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SLOVO STAROSTY 

 
 

 

Vážení spoluobčané, sousedé,  

 

na konci září proběhly komunální volby, ve kterých 
jste rozhodli o složení zastupitelstva obce pro 
následující čtyři roky. Všem voličům děkuji za účast 
a podporu. Taktéž chci poděkovat za důvěru 
zastupitelům při volbě starosty obce. Mojí 
maximální snahou  bude nikoho nezklamat a dále se 
zasazovat o rozvoj Lubníka s péčí řádného 
hospodáře.  

 

V příštím roce s ohledem na již schválený rozpočet nás opět čeká několik 
nemalých obecních investic.  K největším se řadí tři – rekonstrukce 
veřejného osvětelní, vybudování nového úseku chodníku v horní části 
obce a pořízení nového traktoru. Dojde také na druhou etapu obnovy 
hřbitovní zdi či na dovybavení společenského sálu s kuchyní. Naší snahou 
v příštím roce je rovněž zahájení prodeje stavebních pozemků za č.p. 5. 

 

Závěrem Vám všem přeji klidné prožití  vánočních svátků, pevné zdraví, 
životní optimismus a krásné mezilidské vztahy, vše dopré v roce 2023. 

 

      M. P. Totušek, starosta obce 
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ZE DNE 19.10.2022 

 

• Usnesení č. 45/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli 
zápisu pana Jakuba Karla a pana Karla Šilara a zapisovatelkou paní Lucií 
Malátovou.  

              Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 46/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 
ustavujícího zasedání dne 19.10.2022.  

              Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 47/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zvolení 
jednoho místostarosty.  

   Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 48/2022: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 84 odst. 
2) písm. k) zákona o obcích určilo, že funkce starosty bude vykonávána 
jako uvolněná.    

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 49/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo starostou obce 
pana Martina Prokopa Totuška.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 50/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo 
místostarostkou obce paní Elišku Čapkovou.  

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE (Klug) 

• Usnesení č. 51/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zřídilo finanční a 
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.   

Výsledek hlasování: 7 x PRO 
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• Usnesení č. 52/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo předsedou 

finančního výboru pana Jakuba Karla.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 53/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo předsedou 
kontrolního výboru pana Miloslava Šubrta. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 54/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo členy 
finančního výboru pana Petra Janečka a pana Karla Šilara.   

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 55/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo členy 
kontrolního výboru pana Petra Janečka a pana Petra Kluga.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 56/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zřídilo kulturní výbor, 

který bude sedmičlenný. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 57/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo předsedkyní 
kulturního výboru paní Elišku Čapkovou.    

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 58/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo členy 
kulturního výboru paní Hanu Brejšovou, paní Ivu Janíčkovou, paní Karlu 

Květenskou, paní Irenu Polzerovou, paní Věru Šemberovou a paní Eriku 
Skalickou.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 59/2022: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 

2 a § 84 odst.  2 písm. n) zákona o obcích stanovilo měsíční odměny  

za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarosta 

5000 Kč, předseda výboru 1000 Kč, člen výboru 600 Kč a člen 

zastupitelstva bez dalších funkcí 400 Kč. 
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Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanovilo, že odměny za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat 
 od následujícího měsíce po přijetí tohoto usnesení, tj. od 01.11.2022. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 
náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(místostarosty, předsedy nebo člena výboru) bude odměna náležet 
ode dne zvolení do této funkce.  

V případě souběhu předsednictví nebo členství ve více výborech, 
maximálně však ve dvou, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva 
odměna ve výši součtu odměn. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 
• Usnesení č. 60/2022: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 84 odst. 

2 písm. v) zákona o obcích rozhodlo o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon členů finančního a kontrolního výborů v roční výši 600 
Kč, za výkon funkce členů kulturního výboru ve výši 1.000 Kč. Peněžité 
plnění náleží od 01.11.2022 a bude vypláceno zpětně za období listopad 
předchozího roku až říjen daného roku (ve výplatním termínu za měsíc 
listopad).  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 61/2022: Zastupitelstvo obce Lubník Zastupitelstvo obce 
Lubník stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce 
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 

rozsahu: do výše 30.000,-- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, 
pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky  
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 
obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření  
 v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen 
 v případech: 

- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků 
 z jiných rozpočtů, 

- kdy výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě 
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když 
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací 
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, 

- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další 
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen 
formální charakter, protože výdaj musí být realizován. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

ZE DNE 14.12.2022 

 

• Usnesení č. 62/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli 

zápisu pana Miloslava Šubrta a pana Petra Janečka a zapisovatelkou 

pana Martina P. Totuška.  

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 63/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo upravený 

program zasedání dne 14.12.2022. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 64/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu  
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usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.05.2022.    

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 65/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 25 k rozpočtu obce na rok 2022: 

- navýšení výdajů ve výši 130.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové 

hospodářství, v položce 5171 – opravy a udržování; 

- snížení výdajů ve výši 59.300 Kč v paragrafu 1039 – lesní hospodářství, 

v položce 6122 – stroje, přístroje a zařízení; 

- snížení výdajů ve výši 70.700 Kč v paragrafu 3745 – péče o vzhled obce 

a veřejnou zeleň, v položce 5011 – platy zaměstnanců. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 66/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 26 k rozpočtu obce na rok 2022: 

- navýšení výdajů ve výši 25.000 Kč v paragrafu 6171 – činnost místní 

správy, v položce 5154 – elektrická energie; 

- snížení výdajů ve výši 25.000 Kč v paragrafu 3631 – veřejné osvětlení, 

v položce 6121 – budovy, haly a stavby. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 67/2022: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo 

předložený návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2023 a schválilo: 

- rozpočet obce Lubník na rok 2023 dle přílohy č. 2, který počítá: 

- s celkovými příjmy: 10.140.000 Kč 

- s celkovými výdaji: 10.140.000 Kč 

- zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí   

474.494 Kč 

              - závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2023 dle přílohy č. 3 
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Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.    

