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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY OBCE
A ZHODNOCENÍ ROKU 2016
Vážení občané, rok nám utekl opět neuvěřitelně rychle a my nyní
hodnotíme, co se za uplynulý rok událo, co jsme nestihli, co se nám
podařilo a co zase ne. Stejně tomu je i u nás na obecním úřadě. Každým
rokem si při tvorbě rozpočtu nastíníme chod obce do dalšího roku
a rozprostřeme ﬁnance na plánované akce. Tento rok jsme splnili téměř
vše, co jsme si předsevzali, během roku vyvstaly další potřeby a příležitosti
a tak se tento náš plán operativně měnil a přizpůsoboval. Pokud
se ohlédneme tak bych rád zmínil především: opravu chodníků
na zastávkách a před obecním úřadem, nové posezení u místního
pohostinství a výměnu oken, opravy na č.p. 5, nasvícení kostela, vysazení
nového vánočního stromu s osvětlením, opravu lávky v lese, nákup nového
vybavení do kuchyňky na obecním úřadě za účelem pořádání akcí, nebo
rekonstrukci kanceláře starosty, která bude sloužit především pro návštěvy.
Toto všechno jsou změny, které jste jistě zaregistrovali, ale pak je zde
spousta mravenčí práce kolem, ať už se týká zařizování, schůzování,
pořádání akcí, plánování, papírování, studování nových věcí a mnoho
dalšího, za co bych rád poděkoval našemu dobrému týmu do něhož patří
zastupitelé obce, vstřícná paní účetní, všechny komise na obci, bezesporu
všichni naši zaměstnanci, brigádníci a další lidé, kteří nám pomáhají a radí.
Dohromady to všechno tvoří navenek jeden fungující celek, který se ale
ve skutečnosti skládá z mnoha článků, které do sebe dobře zapadají.
Samostatnou kapitolou jsou naši pracovití a svědomití zaměstnanci, jejichž
práce si vážíme a musíme jen smeknout klobouk před tím, jak se o naši
obec vzorně starají, odvádějí dobrou práci nejen v obci, ale také v obecním
lese.
Toto všechno jsou hodnoty změřitelné, fyzické, viditelné, ale pak tady
existují ty neviditelné, nehmatatelné, duševní, které se nám právě
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY OBCE
A ZHODNOCENÍ ROKU 2016
ve vánočním čase připomínají a nutí nás se pozastavit, zapřemýšlet, být
alespoň na chvíli těmi lepšími, neuspěchanými. Za sebe Vám tedy od srdce
přeji zdraví, lásku, spokojenost a fungující rodinu, která nás podrží, když
se třeba vše nedaří tak, jak si představujeme, nezapomínejme proto na tyto
hodnoty ani během roku, protože toto je opravdové a důležité, je to právě
ten důvod, pro co máme žít. Snažme se tedy na sobě pracovat právě
v tomto směru, vždyť každý jsme si strůjcem vlastního štěstí.
starosta obce
Radek Šembera
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17. 10. 2016
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO
dne 18.07.2016.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje vyplacení odměn za výkon funkce
členů výborů a komise, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za období
od listopadu 2015 do října 2016 ve výplatním termínu za měsíc říjen
2016, dle přílohy č. 2.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 10
k rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 376.831,-- Kč na splátky
dlouhodobých úvěrů položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjček a s tímto související položku 8115 – Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Jedná se o nápravu
opomenutí, kdy tato částka nebyla zadána na uvedené položky
při rozpisu rozpočtu obce na rok 2016 po jeho schválení dne 21.3.2016.
• Zastupitelstvo obce Lubník
p.p.č. 749/8 v k.ú. Lubník.

schvaluje

záměr

prodeje

pozemku

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Splatnost poplatku se mění tak, že poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst.
výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr
p.p.č. 967/48, 967/51, 12/3 vše v k.ú. Lubník.
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• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje smlouvu č. IV-12-2014050/VB/1
o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr obce Lubník podat žádost
na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod
pozemků p.p.č. 11/1, p.p.č. 5 a p.p.č. 701/6 vše v k.ú. Lubník
do vlastnictví obce Lubník.
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Změna termínu pro platbu za odpady!!!!
ZO Lubník informuje obyvatele obce Lubník o změně termínu pro platbu
za sběr, shromažďování a likvidaci odpadů a to do 31.3. příslušného roku určeno změnou obecně závazné vyhlášky z důvodu požadavku o sjednocení
tohoto termínu pro všechny obce, kterým vyváží odpad ﬁrma Ekola České
Libchavy s.r .o. Tuto platbu je nutné přijít uhradit buď osobně v úředních
hodinách na obecní úřad, nebo je možné platbu zaslat na účet číslo
1322795349/0800 uveřejněný na webových stránkách obce, jako variabilní
symbol uvést číslo popisné a do poznámky uvést jména osob, za které je
placeno. V případě platby podnikatelů uvést jako variabilní symbol IČO
a do poznámky jméno podnikatele. Částka zůstává stejná jako v loňském
to 450 Kč/obyvatel, nemovitost za rok a 550 Kč za podnikatele a rok.

