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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 05. 2016
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO
dne 8.3.2017.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje nové stanovy DSO Lanškrounsko.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr prodeje p.p.č. 701/14 k.ú.
Lubník.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje nájemní smlouvu nájemci Janu
Šubrtovi k pozemku p.p.č. 199/3 v k.ú. Lubník.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemku p.p.č. 749/7 v k.ú.
Lubník o celkové výměře 1384 m2 Martinu Hanyšovi a Lucii Holubářové
za cenu 95,-- Kč/ m2 s připočtením nákladů za vklad do KN.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr prodeje p.p.č. 468/4 a 468/1
v k.ú. Lubník.
• Zastupitelstvo obce Lubník schválilo smlouvu eč. KrÚ 31780/2017
o poskytnutí účelové dotace pro JSDH Lubník z rozpočtu Pardubického
kraje ve výši 20 000 Kč na opravu vozidla JSDH.
• Zastupitelstvo obce Lubník schválilo smlouvu eč. OŽPZ/17/22478
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje
z Programu obnovy venkova na opravu povrchu místní komunikace
v max. výši 110.000,- Kč.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje poskytnutí finančního příspěvek
pro Valerii Petrovou na léčbu spinální svalové atrofie ve výši 10 000 Kč
formou finančního daru na transparentní účet vedený neziskovou
organizací Kačenka dětem.
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16. 06. 2016
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO
dne 31.5.2017.
• Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce
Lubník za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
• 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: 279196 sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2016 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka
v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2016 poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č.
307/2 v k.ú. Lubník o celkové výměře 764 m2.
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ČARODĚJNICE
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek
se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu,
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice na prokletém místě (například
na popravišti) slétají na čarodějnický sabat. Tato noc byla jedním
z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním
smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava
plodnosti.
(Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%
C4%9Bjnic)
Na oslavu tohoto jarního svátku se ve vesnici všichni těšíme, už jen proto,
že poprvé v novém roce ochutnáme tolik oblíbené a vyhlášené makrely,
na které k nám jezdí lidé z blízkého okolí. A možná také proto, že uděláme
tlustou čáru za uplynulou zimou a že se všichni těšíme na teplé měsíce
a možná i na prvního máje. Letos se místní hasičský sbor připravoval
opravdu pečlivě a již týden předem se na hřišti chystalo a dodělávalo, aby
vše bylo připravené. Rekonstruovala se nová hasičská buňka, jako zázemí
pro výčep, aby nevznikaly dlouhé fronty. Celá akce je mimořádně náročná
na přípravu od dřeva, kuchání ryb, stavění stanů, odhadnutí kolik čeho
koupit až po závěrečný úklid. Ovšem nevládneme větru dešti a to se letos
naplnilo do puntíku. Den před akcí a v den akce napršelo, byla zima a bez
gumáků jste se neobešli. I přes nepřízeň počasí přijely malé čarodějničky
v doprovodu těch velkých zlých čarodějnic, aby zapálily oheň a rozdaly
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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dětem sladkosti. K poslechu hrál DJ Standa, který měl připravený program
pro děti, ale vzhledem k okolnostem šel realizovat jen v omezené míře.
Návštěvníci čarodějnic letos sáhli raději než po pivu po něčem ostřejším
na zahřátí. I toto patří k jaru a k čarodějnicím, tak snad příští rok opět
v tričku s krátkým rukávem.
Za SDH Lubník
Eliška Čapková
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DĚTSKÝ DEN
Letos jsme se rozhodli udělat dětský den trochu jinak, netradičně, tak aby
přinesl poznání a zábavu pro všechny děti. Přemýšleli jsme nad mnoha
variantami, ale nakonec zvítězila ta, udělat celou akci u poldrů s naučnou
stezkou k lesu. Po cestě by děti plnily různé úkoly a v cíli by je čekalo
opékání dobrot, jako jsou brambory v ohni, jablíčka, těsto namotané
na klacky a špekáčky. Chtěli jsme se trošku navrátit do doby minulé a celou
akci přiblížit táborům a vrátit ji do přírody, aby děti zažily i trošku
dobrodružství. Počasí tomu však 17. července chtělo jinak a museli jsme
improvizovat a přizpůsobit se mírnému dešti. Z tohoto důvodu jsme
stanoviště nachystali na hřišti a pak se pokračovalo na okruh, který vedl
zadními cestami po obci.