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 68/2022: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo 

předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce a schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024-2025 dle přílohy č. 4. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 69/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Jednací řád 

zastupitelstva obce dle přílohy č. 5. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 70/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Ceník 

poskytovaných služeb obcí Lubník dle přílohy č. 6 s platností 

 od 01.01.2023. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 71/2022: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo poskytnout 

dotaci ve výši 72.000 Kč Petře Bernátkové, Tatenice 180, Lanškroun, IČ 

75272911, na provoz obchodu se smíšeným zbožím pro rok 2023 dle 

přílohy č. 7. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 72/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Dohodu o 
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR za účelem 
poskytnutí dotace na akci „Vybavení společenského sálu“.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 73/2022: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s 

ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

 ve znění pozdějších předpisů deleguje pana Martina Prokopa Totuška  
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a náhradnici paní Elišku Čapkovou jako zástupce obce Lubník, která je 

akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné  

nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, 

IČ: 48173398 na všechny valné hromady, počínaje valnou hromadou, 

která se bude konat v roce 2023, jejímž předmětem bude schválení 

auditora, a to po celé jejich funkční období až do odvolání. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug)  

• Usnesení č. 74/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Zprávu  

o uplatňování územního plánu Lubník v uplynulém období 10/2018–

09/2022. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 75/2022: Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo se 

Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, 

dodatky č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě a dále se stanovami Dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ze dne 15.11.2019, jež 

jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě 

o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, jehož 

předmětem je ukončení členství obce Čenkovice v Dobrovolném 

svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko k 31.12.2022, a dále 

návrh nových stanov svazku s účinností od 1.1.2023, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a pověřuje starostu/starostku obce/městyse 

k vyslovení souhlasu s jejich schválením při jejich projednávání  

na jednání valné hromady svazku.  

Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje starostu obce Martin Prokop 

Totuška, nar. xxx, bytem Lubník 50 k zastupování obce v Dobrovolném  
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svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 76/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu 

 o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2023996/VB/1, 

Lubník, par.č. 187/1, kNN. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 77/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu  

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č. IV-12-2023656/VB/1A, Lubník, par.č. 2229/2, kVN, DTS, kNN. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 78/2022: Zastupitelstvo obce Lubník, podle § 76 odst. 1 

zákona o obcích, rozhodlo o poskytnutí mimořádné odměny ve výši 

jedné pravidelné měsíční odměny starostovi obce za dokončení 

realizace projektu „Stavební úpravy domu č.p. 95 Lubník“ v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova dle vyhlášené výzvy 

č. 1/2021/117D8210 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

Získáním tohoto dotačního titulu došlo k významné úspoře finančních 

prostředků obce Lubník a bylo možno realizovat potřebnou 

rekonstrukci sálu, který byl již v havarijním a nevyhovujícím stavu. Bez 

získání dotačního titulu by obec musela přikročit k čerpání úvěru, nebo 

by se rekonstrukce rozložila do více let a nebylo by tak možné sál 

využívat. A dále také za realizaci dalších dotačních akcí v letošním roce, 

a to „Multifunkční hřiště v obci Lubník“, „Modernizace spolkové 

místnosti s kuchyní“, „Obnova jihovýchodní a jihozápadní části 

hřbitovní zdi v Lubníku“ a „Vybavení společenského sálu“. Z výše 

uvedeného šlo o splnění mimořádných úkolů a naplnění § 76 odst. 1  
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zákona o obcích. Odměna bude vyplacena spolu s měsíční odměnou 

 za měsíc prosinec 2022. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 1 x ZDRŽEL (Totušek), 1 x NEPŘÍTOMEN 

(Klug) 

• Usnesení č. 79/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo plán 

inventur k provedení inventarizace majetku a závazků obce Lubník  

na rok 2022, ve znění dle přílohy č. 8. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 
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NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 

Zveřejňování zápisů ze zastupitelstva obce 
 

Od 1. 1. 2023 budou všechny zápisy z jednání zastupitelstva obce 
zveřejňovány na webových stránkách obce. V sekci dokumenty bude 
zřízena samostatná záložka, kde budou moci občané všechny zápisy najít. 
Ze strany obecního úřadu se jedná o krok, který povede k větší 
informovanosti občanů a větší transparentnosti v činnosti místní správy, i 
když to výslovně zákon neukládá.  
 
Doposud byly na úřední desce zveřejněny pouze výpisy z usnesení.  
Ze zákona č. 128 /2000 Sb. o obcích vyplývá dle § 95 odst. 2 povinnost 
pořídit ze zasedání zastupitelstva obce zápis, který podepisuje starosta 
nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet 
přítomných členů zastupitelstva obce, schválený program jednání 
zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis 
je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a uložit jej na obecním 
úřadě k nahlédnutí. Občané obce mají dle ust. § 16 odst. 2 písm. e) Zákona 
o obcích právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce. 

 
 

Zveřejňování přepisu hlášení místního rozhlasu 
 
Vzhledem k tomu, že se množí připomínky z řad občanů na nedostatečnou 
srozumitelnost a hlasitost hlášení v některých úsecích naší obce, budou 
přepisy hlášení místního rozhlasu zveřejňovány na webových stránkách 
obce, kde bude zřízena pro tyto účely samostatná záložka v sekci 
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dokumenty. Během následujícího roku bude přizván technik a budeme 
usilovat o optimální pokrytí celé obce ampliony.  

 
 

Úřední hodiny v roce 2023 
  

Pozor změna, od 1. 1. 2023 dojde ke zrušení úředních hodin ve středu 
odpoledne.  
 
Nové úřední hodiny 
 
Pondělí: 16:00 – 18:00 
Středa: 8:00 – 11:00 
 
 
Úřední hodiny v době vánočních svátků 
 
Středa 21. 12. 2022    8:00 – 11:00, 16:00 – 18:00  
Pondělí 26. 12. 2022 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ 
Středa 28. 12. 2022 ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY 
Pondělí     2. 1. 2023 16:00 – 18:00 
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GObec 

 
Někteří z Vás jste možná na webových stránkách obce zaznamenali přidání 
odkazu na portál GObec, který naleznete v pravé části hlavní obrazovky 
hned pod kontaktními údaji. Jedná se o volně dostupný a užitečný  
internetový mapový server, 
který představuje ucelený mapový 
informační geoportál pro města 
a obce. Využívá mapové podklady 
a geografické informace z různých 
zdrojů a od různých poskytovatelů, 
sjednocuje jejich formát a poskytuje 
tak uživatelům, městům a obcím, 
ucelený pohled na své správní území.  
 
Po otevření se Vám načte základní mapa obce Lubník, se kterou můžete 
dále pracovat a přidávat si na ni další vrstvy například čísla popisná, zobrazit 
hranice obce a katastrálních území, zobrazit vedení inženýrských sítí, nebo 
propojit mapu obce s mapou územního plánu. Můžete si také vybrat, jaké 
zobrazení mapy pro vás bude nejvhodnější.   
 