Upozornění na nezaplacený poplatek za hrobové místo
Upozorňujeme občany, že letos končí pronájem většiny hrobových míst
na desetileté období. Žádáme tedy všechny, kdo ještě za hrobové místo
nezaplatili a nepodepsali smlouvu na další období, ať se dostaví do konce
roku 2016 v úředních hodinách na obecní úřad.
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2017

LUBNÍK
DRUH ODPADU

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

ČETNOST
SVOZŮ ZA ROK

26 x

vystaveno od 5:00 do 24:00 hod.

SVOZOVÝ DEN

ČÍSLO TÝDNE

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ,17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37,
1x za 14 dní
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Pátek

PLAST a TETRAPACK

13 x

Středa

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34,
38, 42, 46, 50

PAPÍR

13 x

Úterý

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
40, 44, 48, 52

Mobilní svoz
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

8.6. a 1.11.

NÁDOBY NA ODPAD MUSÍ BÝT OZNAČENÉ DO 31. 3. 2017

Maurius Pedersen Group
Telefon: 465 461 500

SKLO

BÍLÉ
BAREVNÉ

Svoz skla zajišťují
Technické služby Lanškroun.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
7
www.lubnik.cz
15. 12. 2016 * ročník XV * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
BESEDA S DŮCHODCI
V sobotu 15. 10. 2016 od 15:00 hod. se v zasedací místnosti obecního
úřadu konala „Beseda s důchodci“.
Opět byl pro zúčastněné připraven bohatý program. Po seznámení
s programem se ujal slova pan starosta a informoval přítomné o chodu
vesnice, o tom co se zdařilo/ nezdařilo, co se plánuje atd.
Po řečnění pana starosty si slovo převzala místní Mgr. Renata Macháčková
s přednáškou o tejpování, což je jedna z metod fyzioterapie. Seznámila
přítomné s původem tohoto způsobu rehabilitace, případech a možnostech
užití, kdy je tejping příznivý a kdy se nedoporučuje a především ukázkou
samotného praktikování v daných případech. Po přednášce Mgr. Renaty
Macháčkové a dobrém občerstvení, přišli zahrát Jiří Hurych s doprovodem
převážně k poslechu, ale prostor byl i pro případné zájemce o taneček.
Samotný chod akce zaštiťovaly členky kulturní komise obce Lubník, za což
jím tímto děkuji. A celou akci bych zhodnotila za zdařilou. Tak zase za rok.
M.Renčínová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 20. listopadu 2016 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 Marcela Langrová a Petr Janeček
se synem Ondřejem, Veronika a Martin Janský se synem Martinem, Hana
Lipoldová a Ondřej Uncajtik se synem Vojtěchem.
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. 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.
M.Renčínová
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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rok se blíží ke konci a 27. 11. 2016 jsme všichni vítali 1. adventní neděli.
U této příležitosti se konalo v Lubníku Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Vše probíhalo za spolupráce TJ Sokol Lubník a OÚ v Lubníku.
Dveře OÚ v Lubníku, v jehož prostorách byl program Slavnostního
rozsvícení připraven, se pro veřejnost otevřely v 15 h. A už v tento čas jsme
za zvuku vánočních koled přivítali první rodiče s dětmi ve vánočních
dílnách. Děti si zde mohly tradičně ozdobit perníčky, vytvořit různé
papírové ozdoby, jako např. řetěz, vločky, třpytivé baňky, malované
stromečky, krásně zdobené hvězdy nebo i prostorové papírové ozdoby –
baňky a hvězdy. Takto ručně vytvářené vánoční ozdoby si děti mohly
odnést do svých domovů nebo jimi ozdobit připravený vánoční stromek pro
obecní úřad. Tradičně zde byla i pošta pro Ježíška, kdy si děti mohli přání
buď nakreslit nebo napsat a poté vhodit do připraveného pytle Ježíškovi.
Nově byl pro děti pod vánočním stromečkem na OÚ také připraven dárek,
který si s sebou odnesly domů.
