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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23. 04. 2019 

• Usnesení č. 8/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Elišku Čapkovou 

a Karla Šilara a zapisovatelkou Radku Karlovou.  
 Výsledek hlasování: 7x PRO 

• Usnesení č. 9/2019  
 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dne 23.04.2019.  
 Výsledek hlasování: 7x PRO 

• Usnesení č. 10/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 06.02.2019. 
 Výsledek hlasování: 7x PRO 

• Usnesení č. 11/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu mimo režim zákona s účinností od 01.05.2019. 
 Výsledek hlasování: 7x PRO 

• Usnesení č. 12/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje 

pozemku ppč. 2278 a ppč. 102/6 v k. ú. Lubník.  
 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x ZDRŽEL SE (Totušek, Brejšová) 

• Usnesení č. 13/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník souhlasí s podáním žádosti o členství 

v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se sídlem 
Dolní Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná, IČO: 01349341.  

 Výsledek hlasování: 7x PRO 
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• Usnesení č. 14/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník, v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění, souhlasí 
s uzavřením dohody o pracovní činnosti mezi obcí Lubník 
(zaměstnavatel) a členkou zastupitelstva obce paní Hanou Brejšovou 
(zaměstnanec) na úklid prostor obecního úřadu na dobu určitou 
do 31.12.2019.  

 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x ZDRŽEL SE (Totušek, Brejšová) 

PRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. 06. 2019 

• Usnesení č. 15/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Jakuba Karla 

a Hanu Brejšovou a zapisovatelkou Radku Karlovou.  
 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 16/2019  
 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dne 13.06.2019.  
 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 17/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 23.04.2019. 
 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 18/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 
v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2019 ve výši 300.000 Kč.  

 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
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• Usnesení č. 19/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník bere na vědomí Zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 
dodavatele akce „Dopravní automobil pro JSDH Lubník“. Zastupitelstvo 
obce Lubník podle článku V. odst. 1 Pravidel pro zadávaní veřejných 
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru 
dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Lubník, kterým je firma 
TECHSPORT, s. r. o. se sídlem Pekařská 33, Brno, IČO: 25524135 – 
dle cenové nabídky z výběrového řízení a schválilo kupní smlouvu.  

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

• Usnesení č. 20/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za účelem podpory 
provozu obchodu ve výši 64.000 Kč.  

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

• Usnesení č. 21/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo uzavřít Dohodu mezi obcí Lubník 

a městem Lanškroun o vytvoření společného školského obvodu spádové 
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lanškroun, Bedřicha 
Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 61234176.  

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

• Usnesení č. 22/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce 

Lubník č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu 
základní školy. 

 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
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• Usnesení č. 23/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo žádost společnosti 

Energomontáže Votroubek s. r. o., Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 28791274 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
na pozemcích ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce Lubník souhlasilo 
s umístěním distribučního vedení do pozemků v majetku obce ppč. 948 
a ppč. 968/3 v k.ú. Lubník. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2016899/VB/1, Lubník, 
701/14, Lubina – nové OM, kNN.  

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

• Usnesení č. 24/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce 

Lubník za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2018 a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

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

• Usnesení č. 25/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník bere na vědomí informaci starosty 

o stávajícím počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu 
i mimo něj a v souladu s § 102 odst. 4 a odst. 2 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanovuje 
celkový počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadu 
na jednoho zaměstnance na pozici účetní – správce rozpočtu – 
samostatný odborný referent.  

 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
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• Usnesení č. 26/2019 
  Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., 

o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek, projednalo a schválilo účetní závěrku obce Lubník, 
Lubník 94, Lanškroun, IČO: 00279196 sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2018 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka 
v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2018 poskytuje věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
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 VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Ve volbách do europarlamentu 24. a 25. května 2019 byla v Lubníku účast 

29,63 % - z 270 voličů bylo započteno 80 platných hlasů. Nejvíce hlasů 

obdržela strana ANO 2011, následovala KSČM a Česká pirátská strana. 

