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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 09.03.2020 

 Usnesení č. 01/2020 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem 

zápisu Elišku Čapkovou a Petra Kluga a zapisovatelkou Radku 

Karlovou.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 02/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 09.03.2020.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 03/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2019.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 04/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo členství 

obce Lubník ve spolku Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s., 

se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 

IČ 22712402 a rozhodlo podat přihlášku dle přílohy č. 2.  

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

 Usnesení č. 05/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr 

prodeje pozemku p. č. 160 – trvalý travní porost, o celkové výměře 

148 m2, nacházející se v katastrálním území Lubník, který je zapsán 

na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 
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 Usnesení č. 06/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zprávu 

o inventarizaci majetku a závazků za rok 2019 dle přílohy č. 3. 

Zastupitelstvo obce Lubník dále schválilo na návrh inventarizační 

komise vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 

vedeného na účtu 028 v celkové pořizovací ceně 30.060 Kč.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 
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ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI V OBCI ZA ROK 2019 

Obvodní oddělení Policie České republiky Lanškroun informovalo 

o bezpečnostní situaci v obci Lubník za rok 2019. V minulém roce zde nebyl 

spáchán žádný trestný čin. Došlo ke spáchání dvou přestupků. Jeden byl 

vyřízen blokovou pokutou a druhý byl oznámen na MěÚ Lanškroun. Dále 

zde byly uděleny dva příkazy na místě za přestupky týkající se BESIP.  

nstržm. Martin Mareš, Obvodní oddělení Policie ČR Lanškroun 

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ 

Dne 23. ledna byl zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje 

proveden přezkum hospodaření za rok 2019. Při kontrole nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude 

nedílnou přílohou závěrečného účtu obce za rok 2019. 

 

ROZPOČET OBCE V ROCE 2019 

Hospodaření obce se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání 

Zastupitelstva obce Lubník dne 27.12.2018. Pro rok 2019 byl schválen jako 

schodkový, příjmy byly rozpočtovány ve výši 5.876.900 Kč, celkové výdaje 

pak v objemu 6.676.900 Kč. Krytí bylo zajištěno z přebytků hospodaření 

z předchozích let, resp. z předchozího roku, kdy nebyla realizována cesta 

k Šubrtovým (k 31.12.2018 saldo ve výši 948.000 Kč).  
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PŘÍJMY 

Schválený rozpočet příjmů na rok 2019 činil 5.876.900 Kč, po úpravě 

7.083.808 Kč. Skutečné plnění příjmů dosáhlo objemu 7.483.007,45 Kč,  

tj. 105,54 % upraveného rozpočtu.  

Daňové příjmy tvořily jednu z nejdůležitějších částí příjmové strany 

rozpočtu obce. Největší zastoupení v příjmech rozpočtu měly sdílené daně. 

Tyto příjmy jsou závislé mimo jiné na ekonomické situaci státu, na tempu 

růstu HDP a počtu obyvatel v obci. Teoretický propočet daňových příjmů 

vychází z tzv. predikce, kterou připravuje ministerstvo financí. Součástí 

daňových příjmů jsou také svěřené daně (daň z nemovitosti) a místní 

poplatky (za odpad a psy).  Daňové příjmy v roce 2019 byly ve výši 5,12 mil. 

Kč.  

Nedaňové příjmy představují relativně stabilní prvek v rozpočtu. Výše 

příjmů se odvíjí od velikosti majetku (příjmy z pronájmu) a rozsahu vlastní 

činnosti (příjmy za poskytování služeb, prodej zboží). Nižší daňové příjmy 

v roce 2019 se měly projevit například v příjmech od ZOD Žichlínek  

za odběr vody ve vodárně vlivem sucha. Schválený rozpočet ve výši 210.000 

Kč byl však překročen o více než 76.000 Kč. Příjem za odběr vody byl i tak 

téměř o 100.000 Kč nižší než v předchozích letech. ZOD Žichlínek bylo 

nuceno dovážet vodu, voda ve vodárně nestačila pokrýt požadavky kravína. 

V dubnu 2019 vybudovalo družstvo na svoje náklady šachtu a připojilo se 

na veřejný vodovod, který využívá v případech, kdy ve vodárně voda dojde. 

