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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27. 12. 2018 

•  Usnesení č. 67/2018  
 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Jakuba Karla 

a Karla Šilara a zapisovatelem Radku Karlovou.   
 Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1x NEPŘÍTOMEN (Klug)  

• Usnesení č. 68/2018  
 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání ze dne 27.12.2018.   
 Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1x NEPŘÍTOMEN (Klug)  

• Usnesení č. 69/2018  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 28.11.2018.   
 Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1x NEPŘÍTOMEN (Klug)   

• Usnesení č. 70/2018  
 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený návrh rozpočtu obce 

Lubník na rok 2019. Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje:  
o rozpočet obce Lubník na rok 2019 dle přílohy č. 2, který počítá:  

 s celkovými příjmy: 5.876.900,-- Kč  

 s celkovými výdaji: 6.676.900,-- Kč  
o o zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí   
 423.141,-- Kč  
o závazné ukazatelů rozpočtu obce Lubník na rok 2019 dle přílohy č. 3  

 Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt 
přebytky z minulých let.   

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

• Usnesení č. 71/2018  
 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje plán inventur k provedení 

inventarizace majetku a závazků obce Lubník na rok 2018 dle přílohy 
č. 4.  

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

http://www.lubnik.cz/
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• Usnesení č. 72/2018  
 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku 

Lanškrounsku z rozpočtu obce na realizaci projektu „Drobná architektura 
Lanškrounska“ dle přílohy č.5.   

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

 Usnesení č. 73/2018  
 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 15 

k rozpočtu obce na rok 2018 – navýšení výdajů ve výši 46.140,-- Kč 
v paragrafu 6409 – ostatní činnosti j.n., v položce 5329 – ostatní 
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.  

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

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 06. 02. 2019 

 Usnesení č. 1/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu 

Hanu Brejšovou a Petra Kluga a zapisovatelem Radku Karlovou.   
 Výsledek hlasování: 7x PRO  

 Usnesení č. 2/2019  
 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dne 06.02.2019.   
 Výsledek hlasování: 7x PRO  

 Usnesení č. 3/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 27.12.2018.   
 Výsledek hlasování: 7x PRO  

 Usnesení č. 4/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zprávu o inventarizaci majetku 

a závazků za rok 2018 dle přílohy č. 2. Zastupitelstvo obce Lubník dále 
schválilo na návrh inventarizační komise vyřazení drobného  

http://www.lubnik.cz/
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 dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu 028 v celkové 

pořizovací ceně 111.363 Kč.   
 Výsledky hlasování: 7x PRO  

 Usnesení č. 5/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 27295567, v rámci realizace plynovodu a plynovodní 
přípojky pro novostavbu RD na parc. č. 700/2 v k. ú. Lubník dle 
přílohy č. 3.   

 Výsledky hlasování: 7x PRO  

 Usnesení č. 6/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník deleguje podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, na valné hromady společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, 
IČ 48173398 starostu obce Lubník Mgr. Martina Prokopa Totuška.  

 Výsledek hlasování: 7x PRO  

 Usnesení č. 7/2019  
 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Strategický plán rozvoje obce 

Lubník 2019 – 2026 dle přílohy č. 4.   
 Výsledek hlasování: 7x PRO  
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 ROZPOČET NA ROK 2019 

Zastupitelstvo obec Lubník schválilo dne 27. prosince 2018 rozpočet obce 

Lubník na rok 2019. Rozpočet počítá s celkovými příjmy 5.876.900 Kč 

a s celkovými výdaji 6.676.900 Kč.  Na splátky úvěrů, které pro rok 2019 činí 

423.141 Kč, budou zapojeny prostředky z minulých let. Rozpočet 

je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt přebytky 

z minulých let. Základní informaci o rozpočtu podává následující sumář. 