Zajímavostí byla volba nové recesistické strany ANO, vytrollíme 

europarlament s lídryní kandidátky youtuberkou Sejroškou. Strana navíc 

překročila 1 % celoevropskou hranici započtených hlasů a za každý získaný 

hlas obdržela dotaci 30 Kč, celkem tedy příspěvek přes milión korun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto R. Karlová
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RESTAUROVÁNÍ SOCHY 

V dubnu letošního roku byly dokončeny restaurátorské práce světeckého 

pilíře se sousoším Nejsvětější trojice umístěné na hřišti. Památka byla 

značně mechanicky poškozena. Figury světců měly ulomené hlavy, postava 

sv. Antonína levou ruku, podstavec a pilíř vykazovali vážné degradační 

procesy a poškození. Restaurátor Hynek Bláha klasifikoval stav jako 

havarijní. Celková cena za provedení restaurátorských prací byla ve výši 

89.700 Kč, obec hradila příspěvek ve výši 46.140 Kč, další část byla 

uhrazena z projektu „Drobná architektura Lanškounska“. DSO 

Lanškrounsko je nositelem výše uvedeného projektu, jehož cílem je 

postupná obnova všech malých architektonických památek na území obcí, 

které jsou jeho členy.  

Zajímavosti o Pilíři se sousoším Nejsvětější trojice: 

Datování a autor sochy není znám. Socha je vystavěna ve slohu klasicismu 

z jemného pískovce s rezatými železitými skvrnami z lokality Maletín. 

Sousoší představuje Nejsvětější trojici (Boha Otce, Syna Ježíše Krista 

a Ducha Svatého). Po stranách pilíře jsou na hlavici podstavce osázené 

sochy světců. Nalevo socha Svatého Floriána držící v ruce kříž a bibli, 

na pravé straně socha Svatého Antonína. V horní části pilíře je zrcátko, 

v němž je umístěn reliéf zobrazující postavu sedící Svaté Anny s Pannou 

Marií, ve spodní části reliéf Panny Marie Bolestné, nad ní je zobrazeno Boží 

oko. Socha není památkou chráněnou státem. Snad jenom trochu 

postesknout nad jejím nenápadným umístěním vzadu na fotbalovém hřišti 

na pozemku ppč. 301/1 v k. ú. Lubník, kde čelo sousoší směřuje na lajnu 

vzrostlých smrků. 
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 foto před a po E. Čapková, R. Karlová 
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DOTACE 

Obec obdrželo rozhodnutí o těchto přijatých dotací:  

- oprava sociálního zařízení v mateřském centru, příspěvek ve výši 

126.000 Kč (+ spoluúčast 54.000 Kč), poskytovatel dotace MAS 

Lanškrounsko, z. s.,  

- oprava podlahy a schodiště hasičské zbrojnice, příspěvek ve výši 

80.000 Kč (+ spoluúčast 34.286 Kč), poskytovatel dotace MAS 

Lanškrounsko, z. s.,  

- příspěvek na obchod ve výši 64.000 Kč, poskytovatel dotace 

Pardubický kraj,  

- nový dopravní automobil pro JSDH Lubník ve výši 750.000 Kč 

(450.000 Kč Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR, 300.000 Kč Pardubický kraj),  

- 130. výročí založení JSDH Lubník, příspěvek ve výši 15.000 Kč, 

poskytovatel dotace DSO Lanškrounsko. 

 

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO HASIČE 

V minulém roce podala naše obec žádost o dotaci v rámci programu 

„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019 na pořízení 

nového dopravního automobilu pro místní jednotku SDH Lubník 

s předpokládanou cenou 1,1 mil. Kč. Žádosti bylo vyhověno a z Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obec obdrží dotaci ve výši 

450 tis. Kč. Následně byla podána i žádost o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje, ze kterého obec obdrží dalších 300 tis. Kč.  

http://www.lubnik.cz/
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V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového 

dopravního automobilu, ze kterého vzešla jako vítěz s nejnižší nabídkovou 

cenou společnost TECHSPORT, s.r.o. (IČ: 25524135) s automobilem Ford 

Transit Kombi 4x4 za 1,14 mil. Kč s DPH. Tuto nabídko schválilo na svém 

zasedání zastupitelstvo obce dne 13.06.2019 usnesením č. 19/2019.  

