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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 09.10.2019
 Usnesení č. 35/2019 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem
zápisu Hanu Brejšovou a Jakuba Karla a zapisovatelkou Radku
Karlovou.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 36/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program
zasedání dne 09.10.2019.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 37/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 04.09.2019.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 38/2019 Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo se
„Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ DSO Mikroregion
Severo-Lanškrounsko ze dne 20. 12. 2012 a dodatky č. 1, 2 a 3 k této
smlouvě.
Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě
o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, mezi obcemi
Albrechtice, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Dolní Čermná, Horní Čermná,
Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Ostrov, Petrovice, Verměřovice,
Výprachtice a obcemi Lubník a Žichlínek, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jehož předmětem je přistoupení obcí Lubník a Žichlínek do
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
s účinností od 01.01.2020, a rozhodlo jeho uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
3
www.lubnik.cz
20.12.2019 * ročník XVIII * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh Stanov Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jež jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení a současně přílohou a součástí Smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20. prosince 2012,
ve znění pozdějších dodatků, a vyslovuje s nimi souhlas.
Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje starostu obce k podpisu těchto
stanov.
Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje Mgr. Martina Prokopa Totuška,
nar. 12.09.1985 bytem Lubník 50, 563 01 Lanškroun, k zastupování
obce v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 39/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo směnu
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, 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,
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
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Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Rozdíl 26 m2
mezi směňovanými pozemky uhradí obec žadateli, a to za cenu v místě
obvyklou, tj. 50 Kč za 1 m2, celkem 1.300 Kč.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 40/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej
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, za cenu 3.950 Kč.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 41/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr
prodeje pozemků p. č. 975/2 – zahrada, o celkové výměře 174 m2 a p. č.
697/20 – zahrada, o celkové výměře 47 m2, nacházející se
v katastrálním územní Lubník, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 42/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové
opatření č. 8 k rozpočtu obce na rok 2019
o navýšení výdajů ve výši 60.000 Kč v paragrafu 6171 – činnost
místní správy;
o snížení výdajů ve výši 60.000 Kč v paragrafu 3631 – veřejné
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osvětlení.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 43/2019 Zastupitelstvo obce Lubník souhlasilo
s bezúplatným převodem pozemků p. č. 138/9, 138/10, 138/11, 518/7
a 576/5 v k. ú. Lubník od Státního pozemkového úřadu České republiky.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 44/2019 Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV.
odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého zákona mimo
režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele zahradního traktoru,
kterým je firma ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. se sídlem Klášterec nad
Orlicí 120, IČO: 60917598, dle cenové nabídky z výběrového řízení.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
 Usnesení č. 45/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 9 k rozpočtu obce na rok 2019
o navýšení výdajů ve výši 129.408 Kč v paragrafu 3745 – péče
o vzhled obce a veřejnou zeleň, v položce 6122 – stroje,
přístroje, zařízení;
o snížení výdajů ve výši 129.408 Kč v paragrafu 1039 – lesní
hospodářství, v položce 6122 – stroje, přístroje, zařízení.
Výsledek hlasování: 7x PRO
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VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.12.2019
 Usnesení č. 46/2019 Zastupitelstvo obce Lubník určilo
ověřovatelem zápisu Elišku Čapkovou a Karla Šilara a zapisovatelkou
Radku Karlovou.
Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková)
 Usnesení č. 47/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program
zasedání dne 16.12.2019.
Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková)
 Usnesení č. 48/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 09.10.2019.
Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková)
 Usnesení č. 49/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej
pozemku p. č. 975/2 – zahrada, o výměře 174 m2 a p. č. 967/20 –
zahrada, o výměře 47 m2, nacházející se v katastrálním území Lubník,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za cenu 11.050
Kč.
Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková)
 Usnesení č. 50/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje
rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu obce na rok 2019
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navýšení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 2321 –
odvádění a čištění odpadních vod, v položce 5169 – nákup
ostatních služeb;
snížení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 3639 – komunální
služby a územní rozvoj, v položce 6130 – pozemky.

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková)
 Usnesení č. 51/2019 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo o uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie,
ve znění dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková)
 Usnesení č. 52/2019 Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo
se Stanovami Svazku obcí Lanškrounsko ve znění dodatku č. 1, zejména
s čl. XI. „Vznik a zánik členství ve svazku, majetkové vypořádání“.
Zastupitelstvo obce Lubník projednalo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů návrh na ukončení členství obce Lubník ve Svazku obcí
Lanškrounsko, IČ: 70902640, se sídlem Lanškroun-vnitřní město, nám. J.
M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, a ukončení členství schvaluje k 31. 12.
2019.
Zastupitelstvo obce Lubník ukládá starostovi obce, aby v souladu s čl. XI
výše uvedených Stanov doručil nejpozději do 31.12.2019 k rukám
předsedy Svazku obcí Lanškrounsko písemnou výpověď obce z členství
ve svazku, účinnou od 1.1.2020.
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Výsledek hlasování: 5x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Karlová), 1 x NEPŘÍTOMEN
(Čapková)
 Usnesení č. 53/2019 Zastupitelstvo obce Lubník vydalo Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění dle
přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 54/2019 Zastupitelstvo obce Lubník vydalo Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve znění dle přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 55/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje plán
inventur k provedení inventarizace majetku a závazků obce Lubník na
rok 2019, ve znění dle přílohy č. 5.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 56/2019 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo
poskytnout dotaci ve výši 60.000 Kč Petře Koutné, Krasíkov 43,
Lanškroun, IČ 75272911, na provoz obchodu se smíšeným zbožím
a uzavřít příslušnou veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 6.
Výsledek hlasování: 7x PRO
 Usnesení č. 57/2019 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo
předložený návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2020.
Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje:
o rozpočet obce Lubník na rok 2020 dle přílohy č. 7, který
počítá:
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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 s celkovými příjmy: 6.360.000,-- Kč
 s celkovými výdaji: 8.360.000,-- Kč
o zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí
435.589,-- Kč
o závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2020 dle přílohy
č. 8.
Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude
pokryt přebytky z minulých let.
Výsledek hlasování: 7x PRO