Obec oslovila hydrogeology k podání nabídky na čištění a prohloubení 

studně. Výhodnější nabídka do 200.000 Kč předpokládá hydrogeologický  
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průzkum do hloubky 30 metrů. Žádost na prohloubení byla na MěÚ 

v Lanškrouně podána na začátku února 2020. 

Kapitálové příjmy jsou doplňkovým zdrojem příjmu obce a jsou tvořeny 

zejména prodejem dlouhodobého majetku. Výslednou hodnotu zkreslují 

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

kteří splácí obci úvěr, který si vzala na opravu budovy. Kapitálové příjmy 

byly v roce 2019 ve výši 426.816 Kč, z toho příjmy z prodeje pozemků 

ve výši 15.000 Kč.  

Transfery (dotace) jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů obecního 

rozpočtu. Mohou pocházet jak ze státního rozpočtu, tak i ze státních fondů, 

EU či rozpočtů krajů. V roce 2019 obec získala příjem na transferech ve výši 

1,1 mil. Kč (29.000 Kč volby do Evropského parlamentu, 80.000 Kč oprava 

hasičské zbrojnice, 64.000 Kč provoz obchodu, 13.500 Kč dotace  

na hasičské obleky, 15.000 Kč výročí SDH, 126.000 Kč oprava mateřského 

centra, 750.000 Kč dotace na pořízení dopravního automobilu pro 

zásahovou jednotku hasičů, 46.140 Kč příspěvek na restaurování sochy 

Nejsvětější trojice, 129.408 Kč pořízení štěpkovače). Nemalou měrou se 

na schválených dotacích podílelo bývalé vedení obce podáním několika 

žádostí.   

VÝDAJE 

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 činil 6.676.900 Kč, po úpravě 

7.883.808 Kč. Skutečné plnění výdajů dosáhlo objemu 5.462.350,60 Kč,  

tj. 69,29 % upraveného rozpočtu.  
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Běžné výdaje v roce 2019 tvořily převážně finanční prostředky použité  

na provoz a chod obce – např. 1,3 mil. platy zaměstnanců včetně pojištění  

a odměny pro zastupitelé, 200.000 Kč energie obecních budov, 38.800 Kč 

příspěvky na dopravu do MŠ, 15.000 Kč podpora klubu důchodců, 25.000 

Kč dotace TJ Sokol Lubník, 65.000 Kč vybavení obchodu, 54.990 Kč náklady 

na provoz veřejného osvětlení nebo 204.027 Kč na svoz komunálního 

odpadu. Mezi běžné výdaje byly zahrnuty i výdaje na opravu a udržování 

majetku – 41.600 Kč rekonstrukce obecní knihovny, 89.700 Kč 

restaurátorské práce na sousoší Nejsvětější trojice (z toho dotace 46.140 

Kč), 160.018 Kč oprava sociálního zařízení v mateřském centru (z toho 

dotace 126.000 Kč) a 205.156 Kč na rekonstrukci kanceláře OÚ.  

Kapitálové výdaje neboli investiční výdaje v roce 2019 činily 1,4 mil. Kč. 

Jednalo se o např. náklady za pořízení dopravního automobilu pro 

zásahovou jednotku hasičů ve výši 1.139.820 Kč (z toho dotace ve výši 

750.000 Kč), opravu schodiště a podlahy hasičské zbrojnice ve výši 126.243 

Kč (z toho dotace ve výši 80.000 Kč), nákup zahradního traktůrku ve výši 

130.000 Kč.  

 

Závěrem:  

Příjmy rozpočtu 2019 byly vyšší než výdaje, rozpočet byl přebytkový, a to 

ve výši 2.020.656,85 Kč. Důvodem bylo, že nebyla realizována cesta  

u Šubrtových ve výši 1,2 mil. Kč. Dále obec obdržela ke konci roku dotaci ve 

výši 750.000 Kč na hasičský dopravní automobil, jejíž přijetí bylo avizováno 

až v roce 2020. 
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OBEC VEŘEJNÝM OPATROVNÍKEM 

Rozhodnutím Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se obec Lubník se stala 

od 12.11.2019 veřejným opatrovníkem občana s trvalým bydlištěm v naší 

obci, který zde aktivně nepobývá. Opatrovnictví je druh právního vztahu 

mezi opatrovníkem a opatrovancem, kdy opatrovník zastupuje 

opatrovance, je tedy oprávněn za něj právně jednat, případně spravuje 

jeho majetek, dle určení uvedeném v rozhodnutí soudu.  Výkon funkce 

veřejného opatrovníka zajišťuje starosta obce Martin P. Totušek.  