Zbytek pořizovací ceny ve výši 390 tis. Kč bude pokryt z prostředků obce. 

Termín dodání je stanoven kupní smlouvou do 15.10.2019. 

 

ZNOVUOTEVŘENÍ OBCHODU 

Dosavadní provozovatel obchodu pan Rotrekl skončil ke konci května s tím, 

že vhodil do schránky obecní klíče se vzkazem, že končí z ekonomických 

důvodů. Dosavadní nájemní smlouva neumožňuje vedení obce ho 

za porušení podmínek nedodržení šestiměsíční výpovědní lhůty 

sankcionovat. Dobrou zprávou pro občany je, že se obchod s novým 

nájemcem znovu otevře v pondělí 29. července 2019. O dalších 

podrobnostech budou občané informováni prostřednictvím rozhlasu, 

webových a facebookových stránek.  

 

NOVÝ ZAMĚSTANEC ÚŘADU 

Lucie Malátová oznámila ukončení dohody o pracovní činnosti na pozici 

účetní, kterou vykonávala při mateřské dovolené. Starosta zveřejnil 

na úřední desce veřejnou výzvu na novou účetní v pracovním poměru          

http://www.lubnik.cz/
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na dobu neurčitou s částečným úvazkem v rozsahu 30 hod. 

s předpokládaným termínem nástupu od 1. června 2019. Po termínu 

podávání přihlášek obdržel pouze jednu obálku, a to právě paní Malátové, 

která se rozhodla na obci zůstat.  Zastupitelstvo obce na svém posledním 

zasedání stanovilo celkový počet zaměstnanců obce zařazených 

do obecního úřadu na jednoho zaměstnance – správce rozpočtu/účetní. 

Dalšími zaměstnanci obce jsou pan Kyselo a Pospíšil, kteří se starají 

o údržbu obce, obecních komunikací, veřejné zeleně a lesu.  

 

ZASÍŤOVÁNÍ ČP. 5 

Obec Lubník obdržela v roce 2014 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

státní investiční dotaci ve výši 250.000 Kč na výstavbu technické 

infrastruktury s názvem „5 TI Lubník“. Podmínkou dotace bylo do 5 let od 

vydání kolaudačního souhlasu vybudovat 5 bytových jednotek. Tento 

termín uplyne 30.09.2019. Ke dni této žádosti jsou zatím dokončeny tři 

rodinné domy, čtvrtý ve fázi realizace, pátý nebude dokončen (jedná 

se o obecní budovu čp. 5). Starosta zažádal o prodloužení termínu následné 

bytové výstavby o 3 roky, a to do termínu 30.09.2022. Žádosti bylo 

ze strany poskytovatele dotace vyhověno. V případě nesplnění podmínek 

dotace se vrací poměrná část, tj. 50.000 Kč za jednotku.  

 

 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 

http://www.lubnik.cz/
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BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD SPÚ 

V roce 2012 zažádala obec o bezúplatný převod pozemků ppč. 2229, 701/6 

a 307/1 v k. ú. Lubník od Státního pozemkového úřadu. Starosta zaurgoval 

její řešení. Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu na dělení 

pozemku ppč. 2229, který bude podkladem k převodu od SPÚ.  

