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Milí spoluobčané,  

rok 2014 se blíží k závěru a 

přichází čas bilancování nad  

uplynulým rokem a přání hodně 

štěstí do roku nového. 

Doufáme, že se Vám tento rok

vydařil a případné překážky 

jste úspěšně zdolali. Do nového 

roku Vám přejeme dostatek sil, 

odvahy i trpělivosti s každou, 

byť sebemenší životní výzvou. 

Přejeme Vám, abyste se každý 

den dokázali alespoň na 

chvilku zastavit a nikam

nespěchat. Občas stačí málo, 

třeba jen zkusit vnímat pohodu 

a krásu kolem nás, která je pro

hektický způsob života často 

přehlížena a prožít radost 

z každé chvilky s našimi

nejbližšími.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků naplněných radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. 

A v novém roce 2015 především pevné zdraví. 

OÚ Lubník

PF 2015
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Volební místnost na obecním úřadě se otevřela pro komunální volby do obecního zastupitelstva 

v pátek 10. 10. 2014 v 14:00 hodin. Průběh voleb zajišťovala volební komise, která také radila 

prvovoličům, jak na to a navštívila i starší občany s přenosnou urnou u nich doma. Volby byly 

ukončeny v sobotu 11. 10.  2014 ve 14:00 hodin. 

Ke komunálním volbám do obecního zastupitelstva v Lubníku se vypravilo 70,77 % voličů. Z 260 

možných voličů se voleb zúčastnilo 184 voličů, což je i celkový počet platných hlasů.

KOMUNÁLNÍ VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Kandidát

číslo název příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 SDH Lubník, SNK Langr Miroslav 56 BEZPP 32 6,63 1

1 SDH Lubník, SNK Klug Lubomír 40 BEZPP 39 8,09 2

1 SDH Lubník, SNK Langr Stanislav 47 BEZPP 34 7,05 3

1 SDH Lubník, SNK Totůšek Mirek 46 BEZPP 22 4,56 4

1 SDH Lubník, SNK Bureš Tomáš 33 BEZPP 42 8,71 5

1 SDH Lubník, SNK Brejša Zdeněk 42 Piráti 33 6,84 6

2 TJ SOKOL Lubník, SNK Langhamer Karel 62 BEZPP 69 10,96 1

2 TJ SOKOL Lubník, SNK Purkert Robert 38 BEZPP 63 10,01 2

2 TJ SOKOL Lubník, SNK Sommer Martin 35 BEZPP 65 10,33 3

2 TJ SOKOL Lubník, SNK Langr Roman 34 BEZPP 52 8,26 4

2 TJ SOKOL Lubník, SNK Šilar Pavel 49 BEZPP 24 3,81 5

Politická

příslušnost

Kandidátní listina Hlasy Pořadí 

náhradníka

č. název příjmení, jméno, tituly věk abs. %

1. SDH Lubník, SNK Bc. Klug Petr 35 BEZPP 122 25,31 1

2. SDH Lubník, SNK Šembera Radek 40 BEZPP 82 17,01 2

3. SDH Lubník, SNK Skalický Jiří 64 BEZPP 76 15,76 3

4. TJ SOKOL Lubník, SNK Bc. Čapková Eliška 26 BEZPP 95 15,1 1

5. TJ SOKOL Lubník, SNK Ing. Karel Jakub 25 BEZPP 91 14,46 2

6. TJ SOKOL Lubník, SNK Renčínová Monika 29 BEZPP 87 13,83 3

7. TJ SOKOL Lubník, SNK Janský Martin 32 BEZPP 83 13,19 4

Pořadí

zvolení

KandidátKandidátní listina HLASYPolitická

příslušnost

č. název abs. %

1. SDH (Sb. dob. has.) Lubník, SNK 482 43,38 9 3

2. TJ SOKOL Lubník, SNK 629 56,62 9 4

HLASYKandidátní listina
Počet kandidátů Počet mandátů
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1.Jaký je to pocit být zvolený starostou?

V minulosti jsem nikdy neuvažoval o tom, že

bych  chtěl, nebo mohl dělat starostu. O to více 

to pro mě bylo překvapující, že jsem dostal 

důvěru od občanů ve volbách a poté i od 

zastupitelů. Je to pocit velké odpovědnosti a 

krok do neznáma. K funkci přistupuji 

zodpovědně a s respektem. 

