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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
 

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12.05.2021 

• Usnesení č. 19/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu 

Hanu Brejšovou a Jakuba Karla a zapisovatelem Martina P. Totuška. 

        Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 20/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 12.05.2021.  

        Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 21/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.03.2021.  

        Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 22/2021: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje 

pozemku p. č. 166 – ostatní plocha, o celkové výměře 311 m2 v k. ú. Lubník 

dle přílohy č. 2.  

        Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 23/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje 

pozemku p. č. 187/1 – zahrada, o celkové výměře 878 m2 v k. ú. Lubník 

dle přílohy č. 3. 

       Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 24/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 6 k rozpočtu obce na rok 2021: 

o navýšení výdajů ve výši 850.000 Kč v paragrafu 2212 – silnice, v 

položce 6121 – budovy, haly, stavby; 

o 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 
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• Usnesení č. 25/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny 

díla „Rekonstrukce MK cesta u Šubrtů“ o vícepráce v hodnotě 771.122,24 

Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 30.09.2020 s podstatnými náležitostmi dle předloženého 

návrhu v příloze č. 4. 

       Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 26/2021: Zastupitelstvo obce Lubník zrušilo usnesení 

Zastupitelstva obce Lubník č. 16/2021 ze dne 17.03.2021. 

        Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 27/2021: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo podle článku 

IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 

režim zákona o výběru dodavatele sadebního materiálu k akci 

„Regenerace zeleně v intravilánu obce Lubník“, kterým je firma Ovocné  

a okrasné školky s.r.o., Dobrovského 1158, 563 01 Lanškroun; IČO: 

64802825 dle cenové nabídky z výběrového řízení. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 28/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu  

o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje  

za účelem poskytnutí neinvestiční dotace na provoz obchodu ve výši 

76.860 Kč dle přílohy č. 5. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 29/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu  

o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za  
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účelem poskytnutí investiční dotace na akci „Rozšíření veřejného 

osvětlení“ ve výši 100.000 Kč dle přílohy č. 6. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 
 

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.06.2021 

• Usnesení č. 30/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu 

Elišku Čapkovou a Karla Šilara a zapisovatelem Martina P. Totuška. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 31/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 16.06.2021.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 32/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.05.2021.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 33/2021: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku  

p. č. 187/1 – zahrada, o celkové výměře 878 m2 v k. ú. Lubník panu M.T., 

bytem xxx, za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 s připočtením nákladů obce 

spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní 

smlouvy.   

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x ZDRŽEL SE (Karel, Karlová) 

• Usnesení č. 34/2021: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh 

závěrečného účtu obce Lubník za rok 2020 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2020 a souhlasilo s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 
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• Usnesení č. 35/2021: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s vyhláškou  

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek, projednalo a schválilo účetní závěrku obce 

Lubník, Lubník 94, Lanškroun, IČO: 00279196 sestavenou k rozvahovému 

dni 31.12.2020 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka 

v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2020 poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 36/2021: Zastupitelstvo obce Lubník se v souladu s ust. § 39 

odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, seznámilo se schváleným 

závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko za rok 2020, a to včetně zprávy nezávislého auditora  

o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za tentýž rok. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 
 

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 07.07.2021 

• Usnesení č. 37/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu 

Radku Karlovou a Karla Šilara a zapisovatelem Martina P. Totuška. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 38/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 07.07.2021.  

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 39/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.06.2021.  
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Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 40/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 8 k rozpočtu obce na rok 2021: 

o navýšení výdajů ve výši 230.000 Kč v paragrafu 2310 - pitná voda,  

v položce 6121 - budovy, haly a stavby; 

o 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 

účtech.   

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 41/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 9 k rozpočtu obce na rok 2021: 

o navýšení výdajů ve výši 146.000 Kč v paragrafu 2212 - silnice,  

v položce 6121 - budovy, haly a stavby; 

o 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 

účtech. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 42/2021: Zastupitelstvo obce Lubník chválilo rozpočtové 

opatření č. 10 k rozpočtu obce na rok 2021: 

o navýšení výdajů ve výši 97.000 Kč v paragrafu 3633 - výstavba  

a údržba inženýrských sítí, v položce 6121 - budovy, haly a stavby; 

o snížení výdajů ve výši 97.000 Kč v paragrafu 3639 - komunální 

služby, v položce 6121 - budovy, haly, stavby.  

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 43/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo pořadí 

veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční hřiště – Lubník“: 

1. S-Vision s.r.o., Staňkov 16, 507 82 Pecka; IČO: 04474694, 
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2. Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín; IČO: 

25560191, 

3. Merat s.r.o., Zahradní 1069, 687 51 Nivnice; IČO: 04817711, 

 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností 

S-Vision s.r.o., Staňkov 16, 507 82 Pecka; IČO: 04474694 na realizaci akce 

„Multifunkční hřiště – Lubník“. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 44/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 

Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim 

zákona rozhodlo o výběru zhotovitele „Vrtaná studna na ppč. 2127, k. ú. 

Lubník“, kterým je společnost Calda s.r.o., Lidická 1147, 563 01 Lanškroun; 

IČO: 03749118, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu 

obce k uzavření smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 45/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 

Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim 

zákona rozhodlo o výběru zhotovitele projektové dokumentace 

„Rekonstrukce místních komunikací“, kterým je Ing. Jiří Poláček – 

Projektová činnost ve výstavbě, Jamné nad Orlicí 309, 561 65;  

IČO: 01427121, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu 

obce k uzavření smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 46/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu  

o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení  
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k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly, 405 02 Děčín; IČO: 24729035, (číslo: 21_SOBS01_4121806732). 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE „U ŠUBRTŮ“ 

Náročná, komplikovaná a drahá. Tak by se dala specifikovat rekonstrukce 

cesty s pracovním názvem „U Šubrtů“. Po osmi letech usilování, třech letech 

aktivitního vyjednávání a sedmi měsících realizace je konečně hotovo.  

V roce 2018 přijalo nové vedení obce úkol rekonstruovat úsek místní 

komunikace p. č. 948 a 701/10 za své. Bylo zadáno zpracování projektové 

dokumentace u projektanta a autorizovaného technika pro dopravní stavby 

Petra Slezáka z firmy PROJEKCE s.r.o. Šumperk s tím, že by se rekonstrukce 

mohla rozšířit i o úsek podél novostaveb p. č. 700/1 a 946/5. Po dokončení 

projektu bylo zažádáno o vydání stavebního povolení. Celá akce však byla 

pozdržena negativním stanoviskem Odboru životního prostředí Městského 

úřadu v Lanškrouně z důvodu nedostatečného zadržování vody v krajině.  

Po úporném a opakovaném vyjednávání s příslušným odborem došlo ke 

kompromisnímu řešení, na kterém se podílel již nový projektant Petr 

Studený, DiS. ze Žichlínka. Část projektové dokumentace „SO 301 – 

Prodloužení stávající stoky dešťové kanalizace“ byla upravena.  

V září 2020 rozhodlo Zastupitelstvo obce Lubník o výběru dodavatele 

rekonstrukce cesty dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu mimo režim zákona, kterým se stala firma MADOS MT s.r.o. 

z Kostelce nad Orlicí s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.165.968,72 Kč bez 

DPH.  