  

REKONSTRUKCE OBECNÍHO MAJETKU 

V letních měsících proběhne rekonstrukce sociálního zařízení v mateřském 

centru – termín realizace: červenec - září 2019. Dále proběhne 

rekonstrukce kanceláře obecního úřadu, která se dočasně přesune 

do náhradních prostor zasedací místnosti. Občané budou o termínu 

realizace informováni prostřednictvím rozhlasu, webových 

a facebookových stránek obce. Rekonstrukce hasičské zbrojnice se blíží 

ke konci. Na den otevřených dveří, který se bude konat při příležitosti 

130. výročí sboru dne 24. srpna 2019, Vás zve SDH Lubník. 

 

ÚDRŽBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

V následujících dnech bude probíhat nátěr herních prvků na dětském hřišti 

za obecním úřadem. Dále je plánována výměna dřevěné sedací části 

u pískoviště, dosyp další části písku a zadělání pískoviště prostřednictvím 

sítě. Vzhledem ke stavu dětského hřiště se vedení obce rozhodlo zadat 

studii na rozšíření využitelnosti hřiště směrem do zahrady včetně 

vegetačních úprav.  

http://www.lubnik.cz/
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VYHLÁŠKA O SPÁDOVOSTI 

Obec je dle školského zákona povinna zajistit podmínky pro plnění povinné 

školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce zřízením 

základní školy nebo zajištěním plnění povinné docházky v základní škole 

zřizované jinou obcí, a to tak, že s jinou obcí uzavře dohodu o vytvoření 

společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovanou 

některou z těchto obcí a stanoví ho v obecně závazné vyhlášce. Obec 

Lubník oslovila město Lanškroun se zajištěním školského obvodu, a to 

u Základní školy Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí. Žáci 

z Lubníka se stanou spádovými dětmi města Lanškroun a budou mít stejné 

výhody jako děti s trvalým pobytem v Lanškrouně spádově určené. Nadále 

však zůstává svobodná volba zákonného zástupce při výběru školy. U jiné 

základní školy však nemá žák garanci přijetí. Dohodu a obecně závaznou 

vyhlášku schválilo Zastupitelstvo obce Lubník dne 13.06.2019, nyní se čeká 

na schválení Zastupitelstvem obce Lanškroun, které by mělo proběhnout 

dne 26.06.2019.  

UZAVÍRKA SILNICE Z DŮVODU KONÁNÍ CYKLISTICKÉHO ZÁVODU 

Dne 3. srpna 2019 proběhne v době od 08:30 hod. do 12:30 hod. uzavírka 

silnice II/315 v úseku Lanškroun (ul. Dukelských hrdinů) – obec Sázava – 

obec Lubník a zpět z důvodu pořádání cyklistického závodu REGIONEM 

ORLICKA. Objížďka bude vedena přes Žichlínek. Silnice bude řádně 

označena svislými DZ a uzávěrami, dále bude úsek zabezpečen pořadateli 

v součinnosti s Policií České republiky tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

a plynulost provozu.  

http://www.lubnik.cz/
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ČÁPI 

Zdálo se, že letos bude čapí hnízdo v Lubníku opuštěné. Čápi přilétali 

do Česka někde neobvykle brzy již v únoru. Z jara jsme mohli pozorovat 

dospělé jedince v Sázavě nebo v Žichlínku. V Lubníku bylo hnízdo opuštěné 

až do neděle 21. dubna, kdy do hnízda přiletěl samec a začal vydávat zvuky 

typického klapání, aby nasměroval do hnízda svoji družku. Je červen 

a už můžeme pozorovat malého jedince natahovat zobák po potravě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto R. Karlová 
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NEBOJTE SE SVĚŘIT, ŽE VÁS PARTNER BIJE! 

Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá? Neváhejte, obraťte 

se s důvěrou na intervenční centrum Oblastní charity Hradec Králové, 

kde vám mohou pomoci. Nečekejte, až bude ještě hůř.  

Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání, ponižování, žárlivé scény, i tak 

bohužel může vypadat partnerský vztah. Láska, přátelství, důvěra, která 

dva lidi spojila, se v průběhu dnů, týdnů, roků mění v bolestnou nenávist, 

strach o sebe, milované děti. Hezký život, po kterém každý touží a chce mít, 

se mění v pouhé přežívání dní v úzkostech a v obavách, co zase přijde. 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

se problematikou násilí ve vztazích zabývá již od roku 2007.  