Kompletní rozpočet členěný dle rozpočtové skladby včetně závazných 

ukazatelů je k dispozici na úřední desce obce. Občané mohou o předložení 

požádat na obecním úřadě. 
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• PŘÍJMY 

Daňové příjmy obce byly v posledních letech velmi příznivé, a tak si obec 

mohla dovolit výraznější investice. Daňové příjmy jsou závislé 

na ekonomice státu, na tempu růstu HDP. Příjem daně z příjmů fyzických 

osob, daně z příjmů právnických osob, DPH a daně z nemovitých věcí se 

zvýšil od roku 2015 o částku více jak 1.200.000 Kč. V roce 2019 počítáme 

ještě s mírným nárůstem, avšak jsme zřejmě na vrcholu. Daňové příjmy, 

které tvoří nejzásadnější položku v rozpočtu budou stagnovat či klesat.  

Nedaňové příjmy se odvíjí od velikosti majetku (příjem za pronájem) 

a rozsahu vlastní činnosti (poskytování služeb, prodej zboží). V roce 2019 

se nižší nedaňové příjmy projeví například v příjmech od ZOD Žichlínek 

za spotřebu vody ve vodárně, a to vlivem sucha.  

Kapitálové příjmy jsou doplňkovým zdrojem příjmů obce a jsou tvořeny 

zejména prodejem dlouhodobého majetku. Mezi kapitálové příjmy řadíme 

příjmy z prodeje nemovitosti čp. 2 a garáží u čp. 2. Jedná se o platby 

obyvatel žijících v bytech, kteří splácí obci úvěr, který si vzala na opravu 

budovy. Dále sem řadíme příjmy z prodeje nemovitostí. Obec nedisponuje 

pozemky například pro výstavbu rodinných domů, proto jsou tyto příjmy 

momentálně skoro nulové.  

• VÝDAJE 

Běžné výdaje jsou prostředky použité převážně na provoz obce, 

zahrnujeme zde i opravy. V roce 2019 počítáme v rozpočtu s opravou 

povrchu komunikace od „Langrů“ přes „Lubinovi“ po „Šubrtovi“, která měla 

být realizována v roce 2018. „Pošetřené“ finance ve výši 800.000 Kč z roku 

2018 byly zapojeny v rozpočtu na rok 2019, proto byl rozpočet koncipován  

http://www.lubnik.cz/
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jako schodkový. Dále počítáme s opravou sociálního zařízení v mateřském 

centru (podmíněno dotací).  

Kapitálové výdaje tvoří investice do majetku obce. V roce 2019 je plánován 

nákup dopravního prostředku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 

Lubník (podmíněno dotací), úprava hřiště za čp. 2, oprava kanceláře 

obecního úřadu. Další zásadní investice budou závislé na rozhodnutích 

o přidělení dotací.  

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LUBNÍK 

Naše obec neměla doposud zpracován plán rozvoje obce, který by vytvářel 

střednědobý plán pro vyvážený rozvoj obce a který je nutnou podmínkou 

pro čerpání dotačních prostředků. Strategický plán rozvoje obce Lubník 

2019–2026 byl veřejně projednán a schválen zastupitelstvem obce na svém 

zasedání dne 6.2.2019. Podkladem pro jeho vyhotovení byla analýza 

stávajícího stavu obce a předchozích realizovaných projektů. Veškeré 

sledované rozvojové záměry obce shrnuje tabulka níže. V plánovaném 

období bychom se chtěli zaměřit převážně na činnosti, které povedou 

k posílení technické infrastruktury a občanské vybavenosti obce. Ovšem 

realizovatelnost některých záměrů je odvislá především od poskytnutí 

přiměřených dotačních prostředků.  

 

http://www.lubnik.cz/
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Naší ambicí je nadále být obcí zodpovědnou k občanům, tradičním 

hodnotám a životnímu prostředí a svým rozvojem zvyšovat kvalitu životních 

podmínek obyvatel a atraktivitu obce Lubník. Důležité je zmínit, 

že Strategický plán rozvoje obce Lubník 2019–2026 by neměl být 

neměnným dokumentem. V průběhu jednotlivých let by mělo docházet 

k jeho aktualizaci, zejména v důsledku změn potřeb občanů a dalších 

faktorů.  

http://www.lubnik.cz/
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Tento dokument je v elektronické podobě zveřejněn na webu obce 

a v listinné podobě k dispozici v kanceláři OÚ. 