Začátkem listopadu 2020 bylo předáno staveniště a zahájena první část 

rekonstrukce, a to řešení odvodu dešťových vod. Dešťové vody jsou 

z povrchu vyspádovány do retenčního příkopu a dvou zatravněných příkopů. 

Retenční příkop, kromě odvodnění navržené komunikace, slouží jako prvek 
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k zachycení případných splachů z obhospodařujících polností nad 

komunikací. Dno příkopů je sestaveno z kaskády hrázek zajišťující opatření 

pro zadržení vody. V případě naplnění kapacity jsou příkopy vybaveny 

bezpečnostními přelivy do kanalizace. Současně jsou některé úseky 

komunikace svedeny do povrchových odvodňovacích prvků s přípojkami do 

dešťové kanalizace vybavení retencí se škrtícím profilem  

a bezpečnostním přelivem. Kanalizace je ukončena napojením do stávající 

jednotné kanalizace.  

Dne 23.11.2020 byly provedeny statické zkoušky v horním (zcela nově 

budovaném úseku) a v prostoru pod panely s negativním výsledkem – 

únosnost podloží byla hodnocena jako neměřitelná. V úsecích bez sítí se 

provedlo sanování pláně směsným anorganickým pojivem (vápnem) 

v tloušťce 300 mm. V místech, kde se z důvodu nedostatku prostoru sanace 

vápnem nedala uskutečnit (v úsecích se sítěmi), se sanovalo vrstvou  

ze štěrkodrtě.  Toto opatření si vyžádalo více práce ve výši 170 tis. Kč bez 

DPH. 

Dne 30.04.2021 byly provedeny statické zkoušky ve zbývajících úsecích,  

na kterých měla proběhnout pouze dílčí oprava a položena jedna finální 

asfaltová vrstva. Výsledky, kromě ½ slepé odbočky, byly opět negativní, a to 

jednak z důvodu absence dostatečných podkladových vrstev, tak i díky 

problematickému podloží (provedeny i kopané sondy). Kvůli přítomnosti sítí 

byla navržena sanace štěrkodrtí.  

Po realizaci v prvním úseku byla dne 06.05.2021 provedena kontrolní 

statická zkouška s nevyhovujícím výsledkem. Štěrkodrť byla nahrazena ve 

spodní části velkým lomovým kamenem. Následující den,  

po nedostatečných hodnotách, byla přidána další vrstva lomového kamene.  

Ve spodní části cesty se tak nachází 80 cm vrstva lomového kamene (cca 20 
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cm zatlačeno v jílu), dále 20 cm štěrkodrtě 0/125 a 10 cm štěrkodrtě 0/32. 

Ve všech úsecích jsou položeny asfaltové vrstvy tvořeny dvěma vrstvami 

z asfaltových směsí v tloušťce 50 mm a 50 mm.  

V květnu 2021 byly dokončeny stavební práce, dne 02.06.2021 byla stavba 

převzata správcem stavby, starostou obce Lubník bez zjevných vad  

a nedodělků. Vlivem víceprací byla cena rekonstrukce navýšena 

o 771.122,24 Kč bez DPH. Celková cena  

za rekonstrukci místní komunikace s DPH činí 

3.553.880,06 Kč (z toho 1.743.512,13 Kč 

uhrazeno v roce 2020). Vícepráce jsou doloženy 

protokoly o statických zatěžovacích zkouškách 

provedeny firmou Silniční laboratoř Litomyšl, 

spol s. r. o. I přesto, že se jedná o značné 

finanční prostředky navíc, je finální částka 

v úrovni nabídkových cen dalších společností, 

které se přihlásili do veřejné zakázky.  
 

Foto před: R. Karlová 

Foto po: R. Karlová 
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Foto před: R. Karlová Foto po: R. Karlová 

Foto v průběhu: R. Karlová 
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Foto v průběhu: R. Karlová Foto po: R. Karlová 

Foto po: R. Karlová 
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DOTACE NA CESTU U ŠUBRTŮ 
Obec Lubník získala na realizaci opravy cesty U Šubrtů 

dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje za rok 

2020 ve výši 80.000 Kč.  

Obec byla také úspěšná v podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova 2021, dotačního titulu 1 – Obnova, údržba a pořízení 

obecního majetku v užívání obce z rozpočtu Pardubického kraje na akci 

„Lubník – rozšíření veřejného osvětlení“. Výše poskytované dotace je  

100.000 Kč. Předpokládá se pořízení nových solárních LED lamp venkovních 

osvětlení, které budou umístěny podél nové komunikace  

U Šubrtů do konce září 2021.  

 

SÁZÍME BUDOUCNOST 
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o dotaci 

na akci „Regenerace zeleně v intravilánu obce 

Lubník“ v rámci Národního programu Životního 

prostředí ve výzvě NPŽP 9/2019 – 5.4.A Výsadba 

stromů. Cílem dotační výzvy je zlepšení životního 

prostředí v obcích prostřednictvím výsadby stromů, 

která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného 

prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke 

zlepšení kvality ovzduší a zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení 

stromů a následné péče o ně dochází ke zvýšení zájmu občanů  

o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor.  

 

 

 

Foto: H. Brejšová 
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Spojili jsme síly s TJ Sokol Lubník a připravili akci s názvem SÁZÍME 

BUDOUCNOST aneb každý strom se počítá. Uchazeči o sázení stromů se mohli 

registrovat prostřednictvím elektronického formuláře, přes odkaz  

na Facebooku obce a TJ Sokol Lubník nebo na telefonním čísle. Celkem bylo 

vytipováno pět lokalit s výsadbou 47 stromů. O vysázení 9 habrů obecných  

na hřbitově se postarali obecní zaměstnanci, dalších 38 stromů vysázeli sami  

občané, a to v lokalitě u hřbitova (6x javor klen), v parku (21 stromů – lípa 

malolistá, střemcha obecná, dub letní, javor babyka, jeřáb břek, štědřenec 

odvislý), v zahradě za obecním úřadem (9 stromů – švestka domácí, jabloň 

domácí, třešeň domácí, bříza bělokorá, jeřáb břek, jeřáb muk, javor babyka) 

a u drobné sakrální stavby za čp. 5 (2x lípa malolistá).  

Výběr sazenic stromů včetně umístění a věkové struktury nebyl náhodný. 

Samotná žádost o dotaci byla podmíněna zpracováním odborného posudku 

osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské 

tvorby či lesnictví. Dokumentaci regenerace zeleně v intravilánu obce Lubník 

pro nás zajišťovala paní Čížková z firmy CSpinus, s. r. o. ze Svitav.  

Sázecí akce se konala 17.04.2021. Registrovaní uchazeči obdrželi před 

samotnou akcí základní 

organizační pokyny včetně 

manuálu k výsadbě. Vzhledem 

k epidemiologickým 

opatřením byli rozdělení do 

dvou skupin – dopolední sekce 

od 9 do 11 hod. a odpolední 

sekce od 14 do 16 hod.  

Za obecním úřadem obdrželi 

materiál k sázení včetně kůlů,  Foto: R. Karlová 
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hnojiva a fixačních pásků, případně si mohli zapůjčit i nářadí k výsadbě. 