O pomoc žádají většinou ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené, dlouho věří, 

že se vše nějak ve vztahu urovná a jejich partner bude opět tím laskavým 

a pozorným manželem. I jejich trpělivost, či upřímná obava jejich blízkého, 

který si všímá, že není něco v pořádku, má své hranice. Přijdou, zavolají, 

napíší. V tu chvíli již nejsou na svůj problém samy.  

Společně s pracovnicemi Intervenčního centra nachází v rámci návštěv 

v zařízení opět samy sebe. Nachází pomoc a velkou podporu a sílu 

vybojovat si své místo na slunci, aby mohly začít znovu a jinak. Ženy 

získávají zpět jistotu, že mají ve své blízkosti kolem sebe lidi, kteří je mají 

rádi a kteří jim mohou být oporou, třebaže do té chvíle si ani 

neuvědomovaly, kolik blízkých je jim ochotno pomoci. Nachází svoji vnitřní 

sílu, své lidské hodnoty, váží si samy sebe.  

Díky pomoci Intervenčního centra většina z nich dnes žije spokojeným 

životem, v lásce a bezpečí. Pokud i vy máte strach, neváhejte, nikdo nemá  
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OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      18 zdarma  

www.lubnik.cz  26. 06. 2019 * ročník XVIII * číslo 2 MK ČR E 22470 

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 

 

právo někomu ubližovat.  Více informací na www.charitahk.cz, 

774 591 383. 
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BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ  

Jako každý rok, tak i letos se konala jarní burza dětského oblečení a dalších 

potřeb, kterou pořádaly maminky z Lubníka. Výtěžek burzy ve výši 4.000 Kč 

byl věnován Valerii Petrové z Tatenice, která trpí vzácným onemocněním 

spinální muskulární atrofií SMA.  

Tímto bychom rády poděkovaly všem, kteří se burzy zúčastnili a přispěli 

tak malé Valince na úhradu nemalých nákladů na její léčbu.  

Petra Fibikarová 

ZÁVĚREČNÉ ČTENÍ PRO DĚTI 

Cyklus čtení pro děti, byl uzavřen závěrečným úterním odpolednem 

16. dubna 2019, kdy jsme mezi sebe přivítali milého hosta, a to ředitelku 

mateřské školy v Lanškrouně a členku skupiny Srdeční, z.s. Ilonu 

Matějkovou, která děti čtením provázela publikací od Petra Horáčka „Nový 

domek pro myšku“. Škoda jenom, že se krásné počasí podepsalo na nízké 

účasti, ale věřím, že přítomní účastnici byli spokojení.  

 

 

 

 

 

 foto R. Karlová 
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Akce „Lubník čte dětem“, která se konala pod záštitou „Celé česko čte 

dětem“, byla realizována v mateřském centru pravidelně každý měsíc 

od října do dubna. Cílem bylo zaměřit se na podporu čtenářské gramotnosti 

dětí a mládeže a propagaci literatury. Celé česko čte dětem poskytlo 

účastníkům upomínkové předměty (rozvrhy, záložky, metodický materiál 

pro rodiče) a ze sponzorského daru od Jakuba Karla ve výši 20.000 Kč bylo 

zakoupeno do mateřské centra 51 nových dětských publikací, sedací vaky, 

židličky a uhrazeno divadlo. Snažili jsme se propojit práci občanů a zapojit 

místní spolky. Pomohli nám senioři z Klubu důchodců, kteří na hudební 

nástroje ztvárnili pohádku O Budulínkovi, rodiče, kteří se nebáli zahrát 

postavy zvířátek, knihovnice paní Škaroupková, která nám představila, 

jak funguje místní knihovna, občanka Lubníka Ilona Matějková, která vnesla 

do čtení své pedagogické metody a mladá slečna Adélka Šemberová, která 

v roli dítěte četla nesměle ostatním dětem. V neposlední řadě nám hlavně 

pomohly samotné děti, a to svojí bezprostředností a velkou fantazií. To, 

že se aktivně zapojily a těšily se na další příjemné odpoledne plné nejenom 

čtení, nám pořadatelům vytvářelo velký úsměv na tváři. Děkuji Elišce 

Čapkové za nápad. Věřím, že se nám podařil cíl splnit.    