REKONSTRUKCE KNIHOVNY 

V průběhu ledna probíhala v obecní knihovně rekonstrukce. Bylo strženo 

obložení, odsekány zdi, přeštukováno, vymalováno, vyměněn koberec 

a částečně obnoven nábytek. Pro stálé čtenáře je novinkou umístění 

nových titulů na poličkách místo dosavadního místa na stolech a židlích. 

Knihovna má otevřeno vždy v úterý od 16 do 18 hodin. Každého půl rok 

obnovuje část knižních titulů u Městské knihovny v Lanškrouně, a tak 

i v Lubníku máme možnost si přečíst knihy, které jsou aktuálně dostupné 

na pultech v knihkupectvích. Připomínáme, že registrace pro nové čtenáře 

je zdarma. 
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LUBNÍK NA FACEBOOKU 

Chcete vědět aktuální informace z dění obce? Dejte "To se mi líbí" obci 

Lubník na Facebooku (adresa: https://www.facebook.com/obeclubnik/).  

 

KONTEJNER NA BIOODPAD 

Kontejner na bioodpad je po zimě opět přistaven na hřišti. Poznáte ho tak, 

že se nachází úplně vzadu u boudy a má šedou barvu. 

Co PATŘÍ do bioodpadu? 

o listí, trávy, plevel, zbytky rostlin, kousky 

větví i keřů (nastříhané, posekané nebo 

zpracované štěpkovačem), zbytky ovoce 

a zeleniny (spadané ovoce, okrajky 

z brambor), čajové sáčky, kávová sedlina, 

skořápky z vajec, podestýlka z chovu 

drobných zvířat. 

Co do bioodpadu NEPATŘÍ? 

o celé větve nebo velké kusy dřeva, tekuté 

zbytky jídel, kosti, maso, psí výkaly, 

uhelný popel, sáčky z vysavače, pleny 

a jiné odpady. 

Do kontejneru nevhazujte odpad 

zabalený v igelitových pytlích, obsah 

nádoby by byl znehodnocen.  

http://www.lubnik.cz/
https://www.facebook.com/obeclubnik/
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MÍSTNÍ POPLATKY 

Prosíme občany, kteří již zaplatili poplatek za komunální odpad a obdrželi 

známku na popelnici, aby odstranili všechny ostatní známky z jiných let. 

Děkujeme. 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ 

Dne 6. března 2019 proběhl na obecním úřadě přezkum hospodaření obce 

za rok 2018 vedený pracovníky finančního odboru Krajského úřadu 

Pardubického kraje. Výsledkem celoročního přezkoumání byl závěr, 

že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celá zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření bude nedílnou přílohou závěrečného účtu obce za rok 2018. 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

V lednu 2019 byly rozhodnutím prezidenta republiky vyhlášeny volby do 

Evropského parlamentu, které se na území ČR uskuteční v pátek 24. května 

2019 (14:00 – 22:00 hod.) a v sobotu 25. května 2019 (08:00 – 14:00 hod.).  

Právo volit má kromě občana ČR (18 let ke druhému dni voleb, není 

omezen na svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu, nemá omezenou 

svéprávnost k výkonu volebního práva) také volič – občan jiného členského 

státu EU (nikoliv občan „nečlenského“ státu, např. občané Ukrajiny, Ruska, 

Mongolska aj.), a to za podmínky, bude-li nejpozději ve středu 10. dubna 

přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič – 

občan jiného členského státu musí do neděle 14. dubna do 16:00 hod. sám 

požádat o obecního úřadu o zápis do seznamu voličů.  

http://www.lubnik.cz/
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Volič, který nemůže volit ve svém domovském volebním okrsku, může 

na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním 

okrsku na území České republiky. Voličské průkazy vydávají obecní úřady 

v místě trvalého bydliště nejdříve ve čtvrtek 9. května. Volič si může 

voličský průkaz vyzvednout osobně (do 22. května) nebo písemně s úředně 

ověřeným podpisem (do 17. května).   