Zajímavé jsou také funkce, které uživateli umožní v mapě měřit vzdálenost 
dvou libovolných bodů v obci, dále pak plochu jakéhokoliv pozemku v obci, 
nebo vyhledávat zadanou adresu. Portál také umožňuje nahlížet  
do katastru nemovitostí a funkci Google Maps Street View tzn. funkci 
panoramatického fotografického pohledu do ulic. Neváhejte proto tento 
nástroj využívat, může být v mnoha ohledech dobrým pomocníkem. 
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Fotografická soutěž pro rok 2023 
 
Baví vás fotografovat?   
Také si často říkáte, to by byla pěkná 
fotografie?   
Umíte vidět běžné věci okolo nás 
jinýma očima? 
  
Právě pro Vás obec Lubník vyhlašuje pro rok 2023 fotografickou soutěž. 
Do soutěže se mohou zapojit všichni občané obce. Tématem soutěže je 
čtvero ročních období v naší obci bez dalšího omezení. Fotografovat 
můžete cokoliv, co se týká naší obce v různých ročních obdobích. Můžete 
se rozhodnout pro přírodu, památky, sport, kulturní akce atd. Téma je 
opravdu široké. Důležitá je pouze spojitost s konkrétním právě 
probíhajícím ročním obdobím. Zaslané fotografie bude hodnotit nezávislá 
komise. V každém čísle obecního zpravodaje pak budou fotografie 
uveřejněny (dovolí-li to jejich počet) a vítězná fotografie bude zdobit jeho 
titulní stranu. Až do chvíle roznosu zpravodaje bude pro všechny 
překvapením, která z nich to bude. Autor vítězné fotografie obdrží od obce 
věcnou odměnu. Účastí v soutěži dáváte souhlas se zveřejněním fotografie 
na webových stránkách obce, na facebookových stránkách obce a 
v obecním zpravodaji za účelem propagace soutěže.  
 
Uzavírky jednotlivých kol soutěže 
 
Zimní kolo: 28. 2. 2023 – fotografie se zimní tématikou 
Jarní kolo: 31. 5. 2023 - fotografie s jarní tématikou 
Letní kolo: 31. 8. 2023 - fotografie s letní tématikou 
Podzimní kolo: 30. 11. 2023 - fotografie s podzimní tématikou 
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Vaše fotografie zasílejte emailem na: mistostarosta@lubnik.cz 
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Nový ceník poskytovaných služeb obcí Lubník 
 

1) Nájem nemovitých věcí  

 

Společenský sál v budově č.p. 95 (velký a malý sál s kuchyní a barem) 

 

cizí osoby a organizace 5.000,-- Kč + spotřeba energií    

                                       (plyn, elektřina, voda) 

místní občané 2.000,-- Kč + spotřeba energií  

                                                                      (plyn, elektřina, voda) 

tradiční akce místních spolků zdarma 

 

Společenský sál v budově č.p. 95 (pouze malý sál s kuchyní) 

 

cizí osoby a organizace 3.000,-- Kč + spotřeba energií  

(plyn, elektřina, voda) 

místní občané 1.000,-- Kč + spotřeba energií 

(plyn, elektřina, voda) 

tradiční akce místních spolků zdarma 

 

O krátkodobém pronájmu sálu nebo jeho částí se vždy sepisuje smlouva, 

 v níž je kromě výše nájmu specifikován jeho rozsah, účel a doba trvání. Při 

pronájmu sálu má nájemce povinnost složit vratnou vinkulaci ve výši  

10 000,- Kč jako jistinu za případné škody na předmětu pronájmu. Věta 

druhá neplatí pro místní občany a spolky. 

 

 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 18 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 19.12.2022* ročník XXI* číslo 4 

 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

Zasedací místnost v budově čp. 94 

 

pouze místní občané 1. 000,-- Kč (1.500,-- Kč v topné sezóně) 

tradiční akce místních spolků zdarma 

 

Hrobová místa (platí pouze pro nově uzavřené a prodloužené smlouvy po 

01.01.2023) 

 

jednotlivý hrob 50 Kč/1 rok (tj. 500 Kč / 10 let) 

dvojitý hrob 100 Kč/1 rok (tj. 1000 Kč / 10 let) 

 

2) Nájem movitých věcí 

 

traktor + příslušenství  750 Kč/1 hodina (včetně obsluhy) 

zahradní traktor 500 Kč/1 hodina (včetně obsluhy) 

křovinořez, motorová pila 350 Kč/1 hodina (včetně obsluhy) 

vibrační deska, bourací kladivo 50 Kč/1 den 

 

3) Ostatní 

 

hlášení rozhlasem  100 Kč 

kopírování (pouze černobíle) 2 Kč / 1 list formát A4 

inzerce v obecním zpravodaji  200 Kč formát A7, 300 Kč formát A6, 

500 Kč formát A5 

Schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 70/2022 dne 14.12.2022 s platností 

od 01.01.2023. 
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2023 
 
 

Poplatek ze psů 
                                                                                       
Povinnost platit poplatek ze psů upravuje Obecně 
závazná vyhláška obce Lubník č. 2/2019, která 
zůstává i pro rok 2023 v nezměněné podobě. 
Poplatek platí osoba, která je přihlášená nebo má 
sídlo na území obce Lubník a je držitelem psa.   
Za jednoho psa činí poplatek 100 Kč a za druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč.  
 
Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním 
převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 
popisné, do poznámky pak jméno majitele. Poplatek je splatný nejpozději 
do 31. 3. 2023. Při první registraci psa obdrží majitel kovovou známku, která 
slouží jako identifikátor při zaběhnutí, nebo ztrátě psa.  
 
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
 
Problematiku týkající se poplatků za využívání sytému 
odpadového hospodářství řeší Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2021 a v roce 2023 
zůstává v nezměněné podobě. Poplatníkem je 
fyzická osoba trvale přihlášená v obci, nebo vlastník 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu sloužící pro rodinnou rekreaci,  
ve které není přihlášena žádná osoba a která je umístěna na území obce.  
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Poplatek činí 550 Kč na jednoho poplatníka. Od poplatku je osvobozena 
osoba, která v daném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo 
fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců zdržuje mimo území obce. Podrobnější informace jsou uvedeny ve 
vyhlášce, kterou naleznete na webových stránkách obce.  
 
Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním 
převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 
popisné, do poznámky pak napište jména osob, za které je poplatek hrazen. 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2023. Systém identifikace popelnic 
prostřednictvím čipů bude v roce 2023 i nadále pokračovat.  
 