 

KRIZE NA TRHU SE TŘÍDĚNÝM ODPADEM  

V průběhu minulého roku postupně narůstal propad v poptávce 

po sběrovém papíru, což se projevilo ve výkupních cenách na třídících 

linkách i v cenách za svoz tříděného odpadu. V prosinci pak došlo téměř 

k úplnému zastavení obchodování. V lednu se podařilo obchodování 

se sběrovým papírem částečně oživit, ale cenová hladina se pohybuje 

na nízkých hodnotách z konce roku 2019. Obec Lubník od II. poloviny roku 

2016 lisuje papír prostřednictvím zakoupeného lisu na papír. Obecní 

zaměstnanci provádějí lisování papíru v obecní budově čp. 5 jednou 

měsíčně, a to v den vývozu papíru. Za vytříděný odpad tak obec neplatila, 

ale ještě obdržela finanční prostředky za jeho recyklaci. Momentálně je 

situace taková, že nejen že jsme se za papír neobdrželi finanční prostředky, 

ale byli jsme nuceni odběr dodotovat z vlastního. Do odvolání bylo 

pozastaveno lisování papíru obecními zaměstnanci. Vývoz modrých  

http://www.lubnik.cz/


 

 

 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK       zdarma 

 www.lubnik.cz  10. 04. 2020 * ročník XIX * číslo 1 MK ČR E 22470 

 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 

popelnic opět zajišťuje Ekola České Libchavy, a. s. Dva modré kontejnery 

umístěné u čp. 5 byly převezeny zpět za hospodu.  

 

Přehled vyprodukovaného papíru a lepenky v obci: 

2012 2,784 t 2016 3,057 t 

2013 2,340 t 2017 1,363 t 

2014 1,881 t 2018 5,519 t 

2015 2,810 t 2019 4,870 t 

Zdroj: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

 

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? 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? 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. 
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DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020 

Usnesením zastupitelstva obce, případně rozhodnutím starosty bylo 

rozhodnuto o udělení těchto individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 

2020:  

- ve výši 35.000 Kč TJ Sokolu Lubník z. s. na materiální a finanční 

zabezpečení akcí pro děti a opravu zázemí TJ Sokol Lubník (podlaha 

v buňce na hřišti),  

- ve výši 10.000 Kč SH ČM – Sboru dobrovolných hasičů Lubník  

na zajištění hudebních vystoupení na akcích pořádaných spolkem, 

propagační materiály, poháry a odměny pro děti na dětském dnu  

a sousedském posezení v roce 2020,  

- ve výši 60.000 Kč Petře Koutné, IČ 75272911, na provoz obchodu se 

smíšeným zbožím v Lubníku.  

O dotaci do 50.000 Kč rozhoduje starosta obce, o částce vyšší zastupitelstvo 

obce. Dotace je poskytována na základě žádosti. Při kladném rozhodnutí 

orgánu je s příjemcem sepsána veřejnoprávní smlouva. Dotace je 

poskytnuta na období max. jednoho roku. Příjemce dotace je povinen po 

konci období podat vyúčtování poskytnuté dotace.  