Volební lístky voliči obdrží do schránky nejpozději tři dny před konáním 

voleb, náhradní volební lístky v případě ztráty budou k dispozici ve volební 

místnosti.  

Jak se volí? Volič vybírá hlasovací lístek pouze jedné strany. Na vybraném 

hlasovacím lístku může vybrat kandidáty a dát jim preferenční hlas, které 

jim zvýší šanci na zvolení. Preferenční hlas udělí tím způsobem, že jeho 

pořadové číslo na listině zakroužkuje. Maximálně může udělat kroužek 

pouze dvěma kandidátům.  

 

 

JAK TŘÍDIT ODPAD V KUCHYNI? 

Každá třídící domácnost vytřídí za rok zhruba 4 barevné kontejnery odpadu. 

Pokud to pak detailně rozpočítáme na každého z nás, tak za těch 365 dní 

vytřídíme každý zhruba 45 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových 

kartonů. Včetně kovů je to pak skoro 56 kilogramů. A víte, kde přesně 

v domácnosti vzniká nejvíce odpadů? Světe div se - v kuchyni!    

V kuchyni vyprodukujeme denně spoustu odpadů. A je to celkem logické… 

Vždyť většina potravin, které si přineseme domů, je v něčem zabalena. 

Důvody  jsou  hygienické,  skladovací i marketingové.  Denně  se  nám  tak  

http://www.lubnik.cz/
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se standardním nákupem dostane do kuchyně i nějaký ten papírový nebo 

igelitový sáček od pečiva, láhev od vína, PET láhev od limonády nebo 

plastová vanička od červeňoučkých cherry rajčátek, která jsou, na rozdíl 

od těch polozralých keříkových, doslova k nakousnutí. Plechovky 

od konzerv nebo piva jsou pak další samostatnou kapitolou. Tak nějak 

intuitivně proto situujeme nádoby na tříděný odpad v domácnosti většinou 

právě do kuchyně. Aby se naše snaha neminula účinkem, podívejme 

se na nejčastější chyby, kterých se při třídění mnohdy dopouštíme.  

Vaničky od masa 

 do plastů je smíme vytřídit pouze tehdy, nejsou-li od krve, ani jinak 

zašpiněné. V opačném případě patří do směsného odpadu.  

PET lahve od oleje 

 před vhozením do kontejneru na plasty lahev vymyjte od zbytků oleje, 

ideálně jarovou vodou z nádobí  

Polystyrenové termoboxy 

 pokud neobsahují zbytky jídla nebo nejsou mastné či jinak znečištěné, 

můžeme je samozřejmě vytřídit do plastů. 

Nádobí z varného skla 

 do kontejneru na sklo nepatří! V kuchyni bývá vystavováno vysokým 

teplotám, má proto i vyšší teplotu tavení, než klasické sklo.  Z toho 

důvodu nelze varné sklo recyklovat dohromady se sklem klasickým.  

Porcelán 

 stejně jako keramiku nelze ani porcelán recyklovat. Patří do kontejneru 

na směsný odpad. 

 

http://www.lubnik.cz/
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Použité papírové ubrousky  

 mokré nebo jinak znečištěné papírové ubrousky, kapesníky i utěrky 

patří do kontejneru na směsný odpad.  

Sáčky od kávy, instantních polévek a dalších sypkých potravin 

 většinou se jedná o tzv. kombinované obaly, tj. vyrobené z více druhů 

materiálů. Každý materiál vyžaduje přitom jiné podmínky pro recyklaci, 

proto tyto kombinované obaly nelze znovu materiálově využít. Své 

místo mají ve směsném odpadu.  