PŘISTOUPENÍ OBCE K DSO MIKROREGIONU SEVERO-LANŠKROUNSKO
Obec Lubník od 1. ledna 2020 přistupuje
k Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko.
Předmět
činnosti
svazku je mimo jiné koordinace mezi obecní
spolupráce,
ochrana
a
prosazování
společenských zájmů členských obcí,
projektové a dotační poradenství nebo výkon funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů. Mezi dosavadními členskými obcemi jsou
Albrechtice, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Dolní Čermná, Horní Čermná,
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Ostrov, Petrovice, Verměřovice
a Výprachtice. Novou členskou obcí kromě Lubníka se stane i Žichlínek.
Předsedou svazku je Petr Helekal (starosta městyse Dolní Čermná),
manažerkou svazku Mgr. Lenka Bártlová. Na prosincovém
zastupitelstvu byl schválen odchod z DSO Lanškrounska, kde působila
obec Lubník doposud.

OPRAVA CESTY U ŠUBRTOVÝCH
Rekonstrukce cesty k Šubrtovým a výstavba nové cesty nad
novostavbami byla pozastavena. Vodoprávní úřad vydal negativní
stanovisko ke zpracovanému projektu z důvodu špatného nakládání
s povrchovými vodami. Hledání kompromisů pokračovala v řešení
úprav rekonstrukce tak, aby byla zachována podmínka zasakování.
Momentálně se pracuje na úpravě projektu s plánovanou realizací
na jaře 2020. Nevyužité finanční prostředky z rozpočtu 2019 budou
zapojeny v rozpočtu na rok 2020. S ohledem na úpravy projektu na se
však předpokládá zvýšení nákladů.

KONTROLA LUBNICKÉHO POTOKA
Za účasti vodoprávního úřadu (p. Kohout, Ing. Šebrle), správce toku
(p. Březina, Povodí Moravy, s. p.) a zástupců obce proběhla dne
01.11.2019 od 9:00 - 10:30 hod v intravilánu obce Lubník povodňová
prohlídka, která měla stanovit případné závady či nedostatky zvyšující
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
11
www.lubnik.cz
20.12.2019 * ročník XVIII * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
povodňové nebezpečí v obci ze strany vodního toku Lubnický potok
(IDVT 10191691) a jeho bezejmenných přítoků (IDVT 10191810,
10187333). V dílčích úsecích vodního toku byly shledány nedostatky
zejména v případě dřevin vyrůstajících v průtočném profilu koryta
vodního toku, v uskladnění různých materiálů (stavební, biologický)
v manipulačním pásmu vodního toku, v přímém vypouštění odpadních
vod do vodního toku nebo v nekapacitních objektech cestních
propustků. Obec provede v nejbližším mimo vegetačním období, po
dohodě s majitelem pozemku a odsouhlasení OOP Lanškroun, údržbu
břehového porostu v horní části obce a dále provede zkapacitnění
zazemněných úseků vodního toku (zejména úsek u domu paní
Dostálové).

NOVÝ VELITEL JSDH LUBNÍK
Novým velitelem zásahové jednotky hasičů v Lubník se stal Martin
Langr a nahradil tak Miroslava Šilara, který ze své funkce odstoupil. Pan
Langr není v zásahové jednotce žádným nováčkem. Své zkušenosti zde
jako řadový hasič sbírá od roku 2001. Disponuje osvědčením odborné
způsobilosti velitele V-40. Domníváme se, že je vhodným kandidátem
na tuto funkci z důvodu své přirozené autority a schopnosti řídit
kolektiv. Nejen, že se zajímá o dění v obci, ale aktivně se zapojuje
do pořádání kulturních nebo společenských akcí. Vnímáme ho jako
zdatného prostředníka mezi zásahovou jednotkou a obcí. Přejeme mu,
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aby své teoretické poznatky nemusel přenášet do praxe. Zároveň
děkujeme panu Šilarovi za dosavadní vykonanou práci.

PROVEDENÉ KONTROLY
Dne 26. září se uskutečnila povinná prověrka bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci ve všech obecních pracovištích a objektech. Bylo
zjištěno, že se vyskytují závady u vstupních schodů do obecního úřadu
a schodech do 1. patra obecního úřadu a kulturního domu z důvodu
chybějícího osazení zábradlovým madlem. Další požadavky předpisu
byly splněny.
Dne 30. září se na obecním úřadě uskutečnila kontrola z Finančního
úřadu pro Pardubický kraj. Předmětem kontroly bylo zjištění
skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení
odvodu rozpočtové kázně dle zákona u dotace poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na základě Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze dne 14.08.2008 na akci 4 TI Lubník
(p. p. č. 301/1, 896/1 v k. ú. Lubník) – zasíťování pod rodinnými domy.
Byly prověřeny podmínky pro použití dotace, tj. dodržení termínu pro
ukončení následné výstavby nových rodinných domů. Kontrolou nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně. Dle následného sdělení od MMR
byly potvrzeny splnění podmínek Podprogramu podpory výstavby
technické infrastruktury pro rok 2008 a akce ze strany MMR
je považována za definitivně ukončenou.
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Dne 16. října se uskutečnil dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2019
vedený pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje. Výsledkem
přezkoumání části kalendářního roku byl závěr, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Dne 2. prosince se uskutečnila kontrola provedená Hasičským
záchranným sborem Pardubického kraje na dodržování zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a předpisů vydaných k jeho
provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových
situací. Kontrolou bylo zjištěno, že obec plní povinnosti stanovené
krizovým zákonem a souvisejícími právními předpisy.

