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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 19. 09. 2018
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO
dne 20.06.2018.
• Zastupitelstvo obce Lubník zamítá záměr prodeje pozemku p.p.č. 985/1
v k.ú. Lubník do doby upřesnění informací týkajících parametrů daného
pozemku včetně dosahu autobusové zastávky a veřejného osvětlení.
• Zastupitelstvo obc , v souladu § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, souhlasí s uzavřením
dohody o provedení práce mezi obcí Lubník (zaměstnavatel) a členkou
zastupitelstva obce paní Monikou Renčínovou (zaměstnanec) na roznos
hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2018.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje vyplacení odměn za výkon funkce
členů výborů a komise, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za období
od listopadu 2017 do října 2018 ve výplatním termínu za měsíc říjen
2018 , dle přílohy č. 2.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu
obce na rok 2018
o navýšení výdajů ve výši 130.000,-- Kč v paragrafu 6112 zastupitelstva obcí, v položce 5023 - odměny členů zastupitelstev
obcí a krajů.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje žádost o dotaci pro TJ Sokol Lubník
ve výši 126.000,-- Kč na opravu sociálního zařízení a sociálního zázemí
dětského centra.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje žádost o dotaci pro SDH Lubník
ve výši 80.000,-- Kč na opravu schodiště a podlahy v hasičské zbrojnici.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
2
www.lubnik.cz
04. 10. 2018 * ročník XVII * číslo 3

zdarma
MK ČR E 22470

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
SHRNUTÍ OBDOBÍ STAROSTOVÁNÍ
Vážení občané, dovolte mi, abych se touto formou ohlédl za uplynulým
čtyřletým volebním obdobím a také se rozloučil s funkcí starosty obce
Lubník. Když jsem přebíral funkci, nedokázal jsem si popravdě představit,
co všechno mě čeká a co práce starosty opravdu obnáší. Výstižně to říká
přísloví:“ hodit do vody a plavat“. Nebyl jsem v tom ovšem sám. Obměnila
se většina zastupitelů a tak jsme na tom byli všichni stejně. Slíbili jsme
si tenkrát, že si práci mezi sebe rozdělíme a že si budeme pomáhat, což
vydrželo dodnes. Za naše období se toho mnoho změnilo. Přijali jsme nové
obecní zaměstnance, kteří se osvědčili a jsme s jejich prací velmi spokojeni
a novou paní účetní, která je vždy milá a precizní. Všem těmto lidem
ze srdce děkuji, protože mají nemalý podíl na fungování obce a bez jejich
snahy bychom toho mnoho nedokázali.
Mám radost, že jsme dokázali hospodařit s rozpočtem tak, že obec vzkvétá.
Dovolte mi vzpomenout nejvýraznější investice a to: fasáda obecního úřadu
a zateplení stropu, oprava povrchů místních komunikací, oprava hospůdky,
obchodu, hasičárny, vodárny, právě probíhající rekonstrukce dětského
centra, oprava autobusových zastávek , výsadba stromů, rekonstrukce č.p.
5 a spousta dalšího. Daří se nám také dobře hospodařit s lesem, netěžíme,
pouze udržujeme lesní porost pravidelnou prořezávkou, a nebo likvidací
kůrovce, z čehož pokryjeme zájem občanů o palivové dřevo.
Pokračuje také příliv mladých lidí do obce, kteří si zde postavili několik
rodinných domů. Jsem rád, že jsou mezi nimi i rodáci, kteří neodcházejí
do měst nebo jiných vesnic, ale zůstávají tam, kde vyrůstali. Do budoucna
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
bude určitě problém s absencí stavebních parcel. Bude v mnoha ohledech
nutná změna územního plánu.
Závěrem mi dovolte, Vážení spoluobčané, napsat několik slov. Doufám,
že jste byli s mojí prací spokojeni, i když vždy všem vyhovět nejde. Snažil
jsem se jednat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a ve prospěch
obce. Věřte, že to pro mne nebylo jednoduché. Musel jsem spoustu věcí
obětovat, spoustu věcí se naučit, ale posunulo mě to o mnoho dál a jsem
za tuto zkušenost rád. Zhodnotil jsem však, že toto tempo se nedá dlouho
vydržet. Nedá se skloubit práce, rodina a úřad tak, abyste vše dělali dobře
a naplno. Možná se na to někdo může dívat jinak, ale já se rozhodl svoji
židli na úřadě přenechat někomu jinému. Věřím, že nové zastupitelstvo
bude v započaté práci pokračovat a plynule na ni naváže a že Vy občané
žádnou velkou změnu nepocítíte.
Přeji Vám všem mnoho zdraví a do komunálních voleb hodně štěstí při
výběru kandidátů tak, aby byla naše obec v těch nejlepších rukou. Děkuji
Vám všem za vyjádřenou podporu, moc si jí vážím a věřím, že jsem ji za ty
4 roky nezklamal.
Radek Šembera
starosta obce
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PREVENCE POLICIE ČR
HOLA HOLA, ŠKOLA VOLÁ
Není to tak dlouho, co začaly krásné dva měsíce prázdnin pro školáky, a už
píšu článek o tom, že se přiblížil začátek nového školního roku. Současně
s tím, jak usednou děti do lavic, začnou starosti i rodičům. Tentokrát
bychom rádi apelovali na rodiče menších dětí, především těch, kteří udělají
významný životní krok a nastoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak
naučit děti, aby došly bezpečně do školy, a jak máte reagovat v případě,
že se vaše dítě setká se šikanou.
Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče by měli dětem připomenout
základní pravidla chování při pohybu po chodnících, při přechází silnice a při