Zbytky potravin 

 v kuchyni jich za jediný den nashromáždíme víc, než si myslíte. Tvoří 

až třetinu z celkového množství odpadu z domácnosti. Zbytky 

rostlinného původu můžeme vytřídit do bioodpadu, stejně jako 

kávovou sedlinu nebo sáčky od čaje. Živočišné zbytky patří 

do směsného odpadu.  

Další užitečné informace o třídění a recyklaci odpadu naleznete 

na www.jaktridit.cz, zajímavé rady a tipy nejen na dietní večeři, ale i jak 

skladovat potraviny jsou na www.jakvkuchyni.cz. 

 

Autor článku: Eko-kom 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 

Víte, že zkratka K+M+B nepředstavuje počáteční písmena jmen Třech králů, 

ale jedná se o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, v překladu 

Kristus požehnej tomuto domu? Mezi písmeny se nachází křížky, nikoliv 

plusová znaménka a symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha 

Svatého. Proto se před letopočtem objevuje ještě jeden kříž. 

V rámci Tříkrálové sbírky na Orlickoústecku bylo vybráno 1.900.300 Kč. 

A jak dopadl Lubník? V letošním roce se u nás vybralo 13.488 Kč. Jedná 

se o rekord, který byl oproti předcházejícímu roku překonán o 347 Kč. 

Výsledky z předchozích let jsou uvedeny v tabulce. 
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

V neděli 6.1.2019 proběhl v kostele sv. Petra a Pavla Tříkrálový koncert. 

Vystupujícím byl sbor schola Gaudium Svébohov pod vedením pana 

Hrocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE 

ŽIVOTA 

OBCE A 

SPOLKŮ 
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SDH LUBNÍK A OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝM PLESEM 

Čas letí a po velmi pěkné zimě už nám o sobě dává jaro svou přítomnost 

velmi silně najevo. S jarem každému z nás doma končí zimní odpočinkové 

období a také nám hasičům už začíná aktivní období kolem hasičárny. 

 

Nejdříve bych se ale vrátil zpět o dva měsíce a vyhodnotil hasičský ples. 

Je to tradiční kulturní akce, která má v naší obci už své místo a také svou 

historii. Jsme velmi spokojeni s účastí. I tentokrát byl sál zaplněný. Proto 

jsme se rozhodli vylosovat už dva páry, které měly konzumaci ve výčepu 

kompletně zdarma. Byly připravené večeře a vyšlo úplně na každého. 

Já myslím, že na sále nebyl nikdo, kdo by si tak dobrou večeři nepřišel dát. 

Ani ruličková tombola nezklamala. Snažili jsme se nedělat moc cen, aby 

nebyly malé ale spíš hodnotné, i přesto jich bylo skoro 150. A kdo nevyhrál 

v tombole, mohl vyhrát velmi hodnotné ceny v losování vstupenek. 

Na konec přišlo k dražbě dortu. Tentokrát byl dort obrovský a jsme rádi, 

že nám touto dražbou pomáháte získávat prostředky, které teď 

při dokončování přestavby hasičské zbrojnice moc potřebujeme, 

aby i mladší generace co přicházejí, měli dobré zázemí. Proto bych chtěl 

poděkovat za účast všem, kteří se přišli pobavit a také všem, kteří 

se na pořádání této akce podíleli. Rádi bychom od Vás návštěvníků slyšeli 

nějakou kritiku, která by nám pomohla k lepší a vyšší úrovni plesu. 

Jsme rádi, že na ples chodí čím dál víc místních, a že naše úsilí padá 

na úrodnou půdu. 

 

 

http://www.lubnik.cz/
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No a co chystáme v následujícím krátkém období? 