Během výsadby si mohli sázející vytvořit dřevěnou jmenovku ke stromu  

za pomocí vypalovačky nebo se občerstvit teplým čajem. Po dokončení 

výsadby obdrželi pamětní list a knihu s tématikou o stromech dle vlastního 

výběru.  

Velmi mile nás překvapil enormní zájem o sázení. Během chvíle byla 

registrace zaplněna. Protože jsme chtěli vyjít vstříc každé rodině, která se 

přihlásila, museli jsme zredukovat počty 

stromů na rodinu. Děkujeme všem, kteří se 

do akce zapojili. Také děkujeme spolku  

TJ Sokol Lubník, který připravil pamětní listy  

a zakoupil knihy.  

 

 

Foto: R. Karlová 

Foto: H. Brejšová 

Foto: H. Brejšová 
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Foto: R. Karlová Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 
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A jak vysoké byly náklady na tuto akci? Zastupitelstvo obce Lubník vybralo 

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 

režim zákona dodavatele sadebního materiálu, kterým se s ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou stal Ing. Ladislav Skalický ze Žichlínku. Ten však nebyl 

dodávku sadebního materiálu v předepsaných parametrech dodat a dle své 

cenové nabídky schopen naplnit a jeho aktualizovaná nabídka převyšovala 

druhou v pořadí obdrženou nabídku. Zastupitelstvo obce zrušilo původní 

usnesení a přijalo nové o výběru dodavatele sadebního materiálu, kterým se 

stala firma Ovocné a okrasné školky s.r.o. z Lanškrouna.  

Celkové náklady za materiál včetně závlahových vaků a sazenic činily 138.017 

Kč, cena odborného posudku a dohled do roku 2023 ve výši 48.800 Kč, z toho 

dotace je ve výši 207.000 Kč. Dokončovací a rozvojovou péči v příštích letech 

bude na sazenicích zajišťovat obec na vlastní náklady. Jedná se např. o zálivku, 

výchovný řez, hnojení, kypření, odplevelování, ochranu proti chorobám  

a škůdcům, doplňování mulče, náhradu stromku v případě jeho úhynu apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: R. Karlová 
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VÝSADBA STROMŮ PODÉL CESTY ZA ČP. 5 
 

 

Obec získala dotaci Operačního programu životního prostředí, prioritní osy  

4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 za účelem 

realizace projektu „Posílení funkčnosti krajinných prvků podél cesty  

v Lubníku“. V rámci realizace došlo k výsadbě stromořadí podél zemědělsky 

využívané cesty za čp. 5 od hospodářského stavení k lesu. Celkem bylo 

vysázeno 52 ks dřevin a 28 ks starých ovocných odrůd. Blíže jsme projekt 

popisovali v jarním zpravodaji. Realizátorem výsadby byla firma Ovocné  

a okrasné školky s.r.o. z Lanškrouna. Projektovou dokumentace s inženýrskou 

činností k projektu a s tím související technický a autorský dozor při realizaci 

zajišťovala firma CSpinus, s.r.o. ze Svitav.  

Celkové náklady za výsadbu a následnou péči jsou ve výši 379.528 Kč, z toho 

je dotace ve výši 80 % uznatelných nákladů Kč. Realizace projektu bude 

probíhat od roku 2021 – 2024. V letošním se uskutečnila výsadba, v dalších 

letech se bude jednat o náklady spojené s následnou péčí o stromy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: R. Karlová 
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OBNOVA JV A JZ ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI 
Obec úspěšně podala žádost o podporu v programu 

129 660 Údržba a obnova kulturních  

a venkovských prvků pro rok 2021 Ministerstva 

zemědělství s projektem „Obnova jihovýchodní  

a jihozápadní části hřbitovní zdi v Lubníku“ dle 

zjednodušené dokumentace Ing. A. Suchého 

z Hoštejna.  

Celkové náklady na akci, která by se měla fyzicky 

realizovat v roce 2022 jsou vyčísleny předběžně ve 

výši 300 tis. Kč (není vysoutěženo), z toho dotace činí 

200 tis. Kč. Obvod hřbitova je tvořen obvodovou hřbitovní zdí se vstupní 

bránou. Vzhledem ke stáří stavby (asi 100 let) se vyskytují na objektu závady 

v podobě lokálně rozpadlého kamenného základu, nevyplněných spár mezi 

kameny a cihlami, zatékání do zdiva v místech napojení kamenného soklu  

a užší cihelné zdi, lokálně se rozpadající přiznané cihelné zdivo a lokálně 

popraskaná keramická krytina.   Obec Lubník se bude v příštím roce pokoušet 

znovu podat žádost na opravu zbývajících dvou částí tak, aby mohly být 

opraveny hřbitovní zdi kompletně celé.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 
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PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OBCHODU 
Obec Lubník přijalo rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 

dotace „Příspěvek na provoz obchodu“. Dotace ve výši 76.860 Kč se poskytuje 

z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za účelem podpory provozu 

obchodu, a to na základě provozních nákladů předcházejícího roku. Obec 

Lubník podporuje provoz místní prodejny tím, že poskytuje na základě 

veřejnoprávní smlouvy nájemci příspěvek ve výši 60.000 Kč ročně, dále hradí 

náklady za energie a internet. V letech předchozích bylo investováno do 

pořízení vitrín, v letošním roce prozatím nejsou plánovány žádné obdobné 

výdaje.  

OPLOCENÍ ANTUKOVÉHO HŘIŠTĚ 

Během podzimu 2020 proběhla úprava povrchu antukového hřiště spočívající 

ve výměně svrchní antukové vrstvy s vysprávkou střední škvárové vrstvy. 

Obec na tuto akci obdržela dotaci z programu „Malý LEADER“ Pardubického 

kraje prostřednictvím MAS Lanškrounsko, z.s. Z tohoto programu jsme chtěli  

Foto: J. Karel 
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zažádat i letos na opravu oplocení. Vzhledem k omezeným finančním 

prostředkům v souvislosti s onemocněním COVID-19, Pardubický kraj 

všechny žádosti nepodpořil v plném rozsahu. Obec se rozhodla, že akci 

provede na vlastní náklady za pomoci obecních zaměstnanců. Cena za 

materiál byla ve výši 14.268 Kč.  

 

TJ Sokol Lubník zve všechny příznivce sportu na zrekonstruovaný antukový 

kurt, který je vhodný pro hraní nohejbalu, volejbalu, přehazované a tenisu.  

K dispozici je síť, lajnovačka, která je umístěna pod přístřeškem buňky TJ Sokol 

Lubník a náčiní na udržování kurtu. Dále je možné po předchozí tel. domluvě 

(739 599 656) zapůjčit fotbalový nebo volejbalový míč. Kurt je volně přístupný 

všem zájemcům o sport, avšak je nutné řídit se jednoduchými pravidly  

a předcházet tak poškození majetku a zdraví. Vstup na kurt je na vlastní 

nebezpečí. Žádáme každého, kdo využije kurt ke sportovní činnosti, aby před 

odchodem provedl údržbu kurtu dle návodu a uklidil veškeré náčiní! Jelikož je 

antuka přírodní materiál, je takový kurt mnohem příjemnější pro hru, ale péče 

a údržba je nutná, jedině tak nám může kurt dlouho a bez problémů sloužit. 

