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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ  
Vážení spoluobčané, 

do nového roku 2011 
přeji Všem obyvatelům naší 
obce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti 
v osobním i pracovním životě. Dobré zdraví a 
pohodu přeji i našim seniorům. 

Poděkování patří také členům TJ Sokol a 
SDH Lubník, kteří v obci pořádají řadu 
kulturních a společenských akcí. 

Za sebe i za nově vzniklé zastupitelstvo 
obce chci věřit tomu, že naší snahou bude 
v příštím roce udělat pro obec co nejvíce. Tato 
snaha bude do značné míry ovlivněna dotacemi a 
množstvím financí, které se obci podaří získat.  

Ještě jednou přeji Všem všechno dobré 
v nadcházejícím roce 2011. 

Karel Langhamer - starosta obce 
 
ZE ZASTUPITELSTVA OBCE                                                                    

 Ve dnech 15. a 16.10. proběhly komunální 
volby, kde bylo zvoleno nové zastupitelstvo 
obce.  
Informace ze schůze OZ dne 12.11.2010 

 Na tomto zasedání byli tajnou volbou zvoleni 
– starosta obce Langhamer Karel a zástupce  
starosty  Langrová Marta. 
Informace ze schůze OZ dne 29.11.2010 

 Na první pracovní zasedání obecního 
zastupitelstva bylo projednáváno ustavení 
výborů a komisí. Ze zákona je stanovena 
povinnost ustavit výbor finanční a kontrolní,  
navíc byla schválena kulturní komise,  jejíž 
činnost se dlouhodobě osvědčila.                       
Zastupitelstvem bylo schváleno toto složení 
výborů a komise: 
Výbor finanční:  předseda -  Janský Martin;                              
členové - Šilarová Michaela, Šubrtová Ludmila 
Výbor  kontrolní:  předseda - Klug Lubomír;                             
členové -  Janeček  Petr,  Skalický Jiří 
Komise kulturní: předseda - Fischerová 
Jaroslava; členové - Karlová Jana, Koppová 
Alena,  Novotná Antonie, Šilarová Eliška, 
Šilarová Zdenka, Bartňová Jitka. 

 schválení  rozpočtového opatření SDH ve 
výši 13 tisíc Kč, zalesnění lesa ve výši 15 759,- 
Kč, náhrada výdajů spojená s přípravou a 

provedením sčítáním lidu, domů a bytů v r. 2011 
částka 1 479,-Kč 

 schválení rozpočtového provizoria na rok 
2011. Až do schválení nového rozpočtu bude 
obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, 
které bude činit měsíčně 1/12 rozpočtu  na  rok 
2010. 

 zastupitelé schválili odměňování zastupitelů 
od 1.12.2010 

 zastupitelstvo schválilo všemi hlasy funkci 
uvolněného starosty pana Karla Langhamera. 

 Starosta informoval o možnosti zažádat o 
dotace na dětské hřiště a infrastrukturu 
v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu 
(vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky 
plynu, elektřiny, rozvody) na výstavbu nových 
rodinných domků 

 Byl dán návrh, aby se na štědrý den hráli 
v obecním rozhlase vánoční koledy. 
Informace ze schůze OZ dne 20.12.2010 

 Projednání obecně závazné vyhlášky 
přesunuto na leden 2011. 

 Starosta podal informace o možnosti 
budování dětského hřiště s dotací 70% ve výši 
250 000,- Kč. 

 Za obec Lubník bylo zasláno 1 000,- Kč na 
Oblastní charitu Červený Kostelec – stř. Domov  
 sv. Josefa v Žirči. (6 pro). 

 V měsíci prosinec byla zakoupena sněhová 
fréza v hodnotě 32 000,- Kč na údržbu chodníků. 
Schválena (6 pro).  

 Na místním hřbitově byla namontována 
opravená brána a vstupní branky. 

 Dne 14.12.2010 proběhlo jednání starosty se 
zástupcem VAK Jablonné nad Orlicí.  Jednání se 
týkalo přípojky vody p. W. Habermanna. 
Zastupitelstvo nesouhlasí s revokací usnesení ze 
dne 29.4.2008. (6 pro). 

Starosta  informoval zastupitele o 
stížnosti pana Habermanna na obec Lubník u 
ministerstva vnitra na odbor dozoru a kontroly 
veřejné správy na „směnu“ (dle p. Habermanna) 
pozemků ZOD Žichlínek za nemovitost 
(budovu). 

 Pan Zdeněk Skalický podal ústní žádost o 
zprovoznění obecní cesty parcela č. 972. Po 
projednání OZ konstatovalo, že průjezdnosti 
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cesty nic nebrání. S tím, že v zimním období se 
nebude udržovat. 

 Byla jmenována inventurní komise 
k provedení inventury majetku obce 
k 31.12.2010 ve složení: 
Klug Lubomír - předseda komise, Janeček Petr a 
Jitka Bartoňová – členové. 

 Starosta informoval o podání žádosti na 
dotaci SDH Lubník ve výši 36 000,- Kč  

 V roce 2011 je možnost podat žádost o dotaci  
od DSO Lanškrounsko na opravu drobné 
architektury a památek. 
 
Vážení občané,  

DĚKUJEME VÁM, ŽE 
TŘÍDÍTE   ODPAD! 

Zároveň Vám sdělujeme, že 
podle informace firmy Ekola 
České Libchavy bude HARMONOGRAM 
SVOZU pro rok 2011 doručen do každé 
domácnosti 

 
POZVÁNKA 

Dne 2.1.2011 od 16.00 hodin se bude v 
místním kostele konat  

II. ro čník Tříkrálového koncertu, 
 který pořádají místní farníci ve 

spolupráci s obecním úřadem. Vstupné 
dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni. 

 
CO SE  UDÁLO - OBRAZOVÁ GALERIE  

Už se stalo téměř lubnickou tradicí 
slavnostní rozsvěcení vánočního stromku. Kdo se 
zúčastnil, určitě nelitoval. Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromku proběhlo v neděli 28.11.2010. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Obecní zpravodaj připravuje OÚ Lubník. Grafickou 
úpravu zpracovává Mgr. Petr Vitásek. Předem děkujeme za 
Vaše příspěvky do Obecního zpravodaje, které nám 
pomohou oživit informovanost o dění v naší obci. Fotografie 
a text pro webové stránky můžete předat na OÚ v Lubníku 
nebo přímo zasílat na e-mail: petr@tatenice.cz . 