 
Jako každé jaro, tak už i letos pracujeme na přípravách Pálení čarodějnic, 

které se budou pořádat 26. dubna. Věříme, že nám bude přát počasí 

a táborák se podaří. Vezměte rodinu a sousedy a přijďte posedět 

k táboráku a rozhodně si nenechte ujít naše makrely. 

 
Hned po „čarodkách“ se pořádá 11. května od 13 hod. okrsková soutěž 

v Lukové na hřišti. Jelikož máme družstvo už hodně v letech, 

tak potřebujeme naše fanoušky a fanynky, aby výsledek byl co nejlepší. 

Tímto Vás všechny zveme do Lukové A doufám, že nás bude co nejvíc 

a všechny okolní spolky tam převálcujeme fanděním. 

 
Na konec ještě připomínám, že 24. srpna budou v Lubníku pořádány oslavy 

k výročí 130 let hasičského spolku. Podle dosavadního plánování budou 

probíhat na návsi, kde bude prohlídka novodobé i historické techniky 

a začínat budou ve 12 hod. v kostele mší s vysvěcením praporu. K této akci 

bychom rádi vyzvali všechny spoluobčany, kteří mají jakékoliv historické 

předměty nebo cokoliv, co se týká našeho spolku, a to včetně fotografií 

a poprosili je k zapůjčení. Tyto předměty a fotografie nám můžete nechat 

na obecním úřadě, kde je budeme evidovat, aby přišli v pořádku zpátky 

do vašich rukou. 

 
Přijďte podpořit místní akce a my je budeme o to radši pro vás připravovat. 

My tu jsme pro Vás a Vy pro nás. 

M. Totůšek 

http://www.lubnik.cz/
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

Jásot, dětský smích a hudba se ozývala v neděli 3. března 2019 z lubnického 

sálu. Sněhurky, rytíři, zdravotní sestřičky nebo indiáni skotačili na parketě. 

DJ Standa převlečený za klauna dětem připravil příjemné odpoledne plné 

her. Ke konci karnevalu proběhlo losování ve velké tombole. Kdo nevyhrál, 

nemusel házet flintu do žita, protože v malé tombole vyhrával každý. Zájem 

o karneval svědčil i fakt, že bylo vydáno 55 dětských vstupenek. 

Děkujeme za všem účastníkům a i těm, kteří se malou či větší mírou podíleli 

na pořádání této akce. 

Radka Karlová 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 
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„LUBNÍK ČTE DĚTEM POHÁDKY“ 

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 

Bajkou o kočičce a praseti aneb pořádek dělá přátelé, začalo čtení pro děti, 

tentokrát pro ty nejmenší. Úterní čtení 15. ledna bylo doprovázeno 

parádním hereckým výkonem Jarušky Fischerové v roli prasátka a Petra 

Janečka v podání kočičky Micky. Děti hádaly zvířátka, přiřazovaly k nim 

jejich potravu, učily se o datlovi, kterého ztvárnily při písničce od Uhlíře 

a Svěráka a vyslechly si pohádku o kukačce z knihy Baobaba a jiné příběhy 

od Zuzany Pospíšilové. Děkujeme a těšíme se na Vás zase v únoru. 
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DĚTI ČTOU DĚTEM 

Víte, co je lepší, než když čte dospělák dětem? Když čte dítě. A víte co je 

ještě krapet lepšího? Když čte dítě, které ještě neumí číst. O tom jsme 

se mohli přesvědčit na akci Lubník čte dětem pohádky 19. února, tentokrát 

na téma "Děti čtou dětem". Dobrovolnice Adélka Š. četla dětem pohádku 

o medvídkovi Dobrákovi a králíkovi Skokanovi z knížky 7 návyků šťastných 

dětí od autora Seana Coveyho. A protože se ostatní děti nechtěly nechat 

zahanbit, tak si zkusily její roli čtenáře, no možná tedy spíše vypravěče. 

Vybraly si knížku dle vlastního výběru a podle obrázků jí převyprávěly. 