Radka Karlová 

 

 

 

    foto R. Karlová 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 2. června 2019 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti 

obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis 

do pamětní knihy. K slavnostnímu obřadu se dostavili Roman Langr 

a Martina Langr Zemanová s dcerou Emou, Radek Hrabáček a Klára 

Zvejšková s dcerou Amálií. Po slavnostním zahájení a projevu pana starosty, 

přivítaly nové spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. Po přednesu 

básní rodiče přistoupili k podpisu zápisu v pamětní knize, přičemž své děti 

odložily do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby jim popřály do života. 

Následovalo předání prezentů od OÚ Lubník, osobní blahopřání a společné 

focení.  

Radka Karlová 

 

 

 

 

 

 

 

  foto E. Kutnarová 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Tradiční pálení čarodějnic, které pořádá SDH Lubník vyšlo letos na pátek 

26. dubna 2019. Akce byla zahájena sletem malých čarodějnic, 

které nepřiletěly na košťatech, ale zvolily bezpečnější cestu na vlečce 

traktoru. Pro účastníky byla připravena ukázka hasičské techniky, dobré 

jídlo a reprodukovaná hudba.  

Radka Karlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto M. Renčínová, M. Langr Zemanová  
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ V LUKOVÉ 

V sobotu 11. května 2019 se v Lukové na fotbalovém hřišti konaly závody 

hasičů. V kategorii MUŽI I do 35 let se hasiči z Lubníka umístili na druhém 

místě. Soupeřem mu byli hasiči z Tatenice a Damníkova. Složení týmu: Dan 

Knápek, Dominik Knápek, David Langr, René Opluštil, Martin Langr, Luboš 

Klug a Karel Šilar. V kategorii MUŽI II soupeřili hasiči s Lukovou a Žichlínek 

a skončili na třetím místě. Složení týmu: Luboš Klug, Stanislav Langr, Miloš 

Totůšek, Mirek Totůšek, Karel Šilar, Dan Knápek.  

Radka Karlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto L. Knápek 
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JARNÍ POCHOD DO HERBORTIC  

Dne 11. května 2019 se uskutečnil tradiční pochod do Herbortic pořádaný 

TJ Sokol Lubník. Navzdory předpovědi nám počasí vyšlo, což dokazuje účast 

31 osob včetně těch nejmenších lubnických občánků. Někteří pojali výlet 

jako procházku, jiní zvolili raději kola nebo koloběžky. Všichni nakonec 

dorazili do cíle naší cesty a rádi se odměnili zaslouženým pivečkem, kofolou 

a opečeným špekáčkem.  

Děkujeme všem za účast a těšíme se z Vaší přízně.  

Eliška Čapková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto M. Janská 
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DĚTSKÝ DEN 

Každým rokem připadá na 1. června Mezinárodní den dětí. My jsme si letos 

pro jeho oslavu vybrali sobotu 15. 6. 2019 a strávili ve společnosti dětí celé 

soutěžní odpoledne. Letos jsme měli pro děti připraveny dvě novinky 

a to točenou zmrzlinu a výrobu vlastního mýdla. Jelikož nám počasí vyšlo 

na jedničku, tak se zmrzlina ukázala jako ten nejlepší nápad, za který 

děkujeme Martinu Sommerovi a jeho rodině. Pekařství a cukrářství Sázava 

nám zdarma zapůjčilo přístroj na výrobu zmrzliny a darem nám věnovalo 

směs vanilkovo-čokoládové zmrzliny. Za tuto milou podporu velice 

děkujeme, protože udělala velkou radost.  