NÁKUP ZAHRADNÍHO TRAKTORU
Novým pomocníkem obecních zaměstnanců se stal zahradní traktor.
Zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání rozhodlo podle Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek malého zákona mimo režim zákona
o výběru dodavatele, kterým se stala firma ŽIVA zemědělská obchodní,
a. s. se sídlem v Klášterci nad Orlicí za cenu dle výběrového řízení
ve výši 130.000 Kč.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STUDIE NA ODKANALIZOVÁNÍ
Veřejné projednávání technicko-ekonomické studie nakládání se
splaškovými odpadními vodami od zpracovatele firmy AGPOL s. r. o.
proběhlo 22. října 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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úřadu. Občané byli seznámeni s výstupy studie a využili prostor pro
zodpovězení svých dotazů. Bližší informace ke studii jsou obsaženy
v tomto zpravodaji na dalších stranách.

foto: J. Karel

ZMĚNA REVÍRNÍKA
Dosavadní funkci revírníka pro obec Lubník vykonávala Věra Sadílková
z Albrechtic. Ta na vlastní žádost ke konci roku odstupuje a ve funkci
bude nahrazena Martinem Nejezchlebem.
Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti
s odborným lesním hospodářem. Tuto funkci vykonává pro obec Lubník
právnická osoba Lesy České republiky, s. p. prostřednictvím revírníka,
který se stará o zabezpečení odborné úrovně hospodaření v lese.
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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Revírník vykonává pro vlastníka například odbornou poradenskou
činnost, instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech,
případně vyznačuje výchovné těžby či vyznačuje mýtní úmyslné těžby a
navrhuje péči o nezajištěné lesní porosty. Náklady na jeho činnost
hradí stát.

30 LET SVOBODY
Sedmnáctého listopadu se v 17 hodin a 11 minut rozezněl zvon
v kostele sv. Petra a Pavla v Lubníku jako připomínka 30 let od pádu
komunistického režimu. Obec se tak připojila k projektu
#NEZAPOMEŇME. Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda,
a abychom o ni nepřišli.

foto: M. P. Totušek, Památník 17. listopadu na Národní třídě
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KŘEST HASIČSKÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
Předposlední listopadová sobota patřila v Lubníku nejenom hasičům,
ale i všem jejich nadšencům. Před budovou hasičské zbrojnice se
odehrával křest nově zakoupeného dopravního automobilu určeného
pro výjezdy zásahové jednotky. Za účasti jednotky hasičů z Koburku,
Tatenice, Žichlínka a Lukové požehnal novému automobilu náš farář
Jaroslav Přibyl.
Pořídit hasičům dopravní automobil se rozhodlo bývalé vedení obce.
Díky úspěšně podané dotační žádosti za podpory Ministerstva vnitra
a Pardubického kraje se na základě výběrového řízení uskutečnila
koupě hasičského dopravního automobilu Ford Transit s výkonem 96
kW a pohonem všech kol. O dodání se postarala firma TECHSPORT,
s. r. o. z Brna, která se zabývá přestavbou vozidel na hasičské vozy.
Z vysoutěžené ceny ve výši 1.139.820 Kč (vč. DPH) přispělo
Ministerstvo vnitra České republiky částkou 450.000 Kč a Pardubický
kraj částkou 300.000 Kč, zbylé finanční prostředky hradila obec
ze svého rozpočtu.
Hlavní funkcí nového automobilu je zejména přeprava jednotky
na místo případného zásahu. Dopravní automobil má 9 míst k sezení,
je na něm namontováno výstražné světelné zařízení a výstražné
zvukové zařízení s funkcí megafonu. Obsahuje další základní vybavení
jako např. požární světlomet, přenosné hasicí přístroje nebo ruční
radiostanici.
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foto: R. Karlová
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REKONSTRUKCE KANCELÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU
V listopadu
byla
ukončena
rekonstrukce
prostor
kanceláře
obecního
úřadu.
Provizorní fungování úřadu v kanceláři
starosty (menší zasedací místnosti)
tak trvalo necelé čtyři měsíce.
Provedena byla nová elektroinstalace,
omítky,
snížení
stropu
sádrokartonovým
podhledem,
výmalba, výměna podlahy, instalace
nového osvětlení a montáž nábytku
na míru. Věříme, že celková investice
ve výši 205.156 Kč udělala z prostor
obecního
úřadu
reprezentativní
prostor.
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foto před a po: R. Karlová
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo
na území obce Lubník.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušeného kalendářního
roku.
Výše poplatku na rok 2020 činí (nová výše od 01.01.2020):
-

100 Kč za jednoho psa,
150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo
bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní
symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa.
Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů, která byla schválena na prosincovém
zasedání zastupitelstva s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Od 01.01.2020 je platná Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Dle této vyhlášky je pro rok 2020 zachována výše sazby za poplatek
komunálního odpadu, a to 450 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný
jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která
v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická
osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další
osvobození jsou uvedena v Čl. 6 vyhlášky.
Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo
bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní
symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob,
za které je poplatek hrazen. Při převzetí lepícího štítku na popelnice
pro rok 2020 prosíme odstranění původního štítku.