 

ÚTĚKY KRAV 

Obec podala v listopadu 2019 podnět o opakovaném úniku skotu na 

pozemní komunikace Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj, která 

dne 16.12.2019 a následně 10.01.2020 provedla kontrolu skotu. Kontrolou  
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bylo zjištěno porušení zákona na ochranu zvířat proti týraní a porušení 

plemenářského zákona. S chovatelem bylo ze strany správního orgánu 

zahájeno správní řízení. Další podnět projednával Městský úřad Lanškroun, 

odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán 

k projednávání přestupků zákona na ochranu zvířat. Chovatel se měl 

dopustit porušení zákona tím, že nezajistil pro 10 prasat trvalý přístup 

k vodě, choval je v nevhodných podmínkách a neučinil opatření nezbytná 

pro zabránění úniku hospodářských zvířat. Chovatel naplnil skutkovou 

podstatu přestupku a obdržel pokutu ve výši 10.000 Kč. Úniky skotu 

pokračovaly. Byla přivolána Policie ČR. Dne 14.02. a 15.02. obdržel chovatel 

dvě blokové pokuty v celkové výši 4.000 Kč.  

Pokud se budou útěky opakovat, obec znovu podá další podnět. 

 

VÝZVA PRO MAJITELÉ PSŮ 

Žádáme majitelé psů, aby zamezili volného pobíhání psa po veřejných 

prostranství v obci a venčili ho pouze na vodítku. Množí se případy, kdy se 

pes snažil zaútočit na kolemjdoucího. Dále vyzýváme všechny majitele psů, 

aby při venčení svého psa na veřejných prostranstvích v obci uklízeli jeho 

výkaly. Děkujeme za pochopení a dodržování této výzvy. 
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Vážení občané,  

 

ocitáme se v období, které z nás málokdo očekával a je pro nás zcela novou 

zkušeností. Ještě počátkem března jsme si žili svou denní každodennost – 

chodili do zaměstnání, děti do školy, navštěvovali jsme své rodiny a známé. 

Nynější světová pandemii nám s plnou samozřejmostí dokazuje naši 

křehkost a věřím, že otevírá zrak naší přezíravé sebejistotě. Překotně 

měníme svůj způsob života a zvykáme si na nebývalá vládní omezení, která  
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nám napomáhají čelit šířící se nákaze. Ani dnes, po několika týdnech, 

nedokážeme dohlédnout na konec, situace je stále vážná, ale mnohé už 

jsme zvládli. Evolučně jsou lidé specialisty svou nespecializovaností, tj. jsme 

velmi univerzální a dokážeme se se vším s úspěchem vyrovnat. I nyní 

nepodléhejme strachu a raději se chovejte odpovědně. Respektujme 

a dodržujme v plném rozsahu nynější nařízení, která vláda naší země 

vydává. Přeji Vám všem pevné zdraví.  

M. P. Totušek 

 

Co je to koronavirus?  

Koronaviry jsou viry, které kolují mezi různými zvířaty a některé z nich 

mohou infikovat i lidi. U zvířat způsobují koronaviry různými patogenními 

mechanismy široké spektrum nemocí, často mutují a mohou potom 

infikovat i jiné živočišné druhy včetně člověka. Název této čeledi virů je 

odvozen od jejich vzhledu – při plošné projekci připomínají korunu. Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) je správné 

označení pro nový kmen koronaviru identifikovaný v roce 2019. V médiích 

se často užívá pouze názvosloví „koronavirus“ nebo „nový koronavirus“, 

proto i my se o něm takto v článku budeme vyjadřovat. Způsobuje 

onemocnění, které se označuje jako COVID-19. SARS-CoV-2 je geneticky 

blízký příbuzný SARS-CoV-1, který byl izolován v roce 2002 v Číně, a který 

způsobil onemocnění SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) u více než 

osmi tisíc lidí v třiatřiceti zemích světa během osmi měsíců (2002 - 2003). 
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Kde se koronavirus vzal?  

Nový typ se poprvé objevil na začátku loňského prosince v čínské provincii 

Chu-pej, kde se také nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Za zdroj 

nákazy je označováno wuchanské tržiště, kde se kromě mořských plodů 

prodává právě divoce žijící zvěř. Z 

analýz genetické informace 

vyplývá, že zdrojem nákazy byli 

zřejmě netopýři a hadi, kteří se 

zde prodávali, někdy se spekuluje 

také o přenosu z luskounů. 

Jak se koronavirus projevu?  

K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří zvýšená teplota, kašel, 

dušnost, bolest hlavy a únava. Ne však každý s těmito příznaky je nakažen 

koronavirem. Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky 

nemocní či osoby s oslabenou imunitou.  