2. Jak proběhlo převzetí funkce starosty? 

Předání proběhlo v souladu se zákonem. Byly 

nám předány klíče, hesla, kódy a to bylo 

v podstatě vše. Postrádal jsem v tom osobní 

zájem bývalého starosty, abychom se

dozvěděli vše důležité, ať už vzhledem 

k dalšímu hladkému chodu obce a nebo

informace k aktuálně probíhajícímu grantu 

zateplení obecního úřadu, což nás stálo 

nemalé úsilí, ale musím říci, že jsme si práci 

rozdělili a už jsme získali i rámcový přehled.  

3. Jak se Vám jeví spolupráce s ostatními

členy zastupitelstva obce a zaměstnanci 

úřadu? 

Jak jsem již uvedl, s novými zastupiteli úzce

spolupracujeme, tak aby vše běželo hladce a 

abychom snížili náklady např.: přeměnou 

starých smluv, efektivnější administrativou 

atd. Všichni se do práce aktivně a s chutí 

zapojili. Co se týče zaměstnanců obce, nechci 

hodnotit po měsíci, chtěl bych jim dát prostor 

pro možnou spolupráci. V novém roce bychom

rádi získali dotace na další zaměstnance 

z úřadu práce.

4. Jak hodnotíte práci vedení obce v minulém

volebním období? Budete na tuto práci

navazovat?

Je těžké hodnotit něco, u čeho jsem nebyl 

přítomen a neznám pozadí všech okolností. 

Určitě se udělaly věci dobré i méně podařené. 

Z mého pohledu padla dobrá i špatná

rozhodnutí. Na tuto práci určitě navážeme 

v obnově cest, podpoře složek, snahou o nové 

stavební parcely atd.

ROZHOVOR S PANEM STAROSTOU
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5. Jaké jsou Vaše priority ve funkci? Mohou

občané Lubníka očekávat změny? 

Mou prioritou je otevřít obecní úřad lidem ve 

smyslu konkrétnějšího psaní obecního 

zpravodaje, zlepšení přístupu k informacím, 

efektivnější a rychlejší jednání. Změny se budou 

týkat i lesního hospodářství. Došlo 

k pozastavení nevynucené těžby vzrostlých 

stromů, naše úsilí bude směřovat k výchově 

mladého porostu, prořezávkám a ozdravení 

stávajícího lesa. Našim společným snem je 

nasvícení obecního kostela jakož to dominanty

obce.

6. V prosinci letošního roku se začalo 

s realizací zateplení budovy obecního úřadu. 

Jak tato akce probíhala? Dotklo se to občanů, 

kteří Vás chtěli navštívit v době úředních 

hodin?

Obecní úřad byl lidem přístupný pouze s malým 

omezením, omezení se týkalo pouze

mateřského centra a knihovny a jednu středu 

byl omezen provoz na úřadě. Zateplení budovy 

bude probíhat ve třech krocích. Prvním byla 

výměna oken v prosinci, začátkem ledna nás 

čeká zateplení stropu a na jaře zateplení 

fasády.

7. V Lubníku jste vyrostl a život zde znáte

dobře. Vnímáte, že by Vás to nějak 

zvýhodňovalo nebo naopak znevýhodňovalo 

ve funkci starosty?

Vše má své pro i proti a výjimkou není ani

funkce starosty. Výhodu vidím ve znalosti

místních poměrů a obyvatel a nevýhodu v tom, 

že: „ není na světě člověk ten, kdo by se 

zavděčil lidem všem.“ 

R.Krejčová 

člověk ten, kdo b 
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y se zavděči lidem všem.“ 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18. listopadu 2014

 ZO volí členy a schvaluje složení výborů a komisí: 

 Finanční výbor: předseda  - Janský Martin 

  členové - Mgr. Krejčová Radka, Šubrtová Ludmila 

 Kontrolní výbor:  předseda - Skalický Jiří 

  členové - Ing. Karel Jakub, Totušek Josef 

 Kulturní komise: předseda - Renčínová Monika 

  členové - Koppová Alena, Karlová Jana, Šilarová Zdena, Mgr. Krejčová Radka,  

Bergerová Hana

 ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva v souladu s §72 zákona o obcích a

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce.

 ZO schvaluje odstoupení od smlouvy prodeje pozemků p.č. 700, 701/3, 701/17 kú Lubník ze strany 

kupujícího pro skryté závady bránící v užívání.

 ZO schvaluje p. Petra Kluga jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při vyhodnocování 

územního plánu obce Lubník.