Při stanovování výše poplatku za odpady se vychází ze skutečných nákladů 
roku 2021. Níže uvádíme bilanci odpadového hospodářství za rok 2021, 
která skončila v záporných číslech. I přes tuto skutečnost obec Lubník pro 
rok 2023 nepřistupuje k navýšení poplatku.  
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2023 

 
 

V loňském roce byl v naší obci zaveden moderní způsob sběru 
separovaného odpadu tzv. systém svozu dům od domu a na všechny 
sběrné nádoby na směsný komunální odpad byly instalovány čipy. Hlavní 
výhodou tohoto způsobu je pro občany snížení docházkové vzdálenosti 
v nejmenší možné míře a pro obec pak snížení nákladů na odstranění 
odpadů.  Hlavním důvodem je menší podíl komunálního odpadu a větší 
podíl toho separovaného. Obec je zapojena do systému recyklace a 
zpětného odběru společnosti EKO-KOM. Za vytříděné a odevzdané 
komodity získá obec část nákladů vydaných na likvidaci odpadu zpět. 
Dalším pozitivem je eliminace nepořádku na sběrném místě za hospodou. 
Je také zaručeno, že sběrné místo nezatěžuje odpad z firem nebo ho 
nevyužívají občané z jiných obcí.  
 
Obce a města jsou velmi důležitými původci odpadů v rámci legislativního 
pojetí českého odpadového zákona (č. 541/2020 Sb., o odpadech).  
V novém zákoně jim byla navíc historicky poprvé stanovena zásadní, a ne 
zrovna jednoduchá povinnost, a to dosáhnout vytyčených úrovní třídění 
komunálních odpadů v zákonem stanovených letech. Třídící cíle jsou pro 
obce závazné.  Akční plán EU k oběhovému hospodářství stanovil cíl 
potřeby snížení produkce směsných odpadů do roku 2030 na polovinu ve 
srovnání s rokem 2020. Velmi silným motivačním prvkem pro obec je pak 
postupné zdražování likvidace 1t směsného komunálního odpadu 
v jednotlivých letech, což se samozřejmě negativně projeví i na výši 
poplatku, který každoročně platí občané obce. V roce 2023 zůstane 
poplatek na stejné úrovni jako v roce 2022 tedy 550 Kč za poplatníka a 
množství jednotlivých složek odpadu se bude pravidelně sledovat a 
vyhodnocovat.  
 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 23 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 19.12.2022* ročník XXI* číslo 4 

 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 
Rok od roku jsou ukazatele pro množství komunálního odpadu přísnější a 
je velmi pravděpodobné, že obec bude muset v budoucnu přikročit 
k dalším opatřením. Apelujeme tedy na občany, aby třídili odpad v největší 
možné míře.   
 
[Zdroj:https://www.caoh.cz/aktuality/prirucka-pro-obce-a-mesta-k-novemu-
zakonu-o-odpadech.html] 

 
Jak s odpadem nakládat v naší obci? 
 
Komunální odpad - Třiďte v co největší možné míře, dávejte do popelnice 
na směsný komunální odpad, odevzdávejte dle svozového plánu firmy 
EKOLA České Libchavy s.r.o.. 

Plast – Řiďte se pokyny pro správné třídění plastových odpadů, dávejte 
do žlutých popelnic a odevzdávejte dle svozového plánu firmy EKOLA České 
Libchavy s.r.o.. 
 
Papír – Řiďte se pokyny pro správné třídění papíru, dávejte do modrých 
popelnic a odevzdávejte dle svozového plánu firmy EKOLA České Libchavy 
s.r.o.. 
 
Sklo – Řiďte se pokyny pro správné třídění skla, odevzdávejte do bílých a 
zelených kontejnerů za hospodou – vývoz zajišťuje firma EKOLA České 
Libchavy s.r.o., nebo do velkého kovového kontejneru u rozcestí 
na fotbalové hřiště, likvidaci zajišťují Technické služby Lanškroun, s.r.o.. 
 
Textil – Čistý textil je možno v igelitových pytlích vhodit do bílého 
kontejneru na textil, který je umístěn za hospodou, jeho vývoz zajišťuje 
firma TextilEco a.s.. 
 
 

http://www.lubnik.cz/
https://www.caoh.cz/aktuality/prirucka-pro-obce-a-mesta-k-novemu-zakonu-o-odpadech.html
https://www.caoh.cz/aktuality/prirucka-pro-obce-a-mesta-k-novemu-zakonu-o-odpadech.html


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 24 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 19.12.2022* ročník XXI* číslo 4 

 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 
Jedlé oleje a tuky –  Je možno odevzdat do sběrné nádoby za hospodou. 
 
Baterie a drobné  elektrozařízení -  Sběrný box pro vysloužilé 
elektrozařízení a baterie je umístěn v obchodě. Můžete zde odkládat 
vysloužilé mobilní telefony, baterie, klávesnice, CD a DVD, kalkulačky, 
hračky, nářadí, toustovače, fény nebo zářivky. Další sběrný box na baterie 
je pak umístěn také na obecním úřadě. Likvidaci drobného elektrozařízení 
zajišťuje firma REMA Systém, a.s. a likvidaci baterií firma ECOBAT s.r.o.. 
 
Elektrozařízení a velkoobjemový odpad – Tento druh odpadu je možno na 
vyžádání odevzdat na čp. 5. V případě zájmu kontaktujte starostu obce. 
Prosíme občany, aby upřednostňovali odevzdání elektrozařízení na čp. 5 
před odvozem nebezpečného odpadu od firmy EKOLA. Firma EKOLA 
za vývoz elektronického odpadu obci účtu nemalé částky, kdežto vývoz 
elektrického odpadu z čp. 5 zajišťuje firma REMA Systém, a.s.  pro obec 
zcela zdarma. 
 
Bioodpad – Pro likvidaci bioodpadu existují v naší obci dvě možnosti, buďto 
můžete využít domácího kompostéru, nebo odpad odevzdat na sběrném 
místě u kravína. Pokud se tak rozhodnete, je důležité nedávat větve mezi 
drobný bioodpad. Větve se pro účely zpracování tohoto druhu odpadu 
musí poštěpkovat. Sběrné místo je rozděleno na dvě části. První slouží pro 
odevzdání drobného bioodpadu a hned vedle přistavený železný kontejner 
pro odevzdání větví. Žádáme Vás tedy, abyste větve odložili zvlášť 
do připraveného železného kontejneru 
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VÝZVA K HLÁŠENÍ ZMĚN V POČTU POPELNIC 

 
Pokud u Vás během roku došlo k navýšení počtu popelnic, případně jste 
vyměnili jednu popelnici za druhou, nahlaste tyto změny telefonicky nebo 
emailem starostovi obce. Informace o změnách budou předány firmě  
EKOLA ČESKÉ LIBCHAVY, která provede očipování nových nádob. 
Popelnice, které nebudou mít k 1. 2. 2023 identifikační čip, nebudou 
vyvezeny. 
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2023 
 
 

Rozpočet obce Lubník na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem obce dne 
14.12.2022. Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako vyrovnaný s celkovými 
příjmy 10.140.000 Kč a celkovými výdaji 10.140.000 Kč. Splátky úvěrů 
budou v roce 2023 činit 474.494 Kč a budou kryty zapojením prostředků 
z minulých let. Obec splácí dva úvěry, a to na rekonstrukci bytového domu 
čp. 2 (úvěr bude splacen k 30.09.2024) a zasíťování pod čp. 5 (úvěr bude 
splacen k 31.12.2023).  