Dětská spontánnost a fantazie tak pomáhala tvořit příjemné úterní 

odpoledne. 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ JÓJO 

Trampoty čarodějky Čárymůry, tak se jmenovala pohádka, kterou mohly 

vidět, ale i prožít děti v mateřském centru v sobotu 30. března. Kam zmizel 

Lexikon čar a kouzel? Kdo to ví, ať napoví! Nakonec se podařilo najít 

ztracené kouzelné předměty, zachránit přečarovaná zvířátka a pohádkové 

bytosti a vše napravit. Čáry máry, ať je všechno jak má být….  

 

Eliška Čapková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 24. února 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 David Šubrt a Kamila 

Divišová se synem Markem, Pavel Kučera a Renata Pagáčová s dcerou 

Pavlínkou. 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. 
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Z KLUBU DŮCHODCŮ 

VÁNOČNÍ BESÍDKA  

Vánočním setkáním vždy končíme rok, nadělujeme si dárky, hodnotíme, 

vzpomínáme a dobře se bavíme při spoustě tradičních dobrot. Ani letos to 

nebylo jinak – 14.12.2018 jsme si vánočně ozdobili zasedací místnost, 

připravili dárečky pro své přátele, napekli sladkosti a vyrobili chlebíčky. 

Nezapomněli jsme ani na kávu, víno, pivo a ostatní vánoční speciality. 

Nastínili jsme si naše představy o roce příštím, co by nás bavilo, kam 

pojedeme na výlet. Vánoční stromeček nám připomínal přicházející vánoce 

a také dárky, na které se vždy těšíme. Nadílka a následné rozbalování 

uvidíte na přiložených fotografiích. Domů se nikomu nechtělo, tak jsme 

společně zůstali do večerních hodin. 

 M. Janská 
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PŘEDNÁŠKA O STRAVOVÁNÍ 

Stravování seniorů je celkem složité, protože i senioři potřebují dostatek 

živin, bílkovin, ovoce i zeleniny a všech důležitých složek potravy. Příjem 

energie v potravě by neměl přesáhnout její výdej. Záleží také na zdravotním 

stavu, životním stylu a různým zažitým návykům. Správná strava je ale 

velmi důležitá, protože může nejen pomoci při různých nemocech, ale také 

prodloužit náš život. Co by měli senioři jíst? Na to jsme se zeptali Ing. Petra 

Moutelíka na besedě 10. ledna, který provozuje se svojí manželkou 

prodejnu zdravé výživy a biopotravin v Lanškrouně. A tady je několik jeho 

zásad : 

 správná výživa – nikdy není pozdě na to, abyste změnili dosavadní 

stravovací návyky, 

 pravidelný pohyb – nikdo není příliš starý na to, aby začal 

s pravidelným pohybem, který významně ovlivňuje kvalitu života, 

 pozitivní myšlení – každý je takový 

starý, jak se cítí, s úsměvem je svět 

vždy hezčí,  

 zájmy a záliby –věnujte se svým 

zálibám a koníčkům, učte se nové 

dovednosti,  

 přátelé – setkávejte se s přáteli, 

společně podnikejte výlety, rozvíjejte 

své vědomosti.  

M. Janská 
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POZVÁNKA DO NAMIBIE 

Namibie je republika na západním pobřeží jižní Afriky s národními parky, 

které skýtají obrovské množství divoké zvěře, včetně dnes již ohrožených 

druhů. U napajedel můžete pozorovat žirafy, zebry, slony, antilopy nebo 

lvy. Příroda je zde zachovalá jako před stovkami let. Neméně zajímavá jsou 

i různá etnika, která na tomto území žijí. Některé kmeny žijí po staletí stále 

se svými zvyky a snaží se udržovat svůj přirozený způsob života. Nalézá 

se zde i nejstarší poušť světa Namib s největší dunou na světě, na kterou 

si můžete dokonce i vystoupat, pokud máte v zásobě dostatek pitné vody. 