Po celý průběh akce bylo pro příchozí připraveno občerstvení. Pro děti jako
obvykle čaj zdarma, drobné mlsy, ale i teplé tousty „na sladko“ či
medovina, svařák a punč nechyběly.
Přibližně v 16:45 h. se dění akce přesunulo před budovu OÚ v Lubníku.
Za svitu svíček si všichni poslechli projev o adventu z úst Kateřiny Květenské
a pár slov bylo věnováno i samotnému vánočnímu stromku, který byl
v letošním roce nově vysazen právě za tímto účelem. Jedná se o pomalu
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do 10 cm. Na závěr projevu si všichni zapálili prskavky a společně odpočítali
očekáváné rozsvícení nového vánočního stromku s novým osvětlením. Vše
dopadlo úspěšně a stromeček se krásně rozzářil i s úsměvy ve tvářích lidí.
Tímto bodem došel program 1. adventní neděle v Lubníku k závěru. Někteří
se ještě vrátili do prostor OÚ dát si hřejivý nápoj a ostatní se pomalu
rozcházeli do svých domovů.
Na OÚ v Lubníku nám zůstal krásně ozdobený vánoční stromeček ručně
vyráběnými ozdobami, park zdobí nádherně zářící jedlička, tak si myslím,
že se celá akce zdařila a snad i všem líbila.
Touto cestou bych také ráda poděkovala všem, kteří se podíleli
na
M.Renčínová
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TJ Sokol Lubník – hodnocení roku 2016
Vážení spoluobčané a přátelé sportu,
dovolte mi, abych se jménem TJ Sokol ohlédla za uplynulým rokem
a zhodnotila naši snahu při zajišťování chodu spolku a při pořádání akcí.
Letos se uskutečnily všechny akce, na které jste si již určitě zvykli. Když
to vezmu pěkně popořadě, jak se konaly během roku, byl to: karneval
pro děti, dětský den, pochod na Gansberg a první adventní neděli,
ve spolupráci s obecním úřadem, rozsvícení vánočního stromu. Velký
úspěch u dětí měl jako již tradičně dětský karneval s tombolou. Pro obě
dětské akce jsme využili osvědčeného animátora, který má připravenou
zajímavou zábavu nejen pro děti, ale zapojí i jejich rodiče. Mimo tyto akce
musí vedení spolku každoročně udělat několik administrativních úkonů.
Letošní rok jsme dostáli naší povinnosti, kterou nám ukládá novela
občanského zákoníku a zaregistrovali spolek pod novým názvem a s novými
stanovami, které jsme si schválili na minulé členské schůzi. Správný název
organizace tedy zní: TJ Sokol Lubník, z. s.. Spolek je členem České unie
sportu a členem MAS Lanškrounsko, což obnáší zpracování různých výkazů
a účast na schůzích. Přes obě organizace se dá žádat o dotace. Letošní rok
je pro stávající výbor rokem posledním, protože již uplynulo čtyřleté
volební období a na letošní členské schůzi se bude volit výbor nový. Apeluji
tímto na členy, aby popřemýšleli o vhodných kandidátech na tyto pozice.
Ráda bych poděkovala stávajícím členům výboru za práci během celého
volebního období a členům TJ Sokol Lubník, kteří nabídli pomocnou ruku.
V neposlední řadě bych velice ráda pozvala všechny občany a zejména
ty
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zastavili na členské schůzi, která se uskuteční během prosince. Bližší
informace budou uveřejněny na webu obce a na obecních vývěskách.
Je v zájmu nás všech tuto organizaci udržet, protože je zaměřena na děti,
kterých se v Lubníku rodí opravdu hodně a tím pádem má naše snažení
smysl.
Přeji Vám všem krásné a v pohodě prožité Vánoce a mnoho zdraví
do nového roku.

TJ Sokol Lubník
Eliška Čapková
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Pozvánka
na Tříkrálový koncert
v místním kostele
svatého Petra a Pavla
Farní úřad Lubník a Obecní úřad
Lubník Vás všechny srdečně zve
na Tříkrálový koncert. Vánoční písně Vám zazpívá Schola Gaudium
Svébohov pod vedením pana Josefa Hrocha. Koncert se bude konat
8. ledna od 15:00 hodin v místním kostele svatého Petra a Pavla.
Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a poslechnout si příjemné
melodie.
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