 

Každou neděli na hřišti probíhá od 16 hod. volejbalový zápas (kontaktní osoba 

M. P. Totušek) a od 17:30 hod. nohejbalový zápas (kontaktní osoba J. Karel).  

 

Eliška Čapková, předsedkyně TJ Sokol Lubník 

 

 

 

 
 



  
 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK                                                                            zdarma  

www.lubnik.cz 06.10.2021 * ročník XX* číslo 2-3                                   MK ČR E 22470 

 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 
 

DOKONČENÍ PROJEKTU NA CHODNÍK K HORNÍ ZASTÁVCE 
Projektová dokumentace na chodník k horní zastávce byla dokončena a byla 

rozeslána všem dotčeným orgánům. Do konce roku by měl být projekt 

připraven včetně stavebního povolení s nabytím právní moci tak, aby mohla 

být podána žádost o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Lanškrounsko, z.s., 

kde je první výzva avizována na první pololetí příštího roku.  

   

KONTROLA SZIF NA ZAHRADU U O OBECNÍHO ÚŘADU 
Dne 01.06.2021 proběhla kontrola poskytovatele dotace Státního 

zemědělského intervenčního fondu na realizaci akce „Zahrada u o OÚ“. Cílem 

bylo prověřit administraci projektu a provést fyzickou kontrolu na místě. Dle 

Protokolu o kontrole nebyly v projektu shledány nedostatky 

v kontrolovaných dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných 

v místě provedené kontroly. Po ověření způsobilosti výdajů a ověření splnění 

veškerých podmínek pro proplacení finančních prostředků byla 

poskytovatelem schválena dotace k vyplacení.  

Foto: R. Karlová 
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Foto po: R. Karlová 

Foto v průběhu: R. Karlová 
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Foto před: R. Karlová Foto po: R. Karlová 

Foto před: R. Karlová Foto v průběhu: R. Karlová 
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ČLOVĚČE, NEZLOB SE! 
Máte rádi deskové hry? My ano, proto jsme 

zbudovali za obecním úřadem hřiště na 

"Člověče, nezlob se". Přijďte ozkoušet naše 

zbrusu nové figurky. Plastové figurky jsou 55 

cm vysoké, lehké, přesto stabilní. Hra je tak 

vhodná i pro menší děti.  

 

Možnost bezplatného zapůjčení je během 

úředních hodin: PO 16 - 18, ST - 8 - 11  

a 16 - 18 nebo individuálně po dohodě se 

starostou obce na tel. čísle 724 189 791.  

 

 

 

 

Foto: M. P. Totušek 

Foto: R. Karlová 
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Foto: K. Kynická 

Foto: K. Kynická 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCE CEST 
Zastupitelstvo obce v závislosti na dokončení cesty U Šubrtů diskutovalo  

o úsecích místních komunikací čekajících na rekonstrukci a o možnostech 

podat žádost o dotaci na jejich rekonstrukci na Ministerstvu pro místní rozvoj. 

Starosta oslovil projektanty k podání cenových nabídek na projektovou 

dokumentaci pro pět dílčích úseků o celkové délce cca 540 m, které budou 

řešeny jako samostatné stavební objekty. Konkrétně se jedná o tyto úseky:  

• pozemek p. č. 872/8 o délce cca 110 m (mezi č. p. 47 a 91),  

• pozemek p. č. 947 o délce cca 120 m (k č.p. 10 a 120),   

• pozemek p. č. 896/2 o délce cca 50 m (k novostavbě RD na pozemku 

p. č. 307/1),  

• pozemek p. č. 972/1 o délce cca 130 m (kolem č.p. 28),  

• pozemek p. č. 299/3 o délce cca 130 m (na hřiště).  

Obdržel tři nabídky na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 

místních komunikací v Lubníku“. Rekonstrukce by zahrnovala pět úseků 

místních komunikací, přičemž by se ve všech případech jednalo o položení 

nové asfaltové vrstvy včetně podkladu. Nejnižší cenová nabídka  

na projektovou dokumentaci 

činí 125.000 Kč vč. DPH  

a podal ji Ing. Jiří Poláček. V 

souvislosti s tímto projektem 

vznikne dále výdaj ve výši 

zaokrouhleně 21.000 Kč vč. 

DPH týkající se geometrického 

zaměření provedené firmou 

Geodézie Lanškroun s.r.o.  

 

Foto: Mapy.cz 
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PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU p. č. 187/1 
Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p. č. 187/1 – zahrada,  

o celkové výměře 878 m2 v k. ú. Lubník za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 

stanovenou znaleckým posudkem s připočtením nákladů obce spojených 

s tímto prodejem. Kupující se zavázal uvést stavbu rodinného domu  

do užívání nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy. 

Obec aktuálně pracuje na projektové dokumentaci na zasíťování pozemku  

p. č. 2229/2 v k. ú. Lubník. Záměrem je zde vytvořit 12 stavebních parcel pro 

výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo na prosincovém zasedání roku 2020 

rozhodlo pro výběre dodavatele projektu na zasíťování, kterým se dle nejnižší 

nabídky stal Ing. Jiří Poláček z Jamného nad Orlicí. Projektová dokumentace 

není ještě dokončena, probíhají např. hydrogeologické zkoušky a jednání  

o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě.  

 
 

Foto: Možná varianta řešení od p. Poláška  
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PROKLETÍ LUBNICKÝCH ČÁPŮ 
Nebyl by to normální rok, kdyby lubničtí čápi nenavštívili záchranou stanici 

Zelené Vendolí. Tentokrát je to příběh se šťastným koncem. Dospělý čáp byl 

začátkem června nalezen ve vodní nádrži u rodinného domu. Bohužel se 

zapletl do vodních řas a nemohl se dostat ven. Se značným podchlazením byl 

odvezen do záchranné stanice. Na hnízdě zůstal druhý dospělý čáp sám se 

svými třemi čápaty. Protože pouze jeden dospělý nedokáže své mladé 

nakrmit, bylo nutné, aby jim byla potrava nabízena do hnízda, případně pod 

hnízdem. Ale jak bylo psáno výše, příběh má šťastný konec a druhý dospělý 

byl znovu vypuštěn pod hnízdem.  

O tom, že se malým čápatům daří dobře, se mohli přesvědčit ornitologové 

z Dolní Čermné, kteří provedli 28. června jejich kroužkování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Michal Nastoupil, www.birds.cz  
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Začátkem srpna bylo u čápů zpozorován trénink letu, následně v polovině 

srpna šťastný odlet z hnízda.  

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 
K 31.08.2021 byl dohodou ukončen pracovní poměr se zaměstnancem 

Pavlem Šilarem, na kterého obec čerpala dotaci z Úřadu práce. Prvotním 

záměrem bylo čerpání dotace do 30.11.2021. Dotace byla nakonec čerpána 

po období pěti měsíců na místo původních osmi.  

 

KONTROLA ÚŘADU PRÁCE  
Dne 18.09.2021 proběhla kontrola Úřadu práce Ústí nad Orlicí na ukončení 

čerpání příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Při kontrole nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky.  