Výpočet sazby poplatku pro rok 2020:
Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:
a) První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí na vůli
zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní hranice ve
výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které nelze v druhé
části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady na sběr a svoz
tříděného odpadu a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu.
Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.
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b) Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů
obce předchozího účetně ukončeného kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho
poplatníka. Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2018, které byly
ve výši 124.284 Kč děleno 338 (323 osob s pobytem na území obce +
15 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 365 Kč. Z této
částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 200 Kč stejně
jako v minulém roce, rozdíl částky doplácí obec.
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Svozový plán obce na rok 2020 je vložen v listinné podobě do
prosincového zpravodaje.

KÁCENÍ A OŘEZ STROMŮ V MAJETKU OBCE
V polovině prosince bylo provedeno skácení nebezpečné vrby a dojde
ke skácení staré hrušky v parku za úřadem v rámci revitalizace parku.
Z dendrologického průzkumu v rámci studie zahrady vyplývá, že vrba
byla v náklonu, byly detekovány trhliny, zlomy v koruně, rozsáhlé
hniloby kmene i koruny. Hruška je téměř suchá s rozsáhlou hnilobou
báze. V příštím roce by mělo dojít k odlehčení ovocných stromů –
zdravotní řezy a skácení zeravu západního (túje) z důvodu defektního
větvení. Pokácené stromy budou nahrazeny náhradní výsadbou, na
kterou chce obec využít výzvu dotačního programu Státního fondu
životního prostředí, Národního programu Životního prostředí na
podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných
prostranstvích.
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MĚŘENÍ RYCHLOSTI V OBCI
Rychlá jízda se řidičům v obci nemusí vyplatit. Zastupitelé na svém
prosincovém zasedání schválili Veřejnoprávní smlouvu o výkonu
některých činností obecní policie. Městská policie Lanškroun bude
pravidelně monitorovat vytipované prostory v obci a zaměřovat se na
ty, kteří nerespektují zákon. Vedení obce k tomuto kroku přistoupila
z důvodu zvýšení bezpečnosti na komunikacích. Vyzýváme všechny
řidiče, aby se vyvarovali rychlé jízdy a dodržovali předepsanou rychlost.

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
Rekonstrukce mateřského centra se blíží do svého finále. Probíhají
poslední obkladačské a vodoinstalační práce, po novém roce dojde
k výmalbě prostor a k umístění WC kabin. V příštím zpravodaji Vás
budeme informovat o celkové hodnotě investice včetně
fotodokumentace.
Rádi bychom se tímto omluvili všem rodičům s dětmi, kteří nemohou
tyto prostory navštěvovat v těchto chladných měsících. Můžeme je
ubezpečit, že děláme vše proto, aby byly tyto prostory co nejdříve
zpřístupněny.

UZAVŘENÍ ÚŘADU
Upozorňujeme, že 23. prosince 2019 je obecní úřad uzavřen.
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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KONTEJNERY NA PAPÍR U ČP. 5
Připomínáme, že se u čísla popisného 5 nacházejí dva další kontejnery
na papír. V případě, že budou u obecního úřadu zaplněné kontejnery,
využijte tyto.

foto: R. Karlová

KONTEJNER NA TUK
Jedlé oleje a tuky mohou občané bezplatně odevzdávat do speciálního
kontejneru na tuk, který je umístěn na sběrném místě za obchodem.
Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin,
strouhanky, apod.) je třeba slévat do plastových UZAVÍRATELNÝCH
nádob, které se nevylévají. Ideální jsou například láhve od limonád
nebo od minerálních vod se šroubovacím uzávěrem.
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foto: R. Karlová
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NOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020
Zastupitelstvo obce projednalo na prosincovém zasedání návrh
rozpočtu na rok 2020, který byl na úřední desce vyvěšen dne
27.11.2019 a sejmut z úřední desky 16.12.2019. V průběhu této doby
mohli vznést občané obce své připomínky k návrhu rozpočtu, ze strany
občanů připomínky vzneseny nebyly. Zastupitelstvo obce schválilo
rozpočet obce Lubník na rok 2020, který počítá s celkovými příjmy
ve výši 6.360.000 Kč a celkovými výdaji ve výši 8.360.000 Kč. Schodek
rozpočtu ve výši 2.000.000 Kč bude pokryt přebytky z minulých let.
Předpoklad plnění k 31.12.2019 počítá s přebytkem ve výši zhruba
2.000.000 Kč, což je způsobeno tím, že v letošním roce nebyla
realizována plánovaná oprava cesty u Šubrtů ve výši 1.200.000 Kč
a obec obdržela investiční dotaci ve výši 750.000 Kč na nákup
dopravního automobilu pro JSDH a tato dotace nebyla rozpočtována
pro rok 2019.
V roce 2020 se počítá mimo jiné s realizací opravy cesty k Šubrtovým
ve výši 1.500.000 Kč, čištění nebo prohlubování vodárny ve výši
150.000 Kč, zakoupení nových herních prvků na hřiště ve výši 80.000
Kč, první fáze zahájení rekonstrukce opravy sálu a vybudování
přístřešku na zahradu ve výši 2.000.000 Kč (položka 6121), vybudování
dvou nových sběrných míst ve výši 100.000 Kč, vybudování nového
přístupu na hřiště od obecního úřadu a ozelenění zahrady ve výši
150.000 Kč, zadání projektové dokumentace v předpokládané výši
150.000 Kč na výstavbu chybějícího chodníku od horní zastávky
po čp. 89 s předpokládanou realizací v roce 2021. Dále byla podána
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žádost na MAS Lanškrounsko na úpravu povrchu antuky a oplocení
ve výši 160.000 Kč a SZIF na výstavbu altánu u lesa v hodnotě 105.000
Kč (100% dotace).