To vše a mnoho dalšího jsme zažili 14. února v poutavém vyprávění 

Bc. Marcely Kalousové, která v Namibii žije velkou část roku. 

M. Janská 
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OSTATKOVÉ POSEZENÍ V HORNÍ ČERMNÉ 

Toto pozvání jsme nemohli nepřijmout. …K poslechu i tanci hrála 5. března 

oblíbená kapela Svatebčanka, domácí občerstvení i spousty známých přátel 

a kamarádů z bývalého pracovního prostředí. Bohatá tombola, na kterou se 

vždy těšíme. Každý si odnesl domů nějakou výhru, ale hlavní výhrou pro 

všechny bylo vesele prožité odpoledne, kdy jsme si na tanečním parketu 

užívali jako před mnoha lety…. 

M. Janská 
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POSEZENÍ V MÍSTNÍ HOSPODĚ 

"V hospodě je lépe než na světě" hlásí poutač u jedné z lanškrounských 

hospod. Naše březnové setkání se tentokrát konalo také v hospodě, ale v té 

naší - dne 14.3.2019. Prostředí příjemné, obsluha ochotná a na 

připraveném občerstvení jsme si všichni pochutnali. Hlavním důvodem 

setkání bylo ale strávení společného času se svými přáteli, povídání o svých 

zálibách a koníčcích, o zahradničení, o událostech v obci, ale také 

o plánování dalších společných aktivit na měsíce příští. Bylo nám tam 

dobře, ale pravdivost úvodního sloganu nechám na individuálním 

posouzení každého z vás.  

M. Janská 
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TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

SDH Lubník pořádá na místním hřišti tradiční pálení čarodějnic  

v pátek 

26. 4. 2019  

Těší se na Vás členové SDH 

 

ZAHRADNICKÁ VÝSTAVA FLORIA JARO -  2019 

2. 5. 2019  

Klub důchodců při obecním úřadu v Lubníku zve všechny občany. 

Výstaviště Kroměříž bude patřit všem milovníkům květin, skvělé hudby i 

těm, kteří  přijdou obdivovat nápadité květinové expozice. Na výstavě 

nakoupíme květiny, ovocné stromy i okrasné keře, vše potřebné pro dům i 

zahradu od domácích i zahraničních prodejců . 

 Široká nabídka občerstvení je zajištěna  ve spoustě stánků i restaurací. 

Odjezd autobusu bude asi v 8,00 hodin z náměstí v Lubníku. 

V případě zájmu je možné se přihlásit nejpozději do 20.dubna osobně nebo 

telefonicky  u Hany Totuškové - 773523266 nebo Marie Janské - 604814862 
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POZVÁNKA NA POCHOD DO HERBORTIC 

TJ Sokol Lubník Vás všechny srdečně zve na tradiční jarní pochod  

do Herbortic, který se uskuteční 

11. 5. 2019 

Vychází se ve 12 hod. z místního náměstíčka. Občerstvení v Hotýlku  

na Mlýně, doprava zpět zajištěna autobusem. 

 

POZVÁNKA DĚTSTKÝ DEN 

TJ Sokol Lubník a SDH Lubník pro Vás pořádají v sobotu 

15. 6. 2019 

Start je plánován od 14:00 do 14:30 hod. na fotbalovém hřišti.  

Plnění dovedností a poznávání úkolů. 

Opékání různých dobrot, občerstvení zajištěno. 

Výroba vlastního mýdla. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

Za nepříznivého počasí se akce odkládá na neděli 16. 6. 2019. 

http://www.lubnik.cz/
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LUBNICKÁ POUŤ 

Další z tradičních lubnických akcí, které nás čekají je Lubnická pouť, která 

pro tento rok připadá na termín 

30. 6. 2019 

Děti čekají nové atrakce – aerotrim, jumping.  

Vstupné na atrakce bude dotované (10 Kč a 20 Kč) 

Těšíme se na hojnou účast.  
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