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Nejkrásnější jaro
Antonín Sova

Jaro je líbezné,
nejlíbeznější za tři sta let.
Pluhy skřípají železné,
aby přeoraly svět.
Písně skřivánčí rozsívejte
do hlav a srdcí, rozsévači,
v plamenné činy se rozdmýchejte
z dílny duchů, vy semena dračí,
nad msty ať převažuje duch.
Láska ať prahy hlídá,
aby nemohla bída
sevřít svět v užší vždy kruh.
Nebude dlouho takého jara,
všecko je zrodem, vše světelně hárá
nových plamenů stem,
všecko je panenská prsť, jež čeká.
S modlitbou bratrských díků kleká
člověk na širou osetou zem:
Jara svého nezmarnil jsem.
Hovory věcí, 1930
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21. března 2016


Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodloužení úseku plánované opravy místní komunikace
ppč. 872/8 v kú Lubník až před čp. 47.



ZO Lubník projednalo předložený návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2016 (příloha č.2).
Zastupitelstvo obce Lubník schválilo:
 rozpočet obce Lubník na rok 2016 dle přílohy č. 2, který počítá:
o s celkovými příjmy 5.159.294,-- Kč
o s celkovými výdaji 5.159.294,-- Kč
 zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí 376.831,-- Kč
 závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2016 dle přílohy č. 3



ZO Lubník schválilo cenu stočného na ČOV Lubník od 21.03.2016 ve výši 30,-- Kč za 1 m3.



ZO Lubník schválilo zprávu o inventarizaci majetku a závazků za rok 2015 dle přílohy č. 4.
ZO Lubník dále schválilo na návrh inventarizační komise vyřazení drobného dlouhodobého
hmotného majetku vedeného na účtu 028 v celkové pořizovací ceně 67.637,-- Kč a to
fyzickou likvidací.



ZO Lubník schválilo zveřejnění záměru o prodeji pozemku ppč. 111 v k.ú. Lubník.



ZO schválilo dodatek k dohodě o odborné pomoci mezi obcí Lubník a Městskou knihovnou
Lanškroun s uvedeným poplatkem 8,- Kč za obyvatele tj. 2.640,-- Kč pro rok 2016.



ZO Lubník schválilo zachování a postupnou obnovu budovy s čp. 5.

BIOODPAD
Nově byl pro tento odpad v obci umístěn kontejner, který je přistaven na stanoviště – rozcestí
Berkovi – nynější Minářovi – pod hřištěm vedle kontejnerů na železo.
Do tohoto kontejneru patří zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně
v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve.
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ROZPOČET OBCE LUBNÍK PRO ROK 2016
Zastupitelstvo obce Lubník schválilo dne 21. března 2016 usnesením č. 4/2016 rozpočet obce Lubník
na rok 2016. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, počítá s celkovými příjmy 5.159.294,-- Kč
a s celkovými výdaji 5.159.294,-- Kč. Na splátky úvěrů, které pro rok 2016 činí 376.831,-- Kč, budou
zapojeny prostředky z minulých let. Základní informaci o rozpočtu podává následující sumář.
Kompletní rozpočet členěný dle rozpočtové skladby včetně závazných ukazatelů je k dispozici
na webových stránkách obce, v záložce „Obecní úřad“. Občané obce mohou o předložení rozpočtu též
požádat na obecním úřadě.
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PŘÍJMY
Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery
Příjmy celkem
Zapojení prostředků z
minulých let na splátky
úvěrů
Celkové rozpočtové zdroje

částka v Kč
3 674 800
687 094
570 000
227 400
5 159 294

VÝDAJE
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování - splátky úvěrů
Celkové rozpočtové potřeby

částka v Kč
4 154 294
1 005 000
5 159 294
376 831
5 536 125
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ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ

Co dělá kulturní komise?
Obec Lubník může dle zákona o obcích ve své samostatné působnosti zřídit komise, které se stávají poradními
a iniciativními orgány. Jednou z těchto komisí je i kulturní komise. Ta se ve své činnosti zaměřuje především
na významné životní události v životě občanů naší obce. Členky komise navštěvují jubilanty k příležitosti
jejich 60., 65., 70. nebo 75. narozenin, od 75. roku chodí každoročně. Osobní návštěvou v den jejich narozenin
předávají blahopřání od obce společně s věcným darem. V případě, že jubilant nemá zájem o předání daru nebo
požaduje návštěvu komise v jiný den, může se dohodnout s předsedkyní komise Monikou Renčínovou
o případných změnách. Náplň komise však zajišťováním návštěv jubilantů nekončí. Za podpory obce dále
organizuje každoroční besedu s důchodci nebo se podílí na přípravě obřadů vítání občánků. Členky komise jsou:
Monika Renčínová (předsedkyně), Alena Koppová, Jana Karlová, Zdena Šilarová, Radka Krejčová a Hana
Bergerová.
R.Krejčová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Ve dnech 2. a 3. ledna 2016 proběhla v obci Lubník
každoroční Tříkrálová sbírka.
Jak už bývá zvykem, obcí koledovaly dvě skupiny, které
si obec rozdělily. V dolní polovině obce koledovali
Kateřina Sommerová, Klára Langrová a Adéla
Šemberová pod dohledem H.Šubrtové a H.Totuškové.
V horní polovině obce koledovali Radek Janeček, Tereza
Janečková a Klára Janíčková pod dohledem Z.Šilarové a H.Brejšové.
A díky jejich ochotě a Vaší štědrosti se v naší obci vybralo celkem 12 419 Kč.
K otevření zapečetěných pokladniček došlo na OÚ v Lubníku za účasti p. starosty a pracovnice oblastní
charity dne 14. ledna 2016.
M.Renčínová
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HASIČSKÝ PLES
V pátek 29. ledna 2016 pořádali hasiči z Lubníka tradiční
ples na místním sále. O skvělou zábavu se postarala kapela
NOA, se kterou jsme byli velmi spokojeni. Tradičně byla
připravena bohatá tombola, dobré občerstvení a pití.
Účastníkům hasičského plesu velmi děkujeme a těšíme se na
Vás zase za rok, na plese v Lubníku!
SDH Lubník

¨
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OBEC PŘIVÍTALA ČTYŘI NOVÉ OBČÁNKY
Vítání občánků patří mezi tradiční významné události. Slavnostního obřadu se dne 17. ledna 2016 kromě rodičů
zúčastnili i prarodiče a příbuzní. Za obec vítá nové občánky zpravidla starosta Radek Šembera s předsedkyní
kulturní komise Monikou Renčínovou. Ti si ale role vyměnili a ocitli se na židlích hrdých rodičů. Nové občánky
přivítal místostarosta Petr Klug se členkou kulturní komise Radkou Krejčovou. Ke slavnostnímu obřadu byli
přizváni Edita a Radek Šubrtovi se synem Radkem, Monika a Miloslav Renčínovi se synem Jakubem, Eliška
Čapková a Radek Šembera se synem Kryštofem a Irena Polzerová a Lukáš Dirbák se synem Jiřím. O kulturní
program se postaraly místní děti se svými tematickými básničkami. Maminky obdržely od pana místostarosty
květinu, noví občané plyšovou hračku a přání, aby se jim v Lubníku dobře a spokojeně žilo. Zdraví, štěstí a
lásku jim do vínku přišly popřát i sudičky. Na závěr této slavnostní chvíle se všichni přítomní zapsali do
pamětní knihy.
R.Krejčová
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JARNÍ A LETNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Jako každý rok, tak i letos se konala jarní burza dětského oblečení, kterou pořádají maminky z Lubníka.
Letošní burza byla bohatá nejen na oblečení pro děti, ale také nabídla široký výběr oblečení pro dospělé,
zejména ženy.
Výdělek z burzy významně přispěl do rozpočtu "Mateřského centra", které každoročně pořádá a přispívá
na výlet pro děti z Lubníka a blízkého okolí. Minulý rok se výlet uskutečnil do dětského hracího centra Tongo
v Hradci Králové. I na letošní rok je plánován výlet, zatím je místo a datum konání v projednávání. Vše bude
včas vyvěšeno na obecní nástěnce.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem maminkám za účast a výbornou spolupráci a zveme všechny stávající
i budoucí maminky na podzimní burzu, která proběhne v polovině září.
Mateřské centrum
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V něděli 20.3.2016 jsme přišli se svými dětmi na místní sál v Lubníku, abychom si společně užili tradiční dětský
karneval pořádaný TJ Sokol Lubník. Letošní karneval však byl netradiční ve svém pojetí. Děti po celou dobu
bavil pan Kryl, který měl připravený program plný hudby, tance a soutěží. Odpoledne si užili nejen děti od těch
nejmenších až po školáky, ale i jejich rodiče, kteří byli do aktivit také zapojeni. Karneval byl zahájen
promenádou masek, které byly opravdu krásné a nápadité. Dále se tančilo, soutěžilo a zpívalo. Za soutěžení a
tanec byly pro děti připravené odměny. U vstupného dostalo každé dítě číslo, které pak vyhrávalo v tombole.
Celý sál byl vyzdobený barevnými balónky, které si pak děti odnesly domů. Během celého odpoledne se mohli
malí tanečníci občerstvit limonádou, párky v rohlíku a i nějaká ta sladkost se našla. Za uspořádání bych ráda
poděkovala všem, kteří se nějak podíleli a především pak Jarušce Fischerové, která odvedla největší díl práce.
Myslím, že to byl za poslední roky jeden z nejvydařenějších karnevalů, doufám, že se mnou budete jen souhlasit.
Za TJ Sokol Lubník
Eliška Čapková
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