REKONSTRUKCE SÁLU
V roce 2018 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace
na opravu obecního sálu a dne 28.11.2019 vydal MěÚ Lanškroun
společné povolení k akci „Stavební úpravy a přístavba společenského
domu v Lubníku“. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Beneš, který
se podílel na přípravě projektu opravy sálu již v roce 2009. Cena
projektové dokumentace byla ve výši 150.000 Kč (včetně prací
rozpočtáře, elektrických revizí, BOZP, apod.).
Stavební úpravy budou zahrnovat vybudování přístavby sociálního
zařízení na místě dnešních kontejnerů na papír, přípravny na ohřev
jídla, rozšíření výčepu, oprava elektroinstalace, osvětlení
a vzduchotechniky, stropu a vyztužení části podlahy u pódia, výměnu
oken. Bude vybudováno únikové schodiště směřující k vratům hasičské
zbrojnice. Předpokládají se stavební úpravy výměny vrat na druhou
stranu. Z prostoru bývalého skladu obchodu by měla vzniknout nová
garáž pro hasičský automobil. Předpokládaná cena opravy 5 mil. bez
DPH. Cena zahrnuje opravu fasády, neobsahuje náklady na pořízení
movitých věcí (stoly a židle).
Vedení obce chtělo zažádat o národní dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na Podporu obnovy a rozvoje venkova 2020. Pro následující
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rok však není vyhlášen dotační program na rekonstrukci a přestavbu
veřejných budov z důvodu uspokojení převisu žádostí z roku 2019.
Vzhledem k tomu, že tato národní dotace se těší veliké oblibě a při
udělování žádostí rozhodují dokonce desetiny bodu, rozhodlo se
vedení obce k rozfázování stavebních prací do tří let s tím, když bude
program vypsán v dalším roce, obec si podá žádost (nemohou však být
uplatněny dosavadní vynaložené náklady).
Vedení obce je přesvědčeno, že havarijní stav stropu, podlahy
a neuspokojivé hygienické podmínky sociálních zařízení, kdy muži
vykonávají potřebu na zeď, si žádají neodkladný stavební zásah.
Po dobu realizace opravy sálu budou
přesunuty společenské akce a akce pro děti
do jiných kulturních zařízení okolních obcí.
Jedny z posledních
akcí, které se
v roce 2020 ve
starém
sále
uskuteční, budou
hasičský ples a
dětský karneval.

foto: R. Karlová
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TISKOVÁ ZPRÁVA PARDUB. KRAJE
DESATERO CESTOVÁNÍ NA ŽELEZNICI
V neděli 15.12.2019 začal platit nový jízdní řád. Největší změny
v železniční dopravě nastaly v regionální dopravě, kdy v některých
krajích začali působit soukromí dopravci. Novinkou je změna systému
jízdenek. Pro lepší přehlednost zpracoval Pardubický kraj „Desatero
cestování na železnici“ – informační materiál pro všechny občany
k cestování na železnici v Pardubickém kraji.

Důležité otázky a odpovědi
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?


České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou
tratí 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický
Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice)



LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw),
024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr)
a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice).

2) Co se změní pro cestující?


Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází
k žádným změnám v rámci cestování. Přestupy mezi
jednotlivými spoji jsou možné v rámci Českých drah na jednu
jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN karty, síťové
jízdenky atd.
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V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je
uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a jízdné Leo Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?


Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv
změny.



V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty
IREDO bude nutné si pořídit dvě jízdenky. Jestliže se cestující
ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté
cestující odbaven v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky.

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?


Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji (IDS IREDO):
o S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku
přestupovat mezi vlaky obou dopravců na území
Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších
vybraných úseků.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova
si zakoupí v Pardubicích přestupní jízdenku IREDO až do
Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na
kartě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku
Českých drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ústí
nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do
Lichkova.
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o Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky
obou dopravců na jednu jízdenku. Cestující si musí
zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce, a to
elektronicky nebo na pokladně nebo přímo ve vlaku.
V případě předložení jízdenky v návazném vlaku
druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez
přirážky k jízdnému.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova
si zakoupí v Pardubicích jízdenku Českých drah (tarif
IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na
navazující vlak Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do
Lichkova. V případě předložení jízdenky z předchozí cesty
z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující na své
cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez
přirážky k jízdnému.


Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak
mimo Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS IREDO):
o Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah
nebude možné cestovat na jednu jízdenku. Cestující si
musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce.
V případě předložení jízdenky v návazném vlaku
druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez
přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě může koupit
jízdenku také na pokladně Českých drah či elektronicky.
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Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy.
V pokladně dopravce Leo Express si zakoupí jízdenku
v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na
vlak dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých
drah si zakoupí jízdenku v tarifu Českých drah do Prahy.
V případě předložení jízdenky Leo Expressu z předchozí
cesty z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy
odbaven ve vlaku Českých drah bez přirážky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně
Královéhradeckého, kraje lze využít spojení v rámci IDS
IREDO – viz výše)
5) Kde najdu informace o vhodném spojení?


Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)



Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS
IREDO (www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho) nebo
stránky dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express
(www.leoexpress.com/cs).

6) Kolik stojí karta IREDO?


Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30
korun.



Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického
kraje.
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7) Je pro mne karta výhodná?


Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení
časové jízdenky, jednorázové přestupní jízdenky nebo platbu
elektronickou peněženkou, která je součástí karty IREDO.



Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří
využívají jak spoje pouze jednoho dopravce, tak cestující,
kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě také
autobusovou dopravu.

8) Kde mohu kartu pořídit?


Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově
od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová kontaktní místa a to
v Hlinsku, Chocni a Letohradu.



Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě
IREDO najdete na stránkách společnosti OREDO
www.iredo.cz

9) Kdy ji mohu využít?


V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území
Pardubického kraje.



Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve
vybraných vlacích vyšší kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových
vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na stránkách
www.oredo.cz



Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující
úseky:
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-

019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou

10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?
Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci
IDS IREDO (pro iOS i Android a také na http://iredo.online) naleznete
na webových stránkách www.iredo.info nebo na Call centru IDS IREDO
491 580 333.

Zdroj: tisková zpráva Pardubického kraje
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Cílem zpracování studie bylo předložit zástupcům obce podklad pro
rozhodování ve věci budování splaškové kanalizace a ČOV v obci a
porovnání variant likvidace splaškových vod, vyčíslení pořizovacích,
provozních a dalších vedlejších nákladů spojených s touto stavbou,
v neposlední řadě uvedení možností financování.
V územním plánu je likvidace splaškových vod navrhována realizací
splaškové kanalizace a dvou malých sídlištních ČOV o kapacitě cca 100
EO (severní část obce) a cca 200 EO (jižní část obce). Což není v souladu
s aktuálním Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, kde je likvidace
odpadních vod řešena splaškovou kanalizací a centrální ČOV na jižním
okraji Lubníka.
Studie posuzovala tři možné varianty řešení:
a) VARIANTA A - Gravitační splašková kanalizace, centrální ČOV (400 EO)
b) VARIANTA B – Gravitační splašková kanalizace, dvě ČOV (100 + 200 EO)
c) VARIANTA C – Tlaková splašková kanalizace, centrální ČOV (400 EO)

VARIANTA A - Gravitační splašková kanalizace, centrální ČOV (400
EO)
Gravitační splašková kanalizace pracuje na principu pohánění odpadní
vody gravitační silou, kde je nutný dostatečný spád stoky.
Tato varianta počítá s jednou centrální čističkou odpadních vod,
veškerá technologie bude součástí provozní budovy umístěné na
obecním pozemku v jižní části obce (tak jak určuje ÚP – p.č. 199/3).
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Maximální zatížení ČOV je dle navrhované kapacity 480 EO. Stoky do
této ČOV je možné realizovat přirozeným sklonem potrubí, kdy se
hloubka uložení kanalizace (DN – 250) odvíjí částečně od možnosti
gravitačního napojení jednotlivých nemovitostí. Předpokládaná
hloubka je 2-4 m. V některých případech by napojení muselo být
řešeno tlakově, z důvodu negativního spádu. Na celé trase vedení
stoky by byly po každých 50 m budovány revizní šachty z betonových
skruží DN 1000. Soukromá část kanalizační přípojky by byla napojena
na část veřejnou v revizní šachtě WAVIN DN 400. V ceně této
kanalizace je zohledněno, zda se jedná o výkop ve státní silnici, místní
komunikaci či nezpevněném povrchu.

VARIANTA B – Gravitační splašková kanalizace, dvě ČOV (100 + 200
EO)
Jedna nově vybudovaná ČOV (100 EO) by byla umístěna v severní části
obce (tak jak určuje ÚP – p. č. 102/1). Na tuto ČOV by byly svedeny
všechny odpadní vody ze severní části obce. V této variantě je
uvažováno rovněž se zachováním stávající ČOV u obecního úřadu (100
EO). Další nově navrhovaná ČOV se nachází v jižní části obce (tak jak
určuje ÚP – p.č. 199/3). Jedná se o další „balenou“ ČOV v tomto
případě s kapacitou 200 EO. Až na trasování a rozdělení stok na více
větví je řešení i rizika spojené s budováním gravitační kanalizace
totožné jako v předchozí variantě.
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VARIANTA C – TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, CENTRÁLNÍ ČOV
(400 EO)
Centrální způsob čištění i umístění ČOV je totožný jako u varianty A.
Samotnou tlakovou splaškovou kanalizace tvoří PE trubky o průměru
63-110 mm, které není nutno pokládat v předepsaném podélném
sklonu, ale mohou kopírovat terén (hloubka uložení je 1,5 – 2,5 m).
Tato varianta přináší výhodu realizace bezvýkopovou metodou –
řízenými protlaky. Soukromá část kanalizační sítě by byla napojena na
veřejnou pomocí plastové čerpací stanice, osazené objemovým
kalovým čerpadlem s řezacím a míchacím zařízením. Splaškové vody by
byly gravitačně odvedeny z nemovitosti do čerpací stanice, ve které by
se její obsah po dosažení spínací hladiny vyčerpal do kanalizace.
Zdrojem pro čerpadlo v čerpací stanici je elektrická energie dané
nemovitosti, náklady na elektrickou energii by potom platil vlastních
nemovitosti. Navrhovaná čerpadla nebudou mít větší příkon než 1,1
kW a denně budou celkově v chodu 10-15 min. To znamená, že denní
spotřeba el. energie pro potřeby přečerpání splaškových vod se bude
pohybovat do 0,5 kWh na jednu domácnost. Při průměrné ceně el.
energie vychází provozní náklady na cca 60 Kč/měsíc. Pro stávající ČOV
u obecního úřadu lze uvažovat s využitím jako čerpací stanice.