Foto: Bohuslav Gronych, www.birds.cz  
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MODERNIZACE SPOLKOVÉ MÍSTNOSTI S KUCHYNÍ 
Obec Lubník byla úspěšná v podání dotace u Státního zemědělského 

intervenčního fondu na modernizaci spolkové místnosti s kuchyní v budově 

čp. 94. V rámci Programu rozvoje venkova, podprogramu Podpora provádění 

operací komunitně vedeného místního rozvoje dojde k modernizaci prostor. 

V případě spolkové místnosti bude provedena nová elektroinstalace včetně 

osvětlení, nový sádrokartonový akustický podhled, rekonstrukce parketové 

podlahy a úprava vnitřních omítek včetně výmalby. Dále budou pořízeny nové 

stoly. V případě kuchyně dojde k vybudování nových rozvodů technických 

zařízení budovy (voda, kanalizace, elektroinstalace včetně osvětlení, 

vzduchotechnika), bude vybudován nový sádrokartonový podhled, nová 

dlažba a navazující úprava vnitřních 

omítek včetně výmalby a obkladů. Do 

kuchyně bude pořízena nová 

kuchyňská linka se spotřebiči. 

Celkové výdaje projektu činí 806.869 

Kč, dotace je poskytnuta ve výši 

519.655 Kč. Rekonstrukce bude započata v novém roce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 
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NEJVĚTŠÍ DOTAČNÍ ÚSPĚCH V HISTORII OBCE 
Ministerstvo pro místní rozvoj 4. června zveřejnilo výsledky dotačního titulu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021. Naše obec uspěla hned dvakrát  

a získala tak na svoje projekty dotaci ve výši bezmála 6 mil. Kč. Prostředky 

budou využity na opravu sálu v kulturním domě a výstavbu multifunkčního 

hřiště. Největší zásluha patří našemu starostovi, který si dotace administruje 

sám. Dokáže nejenom získat finanční prostředky, ale i uspořit obecnímu 

rozpočtu nemalé částky, které si obvykle dotační agentury inkasují. 

 

REKONSTRUKCE OBECNÍHO SÁLU 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy domu čp. 95. Bude 

provedena demontáž podhledu na sále, postupná výměna stropních nosníků, 

vyztužení krokví na půdě, zavěšení podhledu ze sádrokartonových desek 

včetně tepelné izolace podhledu, demontáž části podlahy na sále, výměna ev. 

vložení nových podlahových trámů na sále, úprava podlahy sálu a pódia,  

sádrokartonové příčky v prostoru šatny, vybourání oken a osazení nových, 

omítky vnitřní, ocelové požární schodiště, vybudování nových WC formou 

přístavby východního traktu (bourání střešní konstrukce, výkop patek, bourání 

stávajícího zdiva pro okenní otvory, železobetonový věnec, nová střešní 

konstrukce nad novou částí WC, malby a nátěry vnitřních prostor.  

Součástí veřejné zakázky jsou i následující práce: elektro, plyn, vytápění, 

vzduchotechnika, zdravotní technika, úprava fasády budovy.  

Rekonstrukci sálu provádí firma ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČO: 25263498 

dle nabídkové ceny ve výši 4.996.097,33 Kč bez DPH (6.045.277,77 Kč vč. DPH). 

Staveniště bylo předáno dne 01.07.2021. Předpokládané datum dokončení 

stavby dle smlouvy o dílo je 31.10.2022. Obec obdržela dotaci z Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR ve výši 4.161.387 Kč.  
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Foto hlavního sálu před: R. Karlová 

Foto šenku před: R. Karlová 

Foto tělocvičny před: R. Karlová 
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Foto půdy před: R. Karlová 

Foto půdy před: R. Karlová Foto WC před: R. Karlová 
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Projektantem stavby je Ing. Miloslav Beneš, Krasíkov, IČO: 11145366.  
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VÝSTAVBA NOVÉHO MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 
Od nového hřiště s odolným víceúčelovým povrchem si obce Lubník slibuje 

získání kvalitního, bezpečného a důstojného zázemí pro široké sportovní 

využití, zejména pro celou řadu míčových her. V rámci realizace dojde 

k vybudování nového multifunkčního hřiště v prostoru dnes již silně dožitého 

pískového kurtu v zastavěné části obce na pozemcích p. č. 296/4 a 299/3  

v k. ú. Lubník. Hřiště o rozměrech 15x30 m bude tvořeno novým umělým 

polyuretanovým vodopropustným povrchem s drátěným oplocením do výšky 

3 m (v prostoru za brankami do výšky 4 m) a doplněno brankami pro malou 

kopanou, basketbalovými koši a pouzdry pro tenisové a volejbalové sloupky. 

V těsné blízkosti odlážděného hlavního vstupu bude instalován stojan na kola, 

lavička s opěradlem a odpadkový koš.  
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V současném sportovním areálu se nachází staré travnaté fotbalové hřiště, 

které bylo vybudováno v 60. letech 20. století. V jeho blízkosti se nachází 

antukový kurt, který byl postaven na přelomu 80. a 90. let  

20. století a v posledních letech byl ve špatném technickém stavu. Obec 

přistoupila k jeho rekonstrukci spočívající v kompletní výměně svrchní 

antukové vrstvy a částečném vyspravení podkladové škvárové/štěrkové 

vrstvy.  

Obec se v posledních dvou desetiletí těší příznivému demografickému vývoji 

a pozvolnému růstu obyvatel, proto věří, že nové hřiště vhodně podpoří 

neformální činnost místního spolku TJ Sokol Lubník, z.s., osloví širokou 

veřejnost a přitáhne k pravidelnému sportování další zájemce, a to například  

 

Foto: M. P. Totušek 
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z řad dětí a mládeže, bude je 

motivovat ke kladnému 

vztahu ke sportu  

a zdravému životnímu stylu.  

 

Projekt vypracoval Ing. 

Arťom Suchý, Hoštejn,  

IČO: 09104984.  
 

Cena výstavby multi-

funkčního hřiště je  

ve výši 2.291.673,20 Kč vč. 

DPH. Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR udělilo obci 

dotaci ve výši 1.681.150 Kč. 

Dodavatelem stavby je firma 

S-Vision s.r.o., Staňkov, IČO: 

04474694. Předpokládané 

dokončení stavby je dle 

smlouvy o dílo nejpozději do 30.06.2022.  
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SETKÁNÍ STAROSTŮ SVAZKU K ODPADŮM  
Dne 22. července se v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Čermná 

konalo další jednání zástupců členských obcí Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko ohledně nového nastavení odpadového 

hospodářství obcí v souvislosti s novou odpadovou legislativou.  

Předmětem tohoto jednání bylo pokračování v projednání systému svozu 

separovaného odpadu (plastu a papíru) způsobem dům od domu a dále vážení 

směsného komunálního odpadu, uloženého v popelnicích, tak, aby bylo 

možné nastavit občanům mnohem spravedlivěji poplatky za jeho svoz  

a likvidaci. Na jednání byl přítomen i ředitel společnosti EKOLA České Libchavy 

s.r.o. Ing. David Černý, který zástupcům obcí podrobně představil technické 

možnosti této společnosti v zavedení uvažovaných změn. V jakém roce  

a v jakých obcích k takovým změnám nakonec skutečně dojde, se ovšem dnes 

ještě nevyjasnilo. Jednání bude v dalších týdnech pokračovat společnou 

návštěvou obce, případně 

obcí, kde výše uvedený 

systém je již zaveden 

ideálně několik let, bylo 

velmi podnětné  

a zcela jistě přínosné pro 

obě zúčastněné strany, 

neboť na něm padaly 

konstruktivní dotazy  

a připomínky.  