Jak se onemocnění přenáší?  

Onemocnění COVID-19 se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. 

Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje 

nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační 

doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví 

horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, 

bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle.  

http://www.lubnik.cz/


 

 

 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK       zdarma 

 www.lubnik.cz  10. 04. 2020 * ročník XIX * číslo 1 MK ČR E 22470 

 

KORONAVIRUS 

 

Proč nosit roušku a mýt si ruce?  

Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy 

ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu, právě 

na obličej si saháme nevědomky prakticky neustále. Doporučení expertů 

zní vědomě se těmto dotekům vyhýbat. Rouška nepředstavuje primárně 

ochranu před viry a bakteriemi. Hlavním účelem nošení roušek je chránit 

okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Vláda proto rozhodla o plošném zakrytí 

dýchacích cest od 19. března. Všechny osoby kromě dětí do dvou let 

a řidičů, kteří jedou sami ve vozidle, a individuálních sportovců musí nosit 

zakrytá ústa a nos na všech místech mimo bydliště – např. v autobuse, 

v zaměstnání, v obchodě nebo na veřejných místech. Vláda si od opatření 

slibuje, že může zpomalit šíření nákazy nového koronaviru. „Moje rouška 

chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Sankce za porušení nařízení se 

pohybuje až do výše 20.000 Kč. Kromě přenosu vzduchem se člověk může 

nakazit i tím, že se dotkne povrchu, na němž se částice s virem usadí – virus 

se může z rukou potom dostat do očí nebo úst, kde se pak uchytí. Jedním 

z nejúčinnějších opatření je tedy umývání rukou – ideálně mýdlem, které 

virus spolehlivě zabíjí, po dobu nejméně 20–30 sekund.  

 

http://www.lubnik.cz/
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Mám zdravotní obtíže. Co mám dělat?  

Zkontrolujte si, zda máte některý z hlavních příznaků – dušnost, horečka, 

suchý kašel. Jde o hlavní příznaky, příznaků může být více. Když máte 

příznaky, tak v žádném případě nikam nechoďte, zůstaňte doma a omezte 

kontakt s ostatními lidmi. Zavolejte svému praktickému lékaři, případně na 

krajskou hygienickou stanici a informujte je o svém zdravotním stavu. 

Budou vám poskytnuty informace o dalším postupu. Pokud příznaky 

nemáte, ale chcete se nechat testovat, můžete se obrátit na některou 

ze soukromých laboratoří – např. Diagnostika (Ústí nad Labem), Nemocnice 

Na Bulovce (Praha) nebo Sang Lab – klinická laboratoř (Karlovy Vary). 

Testování si musíte uhradit sami, orientační cena testu je 2.900 Kč.  

 

Jaké mám práva a povinnosti jako občan?  

V souvislosti s preventivními kroky vlády proti šíření koronaviru SARS CoV-2 

od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno bylo vyhlášeno omezení 

volného pohybu osob, a to s vymezenými nezbytnými výjimkami. V rámci 

nouzového stavu je od 19. března zakázán všem osobám pohyb a pobyt 

na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. 

 

CO MOHU? 

1. Mohu cestovat do zaměstnání nebo za účely svého podnikání. 

2. Mohu v případě důležité potřeby cestovat za osobami blízkými. 

http://www.lubnik.cz/
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3. Mohu pro sebe a rodinné příslušníky zajišťovat základní životní potřeby, 

jako je nákup potravin, léků, hygieny nebo potřeb pro zvířata. 

4. Mohu cestovat v případě, že vykovávám činnosti jako je dobrovolnictví, 

sousedská výpomoc. 

5. Mohu cestovat do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, 

zařízení veterinární péče či do takovýchto zařízení doprovázet osoby 

blízké. 

6. Mohu cestovat v případě neodkladných úředních záležitostí s ohledem 

na provoz správních orgánů. 

7. Mohu vykonávat povolání, které spočívá v zajištění bezpečnosti, 

vnitřního pořádku, ochrany zdraví, zdravotní či sociální péče, individuální 

duchovní péče, veřejné hromadné dopravy, rozvážkové a zásobovací 

služby a veterinární péče. 

