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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze sch�ze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 18. 6. 2009 

 Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení obce za rok 2008. 
P�ezkoumání provedly jako každoro�n� pracovnice  
finan�ního odboru Krajského ú�adu v Pardubicích. 
V hospoda�ení obce nebyly zjišt�ny žádné závady ani 
nedostatky. 

 Byl projednán záv�re�ný ú�et obce za rok 2008 a 
zastupitelé vyjád�ili souhlas s celoro�ním 
hospoda�ením bez výhrad. 

 Byly projednány a schváleny dv� smlouvy o 
v�cném b�emeni – ob� se týkají umožn�ní p�ístupu 
k uloženým podzemním sítím na obecních pozemcích 
„U h�išt�“ – jedna smlouva je s Východo�eskou 
plynárenskou a druhá se spole�ností Telefónica O2.  

 Byla schválena rozpo�tová opat�ení – upravení 
rozpo�tu o p�id�lené dotace, a to na volby do EP, na 
ve�ejn� prosp�šné práce v obci a práce v lese, a na 
opravu kulturního domu (st�echa). 

 Co se týká kulturního domu, jak jsme již d�íve 
informovali, je zpracován rámcový projekt na 
rekonstrukci sálu, resp. celého prvního patra �p. 95. 
Odhadované náklady �iní cca 3,5 miliónu K�. Na toto 
rozpo�et obce nesta�í, ani dotace z Programu rozvoje 
venkova, které �iní maximáln� ro�n� 100tisíc K�, 
pokud jsou v�bec p�id�leny. Proto se bude 
zastupitelstvo touto otázkou dále zabývat a rozhodne, 
zda se obec pokusí získat úv�r.  

 Byl projednán a schválen prodej pozemk� panu 
Janu Gondovi, Lubník 42.   

 Starosta informoval že bylo dokon�eno vysázení 
nových sazenic v obecním lese, postiženém kalamitou 
- celkem  26 tisíc ks. 

 Obci byla nabídnuta možnost instalace m��i�� 
rychlosti (jako jsou na p�íjezdu do Lanškrouna). I když 
je p�edpoklad, že zobrazení rychlosti vozidla m�že 
p�sobit psychologicky na �idi�e, aby zpomalil na 
p�edepsanou rychlost, je toto p�sobení problematické a 
žádnou jinou funkci toto za�ízení nemá. Protože 
instalaci by musela hradit obec ve výši cca 80 tis. K� 
za 1 m��i�, zastupitelstvo vzhledem k sou�asné napjaté 
finan�ní situaci  nabídku odmítlo. 

 V sou�asné dob� probíhá instalace po�íta�� na 
zavedení Czech pointu a datových schránek (viz zápis 
z minulého zasedání). Zavedení datových schránek 
bylo posunuto z 1. 7. na 1. 11. 2009. 

 Diskuse se týkala organizace pouti, problém� 
spojených se stejným datem po�ádání v sousedních 
obcích a obtížnosti získávání atrakcí do naší malé (a 

tudíž finan�n� neatraktivní) obce. Zastupitelstvo 
nakonec s p�ipomínkami odsouhlasilo poskytnutí 
pevné finan�ní �ástky provozovateli atrakcí s tím, že 
už nebude vybíráno vstupné. 
 
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI 

Voleb se zú�astnilo 87 z 249 zapsaných voli��, 
tj. 35%. Z 33 kandidujících stran získalo hlas 14. Z toho 
nejvíce dostaly stávající parlamentní strany  mimo Strany 
zelených (1 hlas) – ODS 18 hlas� (20,7%), KDU-�SL 17 
(19,5%), KS�M 15 (17,2%) a �SSD 13 (15%). Ostatní 
strany získaly 1-8 hlas�. Podrobn�jší výsledky m�žete 
najít na www stránkách obce. 
 
UPOZORN�NÍ – UZAVÍRKA SILNICE! 

Od 15.6.2009 do 4.9.2009 platí uzavírka 
silnice II/315 do Tatenice, a to v úseku od k�ižovatky –
odbo�ky na Žichlínek v Lubníku po k�ižovatku - 
odbo�ku na Strážnou v Tatenici. Objízdná trasa je 
stanovena p�es Lanškroun - Chudobu – Cotkytli - 
Strážnou, pro autobus po komunikaci ZOD. 
 