Na úspěchu celé akce mají nemalý podíl místní hasiči, kteří si připravili
pro děti dvě stanoviště a to střelbu ze vzduchovky a stříkání na cíl. Na závěr
odpoledne předvedli i novou techniku - plovoucí čerpadlo. Děti se mohly
vyfotit v hasičském autě. Vše běželo jako po drátkách a myslím, že se bavily
děti, ale i my dospěláci, kteří jsme dětský den připravovali. Každý do toho
vnesl trošku svého nápadu a vlastní iniciativy a dohromady jsme tvořili
dobrý tým. Bylo to zase něco nového, úkoly byly naučné a neokoukané.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
a věřím, že budeme v nastolené tradici spolupráce s naším místním
hasičským sborem pokračovat. Toto krásné odpoledne bude dětem
připomínat zdobená perníková medaile - tedy pokud ji už nesnědly. 😊
Za TJ Sokol Lubník
Eliška Čapková
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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POCHOD NA GASBERG
V sobotu 27. května 2017 pořádala Tělovýchovná jednota Sokol v Lubníku
tradiční jarní pochod na Gansberg. Již po několik ročníků nám přeje počasí
a stejně tomu tak bylo i letos.
Za krásného slunečného dne jsme vyrazili vstříc jarní přírodě a zdravému
pohybu. Děti se nejvíce těšily na cestu přes brody. U vody se rychle zuly
a přes vodu běhaly bosé. Nakonec je s radostí následovalo i několik
dospělých.….
Malé zastavení u vody, chvilka na občerstvení a dále jsme pokračovali až
na Lázek.
Jako obvykle jsme narazili na uzamčené dveře – škoda.
U pomníku padlých jsme se zastavili, vysvětlili dětem válečnou minulost
a pak jsme již viděli cíl naší cesty – Gansberg.
Jako první tam dorazila skupina Lubnických cyklistů, která byla přece jen
o něco rychlejší a pak my všichni ostatní.
Žízeň jsme měli všichni, s chutí jsme popíjeli kofolu i pivo. Děti si pak
opékaly špekáčky a vyzkoušely všechny prolézačky i houpačky. Dospělí
seděli v trávě a v družném hovoru si užívali slunečné odpoledne.
Nakonec za námi ještě přijela autobusem pana Šilara i skupina maminek
s malými dětmi.
Na zpáteční cestě nás byl plný autobus a věřím, že plný autobus
spokojených dětí i dospělých.
za TJ Sokol Lubník
Marie Janská
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LUBNICKÁ POUŤ
Tento rok připadla naše pouť na 1. a 2. července. Jako místo konání bylo
vybráno fotbalové hřiště, které je vhodné z hlediska zázemí, ale také
bezpečnosti co se dětí týče. Na programu byl po oba dny pouťový fotbal.
V sobotu utkání Police ČR x Lubník a v neděli utkání Lubník starousedlíci
x Lubník nově přistěhovalí. Po oba dny vyšlo ideální počasí pro sport
i venkovní zábavu. Na nedělní souboj navíc dohlížely naše zdravotní
sestřičky, které se staraly o zraněné, dehydrované, nebo pomoc potřebující
hráče. Průběžně všem doplňovaly kapačku pro dobrou náladu a v případě
nutnosti přistoupily i ke složitějším zdravotnickým úkonům, čímž doufáme,
pobavily ostatní přihlížející. Týmy si během zdravotnických vstupů
odpočinuly a tak byli všichni veselí a spokojení. K poslechu nám v sobotu
večer zahrál harmonikář. Pokud někdo písně znal, mohl si samozřejmě
zazpívat. K tomu všemu bylo připraveno dobré občerstvení a něco
studeného k pití.
Největším lákadlem pro děti ale i dospělé byly kolotoče. Letos bylo opravdu
z čeho vybírat. Zavítal k nám po dlouhé době velký “řetězák”, vláček, malý
kolotoč pro děti, skákací hrad, nafukovací skluzavka, lodičky a kolo štěstí.
Všechny atrakce dotovala obec, takže se všichni mohli vyřádit do sytosti.
