí se také aktivně na
společenském, kulturním i sportovním děním dané obce. Na svoji činnost si
vydělává sám například pořádáním plesu, čarodějnic či sběrem železného
šrotu. Starostou dobrovolných hasičů je Miloš Totůšek.
Většina členů JSDH je zároveň členem SDH, sídlí na stejné adrese čp. 95
a potkávají se na místě pro ně typickém – v hasičské zbrojnici. Nutno
poznamenat, že členství v jednom spolku není podmíněno členství v tom
druhém a naopak.
R. Karlová, foto: A. Mikulová

VYŠÍVANÝ PRAPOR
V rámci přípravy oslav 130. výročí založení hasičského sboru v obci byl
schválen návrh na zadání výroby praporu. Slavnostní ručně vyšívaný prapor
v rozměrech 100 x 150 cm byl zadán u firmy VELEBNÝ § FAM s. r. o. a dodání
trvalo několik měsíců. Cena včetně příslušenství byla ve výši 97.194 Kč
(příslušenství: žerď, stojan, kožené rukavice, stuha, popruh, atd.). Prapor je
majetkem obce.
Líc praporu je tvořen z vínového sametu. Ve středu je znak obce zasazený
v hasičském znaku. Nad ním umístěn nápis „SBOR DOBROVOLNÝCH
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HASIČŮ“, založení a název obce. V levém horním rohu je vyšitý motiv
hraničního kamene, v dolním pravém rohu hasičská cisterna PRAGA RN CAS
16 z roku 1952. Rohové motivy jsou spojeny zlatou linkou.
Rub je tvořen z modrého sametu. Hlavním motivem je postava sv. Floriána,
který je považován za patrona profesí, které souvisí s ohněm – hasičů,
pekařů, hutníků, kominíků. Za ním v dálce se tyčí lubnický kostel sv. Petra
a Pavla. Nad ním je umístěno heslo „BLIŽNÍMU NA POMOC“, pod ním heslo
„VLASTI KU PROSPĚCHU“ – hlavní motto hasičů. Rohy jsou spojeny zlatou
linkou.
Poprvé mohli občané prapor spatřit při slavnostním žehnání 24. srpna 2019
při výročí 130. založení JSDH Lubník.

R. Karlová, foto: A. Mikulová
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STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST

Datum

Jméno

Adresa

Kontakt

Jablonné n/d Orlicí, Na
Dílech 622
465 642 765

19.-20.10.2019

MUDr. Vlasatá
Lenka
MUDr. Appl
Martin
MUDr. Beranová
Renata

26.-27.10.2019

MUDr. Bílý Aleš

465 324 829

5.-6.10.2019
12.-13.10.2019

28.10.2019

Dolní Čermná 222
Jablonné n/d Orlicí, U
koupaliště 149
Lanškroun, Opletalova
567
Lanškroun, Opletalova
567

MUDr. Bílý Aleš
MUDr. Dunglová
2.-3.11.2019
Stanislava
Letohrad, Tyršova 259
MUDr. Faltusová
Lanškroun, Českých
9.-10.11.2019
Tereza
bratří 519
MUDr. Filipová
16.-17.11.2019
Jitka
Lanškroun, Strážní 151
MUDr. Hrdinová
23.-24.11.2019
Michaela
Lanškroun, Strážní 151
MUDr. Jedličková
30.11.-1.12.2019
Zuzana
Bystřec 182
MUDr. Ježáková
7.-8.12.2019
Daniela
Letohrad, U Dvora 815
MUDr. Johnová
14.-15.12.2019
Marie
Letohrad, Šedivská 498
MUDr. Kopecký
Lanškroun, Mikoláše
21.-22.12.2019
Milan
Alše 152

465 393 266
465 642 267

465 324 829
972 324 447
467 771 918
465 325 212
465 322 907
465 642 990
608 427 960
465 622 216
739 374 787

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje
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VÍTE, ŽE?
❖ Víte, že první písemná zmínka o obci je z roku 1267?
❖ Víte, že znak obce z roku 2005 zobrazuje na červeném štítě
v modrém hrotu provázeném dvěma stříbrnými kužely postavený
stříbrný meč se zlatým jílcem prostrčeným vztyčeným gotickým
dvojklíčem?
❖ Víte, že v roce 1900 měla obec 516 obyvatel?
❖ Víte, že původní hasičská zbrojnice stávala vedle čp. 12 (Fischerovi)?
❖ Víte, že nejčastějším křestním jménem v obci je Petr a Josef?
❖ Víte, že nejstarší občan má 96 let?
❖ Víte, že má aktuálně obec 354 obyvatel?
❖ Víte, že k 31.08.2000 byla rozhodnutím obecního zastupitelstva
ukončena činnost mateřské školy?
❖ Víte, že od 01.01.2002 byla v nových prostorách obecního úřadu
v 1. patře znovuotevřena obecního knihovna? Činnost knihovny byla
pozastavena v roce 1999, a to z důvodu nevyhovujících prostor.
❖ Víte, že v roce 1997 byla v provedena plynofikace obce?
❖ Víte, že obec má dva obecní byty na čp. 81, které v roce 2004 vznikly
přestavbou bočního křídla budovy čp. 2, kde původně měly být
umístěny sklípky?
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