Děti procházely jednotlivými stanovišti, kde na ně čekaly různé úkoly jako 

například skákání v pytli, skok do dálky, hod míčkem do dálky, shazování 

kuželek, hod kroužků na tyč nebo shazování plechovek. Celé odpoledne 

bylo zaměřeno na sport, a proto i místní hasiči připravili pro děti soutěž 

na šikovnost, rychlost, obratnost a hasičské dovednosti. Děti byly rozděleny 

do různých věkových kategorií a absolvovaly záludnou trať, na které musely 

sestřelit vodním proudem plechovky, pospojovat hadice, prokličkovat 

slalom a nakonec naplnit plechovku vodou za pomoci malého kelímku. 

Soutěž děti velmi zaujala a všechny se snažily dosáhnout co nejlepšího 

času. První tři děti z každé kategorie byly na závěr vyhlášeny a odměněny 

diplomem a sladkostí.  

Aby si každý z tohoto odpoledne odnesl něco na památku, mohl si vyrobit 

vlastní mýdlo. Na výběr byly různé vůně a to jasmínová, květinová, ovocná 

nebo třeba medová. Tyto vůně se mohly libovolně kombinovat a to tak, 

že se do mýdla vykrajovaly tvary, které se pak zaplnily mýdlem jiné barvy 

http://www.lubnik.cz/
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a vůně. Vznikly pak originální výrobky v dárkovém balení i s podpisem 

tvůrce. Tato aktivita zabavila nejen děti, ale i dospělé.  

Všem při tom sportování pořádně vyhládlo a tak si mnozí rádi opekli párek 

a zapili to nějakou tou limonádou, pivečkem, nebo výbornou ledovou 

kávou. Celé odpoledne jsme zakončili vyhlášením vítězů a předáním 

diplomů a tradičních perníkových olympijských medailí za účast 

pro všechny. Jako třešnička na závěr byla oblíbená sprcha pro děti v podání 

místních hasičů, kteří pro nás napustili plnou „Erenku“ vody, aby nás 

zchladili.  

Všem mladým sportovcům a sportovkyním děkujeme za účast a těšíme 

se na Vás zase příští rok. 

Eliška Čapková 

 

 

 

 

 

  

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      27 zdarma  

www.lubnik.cz  26. 06. 2019 * ročník XVIII * číslo 2 MK ČR E 22470 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto R. Karlová  
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KLUB DŮCHODCŮ:   VÝLET DO KROMĚŘÍŽE 

Jarní výstava v Kroměříži 2. května 2019 byla opakovaně cílem našeho 

prvního letošního výletu. Každoročně je centrem květin a nápaditých 

expozic mnoha šikovných aranžérů. Je možné si zde nakoupit nejen květiny, 

ale i vše potřebné pro naše zahrady od velkého množství prodejců od nás 

i ze zahraničí. Pavilony jsou tematicky vyzdobeny tisíce čerstvými 

květinami, letos ve stylu květinového zvěrokruhu. Koho již bolely nohy, 

mohl sledovat hudební scénu s různými soubory – letos např. známou Evu 

a Vaška, nebo ochutnat různé nabízené speciality. Odjížděli jsme spokojeni 

nejen s nakoupenými květinami, ale i s příjemně stráveným dnem. 

Marie Janská 
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KLUB DŮCHODCŮ:   JAK ZASTAVIT ČAS… 

Při pohledu do zrcadla bychom si všichni přáli zastavit čas, nebo jej alespoň 

malinko pozastavit. Ten však běží rychle všem stejně - mistrům světa, 

bohatým lidem i nám všem ostatním. O tom, jak se daří plnit přání 

některých lidí pomoci přírodě k dokonalosti a malinko ošálit čas nám přišla 

v pátek 26. dubna 2019 povídat Bc. Gabriela Uncajtiková, která pracuje 

v Sanatoriu Sanus v Hradci Králové, kde se provádí různé estetické ošetření 

i zákroky plastické chirurgie ze zdravotních důvodů. 