 
PŘÍJMY 
Rozpočtové příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové 
příjmy a přijaté transfery. Rozpočet na rok 2023 počítá s daňovými příjmy 
ve výši 6.645.100 Kč (66 % z celkových příjmů). Rozpočet daňových příjmů 
z výnosů sdílených daní na rok 2023 byl proveden dle poslední zveřejněné 
predikce daňových příjmů Ministerstva finanční ČR ze srpna 2022. 
Z důvodu opatrnosti byly daňové příjmy schválený na úrovni 94 % 
predikovaných daňových příjmů. Daňové příjmy dále tvoří příjmy 
z výlučných daní (daň z příjmu právnických osob za obec a daň 
z nemovitostí). Do daňových příjmů dále patří místní a správní poplatky. 
Obec inkasuje příjmy z místních poplatků zahrnující poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadu a 
poplatek ze psů.  

 
Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů obce, které spadají  
do samostatné kompetence vedení obce a mohou být používány ke krytí 
výdajů, o kterých rozhoduje výhradně samospráva. Rozpočet na rok 2023 
počítá s nedaňovými příjmy ve výši 1.020.500 Kč (10 % z celkových příjmů).  
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Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy 
z pronájmu obecního majetku, prodeje vytěženého dřeva, dodávek vody 
nebo příjmy za tříděný odpad od firmy EKO-KOM, a.s.. 
 
 Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí 
v majetku obce. Rozpočet na rok 2023 počítá s kapitálovými příjmy ve výši 
615.000 Kč (6 % z celkových příjmů). Kapitálové příjmy pro rok 2023 
zahrnují inkaso splátek hypotečního úvěru na bytový dům čp. 2 a přilehlých 
sklípků včetně garážových stání, a to od jednotlivých nájemníků. Rozpočet 
na rok 2023 počítá s přijatými transfery ve výši 1.859.400 Kč (18 % 
z celkových příjmů). Do schváleného rozpočtu přijatých transferů lze 
zapojit příspěvek na výkon státní správy a plnění funkce opatrovníka  
(pro rok 2023 ve výši 122.400 Kč) a dále transfery, které jsou v době 
schvalování rozpočtu písemně potvrzeny poskytovatelem. Jedná se  
o dotaci ze státních fondů, a to na pořízení nábytku na sál společenského 
domu čp. 95 (722.000 Kč), a dále o dotace ze státního rozpočtu, a to na 
opravu hřbitovní zdi - 2. etapa (285.000 Kč), na opravu veřejného osvětlení 
(430.000 Kč) a na výsadbu v extravilánu obce (300.000 Kč).  

 
VÝDAJE 
Rozpočtové výdaje se dělí na běžné a kapitálové. Závazné ukazatele 
výdajové strany rozpočtu jsou schváleny na úrovni paragrafů rozpočtové 
skladby. Pokud je potřeba provést přesun v rámci jednotlivých paragrafů, 
je nutné to provést formou rozpočtového opatření.  
 
Běžné výdaje jsou použity k zajištění každodenního provozu obce – nákup 
materiálu a služeb včetně energií, opravy, výplaty zaměstnanců, odměny 
zastupitelů, podlimitní technická zhodnocení, aj. Rozpočet na rok 2023 
počítá s běžnými výdaji ve výši 5.390.000 Kč (53 % celkových výdajů).  
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Kapitálové výdaje tvoří investice do majetku obce. Rozpočet na rok 2023 
počítá s kapitálovými výdaji ve výši 4.750.000 Kč (47 % z celkových výdajů). 
Mezi nejvýznamnější investiční akce bude v roce 2023 patřit: 

• Realizace chodníku k horní zastávce 1.500.000 Kč 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení 1.200.000 Kč 

• Pořízení traktoru 1.700.000 Kč 

 
Schválený rozpočet obce Lubník na rok 2023 v úplném rozsahu členěném 
dle rozpočtové skladby je dispozici na webu obce www.lubnik.cz v sekci 
Dokumenty/Rozpočty.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lubnik.cz/
http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 29 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 19.12.2022* ročník XXI* číslo 4 

 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 
NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE  

 
ÚČETNÍ – SPRÁVCE ROZPOČTU– SAMOSTATNÝ 
ODBORNÝ REFERENT  

 
 

Obecní úřad v Lubníku hledá zaměstnance na pozici účetní – správce 
rozpočtu – samostatný odborný referent. 

 

Délka pracovního poměru: 

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, zástup za mateřskou 

dovolenou. 

Místo výkonu práce:  

Obec Lubník 

Předpokládaný termín nástupu: 

 01.03.2022 

Úvazek: preferovaný částečný (0,75, 30 hodin/týden), případně plný 

Platové podmínky: 

Zařazení dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění a dalších 

platných mzdových předpisů, platová třída odpovídající druhu práce  

č. 9-10 
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Náplň práce: 

- vedení komplexního účetnictví účetní jednotky podle zákona 

 o účetnictví, provádění a koordinace účtování o stavu pohybu a rozdílu  

majetku a závazků, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření 

včetně sestavování  

- účetních výkazů, účetní závěrky a vedení účetních knih; 

- vedení mzdové a personální agendy obce, výpočet a účtování mezd;  

- příprava podkladů pro sestavování rozpočtu obce, rozpočtových 

opatření a závěrečného účtu obce, zpracování a odesílání účetních 

výkazů;  

- zajišťování agendy správy dotací obce nebo jiných účelově vázaných 

prostředků; 

- obstarání platebního a zúčtovacího styku a převodu finančních 

prostředků, vedení pokladny, práce s hotovostí, fakturace;  

- vedení evidence majetku obce, vyhotovování inventurních seznamů, 

organizace inventur;  

- vedení pohledávek obce z místních poplatků a ostatních zdrojů 

placených obyvatelstvem i organizacemi a sledování včasných úhrad, 

včetně jejich případného vymáhání;  

-  zpracování ročních daňových přiznání;  

- obsluha pracoviště Czech Point, vidimace, legalizace;  

- vedení agendy na úseku evidence obyvatel – ohlašovna; 
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- spolupráce při tvorbě právních předpisů obce;  

- další související administrativní činnost. 