8. Mohu trávit čas v parcích nebo přírodě. 

9. Mohu cestovat do a z místa, kde bydlím. 

10. Mohu se účastnit pohřbů. 

 

CO MUSÍM? 

1. Musím omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nutnou dobu. 

 

 

http://www.lubnik.cz/
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2. Musím pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případu uvedených 

v kapitole ,,Co mohu?“.  

3. Musím omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou dobu. 

4. Musím mít při každém pohybu či pobytu na všech místech mimo své 

bydliště ochranný prostředek dýchacích cest. 

 

CO SE DOPORUČUJE? 

1. Zaměstnavatelé by se měli snažit umožnit co nejvíce zaměstnancům 

možnost práce na dálku. Podporovat dovolenou nebo placené volno 

a omezit práci, která není nezbytná pro zachování činnosti 

zaměstnavatele. 

2. Všem osobám se doporučuje zachovávat při kontaktu s ostatními 

osobami ve veřejných prostorách odstup alespoň dva metry. 

3. Doporučuje se využívat přednostně bezhotovostní platební styk. 

4. Doporučuje se provozovatelům veřejných služeb vytvořit v prostorách 

svých provozoven podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami 

alespoň 2 metry a zajistili zvýšená hygienická opatření. 

 

Jaké mám povinnosti jako senior?  

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání 

nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického  

http://www.lubnik.cz/
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zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Nejlepší prevencí 

tak je vycházet z domu co nejméně, ideálně vůbec. Seniorům byl i vyhrazen 

čas, a to od  8:00 do 10:00 hod., kdy mají zákaz přítomnosti 

v maloobchodech s prodejní plochou více než 500 m2 osoby pod 65 let, 

proto se doporučuje seniorům využít tento čas pro zajištění svých potřeb. 

 

Spoluobčanům starších ročníků, lidem se sníženou imunitou 

nebo občanům umístěných v karanténě, žijící osamoceně a bez 

možnosti jiné pomoci, nabízíme zprostředkování základních 

potravinových zásob a léčiv, ve snaze předejít jejich styku 

s koronavirem. V případě zájmu se spojte se starostou obce, 

tel. 724 189 791. 

 

Co je zákaz sdružování?  

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví 

pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, 

s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné 

obdobné činnosti, účasti na pohřbu. Nařizuje zachovávat kontakt 

s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. 

Cílem navržených změn je snaha o dočasné maximální omezení sociálních 

kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší míře zamezilo komunitního 

přenosu onemocnění koronavirem. 

http://www.lubnik.cz/
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Je omezena veřejná doprava?  

Pardubický kraj přistoupil ke snížení počtu spojů v regionu z důvodu 

nenaplněnosti spojů v souvislosti s omezením volného pohybu. Již 

v polovině března byla omezena autobusová doprava, která začala jezdit 

v prázdninovém režimu. Od soboty 28. března 2020 budou zrušeny všechny 

víkendové autobusové spoje, a to až do odvolání. V pracovním týdnu bude 

snížen počet autobusů na 40 procent oproti běžnému stavu, na železnici 

pojede v týdnu 80 procent spojů a o víkendu polovina. Upravené jízdní řády 

naleznete na www.portal.idos.cz. 

 

Jak dlouho platí omezení pohybu?  

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je 

prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví do čtvrtka 30. dubna 2020. 

 

Jaké obchody jsou otevřeny?  

Potraviny, lékárny, pošty, prodejny pohonných hmot a paliv, obchody 

s látkami, galanterie, prodejny krmiv a dalších potřeb pro zvířata, 

autoservisy, pohřební služby, květinářství, prodejny brýlí, novin 

a tabákových výrobků, služby prádelen, myčky automobilů, servisy 

výpočetní a telekomunikační techniky a přístrojů pro domácnost, 

provozovny umožňující vyzvednutí objednaného zboží a zásilek,  

http://www.lubnik.cz/
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hobbymarkety, stavebniny, železářství, prodejny jízdních kol, cykloservisy, 

sběrny surovin, sběrné dvory, kompostárny. Vláda zvažuje otevření 

papírnictví a obuvi.  