Využili toho nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří se tak vrátili zpět
do dětských let a alespoň na chvíli zapomněli na to, že existují také
povinnosti a starosti běžného života. V kostele se pak konala tradiční
bohoslužba, se kterou je pouť neodmyslitelně spjata. Věříme, že se Vám
pouť líbila a budeme se snažit nastolenou laťku držet i v příštím roce.
Eliška Čapková
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 23. července 2017 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti
místního obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis
do pamětní knihy.
K slavnostnímu obřadu byli pozváni Monika a Miloslav Renčínovi se synem
Janem, Pavla Heclová a Aleš Jurajda se syny Jakubem a Štěpánem, Petra
a Radek Fibikarovi s dcerou Gabrielou.
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 děťátko odložili
do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby děťátku 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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KDYŽ VESNICE VZKVÉTÁ …
Stalo se naší milou tradicí, abychom Vás každoročně v letním čísle
zpravodaje informovali o tom, co se v naší obci vylepšilo, jak pokračují
různé rekonstrukce a co je zamýšleno do budoucna. Letošní hlavní akcí
bude oprava místního obchodu a pohostinství, tak aby je noví
provozovatelé mohli užívat ke spokojenosti lubnických občanů. Dále pak
jako každoročně vysazujeme do parku a do oken obecního úřadu květiny,
aby vše působilo příjemným dojmem a abyste měli radost, když budete
procházet po návsi.
Děkujeme našim zaměstnancům, kteří se po celý rok starají o zeleň v obci
a udržují na chodnících a cestách pořádek. Starají se také o výsadbu
a výchovu nových stromků v lese a letos i kolem cesty, která vede kolem
poldrů směrem k lesu. Zde vysadili ovocné stromy, abyste si mohli
zpříjemnit procházku o nějaké to sladké ovoce.
V plánu je také rekonstrukce jedné z místních komunikací. V dalším
roce bychom chtěli realizovat ještě jednu opravu a tím budou ty největší
cesty v obci hotové.
Pokud to finance dovolí, budeme také pokračovat v rekonstrukci
samotného obecního úřadu, kde je pro letošní rok v plánu velká kancelář.
Pro děti jsme nově rozšířili hřiště o dva nové prvky a to kladinovou
houpačku a houpací kruh.
Věříme, že se Vám v obci žije spokojeně a že se Vám nové změny budou
líbit.
Eliška Čapková
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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SDH LUBNÍK …
Nejvíce aktivit má náš sbor vždy v první polovině roku. I letos tomu je
naprosto stejně. Hned po plesu, který byl velmi vydařený, jsme začali
plánovat pálení čarodějnic. Na tuto akci je třeba vždy připravit zázemí
pro prodej občerstvení. Před pár lety jsme koupili stavební buňku, ze které
bychom rádi prodávali. Buňka byla levná, ale také ve stavu před nucenou
důkladnou rekonstrukcí. Hned zjara, jak to umožnilo počasí, nám s její
opravou velmi pomohl Ondřej Minář. Vnitřek buňky byl kompletně
rozebrán a znovu postaven. Vyměnily se podlahy, stropy i zdi a bylo
namontováno druhé okno. Z původní buňky zůstal pouze skelet. Po hrubé
rekonstrukci jsme ji usadili na místo vedle sokolské buňky, aby
se občerstvení prodávalo centrálně v jednom místě. Před čarodějnicemi byl
vybaven interiér tak, aby byl prodej praktický včetně elektroinstalace
a vodovodního rozvodu. Zbývá natáhnout vodu a elektřinu.
Na tom se v současné době pracuje. Před pár dny nám Jiří Skalický
namontoval část zastřešení nad prodejní okénko, aby na čekající zákazníky
nepršelo. Za tuto činnost mu velmi děkuji.
Zázemí na čarodějnice jsme měli zařízené a tak jsme začali plánovat
a připravovat. Po létech praxe se nám to daří velmi rychle. Poslední dobou
musíme plánovat tak, abychom stačili obsloužit všechny zákazníky a v co
nejkratším čase a bez front.
V letošním roce bylo všechno úplně jinak. Hlásili nám velmi špatné počasí
a naše přípravy se zaměřily na to, aby se měli všichni kam schovat. Proto
jsme vypůjčili ještě další velký stan. I přes velmi nepříznivé počasí, které
se po předpovědi vyplnilo, přišla spousta návštěvníků a hlavně dětí.