 

Termín podání přihlášky:  

Písemné přihlášky zasílejte nebo osobně doručte do 31.12.2022 do 12:00 

hod. v obálce označené v levém horním rohu nápisem „Veřejná výzva – 

účetní – NEOTVÍRAT“ na adresu 

 

Podrobnější informace jsou uveřejněny na webových stránkách obce 

www.lubnik.cz, nebo se můžete obrátit telefonicky na starostu obce  

724 189 791. 
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OPRAVA ELEKTROINSKTALACE V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 
 

 
V letošním roce v měsících září až listopad proběhla v našem kostele sv. 
Petra a Pavla první etapa obnovy jeho interiéru představující komplexní 
výměnu vnitřní elektroinstalace, která byla jako celek zastaralá a nebyla 
schopna bezpečně zajistit napájení osvětlení vnitřního prostoru a dalších 
spotřebičů a docházelo k jejich přetěžování. Vodiče byly degradované stářím 
a byla snížena požární bezpečnost celé instalace. Vyměněny byly veškeré 
vodiče a další technické prvky (rozvaděč, zásuvky, ovladače osvětlení apod.) 
včetně některých svítidel.  
 
Zhotovitelem akce byl pan Ing. Jan Langer. Celkové finanční náklady akce 
dosáhly zhruba 370 tis. Kč včetně DPH. Na tuto akci poskytly dotace ve výši 
110 tis. Kč Pardubický kraj z Programu podpory kultury a památkové péče, 
ve výši 50 tis. Kč Arcibiskupství olomoucké a ve výši 50 tis. Kč Obec Lubník. 
Zbývající náklady hradila Římskokatolická farnost Lubník ze svých zdrojů. 
V příštím roce by měla následovat druhá etapa v podobě nové výmalby 
kostela. 

 
 

Text: Martin Prokop Totušek 
Foto: Martin Prokop Totušek 
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PROVOZ MATEŘSKÉHO CENTRA 
 
S příchodem zimních měsíců ubývá možností pro trávení volného času 
venku a maminky si často kladou otázku, jak děti zabavit. Obec disponuje 
nově zrekonstruovanými prostory mateřského centra, které mohou všichni 
rodiče a jejich děti hojně využívat. Herna je vybavená různými hračkami, 
lze zde s dětmi vyrábět a tvořit. Dětem jsou přizpůsobeny také prostory WC 
a umývárny. Najdete zde i přebalovací pult a sprchový kout. V přilehlé 
kuchyňce pak můžete sobě i Vašim dětem připravit drobné občerstvení.  
 
V současné době funguje mateřské centrum formou domluvy a není pro 
jeho provoz vyhrazen pevný den a čas. V mobilní aplikaci Messenger 
funguje skupinka, kde se maminky na návštěvách centra společně 
domlouvají. Pokud by se našla skupina maminek, které by se pravidelně 
scházely, je možno termín v centru k tomuto účelu vyhradit. Cena jedné 
návštěvy je 20 Kč za 1 dítě. Vybrané finanční prostředky pak slouží 
k zaplacení úklidu a k nákupu nových hraček.  
 
Budeme rádi, pokud bude mateřské centrum plnit svůj účel v co největší 
míře. V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat. 
Můžete to udělat prostřednictvím facebookových zpráv, emailu 
mistostarota@lubnik.cz, nebo se za námi osobně zastavit v úředních 
hodinách.  

 

Text: Eliška Čapková 
Foto: Radka Karlová 
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HAVÁRIE POPELÁŘSKÉHO VOZU 11. 10. 2022 
 
 
Mnozí z Vás jistě zaznamenali zpoždění ve svozu komunálního odpadu, 
které bylo způsobeno havárií popelářského vozu. Nehoda se stala při 
odbočování na mostek (naproti Skalickým) ze směru od Lanškrouna. Řidič 
vozidla si nedostatečně nadjel a zadním kolem zůstal viset nad příkopem. 
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 Celý vůz se naklonil k jedné straně a část nákladu se vysypala na vozovku. 
Na místo nehody byli povoláni hasiči a vyprošťovací jeřáb. Dostat vůz zpět 
na vozovku se podařilo až okolo 22:00. S úklidem vysypaného odpadu 
pomohli místní občané. Nehoda se obešla bez zranění i vážnější škody 
na majetku.  

 

Text: Eliška Čapková 
Foto: Žaneta Krebsová 
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BESEDA S DŮCHODCI 
 
 
Jak se stalo již tradicí, tak i letos připravil Obecní úřad besedu s důchodci. 
V úvodu nás p. starosta Martin Totušek informoval o záměrech a plánech 
obce v příštích letech. Jedná se hlavně o dodělávku multifunkčního hřiště, 
vybavení kuchyňky na sále, pokračování opravy hřbitovní zdi, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, zasíťování 12 parcel za č.p. 5. 
 
 Přejeme vedení obce, aby se jim tyto plány podařilo zdárně uskutečnit. 
Poté nám přišel zpříjemnit odpoledne známý imitátor p. Václav Faltus, 
který nás přes hodinu bavil různými historkami a napodobováním hlasů 
známých osobností. Samozřejmě nechybělo občerstvení, pivo, vínečko a 
dobrá večeře. Chtěli bychom poděkovat vedení obce za opět zdařilou 
besedu a také členkám kulturní komise pí Brejšové a pí Polzerové, které se 
o nás vzorně staraly. 
 
 
Text: Karel Molzer 
Foto: Eliška Čapková 

 

 

 

 

 

 