Prodejci musí zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně 

dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží 

umístit desinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.  

 

Je v obci otevřen obchod?  

Potraviny se smíšeným zbožím v obci zůstávají v provozu. Nevztahuje se na 

něj nařízení vlády o vyhrazeném čase pro seniory, nakupovat může 

kdokoliv kdykoliv. Potraviny dbají na zvýšené hygienické nároky – 

desinfikují madla nákupních košíků, kliky dveří, nabízí balené pečivo.  

 

Do odvolání platí změněná otevírací doba:  

PO 07:00 – 15:00 

ÚT 07:00 – 12:00 !! 

ST 07:00 – 15:00 

ČT 07:00 – 12:00 !! 

PÁ 07:00 – 15:00 

SO 08:00 – 11:00 

http://www.lubnik.cz/
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Co je v obci uzavřeno?  

Uzavřeno je pohostinství, obecní knihovna a mateřské centrum.  

 

Jak funguje obecní úřad?  

Obecní úřad Lubník byl od pondělí 16. března uzavřen. K tomuto opatření 

jsme přistoupili z bezpečnostního hlediska. Více než 2/3 občanů neměly 

zaplaceny poplatky za odpad a psy. Chtěli jsme předejít akumulaci osob 

na jednom místě. V ostatních úředních záležitostech se mohli občané 

obrátit na starostu obce na tel. čísle 724 189 791.  

Od 8. dubna 2020 je úřad znovu otevřen. Vyzýváme však občany, aby do 

kanceláře vstupovali jednotlivě, na chodbě dodržovali rozestupy (min. 2 

metry) a poplatky za odpad a psy splatné do konce března uhradili 

převodem na účet. 

Poplatky za odpady a psy splatné do konce března jsou přijímány na účet 

obce 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do 

poznámky vepište jména poplatníků nebo majitele psa. Sazba za poplatek 

komunálního odpadu je 450 Kč na poplatníka/objekt, výše poplatku za psa 

činí 100 Kč (za jednoho psa), 150 Kč (za druhého a dalšího psa). Známky na 

popelnice budou občanům předány po otevření úřadu. 

I přesto, že byly dveře pro občany uzavřeny, pokračovali jsme v naší práci 

tak, jakoby nouzový stav vyhlášen nebyl. Připravovali jsme investiční  
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akce, prováděli administrativní úkony, spolupracovali s ostatními orgány, 

realizovali krizové řízení, apod.  

 

Kde hledat další informace?  

Aktuální informace přinášíme na webových stránkách obce www.lubnik.cz, 

na Facebooku obce „Obec Lubník“ a prostřednictvím obecního rozhlasu.  

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice spustilo 12. března 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nové stránky www.koronavirus.mzcr.cz. 

Naleznete zde aktuální statistiky, informace o opatření, otázky a odpovědi, 

tiskové zprávy, videa nebo například informace k chytré karanténě.  

Další z možných zdrojů jsou seriózní média, a to např. zpravodajství 

veřejnoprávní televize, Aktuálně.cz, Český rozhlas, případně jeho 

zpravodajský podcast Vinohradská 12 nebo ČTK.  

Základní telefonní kontakty:  

Bezplatná celostátní linka ke koronaviru - 1212 (nonstop) 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – 602 730 251 (PO – NE 

07:00 – 19:00 hod.) 

Martin P. Totušek (starosta) – 724 189 791 
Zdroj: www.koronavirus.mzcr.cz, www.med.muni.cz, www.ct24.ceskatelevize.cz, 

www.irozhlas.cz, www.usti.nempk.cz, www.khspce.cz 

R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
http://www.lubnik.cz/
http://www.koronavirus.mzcr.cz/
http://www.koronavirus.mzcr.cz/
http://www.med.muni.cz/
http://www.ct24.ceskatelevize.cz/
http://www.irozhlas.cz/
http://www.usti.nempk.cz/
http://www.khspce.cz/
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ČINNOST DSO MIKOREGIONU SEVERO-LANŠKROUNSKO  

Vážení občané, 

dovolte mi, abych Vás 

v následujících pár řádcích 

informovala o činnosti 

Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Severo-

Lanškrounsko, který včetně obce 

Lubník od 1. ledna 2020 sdružuje 

již celkem 14 obcí.  