Z LIST� LANŠKROUNSKA – POSELSTVÍ 
POTOMK�M 

V sou�asné dob� prochází kostel sv. Petra a 
Pavla v obci Lubník rekonstrukcí st�echy v�že a 
fasády. Empírový kostel se rovn�ž do�ká i nových 
okap� a mnoha dalších oprav. Akce je dotována ze 
SZIF – Programu rozvoje venkova a o další dotace je 
zažádáno. Na opravu je rovn�ž uspo�ádána sbírka. 
Odhadované náklady se mohou vyšplhat až na cca 
830.000 K�.  

 
B�hem prací byly vyzvednuty pam�tní 

schránky z makovice na vrcholu v��e. Ob� pouzdra 
slavnostn� otev�el fará� �ímskokatolické církve pan 
Jaroslav P�ibyl. V každé z nich se nacházelo poselství, 
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které nám v ní zanechali p�vodní starousedlíci, 
sahající až k roku 1834. 

8. a 9. kv�tna byly listiny vystaveny pro 
ve�ejnost. Na historické mince, n�mecky psané listiny 
a exemplá�e p�iložených novin se mohli p�ijít podívat 
všichni, kterým historie není cizí. A zájem nebyl malý. 
P�išli lidé nejen z obce, ale i z okolí.  

Zvlášt� mince byly st�edem pozornosti, 

nejstarší z nich nesla letopo�et 1659. Mnohé z listin už 
notn� poznamenal �as, ale i tak bylo vid�t, že záznamy 
byly po�ízeny s velkou pé�í. Nejnov�jší materiály 
pocházely z roku 1900.  

Starosta obce pan Karel Langhamer p�ichystal 
další pouzdro s odkazem pro �asy budoucí. Jsou to 
dobové fotografie z kulturních akcí, stavebních úprav 

obce, kopie listiny PS 
�R o znaku a praporu 
obce, pohlednice 
obce, dokumenty o 
setkání rodák� v r. 
2005, kovové mince 
ze sou�asnosti i 
minulosti, �erstvé 
noviny, nechyb�ly ani 

letošní (kv�tnové) Listy Lanškrounska,  zpravodaje 
obce Lubník z r. 2009 a vzkaz p�íštím generacím obce. 

Odpoledne 10. kv�tna se všechny historické 
materiály, dopln�né o nové poselství, vrátily zp�t na 
v�ž kostela. Tam setrvají až do další rekonstrukce, kdy 
je op�t n�kdo ukáže sv�tu.  
 
POZVÁNKA NA POU�  

Jak už asi všichni víte, koná se letos pou� 
28.6.09 TJ Sokol Lubník pro Vás na tyto slavnostní 
dny p�ipravila následující program:  
Sobota 27. 6. 2009: 
 – 13,00 hod. - fotbalové utkání Lubník - Tatenice 
(2x30min). Ob�erstvení na h�išti po dobu utkání 
zajišt�no! 
- 16,00 hod. - sout�že  pro d�ti na asfaltu za bytovkou 
a na zahrad� za OÚ 
- od 16,00 hod. -  pou�ové posezení za OÚ – jako 
vždy s bohatým ob�erstvením,                                              
grilovanými dobrotami, dobrým pivem i výb�rem 
dalších alko - i  nealko  nápoj�.   
Ned�le 28. 6. 2009 od 13,00 hod. -  ob�erstvení za OÚ 

Obecní ú�ad p�ipravil na pou� pro všechny d�ti 
dáre�ek – bezplatné užívání atrakcí po oba dva dny, tj. 
v sobotu i v ned�li.  
 

VÍTÁNÍ OB�ÁNK� 
V ned�li 14.6.2009 se uskute�nilo slavnostní 

vítání nových ob�ánk�, jak je v naší obci již 
dlouholetou tradicí. Tentokrát byli p�ivítáni:  

Jakub Holubá�, Lubník 68 
Šimon Šembera, Lubník 103 
Adriana Jure�ková, Lubník 2 
Aneta Šemberová, Lubník 78 
Klára Langrová, Lubník 86 
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CO SE UDÁLO  -  OBRAZOVÁ GALERIE 
- pochod na Gansberg – 2. 5. 2009... ��� 

 
- prohlédn�te si historické pohlednice a fotografie na 
www stránkách obce Lubníka – www.lubnik.cz ��� 
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Obecní zpravodaj p�ipravuje OÚ Lubník. Grafickou 
úpravu zpracovává Mgr. Petr Vitásek. P�edem d�kujeme 
za Vaše p�ísp�vky do Obecního zpravodaje, které nám 
pomohou oživit informovanost o d�ní v naší obci. 
Fotografie a text pro webové stránky m�žete p�edat na OÚ 
v Lubníku nebo p�ímo zasílat na e-mail: petr@tatenice.cz . 