 

 

L. Bártlová, manažerka obcí DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

Foto: L. Bártlová 
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KOMUNÁLNÍ ODPADY NOVĚ A JINAK – ČÁST II., CO NÁS ČEKÁ A 

ZŘEJMĚ NEMINE… 
Vážení občané, 

dovolte mi v mém dalším – v pořadím již druhém článku k problematice 

komunálních odpadů seznámit Vás s dosavadním vývojem společných jednání 

členských obcí našeho svazku na dané téma a popsat Vám možné kroky obcí, 

které by měly vést ke splnění povinností, jež jim byly uloženy novou 

odpadovou legislativou. 

Jak jsme si již v předchozím článku řekli, nová legislativa v oblasti odpadového 

hospodářství přinesla hned několik zásadních změn, které významným 

způsobem již nyní dopadají a do budoucna budou ještě více dopadat 

především na obce a jejich občany. Mezi ty nejzásadnější patří každoroční 

zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku, stanovení povinného 

minimálního podílu recyklace odpadu, počínaje rokem 2025 a zákaz ukládání 

využitelných odpadů na skládku od r. 2030. Zjednodušeně řečeno –  

od letošního roku je na obce, potažmo Vás občany vyvíjen obrovský tlak na 

maximální třídění odpadu, jež by mělo mít za cíl co nejnižší produkci směsného 

komunálního odpadu, který odkládáte do svých černých/ kovových popelnic. 

Domnívám se, že je v této souvislosti důležité si teď a tady připomenout,  

že obec je sice ze zákona povinna plnit roli původce komunálního odpadu, 

nicméně jde o odpady, které produkujete na jejím území Vy – její občané, a že 

zejména na Vás proto velkou měrou záleží, jak se obci podaří plnit minimální 

povinný podíl recyklace odpadu a jaké náklady bude obec mít s ukládáním 

odpadu z Vašich popelnic na skládku. Po zvážení všech těchto skutečností při 

vědomí, že v každé obci žijí občané, kteří odpovědně třídí odpady, ale naopak 

také i občané, kterým je tato problematika lhostejná, se naše členské obce 

aktuálně rozhodují, jakou cestou co nejvíce motivovat své občany k vyšší  
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ochotě třídit odpady.  

ZAPLAŤ ZA TO, CO VYHODÍŠ 

Jednou z možných a dle mého názoru nejvhodnější cestou je pozitivní 

motivace občanů, která zohledňuje jejich individuální ochotu odpady třídit  

a podle toho také mezi ně spravedlivě rozděluje náklady na jejich likvidaci.  

O jakou cestu jde? 

Jde o několik opatření, která na sebe mohou navazovat, případně mohou jít  

i ruku v ruce a bude záležet na každé obci, zda vůbec či jaká z těchto opatření 

se nakonec rozhodne zrealizovat a jak rychle a v kolika krocích tak učiní. 

Možná opatření na této cestě jsou následující: 

- vážení směsného komunálního odpadu, odkládaného Vámi občany  

do jednotlivých černých/kovových popelnic (tj. vážení jednotlivých 

popelnic u každé nemovitosti), 

- zpoplatnění občanů místním poplatkem podle hmotnosti 

odkládaného směsného komunálního odpadu do černé/kovové 

popelnice (v duchu „zaplať za to, co vyhodíš“), 

- zavedení popelnic na tříděný odpad k jednotlivým nemovitostem 

(mělo by jít především o popelnice na papír a plast, příp. i na bioodpad), 

- zavedení samostatných popelnic na popel z pevných paliv z důvodu 

minimálního poplatku za ukládání tohoto vytříděného odpadu  

na skládku. 

ZAPLAŤ BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI TŘÍDÍŠ 

Další z cest, kterou má obec možnost zvolit, je ponechat dosavadní systém 

sběru, svozu a likvidace komunálních odpadů s tím, že občané budou i nadále 

zpoplatněni paušálním poplatkem, který neumožňuje jakkoliv reflektovat 

vyšší či nižší snahu jednotlivých občanů třídit odpad. Výše tohoto poplatku 

byla do loňského roku vázán na výši nákladů, které obec vynaložila na svoz 
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a likvidaci směsného komunálního odpadu. Nyní však již tento poplatek vázán 

na propočet těchto nákladů není a je možné jej tak bez váhání stanovit  

až do výše 1 200 Kč na občana a rok. Tato cesta sice dle mého názoru obci 

přinese na nějakou dobu dostatečné finance na pokrytí nákladů spojených se 

sběrem a likvidací komunálních odpadů, nicméně v ní postrádám pozitivní 

motivaci ve vztahu k občanovi, která by ho vedla k vyšší ochotě třídit, a ve 

výsledku tak i k zajištění plnění povinnosti obce, spočívající v povinném podílu 

recyklace odpadu. 

Pojďme se nyní podívat na to, jak je na tom s množstvím a složením 

komunálního odpadu a dále s  plněním podílu recyklace konkrétně Vaše 

obec: 

Rok 2018 2019 2020 

Počet obyvatel 351 354 362 

Komodita t/obec kg/obyv. t/obec kg/obyv. t/obec kg/obyv. 

papír  5,52 15,72 0,49 1,38 11,27 31,14 

plasty  4,54 12,92 5,11 14,44 5,78 15,98 

sklo  2,84 8,09 2,48 7,01 4,55 12,57 

kovy  0,01 0,03 0,03 0,08 2,06 5,69 

textil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

bio  27,95 79,63 38,73 109,41 33,38 92,21 

jedlý olej a tuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 

nebezpečný odpad 0,17 0,48 0,24 0,68 0,35 0,97 

směsný odpad  61,32 174,69 63,39 179,06 70,80 195,57 

objemný odpad  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 102,34 291,57 110,47 312,05 128,22 354,21 

Podíl recyklace (v %) 39,92   42,40   44,51   
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Obec musí zajistit povinný podíl recyklace odpadu ve výši 60 % od r. 2025,  

ve výši 65 % od r. 2030 a ve výši 70 % od r. 2035. Z výše uvedeného tak vyplývá, 

že Vaše obec v letech 2018-2020 plnila povinný podíl recyklace v rozmezí 

39,92 – 44,51 %, což nedosahuje podílu, který musí ze zákona plnit již počínaje 

rokem 2025. Vedení Vaší obce tak bude muset učinit zásadní kroky k tomu, 

aby splnila povinnosti dané jí zákonem a vyhnula se tak vysokým finančním 

sankcím, které jí hrozí za jejich porušení. 

Věřím, že i Vy občané či majitelé rekreačních nemovitostí na území obce 

Lubník máte zájem na tom, aby obec plnila své zákonné povinnosti, spočívající 

v maximálním třídění komunálního odpadu, co nejnižších nákladech na svoz  

a likvidaci směsného komunálního odpadu a konec konců a likvidaci směsného 
 

Složení odpadu obce v r. 2020

papír plasty sklo

kovy textil bio

jedlý olej a tuk nebezpečný odpad směsný odpad

objemný odpad
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komunálního odpadu a konec konců i na zlepšení našeho životního prostředí, 

kterému všichni společně ulehčíme především minimalizací všech odpadů. 