jízdě na jízdním kole. Rodičům prvňáčků vřele doporučujeme projít si
se svými ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě před prvním školním
dnem. Upozorněte své děti nejen na možná úskalí a nebezpečné úseky, ale
ukažte jim kde a jak bezpečně přejít silnici. Pokud je cesta do školy
složitější, určitě pomůžou různé orientační body, jako je obchod, kašna,
socha, barevný dům apod. Pokud vaše děti dojíždějí do školy hromadnou
dopravou, určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co mají udělat, kdyby jim
autobus ujel, co naopak udělat nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkují
a dostávají se do pro ně poměrně složitých stresových situací, ve kterých
si nevědí rady. Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů jezdí na
kole. Poučte je proto o bezpečném pohybu v silničním provozu a o nutnosti
mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu. V neposlední řadě je
na místě připomenout, že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí je
viditelnost. Policie obecně doporučuje, aby používali svrchní oblečení, tašky
nebo doplňky z fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů.
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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PREVENCE POLICIE ČR
Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci, pokud vám již
rodiče svěřili klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném místě. Během
dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste v případě ztráty věděli kde hledat
(třída, jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při odchodu z domů
zkontrolujte, zda jste dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli.
Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, nesedejte s nimi do auta, ani
pokud vám říkají, že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte přehled
o pohybu vašich dětí, pokud si je sami nevyzvedáváte ve školní družině.
Děti, nejezděte výtahem s podezřelými osobami. Nikdy nejezděte
autostopem. S cizími lidmi se nebavte a neberte si od nich žádné věci.
O soukromých věcech, o rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu
cizímu. Nevkládejte fotografie nebo videa s obsahem, který se dá zneužít
na sociální sítě. Stejně tak nepište na sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že jste
doma sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné a velice jednoduše
zneužitelné. O tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich děti dělají a jak
se chovají v kyberprostoru zde snad ani nemusím mluvit.
A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik rad v oblasti šikany,
se kterou se mohou bohužel děti ve škole setkat.
• Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí
a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu.
• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si detailů vyprávění
o dění ve škole i mimo ni.
• Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na které se může v případě
potřeby obrátit.
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PREVENCE POLICIE ČR
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít
nějaké ukázky z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým
se neponižuj.
• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi dospělými
a možnost stíhání případných aktérů.
• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta
a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany
oznámit.
• Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen
na prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř.
na jeho chování o vyučování i mimo něj.
• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor
na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Je to váš spojenec.
• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjišťují,
jak následně postupují a zda sledují projevy chování i mimo vyučování.
Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat?
• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou
podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.
• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit
a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými
útočníky.
• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např.
na třídní schůzce, možná nebudete sami.
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PREVENCE POLICIE ČR
• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním
učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte
schovanou kopii dopisu.
• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky.
• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně
školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole.
• Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to,
obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.
• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo.
Nemají na to sílu a řešení to není.
• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak
se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat
na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení).
• V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem
dítěti informujte neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo přímo
linku 158.
Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět
do pevného školního režimu a ostatním příjemné babí léto!