 foto: R. Karlová 
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

 
Vážení spoluobčané, na vědomost se dává, že byly splněny všechny 
podmínky tripartitní dohody mezi Nebem, Peklem a Obcí Lubník. Všechny 
instituce, jako každý rok, poslaly své zástupce, aby zhodnotili chování 
našich ratolestí, vyslechli písničky a básničky, které si děti k této příležitosti 
bravurně nacvičily a především obdarovali naše zlatíčka něčím dobrým na 
zub, případně jakostním uhlím, výběrovými bramborami nebo speciálně 
vybranými dárečky. 
Co se týče účastníků, jako vedoucí byl samozřejmě určen vážený svatý 
Mikuláš, jemuž byla z pekla zapůjčena kniha hříchů, ve které byly 
zaznamenány všemožné prohřešky, které předčítal a měřil dle svého 
nebeského metru. Velký dík patří nebi, jenž uvolnilo pro obec nejkrásnější 
andělíčky ze svých řad, kteří byli ozdobou letošního „čertovského týmu“. 
Peklo si letos mohlo dovolit vyčlenit ze svých kapacit hned pět kousků 
čertů. Mezi čerty byli zástupci všech věkových a výškových skupin, obecně 
platilo, čím menší, tím šikovnější. Ačkoli si čerti už dlouho dobu česali 
prašivé kožichy a brousili tesáky, v Lubníku jim pšenka moc nekvetla. A tak 
sbalili svá kopyta, prázdné pytle a odčarovali se zpět do svého rodného 
pekla. 
Tím se pozvolna dostáváme k závěrečné pekelné zprávě, která již byla 
doručena na obecní úřad. Mikuláš, andělé a čerti celkem navštívili 33 dětí, 
z toho 0 hodných, 33 mírně zlobivých, 0 hodně zlobivých a co především 0 
dětí odnesených do pekla. Ze závěrečné zprávy dále vyplývá, že i příští rok 
peklo bude obecní dění monitorovat a již se chystá další čertovská skupina 
na návštěvu Lubníka. Doufáme tedy, že děti i v roce 2023 budou tak hodné  
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jako v roce letošním, budou poslouchat maminky a tatínky, uklízet si 
po sobě a dobře se učit. Závěrem předáváme pekelné doporučení, aby lidé 
vždy pamatovali na dobré vychování a především to, že čert nikdy nespí! 
 
 
Text: Miloslav Šubrt                
Foto: Jakub Karel 
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 

 

KLUB DŮCHODCŮ 

 

Návštěva koncertu 30.9.2022 

Pro zpříjemnění nálady a každodenních starostí jsme se v pátek 30.9.2022 
vydali na koncert Šlágr party do kulturního domu v Lanškrouně. Interpreti 
této skupiny nás nezklamali. Ukázali, že to umí pěkně rozjet stejně, jako 
v televizi Šlágr. Příjemně nás pobavili a my jsme odcházeli domů s veselou 
náladou a načerpáni pozitivní energií. 

 

Text: Jaroslava Fischerová 
Foto: Marie Janská 
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Cesta do Santiaga de Compostela 18.10.2022 

Na tuto cestu se vydávají lidé různých národů, ras i vyznání, kteří chtějí 
nalézt hranice svých možností, mají nějaké problémy, chtějí vykonat pouť, 
nebo prostě jen posunout hranici svých možností a poznat sami sebe. 
Všechny však spojuje jeden cíl a tím je katedrála v Santiagu de Compostela. 
Existuje asi 12 různě dlouhých tras a o jedné z nich nám přišla vyprávět paní 
Hana Hrodková, která si vybrala cestu dlouhou 800 km a strávila na ní  
20 dnů. Svoje povídání doplnila i zajímavými fotografiemi a zážitky. 

Foto a text: Marie Janská 

 

 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 43 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 19.12.2022* ročník XXI* číslo 4 

 

 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 

 
Vánoční večírek klubu důchodců 8. 12. 2022 

 
V adventním čase se již tradičně setkáváme na besídce s nadílkou, abychom 
se připravili na nadcházející Vánoce a společně strávili příjemné chvíle.  
A k těm patří samozřejmě i dobré jídlo a pití. Příprav se s chutí zhostila 
děvčata, která doma napekla báječné řezy a kremrole, nachystala chutné 
chlebíčky a smaženkové jednohubky. Nechybělo ani ovoce, které přišlo 
také všem k chuti. 

Po přivítání z úst naší "šéfky" se rozjela družná zábava, která vyvrcholila 
rozdáváním dárků. A protože dárci byli vynalézaví, mohl být každý 
obdarovaný spokojen. Ráda zmíním nejstaršího muže naší obce, pana Karla 
Molzera, který se v plné svěžesti dožil krásných osmdesáti let, a poctil nás 
slavnostním přípitkem. Byl to také on, kdo za nás za všechny poděkoval 
paní Marii Janské za to, že se vzorně stará o to, aby dobře fungoval Klub 
důchodců v naší obci. A protože všechno jednou končí, tak i naše 
předvánoční setkání, které se nad míru vydařilo, skončilo jak jinak, než 
vesele a spokojeni jsme se rozcházeli do svých domovů. Popřejme si 
pokojné a láskyplné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2023! 

 

Text: Vlasta Knápková 
Foto: Marie Janská 
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Věk je jen číslo na papíře... 
 
to si všichni uvědomujeme, a proto se snažíme v klubu důchodců 
 o společnou zábavu, o udržování dobrých vztahů se svými sousedy, ale i 
 s ostatními vrstevníky v obci. Přispívají k tomu naše pravidelná setkávaní, 
ve kterých se vzájemně obohacujeme o zkušenosti a dovednosti z různých 
oblastí. To vše za významné podpory obecního úřadu, který nám vytváří 
příznivé podmínky a prostředí. Moje poděkování a přání krásných Vánoc a 
pevného zdraví patří tedy všem občanům naší obce a já sama si moc 
přeji......aby nás už v obci neubývalo.... 
 
 
Za obecní důchodce Marie Janská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 46 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 19.12.2022* ročník XXI* číslo 4 

 

 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 

 

TJ SOKOL LUBNÍK 

 

Drakiáda 

 
Říjnové odpoledne patřilo pouštění draků. Sešly se jich bezmála tři desítky. 
Každý byl trochu jinačí svým tvarem, velikostí, nebo materiálem, ze kterého 
byl vyroben. Děti byly velmi šikovné, a i přes slabý vítr se podařilo zhruba 9 
z nich dostat své draky vysoko nad koruny stromů. To ocenila i naše tradiční 
a spravedlivá porota, která vyhlásila vítěze ve třech kategoriích, a to draka 
letce, krasavce a povaleče. Snad jen drak vlastní výroby trochu scházel. 
Možná se ho dočkáme příští rok. Nechyběly odměny, ani občerstvení pro 
děti a něco pro promrzlé rodiče se také našlo. 
 
Text: Eliška Čapková 
Foto: Radka Karlová 
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Rozsvícení vánočního stromu a tvořivé dílničky pro děti 
 
V sobotu 26. 11. 2022 jsme se společně sešli, abychom zahájili adventní čas. 
Přivítaly nás příjemné prostory nově zrekonstruovaného sálu a strávili jsme 
zde společně s našimi dětmi příjemné odpoledne. Setkání se neslo v duchu 
vánoční atmosféry. Na každém stole na nás čekalo napečené cukroví a vůně 
vánočního stromečku každému připomněla, že Vánoce jsou již opravdu za 
dveřmi. 
 