 

S Vámi všemi se ráda osobně setkám třeba na některém ze společných 

setkání na toto téma ve Vaší obci, které jsme například v Petrovicích s paní 

starostkou Jitkou Duškovou a zastupiteli obce Petrovice uskutečnili na konci 

září t.r. a jež mělo dle našeho názoru značný úspěch u tamních občanů. 
Přeji Vám všem krásný podzim a pevné zdraví! 

 

Mgr. Lenka Bártlová  

manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

 

 

Foto ze zasedání v obci Petrovice : L. Bártlová 
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NOVÉ SBĚRNÉ NÁDOBY 
Informujeme občany, že mohou využít nové sběrné nádoby:  

➢ Sběrný box pro vysloužilé elektrozařízení a baterie od společnosti 

REMA je umístěn v obchodě. Můžete zde odkládat vysloužilé mobilní 

telefony, baterie, klávesnice, CD a DVD, elektro hračky, nářadí, 

toustovače, fény nebo zářivky.  

➢ Kontejner na textil od společnosti TEXTILCO je umístěn za hospodou. 

Vkládat do něj můžete bytový textil, oděvy, obuv a hračky.  

Foto: R. Karlová Foto: M. P. Totušek 



  
 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK                                                                            zdarma  

www.lubnik.cz 06.10.2021 * ročník XX* číslo 2-3                                   MK ČR E 22470 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

KONTERNER NA VĚTVE UMÍSTĚN VEDLE BIOODPADU 
Hledali jste kontejner na větve? Kontejner tam pořád je, ale přemístil se blíže 

k vyhrazenému prostoru pro trávu a listí.  

 

Co PATŘÍ do vyhrazeného prostoru pro bioodpad (na fotografii vlevo)?  

➢ listí, trávy, plevel, zbytky rostlin, kousky větví i keřů (nastříhané, 

posekané nebo zpracované štěpkovačem), zbytky ovoce a zeleniny 

(spadané ovoce, okrajky z brambor), čajové sáčky, kávová sedlina, 

skořápky z vajec.  

Co NEPATŘÍ do vyhrazeného prostoru pro bioodpad?  

➢ celé větve nebo velké kusy dřeva (vyhrazen kontejner na větve na 

fotografii vpravo), tekuté zbytky jídel, kosti, maso, psí výkaly, uhelný 

popel, sáčky z vysavače, pleny a jiné 

 

Foto: R. Karlová 
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NEPOŘÁDEK U ALTÁNU  
Altán u lesa slouží jako krásné 

vyhlídkové místo. Denně zde projde 

několik turistů. Ne všichni jsou ale 

spořádaní, někteří po sobě nechávají 

veliký nepořádek. Proto zde byl umístěn 

odpadkový koš. Prosíme všechny 

návštěvníky, aby byli ohleduplní, aby po 

sobě uklízeli, nezakládali oheň v blízkosti 

lesa a udržovali pořádek, a to nejen  

u toho místa, ale i v celém lese. #nejsmeprasata 

Foto: V. Šilarová 

Foto: R. Karlová 
Foto: V. Šilarová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_(znak_%C4%8D%C3%ADsla)
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Obecní úřad Lubník pro Vás připravil ve spolupráci 

s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. mobilní sběr 

odpadu, který proběhne dne 25. října 2021 a bude 

proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě 

sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika 

stanovištích v obci, kde budete moci odpady 

obsluhám vozidel bezplatně odevzdat.  

 

Název stanoviště Čas 

U dolní zastávky pod čp. 5 15:45 – 15:55 hod.  

Před bytovkou u hospody 15:55 - 16:05 hod.  

U horní zastávky 16:05 – 16:15 hod.  
Zdroj: mariuspedersen.cz 

 

Druhy přebíraných odpadů: baterie všeho druhu, 

oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, 

zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, 

pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky 

škodlivin, pneumatiky, apod.  

 

Pro odvoz větších či menších spotřebičů typu televizory, ledničky, žehličky, 

prosím, využijte sběr velkoobjemového a elektrického zařízení na čp. 5, 

který se koná každou poslední středu v měsíci (29.09., 27.10. a 24.11.)  

od 16 do 18 hod. za přítomnosti obecního zaměstnance. 
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JAKO V POHÁDCE 
Jako v pohádce si připadali 

účastníci pochodu na rozhlednu 

Lázek, který se uskutečnil v neděli 

20.6.2021. Les mezi Lubníkem a 

Herborticemi se jen hemžil 

různými pohádkovými bytostmi. 

Na vršku u altánu se usadila 

Čarodějnice Bludimíra se svojí 

mladší sestrou Bezzubkou, které 

bydlí v perníkové chaloupce, sbírají 

byliny a míchají z nich různé čarovné lektvary. O kus dál, hluboko v lese u 

prvního brodu, tančily na louce víly Sluněnka a Zvonilka, které obdarovaly 

každého pocestného kouzelným kamínkem. Cesta příjemně ubíhala až k 

posledními brodu, kde drží stráž místní hastrman Oskar Ploutvička se svým 

kamarádem čertem Blekotou.Tato strašidelná dvojice nenechá přejít přes 

svoje území jen tak někoho. Nakonec jsme se s nimi však spřátelili a vodník 

nám dokonce nabídl občerstvení z chladných vod Hraničního potoka.To 

všichni uvítali a pokračovali cestou necestou k vodnímu mlýnu.Tam nás 

překvapil pan majitel se svým pozváním k prohlídce, čímž nám zkrátil čekání 

na odvoz hasičskou dodávkou.Ti zdatnější vyrazili pěšky až do cíle naší cesty. 

Pod rozhlednou na Lázku jsme se všichni shledali, občerstvili se a také se 

dozvěděli jednu tajnou informaci. Strašlivý loupežník Karaba schoval na Lázku 

truhlu s pokladem. Všechny děti se rozutekly, jako když do nich střelí. A víte 

jak to dopadlo? Jako v pohádce - děti byly bohatší o čokoládové mince a my 

ostatní o spousty nevšedních zážitků.Tak zase někdy v lese na viděnou. 

 

Foto: R. Karlová 
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Foto: R. Karlová 

Foto: H. Brejšová 

Foto: R. Karlová 
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Foto: V. Šemberová 

Foto: V. Šemberová 
Foto: E.. Čapková Foto: E. Čapková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 23.05.2021 
V neděli 23. května 2021 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu 

slavnostní uvítání nových občánků Lubníka. Z důvodu protiepidemických 

opatření byly občánci a jejich rodiče rozděleni do dvou skupin od 14 a od 15 

hodin. Ke slavnostnímu obřadu se dostavili Žaneta Krebsová a Vojtěch Čapka 

se synem Adamem, Žaneta a Petr Matějkovi se synem Petrem, Josephine 

Philimena a Jiří Štefan s dcerou Adrianou, Eliška a Jan Šubrtovi se synem 

Janem. Po slavnostním zahájení a projevu pana starosty, přivítaly nové 

spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. Po přednesu básní rodiče 

přistoupili k podpisu zápisu v pamětní knize, přičemž své děti odložily do 

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

předání věcných darů od OÚ Lubník, osobní blahopřání a společné focení. 