 ZO schvaluje rozpočtová opatření

- na neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do

obecního zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 20 000 Kč

- na finanční podporu hospodaření v lesích z Pardubického kraje ve výši 2 320 Kč 

- na jednorázovou odměnu při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva obce, který 

vykonával funkci starosty

 ZO schvaluje stanovení inventarizační komise: 

  předseda  - Janský Martin 

  členové - Šembera Radek, Kubelková Dana, Klug Petr 
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 ZO schvaluje plán inventur za r. 2014.

 ZO schvaluje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu (§ 13) pravidla 

rozpočtového provizoria na rok 2015 takto:  

- obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu, přičemž dbá na 

hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků,  

- obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a splátky úvěrů,  

- obec hradí nejnutnější výdaje v případě vzniku škody na majetku způsobené havarijním stavem

nebo živelnou pohromou.

Rozpočtové provizorium schválené v tomto znění platí až do doby schválení řádného rozpočtu obce 

Lubník na rok 2015, nejdéle však do 31.03.2015. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 

rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu roku 2015 po jeho schválení.  

 ZO pověřuje p. starostu k vyřízení žádosti o dotace pro SDH Lubník na opravu auta, elektrocentrálu, 

plovoucí čerpadlo. 

 ZO schvaluje Smlouvu č. 14191873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci operačního programu Životního prostředí (zateplení OÚ Lubník). 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 10. prosince 2014
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

 4.12.2014 proběhla kontrola v obecním lese za účasti pí. Teplé (za Pardubický kraj), pí. Sadílkové (lesní 

hospodářka), starosty obce Lubník  

 Přihlásil se zájemce o práci pod OÚ Lubník, a to od jara roku 2015. Je třeba zjistit možnosti financování 

obecních zaměstnanců z prostředků Úřadu práce a OÚ Lubník. 

Představa ZO do budoucna je zaměstnat pod OÚ alespoň 6 osob  na základě žádosti o dotace od úřadu 

práce. Zaměstnanci by byli rozmístěni na práce v obci a práce v lese. 

 Starosta obce kontaktoval bezpečnostního technika z důvodu revizí hasičských přístrojů ve vlastnictví 

obce Lubník, revize byly provedeny 8.12.2014.

 Dále starosta obce kontaktoval firmu zajišťující montáž a údržbu plynových zařízení z důvodu kontroly a 

opravy plynových zařízení ve vlastnictví OÚ Lubník, aby mohla být dále provedena jejich revize. 

 Bývalá hasičská klubovna je pronajata ke zkouškám hudební skupiny z obce Tatenice. 

 Starosta obce vznesl návrh na řešení parkování osobních aut na nevhodných místech v obci Lubník, které

omezují průjezdnost místních komunikací. 

 Zastupitelé obce Lubník se seznámili se stavem obecní dokumentace.

 Na zasedání ZO bylo diskutováno o možnosti půjčení dalších kontejnerů na odpady od firmy EKOKOM  

na základě smlouvy o zápůjčce, aby bylo zamezeno kupícímu se odpadu kolem stávajících kontejnerů 

umístěných za místní hasičskou klubovnou. Dále bylo diskutováno o rozmístění sběrných míst v obci a

zváženo doplnění sběrného plánu. 

 V brzké době bude stanoven nový správce obecního sálu. Definované úkony související se správcovstvím 

obecního sálu budou pro příštího správce stanoveny v náplni práce. Zároveň se ZO shodlo, že v případě 

bude-li správcem obecního sálu zaměstnanec obce, bude správcovství spadat do náplně práce daného 

obecního zaměstnance. 

 ZO plánuje novelizaci stávajících obecních vyhlášek. Dále nově zvažuje nařízení obce, týkající se zákazu 

pochůzkového a domovního prodeje. 
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ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  

STROMEČKU

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  

STROMEČKU

VÁNOČNÍ DÍLNY PRO DĚTIVÁNOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI

aa

od 15:00 hod.od 15:00 hod.

Přijďte se nechat inspirovat výrobou vánočních ozdob.Přijďte se nechat inspirovat výrobou vánočních ozdob.

Občerstvení bude zajištěno.Občerstvení bude zajištěno.

Sobota 29.11.2014Sobota 29.11.2014

na OÚ v Lubníkuna OÚ v Lubníku

od 16:45 hod.od 16:45 hod.

na návsina návsi

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  

STROMEČKU

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  

STROMEČKU

VÁNOČNÍ DÍLNY PRO DĚTIVÁNOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI

aa

od 15:00 hod.od 15:00 hod.