NÁKLADY REALIZACI A BĚŽNÝ PROVOZ
Jednotlivé varianty mají své výhody i nevýhody. Nutností v případě
gravitačních kanalizací je niveletu více zahlubovat s ohledem
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na stávající terén a možnosti připojení jednotlivých nemovitostí. Po
celé trase kanalizace je také nutné každých 50 m realizovat revizní
šachty. Tyto faktory činí realizace gravitačních variant nákladnější,
oproti variantě tlakové, u které lze využít řízené protlaky. Nevýhodou
tlakové kanalizace jsou však vyšší provozní náklady a technicky
náročnější provoz.
Varianta
ČOV
Kanalizace
Přípojky

A

B

C

6 940 973 Kč
45 936 722 Kč
6 933 195 Kč

5 421 611 Kč
43 959 583 Kč
6 933 195 Kč

6 940 973 Kč
10 022 830 Kč
11 692 500 Kč

Celkem

59 810 890 Kč

56 314 389 Kč

28 656 303 Kč

Výpočet provozních nákladů je složen ze dvou částí.
 Běžné provozní náklady na zajištění provozu kanalizace a ČOV,
kde jsou uvažovány rovněž menší dílčí opravy na technologiích.
 Náklady na financování obnovy ČOV a kanalizace. Ty zohledňují
životnost jednotlivých zařízení.
Varianta
Náklady na běžný
provoz Kč/rok
V přepočtu Kč/m3
Celkem za
obnovu Kč/rok
V přepočtu Kč/m3
Celkem Kč/rok
V přepočtu Kč/m

3

A

B

C

285 590,50 Kč

263 832,50 Kč

307 190,50 Kč

17,85 Kč/m3

16,49 Kč/m3

19,20 Kč/m3

791 050,34 Kč

679 769,33 Kč

1 058 195,48 Kč

49,44 Kč/m3

42,49 Kč/m3

66,14 Kč/m3

1 076 640,84 Kč

943 601,83 Kč

1 365 385,98 Kč

67,29 Kč/m

3

58,98 Kč/m
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Možnosti financování rozsáhlé a finančně náročné realizace kanalizace
je pro obec bez dosažení dotačních titulů nemožné, vzhledem k výši
cen realizace. Dotační tituly jsou vypisovány Ministerstvem životního
prostředí (MŽP) a Ministerstvem zemědělství (MZE). Dotace obou
těchto institucí bývají vyhlašovány 1x ročně na podzim.
Dotace od MŽP ve výši příspěvku maximálně do výše 63,75 %
celkových uznatelných nákladů. Maximální výše poskytnuté dotace na
projekt je 50 000 000 Kč. Tento dotační titul je možné kofinancovat
krajskými dotacemi. Mezi uznatelné náklady patří např. projektová
dokumentace, autorský a technický dozor, výdaje na nákup
nemovitostí.
Dotace od MZE ve výši příspěvku maximálně do výše 65% celkových
uznatelných nákladů. Žadatelem může být obec do 1 000 EO. Dotační
titul je možné kofinancovat krajskými dotacemi, příjemce je však
povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši min. 20%
uznatelných nákladů.
Další možností jsou dotační tituly vypisovány Pardubickým krajem.
Získání a zapojení těchto titulů je však nutno řešit individuálně
jednáním se zástupci Kraje.

Zdroj: Technicko-ekonomická studie zpracovaná v září 2019 firmou AGPOL,
s. r. o., Jungmannova 153/12, Olomouc, vypracoval Ing. Jakub Feltl, Ph.D.,
informace ze studie zpracoval J. Karel
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HRNČÍŘSKÝ JARMARK V KUNŠTÁTU 14.09.2019
Každý rok klub důchodců pořádá dva
zájezdy. Jeden na jaře a druhý
na podzim. Letos jsme navštívili 14.
září město Kunštát, kde se konal
Hrnčířský jarmark. Autobus jsme
spoluobčany z Lubníka neobsadili
(i když bychom rádi), a tak se k nám
připojili přátelé z Tatenice, Krasíkova a
Žichlínka. Na jarmarku bylo k zhlédnutí
i k zakoupení velké množství keramiky
a proutěného zboží. Bylo možné
zakoupit i česnek, což nás příjemně
překvapilo. Pořadatelé měli zajištěno bohaté občerstvení a bylo také
postaráno o zábavu. Na pódiu se
střídaly kapely, které hrály jak
dechovku, tak různé žánry moderní
hudby. Počasí se nám vydařilo, slunce
hřálo celý den. Myslím, že byli všichni
účastníci zájezdu spokojeni a těšíme se
na další zájezd. Rádi bychom touto
cestou poděkovali paní Marii Janské,
která vše vždy naplánuje a zařídí.
Vlasta Molzerová, foto: M. Janská
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BESEDA S DŮCHODCI ANEB JAK JSME SI ZAHRÁLI NA ŠKOLU
V sobotu 12. října 2019 jsme byli pozvaní obecním úřadem
na každoroční posezení. Pan starosta nás v úvodu seznámil
s hospodařením obce a plány na rok příští. Poté jsme přivítali paní Mgr.
Evu Vetchou, která pracuje jako učitelka a speciální pedagog. Názorně
nám předvedla hodinu dějepisu tak, jak probíhá hodina dějepisu
dnešních dnů. Všichni jsme
si oprášili své vědomosti
o Marii Terezii, bylo to
opravdu
zajímavé
a ukázková hodina v tomto
podání se nám velice líbila.
Následovalo
výborné
občerstvení a pak již svižně
spustila harmonika pod
taktovkou
mladého
a sympatického pana Jiřího
Kleina. Společně jsme si
zazpívali a domů jsme
odcházeli
s
pocitem
příjemně
stráveného
odpoledne. Přejeme si,
abychom se ve zdraví zase
příště všichni sešli.
Miluše Kubíčková, foto: M. Janská
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POSVÍCENSKÉ DOZVUKY V DOLNÍ ČERMNÉ
V úterý 12.11.2019 jsme využili
pozvání od klubu důchodců z Dolní
Čermné a vypravili se k nim na
lidovou veselici. Sešli jsme se v
místní Orlovně společně se seniory
okolních obcí, jako vždy v hojném
počtu. Čekalo na nás výborné
domácí občerstvení. Koláče a
zákusky ke kafíčku a kdo měl chuť i
něco ostřejšího. K tanci i poslechu
hrála nám již známá Svatebčanka.
Vystoupily také místní seniorky s
novými tanci na písně Karla Gotta.
Je obdivuhodné, co zvládne nacvičit
skupina šikovných „děvčat“. Všichni
jsme čekali netrpělivě na tombolu,
nakonec jsme vyhráli všichni. Setkání
jsme zakončili výbornou večeří, také z
domácí kuchyně místních. Věřím, že se v
Dolní Čermné všem líbilo a budeme se
těšit na příští setkání.
Jaroslava Fischerová, foto: M. Janská
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KLUB DŮCHODCŮ
VÁNOCE MÁM NEJRADĚJI
„Vánoce mám nejraději,