PREVENCE POLICIE ČR
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PREVENCE POLICIE ČR
Zabezpečení chat a chalup před zimou
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních
sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit
své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které
nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží
si chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet
autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani
vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté,
zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí
pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala
všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít
především jejich majitelé.
A co vám radíme?
 zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými
zábrannými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže,
uzamykatelné okenice
 poraďte se o zabezpečení s odborníky
 věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře,
okna, verandy
 pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu,
kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního
telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých
bezpečnostních služeb
 nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
 pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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 PREVENCE POLICIE ČR
 zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
 cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů,
nenechávejte se v opuštěných objektech
 chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo
požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
 sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
 při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob
a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou
souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii
a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše
chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd
policie.

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 26. srpna 2018 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti místního
obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis
do pamětní knihy.
K slavnostnímu obřadu se dostavili Irena Polzerová a Lukáš Dirbák s dcerou
Danielou, Božena Borovcová a Jaroslav Kučera s dcerou Karolínou.
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 holčičky odložili
do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby holčičkám popřály do života.
Následovalo předání prezentů od OÚ Lubník, osobní blahopřání, společné
focení a poté byl tento krátký slavnostní obřad ukončen.
Děkujeme rodičům za účast a všem dalším zúčastněným za pomoc
při přípravě a průběhu vítání nových občánků.
Monika Renčínová
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ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Prázdniny nám utekly jako voda a tak jsme se pro Vás rozhodli uspořádat
sousedské posezení a pro děti loučení s prázdninami. Využili jsme k tomuto
účelu hřiště a nově opravenou hasičskou buňku, kde byl umístěn výčep
piva, alkoholických i nealkoholických nápojů. Na „ jídelním lístku“ pak bylo
něco pro mlsné jazýčky. Výborné klobásky visely v udírně a na rožni
se točila vepřová kýta. Ani děti nestrádaly, k jídlu měly párek v rohlíku,
limonádu a různé cukrovinky. Největším lákadlem však pro ně byl skákací
hrad (děkujeme našemu členu panu Dubskému za zapůjčení), na kterém
se děti střídaly jako na běžícím páse. K večeru nám k poslechu přišel zahrát
také pan harmonikář a tak se příjemně sedělo a povídalo až do pozdních
hodin. Každý si chtěl ještě vychutnat jednu z posledních letošních
venkovních akcí. Takže prázdniny na shledanou a příští rok se budeme
těšit!
Za SDH Lubník
Eliška Čapková
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ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
BESEDA S DŮCHODCI
V sobotu 29. 9. 2018 od 15:00 hod. se pořádala v zasedací místnosti OÚ
Lubník již tradiční „Beseda s důchodci“.
Jak bývá zvykem, po krátkém úvodu seznámil pan starosta hosty s děním
v obci z pohledu obecního úřadu. Poté si vzala slovo Radka Karlová, která
představila připravovanou akci „Lubník čte dětem pohádky“, jejíž realizace
náleží mateřskému centru a koná se pod záštitou akce „Celé Česko čte
dětem“. Hlavním cílem této akce je posilovat sdílený čas a prostor mezi
generacemi, dát možnost dětem poznat a využívat místní knihovnu nebo
případně nabídnout rodinám strávit příjemný čas se svými dětmi.
Dále následoval doprovodný program, čímž pro tento rok byla přednáška
z mykologie. Hostům i pořádajícím přednášela paní Jana Pravcová
za pomoci svého manžela. Společně všem představili prostřednictvím
prezentace množství hub jedlých, nejedlých, chutných i méně chutných,
včetně těch jedovatých. Každou fotku doplňovala paní Pravcová
komentářem, o jakou houbu se jedná, kde a v jakém období se vyskytuje,
nebo i jak je možné ji nejlépe zpracovat. Přednáška s prezentací byla moc
poutavá a za bonus považuji, připravenou ukázku čerstvě nasbíraných
různých druhů hub. V závěru své přednášky předala paní Pravcová
každému drobný dáreček.
Poté už následoval běžný průběh besedy, tj. občerstvení a hudební vložka,
jak jinak než s harmonikou. K poslechu i zpěvu hrál pan Klein.
Tento rok byla nepatrně vyšší účast, což nás moc těší a myslím,
že se „Beseda s důchodci“ pěkně vydařila. Za což patří dík nejen hostům,
ale i všem členkám kulturní komise, které tuto akci zajišťovaly.
Monika Renčínová
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CO NÁS ČEKÁ
„LUBNÍK ČTE DĚTEM POHÁDKY“
Vážení spoluobčané,
dovolte nám pozvat Vás na slavnostní
otevření opraveného Mateřského centra
v Lubníku a zároveň Vám představit novou
akci „Lubník čte dětem pohádky“, která
bude během zimních měsíců v Lubníku
probíhat. Akce bude rozdělena na 6 částí,
které budou, počínaje otevření mateřského
centra, probíhat každý měsíc až do března,
kdy bude celý program slavnostně
zakončen. Bližší informace o termínech
a náplni jednotlivých částí se dočtete
na letáčku. Tímto bychom rádi v dětech
podnítili zájem o četbu knih a propojili práci
jednotlivých spolků v obci. V rámci akce
bude vždy připraven program na cca
hodinu až hodinu a půl. Dětem budou
představeny knihy z naší knihovny a budou
se moci zaregistrovat jako malí čtenáři. Celá akce bude probíhat
pod záštitou TJ Sokol Lubník a ve spolupráci s organizací "Celé Česko čte
dětem".
za OÚ Lubník
Eliška Čapková
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CO NÁS ČEKÁ

DRAKIÁDA
TJ Sokol Lubník Vás všechny srdečně zve na 2. ročník Drakiády

v sobotu 13.10.2018
od 15:00 hod.
na fotbalovém hřišti
Akce se bude konat pouze za přízně počasí, tj. nebude pršet a bude foukat
vítr. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá na neděli 14.10.2018.
Občerstvení pro děti bude zajištěno.
Vezměte s sebou draky a dorazte.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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CO NÁS ČEKÁ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
a
VÁNOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI
Obecní úřad Lubník a TJ Sokol Lubník Vás srdečně zvou na tradiční vánoční
tvořivé dílničky pro děti a slavnostní rozsvícení vánočního stromku

v sobotu 1. 12. 2018 od 15:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Občerstvení bude zajištěno.
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CO NÁS ČEKÁ

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Farní úřad Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou
na Tříkrálový koncert v místním kostele svatého Petra a Pavla
v nadcházejícím roce 2019.
Termín Vám bude upřesněn prostřednictvím místního rozhlasu,
plakátů a webu obce.
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