Přijďte se nechat inspirovat výrobou vánočních ozdob.Přijďte se nechat inspirovat výrobou vánočních ozdob.

Občerstvení bude zajištěno.Občerstvení bude zajištěno.

Sobota 29.11.2014Sobota 29.11.2014

na OÚ v Lubníkuna OÚ v Lubníku

od 16:45 hod.od 16:45 hod.

na návsina návsi

ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMEČKU  A  VÁNOČNÍ  DÍLNY  PRO  DĚTI 

Po roce, jsou tu zase Vánoce …

… u příležitosti blížící se 1. adventní neděle se v sobotu 29.11.2014 

konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. A aby se i ti nejmenší 

mezi námi zúčastnili se zábavou, byly připraveny dílny pro děti.  To 

vše za podpory spolku TJ Sokol a OÚ Lubník.

Program vánočních dílen byl připraven už od 15 hodin. v prostorách 

zasedací místnosti obecního úřadu. Dílny spočívaly v připravených 

pracovních koutcích pro menší i větší.  Děti měly možnost vyrobit si 

vlastní ozdoby na stromeček. Vlastnoručně vyrobené ozdoby děti 

mohly hned v místnosti pověsit na připravený stromeček a nebo si je mohly vzít s sebou domů. Děti tvořily 

tradiční papírové vločky a řetěz, stojánky na ubrousky, zdobily jablíčka a perníčky, někteří psaly i dopis Ježíškovi.  

V čase dílen bylo zajištěno občerstvení … pro děti vše zdarma … a pro větší dospěláky něco na zahřátí.  

V 16:45 hod. se veškerý program přesunul před budovu obecního úřad Lubník, kde jsme si za svitu svíček 

a prskavek poslechli o původu Vánoc a vánočních tradic. Po úspěšném rozsvícení vánočního osvětlení byl program 

u konce a lidé se za zvuku vánočních koled z amplionů pomalu rozcházeli do tepla svých domovů. 
M.Renčínová 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
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ZAVÍTAL K NÁM MIKULÁŠ

Čas mikulášské nadílky připadá vždy na 5. prosince večer, tedy v podvečer svátku svatého Mikuláše. I Lubníkem 

se tradičně v tento večer procházel Mikuláš s andělem za doprovodu čertů.  

Jak již bývá zvykem ,dle „Knihy hříchů“ se zjišťovalo, zda jsou děti hodné a zaslouží si sladkou odměnu nebo zda 

jsou děti zlobivé a čeká je cesta do pekel s čerty v jejich připraveném pytli. 

Vše nakonec dopadlo dobře. Děti přednesly krásné říkanky nebo zpívaly písničky, byly odměněny sladkostmi, 

hříchy byly pro tento rok odpuštěny a děti zůstaly v bezpečí domova u svých rodičů.  

A my se můžeme na mikulášský průvod těšit opět za rok … 
M.Renčínová 
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ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

V týdnu od 1. do 5.12.2014 proběhla na budově obecního úřadu výměna oken a dveří v rámci dotačního programu 

na zateplení budovy OÚ. Vše proběhlo hladce bez komplikací včetně víkendové brigády na úklidové práce 

v kanceláři OÚ a pana starosty kvůli zajištění plynulého chodu OÚ v úředních hodinách. Během následujícího 

týdne byly ještě prováděny začišťovací zednické práce. 

Dalším krokem, který budovu čeká v lednu 2015, je zateplení půdy. Aby byla obecní půda na zateplování řádně 

připravena, bylo třeba ji kompletně vyklidit. V sobotu 6.12. proto proběhla brigáda na jednorázovou vyklízecí akci 

za účasti SDH Lubník.  
M.Renčínová 
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DRUH ODPADU
ČETNOST               

SVOZŮ ZA ROK
SVOZOVÝ DEN ČÍSLO TÝDNE

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ 

ODPAD
(vystaveno od 5:00 do 24:00 hod.)

26 x Pátek
1x za 14 dní

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

50, 52

PLAST a TETRAPACK 13 x Středa
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35,

39, 43, 47, 51

PAPÍR 14 x Úterý
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33,

37, 41, 45, 49, 53

BIO odpad

Mobilní svoz

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

BÍLÉ

BAREVNÉ

Telefon: 465 461 500

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2015

LUBNÍK

SKLO
Svoz skla zajišťují                              

Technické služby Lanškroun.

neprovádí se

11.6. a 4.11.

EKOLA České Libchavy
Maurius Pedersen Group