První část programu tvořily vánoční dílničky. Děti postupně prošly 7 
stanovišť, ze kterých si domů odnášely krásné výrobky. Kdo ještě nestihl 
napsat Ježíškovi, mohl tak učinit a využít naší schránky. Pro všechny pak 
bylo připravené výborné občerstvení a něco dobrého k pití. Na závěr 
tvořivých dílniček jsme se sešli u stromečku a zazpívali si v doprovodu 
kláves tři vánoční koledy.  
 
Ve druhé části odpoledne jsme se přesunuli do parku, který byl krásně 
osvětlený svícemi. Tady na děti čekal betlém a nazdobený vánoční strom, 
který bylo potřeba jen rozsvítit. Děti se asi nejvíce těšily na prskavky a 
následné odpočítávání, na jehož konci se vánoční strom rozzářil. 
 
Adventní doba by nám měla sloužit ke zpomalení, zamyšlení a měla by nám 
připomenout hodnoty, které jsou v životě opravdu důležité. Jsme rádi, že i 
my jsme mohli přispět k vykouzlení pravé vánoční atmosféry. 
 
 
Text: Eliška Čapková 
Foto: Eliška Čapková 
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DOTAČNÍ PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 

 
 
Dotační program Nová zelená úsporám Light Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená 
úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a 
domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. Peníze 
dostanou předem a k elektronické žádosti nebude potřeba žádné složité 
papírování.  
 
Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno 
realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 
tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a 
vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. 
Nová zelená úsporám Light je tu pro ty, kteří jsou nejvíc ohroženi 
energetickou chudobou, tedy pro domácnosti důchodců a pro rodiny, které 
pobírají příspěvek na bydlení. Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám 
žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat 
před zahájením prací zálohově a celková výše může dosáhnout až 100 % 
realizačních výdajů. 
 
 Program umožní lidem bez finančních rezerv zateplit domy tak, aby jim 
zbytečně neunikalo teplo. Peníze budou žadateli vyplaceny předem a do 
realizace se mohou pustit sami, nebo si najít odborníky. Cílem je podpořit 
rychlé zateplení co nejvíce rodinných domů a trvale obývaných rekreačních 
domů, aby se finanční úspora zranitelných domácností projevila již v této  
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topné sezóně. Nová zelená úsporám Light bude financována z 
Modernizačního fondu. V programu HOUSEnerg je vyčleněno 1,5 miliardy 
na pilotní projekt pomoci pro domácnosti s nižšími příjmy.  
 
Pro žadatele je připravena poradenská síť, zahrnující místní akční skupiny 
(MAS) a obce, EKIS, úřady práce i sociální služby, s cílem poskytnout co 
nejširšímu okruhu domácností potřebné informace a pomoci efektivně 
čerpat dotace na úsporná opatření. Na území Lanškrounska dlouhodobě 
působí Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s., která je připravena s 
administrací žádosti pomoci. Již nyní se můžete na pracovníky MAS obracet 
na mail: nzul@maslanskrounsko.cz, telefon: 730 174 487. 

 
 Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023, s pracemi je však možné začít už teď 
– podpořena budou opatření realizovaná od 12. září letošního roku. 
Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace naleznete  
na www.novazelenausporam.cz a MAS Lanškrounsko, z.s. » Nová zelená 
úsporám LIGHT (maslanskrounsko.cz). 
 
Za MAS Lanškrounsko, z.s. 
Mgr. Radka Šťovíčková 
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VÝPIS Z TISKOVÉ ZPRÁVY VODOVODY A KANALIZACE 

JABLONNÉ NAD ORLICÍ, A. S. 

 

 

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2023:  

vodné 47,90 Kč/m3 bez DPH           52,69 Kč/m3 včetně 10 % DPH 

stočné 48,10 Kč/m3 bez DPH           52,91 Kč/m3 včetně 10 % DPH 

celkem 96,00 Kč/m3 bez DPH         105,60 Kč/m3 včetně 10 % DPH 

  

Odběratelé na většině území obsluhovaného společností VAK tak zaplatí v 

roce 2022 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 105,60 Kč/m3 včetně DPH. Cena za 

výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a 

vyčištění vyprodukované odpadní vody tak činí necelých 11 haléřů. 

  

Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36,5 m3 za rok je měsíční 

výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 321 Kč, oproti cenové 

úrovni roku 2022 se jedná o zvýšení o cca 37 Kč za měsíc. 

 

V roce 2022 činil součet cen vodného a stočného 93,28 Kč/m3 včetně 

DPH. Oproti cenám platným v roce 2022 tak dochází k navýšení vodného a 

stočného celkem o 13,2 % (z toho vodné 14,9 %, stočné 11,6 %). 

 
V roce 2022 společnost musela čelit bezprecedentnímu růstu cen většiny 

důležitých vstupů, rozhodla se však udržet platnost cen vodného a 
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stočného na původně stanovené úrovni po celý kalendářní rok a veškeré 

ztráty kryla ze svého zisku a z výnosů z vedlejších činností. Ceny pro rok 

2023 tak musí pokrýt nejen předpokládaný růst cen, ale reagovat i na růst 

v letošním roce.  

 

Spotřeba k 31.12.2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými 

smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. 

Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2022 nahlásit. 

Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak musí učinit nejpozději do 4. 

ledna 2023, a to prostřednictvím webových stránek www.vak.cz, či přímo 

prostřednictvím nově provozovaného zákaznického portálu, do kterého 

je možné se registrovat tamtéž. Podmínkou pro přijetí a následné 

zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET 

VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla 

odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je 

uvedeno na faktuře). Pro registrované uživatele zákaznického portálu tato 

podmínka zcela odpadá. 

 

Jablonné nad Orlicí 7. 12. 2022                              

 Ing. Bohuslav Vaňous  

 

Celou tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách obce 

www.lubnik.cz v sekci aktuality. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice, 
do které se každoročně zapojuje i naše obec. Sbírka proběhne 7. a 8. 1. 
2023. Obec bude rozdělena na dvě poloviny, ve kterých budou koledovat 
dvě skupiny koledníků pod vedením Hany Brejšové a Jaroslavy Fisherové.  
Dobrovolníci, kteří chodí od domu k domu v převleku tří králů, věnují svůj 
čas a nasazení pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle 
kasičky označené logem Charity Česká republika. Kasička je zapečetěna, na 
pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky 
má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování.  
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POZVÁNÍKA NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

 

Římskokatolická farnost Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou na 
Tříkrálový koncert v místním kostele svatého Petra a Pavla, který se 
uskuteční v sobotu 7. 1. 202 od 14:30. Tradičně vystoupí SCHOLA 
GAUDIUM ze Svébohova pod vedením Josefa Hrocha 
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