 

Foto: E. Čapková Foto: E. Čapková 
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Foto: E. Čapková 

Foto: E. Čapková 
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Foto: E. Čapková 
Foto: E. Čapková 

Foto: E. Čapková 
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Foto: E. Čapková 

Foto: E. Čapková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 05.09.2021 
V neděli 5. září 2021 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu od 14 

hodin uvítání nových občánků Lubníka. Ke slavnostnímu obřadu se dostavili 

Hana Zmeškalová s Karel Štorkem a dcerou Eliškou, Kamila a David Šubrtovi 

s dcerou Rozálií. Po slavnostním zahájení a projevu pana starosty, přivítaly 

nové spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. Po přednesu básní rodiče 

přistoupili k podpisu zápisu v pamětní knize, přičemž své děti odložily  

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

předání věcných darů od OÚ Lubník, osobní blahopřání a společné focení. 

 
 

Foto: M. Šubrtová 
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Foto: M. Šubrtová 

Foto: M. Šubrtová 
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POUŤOVÉ SLAVNOSTI 02. – 04.07.2021 
První červencový víkend patřil pouťovému veselí. V pátek nás přijela pobavit 

šumperská kapela Broadway, v sobotu jsme mohli na nafukovacím plátnu 

Kulturního centra Lanškroun shlédnout úspěšnou českou komedii Ženy 

v běhu. V neděli dopoledne se konala v kostele sv. Petra a Pavla mše  

a odpoledne byl v režii již tradičního lubnického fotbálku. Celý víkend byly  

na hřišti atrakce od pana Dubského za dotované ceny 10 kč a 20 Kč. Žízeň  

a hlad zaháněl  v sokolské buňce točeným pivem a jinými pochutinami pan 

Purkert. Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se opět těšit příští rok.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 



  
 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK                                                                            zdarma  

www.lubnik.cz 06.10.2021 * ročník XX* číslo 2-3                                   MK ČR E 22470 

 

ZE ŽIVOTA OBCE 

 

POUŤOVÝ FOTBAL OČIMA JAKUBA KARLA 

Na pouťovou neděli 4.7.2021 od 15 hod. se na fotbalovém hřišti, jako 

každoročně upraveném pro tento fotbalový svátek, konal zápas mezi místními 

dobrovolníky se zájmem o sebepoškozování na přímém slunci. Teploty 

oslabovaly všechny přítomné, a proto byl na místě pitný režim. Letošní ročník 

se bohužel sešlo hráčů tak tak akorát na zápas o čtyřech hráčích + brankař. 

Všemu dozoroval licencovaný rozhodčí a úžasná divácká kulisa, jenž se také 

starala o pitný režim hráčů. Samotný zápas poté probíhal bez kouskování hry, 

všichni dřeli a jak se říká, jezdili po zadku. Brankáři vytahovali jeden úchvatný 

zákrok za druhým a střelci měli opravdu spoustu práce, aby je překonali. 

Poločasové skóre 4:3 slibovalo skvělou podívanou i do druhé půle. Horko bylo 

ovšem proti a lehký náklon hřiště ke spodní bráně se na nohou podepisoval 

rychleji a rychleji s každou minutou. K vidění však bylo i ve druhém poločase 

hodně šancí, jak proměněných, tak i promarněných. Počítadlo se zastavilo  

na skóre 8:8. V tu chvíli už bylo všem jasné, že ty největší nervy teprve přijdou 

při pohledu z očí do očí oběma výborným brankařům. Po penaltě každého 

zúčastněného bylo o vítězi rozhodnuto. Vítězem však byli všichni zúčastnění, 

kteří za odměnu dostali hořkou odměnu a směle se mohli vrhnout  

na regeneraci. 

 

Foto: R. Karlová 
Foto: R. Karlová 
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Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 
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DŮCHODCI NA NÁVŠTĚVĚ 
Po dlouhém roce jsme dne  

5. srpna 2021 navštívili naše sousedy a přátele - 

důchodce z Tatenic. Bylo to příjemně prožité 

odpoledne, až na počasí, které nám příliš 

nepřálo. Přesto jsme se v hojném počtu 

zúčastnili. K poslechu a našemu zpěvu zahráli 

harmonikáři Josef Morávek a Josef Totušek, 

Liduška Květenská se přidala se svojí kytarou.  

U kafíčka, zákusků, vínečka i jiných dobrot jsme 

se bavili celé odpoledne. Těšíme se na další 

setkání, které bude v září u nás v Lubníku na 

novém posezení za obecním úřadem. 

Vlasta Molzerová 

Foto: M. Janská 

Foto: M. Janská Foto: M. Janská 
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Foto: M. Janská 

Foto: M. Janská 
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MODERNÍ FARMA PRO SKOT V TATENICI 
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek z prohlídky automatizovaného kravína, 

kde jsme měli 12.8.2021 domluvenou prohlídku. Doprava byla individuální, 

někdo autem, někdo v tom horku i na kole. Sraz byl u kravína, kde se nás sešlo 

přes dvacet. Přivítal nás tam hlavní zootechnik Ing. Blabolil, který nás seznámil 

s tímto moderním provozem. Předvedl nám systém v dojírně, opravdu 

zajímavé, co současná technika zvládne. Dále nás zavedl do stáje, kde jsou 

kotce na krmení a kde automat 

pozná podojenou a 

nepodojenou krávu – 

obdivuhodné! Stejně zajímavé 

je i automatické odklízení 

chlévské mrvy a kartáče na 

čištění skotu, samozřejmě – vše 

plně automatické. Byl to pro 

všechny obrovský zážitek, naše 

zvědavé dotazy byly 

zodpovězeny a na závěr nám 

pan zootechnik prozradil přání, 

udělat v příštím roce den 

otevřených dveří, to již bude 

celá farma plně v provozu. 

Pokud budete mít zájem, třeba 

s vnoučaty – budete mít opět 

možnost. Je to opravdu velmi 

zajímavé.  

Anna Kalousová 

Foto: V. Knápková 
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Foto: V. Knápková Foto: V. Knápková 

Foto: V. Knápková 
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OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ NA KONCI LÉTA 
Klub důchodců v Lubníku pozval na návštěvu své kamarády z Tatenice dne 

23.9.2021. 

Setkali jsme se na nově upraveném parku za obecním úřadem. Počasí za nás 

někdo naplánoval výborně, sešlo se nás kolem 40 lidí. Přípitek, káva a zákusky 

byly jen začátek…. Pak jsme opékali špekáčky a k tomu nám na kytaru krásně 

hrála Liduška Květenská. Svým zpěvem jsme všichni pomáhali. Později jí 

vystřídal Pepa Totušek s veselou harmonikou, která nás provázela celé 

odpoledne. Všichni jsme se společně dobře bavili a domů se nikomu vůbec 

nechtělo. Poděkování patří také obecnímu úřadu za přípravu posezení, paní 

Brejšové a Janíčkové, za vzornou obsluhu po celé odpoledne.         

                                                              

Kubíčková Miluše 

Foto: M. Janská Foto: M. Janská 
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Foto: M. Janská 

Foto: M. Janská 

Foto: M. Janská Foto: M. Janská 
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