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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DJ Standa se nám o děti velmi pěkně postaral a pobavil je různými
soutěžemi a po setmění vystoupily děti z Výprachtic s ohnivou show. Děkuji
všem, kteří přišli a podpořili svou účastí v nepříznivém počasí tuto tradiční
akci, která se koná vždy v pátek před koncem měsíce.
Hned po čarodějnicích jsme se začali připravovat na naši další akci a tou je
pravidelně začátkem května okrsková soutěž. Letos ji připravili tateničtí
hasiči na hřišti v Krasíkově. Jsme velice rádi, že nám na tuto soutěž jezdí
fandit i lidé z Lubníka. Letos naše družstvo pod vedením Dana Knápka, přes
lehké zranění Josefa Šembery, skončilo druhé v kategorii muži I. Je třeba
zmínit, že naši členové družstva opět excelovali v soutěži překážkového
běhu, kterou ač nevyhodnocen vyhrál náš lídr Dan Knápek. Příští rok bude
soutěž pořádána v Damníkově a také doufáme, že naše družstvo opět
a v ještě větším počtu podpoříte. Budeme jako každý rok velkými favority
na prvenství.
Naše aktivity probíhají průběžně celý rok. Před pár dny jsme se malou částí
podíleli na pořádání dětského dne, kde si děti mohly vyzkoušet stříkání
z ruční stříkačky („džberovky“) a střelbu ze vzduchovky. A v září vyjíždíme
na Retroměstečko. Setkání všech záchranných složek včetně těch, které
sloužily i v dobách normalizace. Tato akce trvá dva dny a pořádá
se v bývalých pardubických kasárnách. Na tuto akci vyjíždíme každoročně.
V loni byla naše "Erenka" i na úvodním plakátu.
V současné době probíhají práce na rekonstrukci hasičárny. Po výměně
střešní krytiny byla vyměněna i stará garážová vrata za elektrická stahovací
vrata.
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ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
Hasiči v Lubníku čím dál více ožívají. Pořádáme a podílíme se svou aktivitou
na společenských a kulturních akcích. Vyjíždíme a podporujeme svou účastí
akce v okolí. Do našich řad se hlásí noví členové. Vždyť od začátku roku
jsme přijali už tři nové tváře.
Do Lubníka se za posledních dvacet let přistěhovalo spoustu nových rodin.
A rádi bychom, aby se v případě zájmu začlenily mezi nás. Vždyť jsou
v Lubníku doma a ne na návštěvě. I tady platí, že jaké si to uděláme, takové
to máme. I v tak malé vesničce, jako je Lubník, může být kultura velmi
bohatá. Chtěli bychom do vesnice vrátit život, aby bylo vidět lidi si povídat
a nedívat se jen z oken a mluvit o tom, co není. A proto, aby si byli lidé blíž,
jsme připravili sousedské posezení, které se bude konat 19. srpna v 17:00
hod. před hasičskou zbrojnicí. Přijďte posedět s přáteli u pivečka, nebo
skleničky vína a pochutnat si na občerstvení, které pro vás připravíme.
Těšíme se na vás
Miloš Totůšek
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CO NÁS ČEKÁ

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
SDH Lubník Vás všechny srdečně zve na SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, které se
uskuteční

19. 8. 2017 od 15:00 hod.
na místním fotbalovém hřišti.
Pro děti bude připraven skákací hrad a trampolína. Občerstvení zajištěno.

BESEDA S DUCHODCI
Obecní úřad Lubník si Vás dovoluje srdečně pozvat na Besedu s důchodci,
která se tento rok koná v

sobotu 23. 09. 2017 od 15:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Občerstvení a doprovodný program budou zajištěny.
Prosíme Vás však o nahlášení účasti nejpozději do 13. 09. 2017 osobně
nebo telefonicky na obecním úřadě v době úředních hodin, tj. pondělí či
středa od 15:00 do 17:00 hod. (tel.: 465 381 111) nebo osobně u paní
Moniky Renčínové či paní Marie Janské.
Nahlášení a tím i potvrzení účasti je pro nás důležité z důvodu zajištění
dostatečného občerstvení.
Těšíme se na Vás
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