Všichni jsme pozorně poslouchali zajímavé informace z tohoto prostředí 

a na případné dotazy bylo ihned odpovězeno. Pro všechny účastníky to bylo 

velmi příjemné odpoledne. V určitém věku však člověk přijde na to, 

že důležitější, než se snažit vypadat mladší, je důležitější se snažit být 

šťastný……….. 

Marie Janská 

 

 

 

 

 

 

 foto M. Janská 
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KLUB DŮCHODCŮ:   MÁJOVÁ VESELICE 

Měsíc květen je pokládán za nejkrásnější období roku. Je od nepaměti 

spojen s příchodem jara a různými pranostikami i tradicemi – ať už se jedná 

o 1. máj, den pro zamilované, stavění máje, ale také lidovými veselicemi, 

které mají své kořeny v dobách, kdy rekruti odcházeli na vojnu a loučili 

se s celou vesnicí. Přestože dnes vojna již mladým mužům nehrozí, zvyk 

stavění májek i májových veselic se někde drží dodnes. Na jedné takové 

veselici jsme byli v Horním Třešňovci. Trochu jiné než v minulosti, ale také 

zábavné odpoledne se spoustou vtipných vystoupení, kuriózní výhry 

v tombole, tanec i výborná domácí kuchyně.   

Marie Janská  
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ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto M. Janská 

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      33 zdarma  

www.lubnik.cz  26. 06. 2019 * ročník XVIII * číslo 2 MK ČR E 22470 

CO NÁS ČEKÁ 

 

POUŤOVÉ SLAVNOSTI  

28. – 30. ČERVNA 

Srdečně Vás zveme na pouťové slavnosti, které začnou v pátek 28. června 

2019. Na programu od 21:30 hod. bude promítání filmu „Bezva ženská na 

krku“ z distribuce Cinemart. Můžete se těšit na profesionální techniku 

a nafukovací plátno zapůjčené z Kulturního centra v Lanškrouně. S sebou 

si vezměte něco pohodlného na sednutí či lehnutí.  

V sobotu 29. června 2019 od 14:00 do 17:00 hod. bude přítomna slečna, 

která děti zdarma pomaluje na obličeji, od 19:00 do 22:00 hod. jsou 

připraveny hudební vstupy Elišky a Josefa Hrochových. V neděli nás 

od 15:00 hod. čeká tradiční pouťový fotbálek.  

Po celou dobu bude připraveno občerstvení od Roberta Purkerta. Můžete 

se těšit na točené pivo, birell a kofolu a dobroty z grilu. Provozovatel 

pouťových atrakcí pan Dubský bude mít připraven stánek s cukrovou vatou 

a trdelníkem. Pouťové atrakce budou od pátku do neděle za dotované 

ceny: 10 Kč (malý řetízkový kolotoč, houpačky, dětský vláček, malý 

nafukovací hrad, velký nafukovací hrad), 20 Kč (velký řetízkový kolotoč, 

aerotrim, jumping). 
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!! VÝZVA !! 
 

MÁTE DOMA HISTORICKÉ PŘEDMĚTY NEBO FOTOGRAFIE, KTERÉ 

JSOU SPJATÉ S JEDNOTKOU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

V LUBNÍKU? PROSÍME O ZAPŮJČENÍ NA VÝSTAVU KE 

SLAVNOSTNÍMU VÝROČÍ. OZNAČENÉ PŘEDMĚTY NEBO 

FOTOGRAFIE DONESTE NA OBECNÍ ÚŘAD, KDE BUDOU ŘÁDNĚ 

EVIDOVANÉ. PO SKONČENÍ VÝSTAVY BUDOU MAJITELŮM 

VRÁCENY.   
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