to jsme všichni spolu.
To se nikdo nemračí,
času máme horu.
Vánoce mám nejradši,
jsou to pěkné svátky,
táta má čas na vláčky,
máma na pohádky…..“
to je úryvek z básně Jitky Dolejší a vystihuje vánoční atmosféru v našich
domovech. Náš klub důchodců se schází každoročně v adventním čase
a tak trochu s předstihem si vychutnáváme sváteční chvíle. Spousta
jídla, veselého povídání a krásných dárků, na které se těšíme však
nejsou to nejdůležitější…Nejdůležitější je přece to, že se rádi sejdeme
a jsme tam všichni spolu.
Letos jsme si nadělili ještě další dárek
v podobě vánočního koncertu Hany a
Petra Ulrichových v Lanškrouně. „Bylo
to opravdové pohlazení po duši“ –
vyjadřovali se mnozí po skončení
koncertu. A já se k nim ráda přidávám.
Tak šťastné a veselé !!!
Marie Janská, foto: M. Janská
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3. ROČNÍK DRAKIÁDY
Dne 6. října 2019 se
v Lubníku na fotbalovém
hřišti konal již 3. ročník
drakiády. První dva ročníky
byly z hlediska počasí velmi
vydařené, svítilo sluníčko, na
nebi ani mráček a foukal
pěkně čerství vítr. Tento
ročník jsme na tak ideální
podzimní
počasí
štěstí
neměli, a tak se akce musela
o den posunout. Nakonec se
počasí umoudřilo, jen ten
vítr ne a ne foukat. Došlo
tedy na vytříbenou techniku,
vytrvalost rodičů a rychlý
běh. Komu se podařilo draka
dostat na úroveň korun
stromů, tak tam už přece
jenom foukalo o trochu více
než dole na zemi a drak se
tak na nebi udržel. Součástí
odpoledne bylo vyhodnocení soutěže o draka „krasavce, letce a
povaleče“. Konečné slovo měla spravedlivá porota, která vše bedlivě
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sledovala dalekohledem, a tak jí nic
neuniklo. Vítězové z každé kategorie byli
odměněni diplomem a sladkým balíčkem.
Nejkrásnějším drakem se stal pruhovaný
krasavec výroby, kteří byli zvlášť oceněni
za nápad, kreativitu a píli. Když byly
všechny děti unavené, sešly se společně
s rodiči u výborné ovocné vafle se
šlehačkou a měly dobrý pocit z aktivně
stráveného odpoledne.
Eliška Čapková, foto: E. Čapková

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Všichni známe tu populární písničku „Jednou v roce na Vánoce….“ a tak
my také zase jednou v roce před Vánoci uspořádali pro děti vánoční
dílničky a na jejich konci jsme společně odpočítali rozsvícení vánočního
stromu v parku před obecním úřadem. Akce je to čím dál tím
oblíbenější, jak nám napovídá každým rokem stoupající počet
prodaných párků v rohlíku. Dokonce jsme již museli celé dílničky
stěhovat z obecního úřadu na velký sál, abychom se zde všichni pěkně
vešli a měli i místo se posadit a popovídat si při dobrém punči,
svařeném vínu a nesmíme také zapomenout na výborné cukroví, které
pro nás členky Sokola napekly. Dílo se nám opravdu dařilo a děti se
zabavily na celé dvě hodiny výrobou krásných a nápaditých vánočních
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ozdob, které si také odnesly domů. To
byste nevěřili, co máme v Lubníku
nadaných zpěvaček a kolik dětí umí
nejrůznější básničky. A víte co je na tom
nejlepší? Že se nám to vůbec nebojí
předvést a to rovnou do mikrofonu.
Společně jsme pak adventní čas přivítali
písněmi Vánoce, Vánoce přicházejí,
Rolničky a koledou Byla cesta, byla
ušlapaná. No a na závěr už jen dětmi
zbožňované prskavky a pak už jen
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 a svítí!!!!
Eliška Čapková, foto: R. Karlová, I. Langrová
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CO NÁS ČEKÁ

Ve dnech
1. – 14. ledna 2020
bude opět probíhat Tříkrálová sbírka

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Farní úřad Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou
na Tříkrálový koncert v místním kostele svatého Petra a Pavla

v neděli 5. 1. 2020 od 14:30 hod.
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HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů v Lubníku pořádá

v pátek 31. 1. 2020 od 20:00 hod
tradiční hasičský ples na místním sále.
K tanci a poslechu zahraje kapela NOA
Všichni jste srdečně zváni
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