Navýšení počtu členských obcí a přesídlení kanceláře 

Od letošního roku se mezi naše členské obce zařadily další dvě, a to obce 

Lubník a Žichlínek. Z celkového počtu 14 obcí je tedy nyní 12 obcí 

z Lanškrounska a 2 ze Žamberecka. Všechny obce v tuto chvíli obsluhují 

celkem 4 naši zaměstnanci. V roce 2015 jsme otevírali svou první kancelář 

v prostorách městyse Dolní Čermná, konkrétně v budově jeho úřadu.  

Od července roku 2019 jsme však s ohledem na rozšíření počtu 

zaměstnanců přesídlili do Lanškrouna. Zde, v budově ZŠ Dobrovského, 

máme nyní k dispozici samostatné, rozlehlé a velmi pěkné prostory. 

Otevřely se nám tak nové možnosti pro naši práci, která samozřejmě mimo 

jiné zahrnuje i důležité vzájemné setkávání či organizaci společných 

jednání. 

 

http://www.lubnik.cz/
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Pojetí meziobecní spolupráce v našem svazku 

Jak asi již všichni víte, obce, které mají zájem mezi sebou spolupracovat, se 

dobrovolně sdružují do svazků obcí, které se z pohledu celorepublikového 

ve valné většině případů zaměřují především na realizaci společných 

projektů. Náš svazek se od tohoto pojetí meziobecní spolupráce, jak jste 

možná již sami zaregistrovali, poměrně hodně liší. Kromě realizace 

projektů, které jsou společné pro všechny či většinu obcí, klademe důraz 

především na poskytování odborného poradenství v oblasti platné 

legislativy, a to zejména starostům, místostarostům, zastupitelům, ale také 

i účetním a dalším pracovníkům Vašich obecních úřadů. Naši zaměstnanci 

pro Vaše obce dále zpracovávají žádosti o dotace, administrují výběrová 

řízení, píší strategické dokumenty, pořádají vzdělávací i kulturní akce 

a mnoho dalšího. Zkrátka se snaží ve všech směrech pomoci tam, kde 

mohou a kde to má podle našeho názoru význam. Mnoho našich služeb 

ovšem neposkytujeme jenom Vašim obcím, ale také i Vašim školám, 

spolkům, drobným podnikatelům nebo i Vám – jednotlivým občanům. 

Spolupráce obcí v době nouzového stavu 

Dnes, v době nouzového stavu, který byl vládou vyhlášen v první polovině 

března pro celé území České republiky, nabývá meziobecní spolupráce 

našeho typu ještě více na významu. Řízení obce v tomto období je pro 

každého starostu něčím novým, neosahaným, složitějším. Každý starosta 

musí umět v této době včas a vhodně zareagovat na opatření vlády, 

ministerstev či kraje, která se mnohdy mění ze dne na den. V rámci 

krizového řízení spolupracuje i s příslušnou obcí s rozšířenou působností  

http://www.lubnik.cz/
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(ORP). Abychom přispěli ke zdárnému zvládnutí této složité situace i my 

na svazku, vyhověli jsme žádosti o spolupráci ze strany starosty města 

Lanškroun Mgr. Radima Vetchého, na jejímž základě nyní pomáháme 

městu koordinovat komunikaci v oblasti krizového řízení se všemi obcemi 

Lanškrounska. Díky naší vnitřní komunikační platformě, kterou jsme založili 

pro naše potřeby, tak mají nyní možnost již všechny obce Lanškrounska 

získávat včasně a on-line veškeré důležité informace z oblasti krizového 

řízení města Lanškroun, Pardubického kraje či ministerstev a vlády ČR. 

Sledujeme tiskové konference a zpracováváme z nich výtahy, připravujeme 

obcím podklady pro informování občanů, ale i školám pro informování 

rodičů. Ve spolupráci s Městským úřadem v Lanškrouně informujeme obce 

o distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce pro ambulantní lékaře 

či obce a mnoho dalšího. Prostřednictvím našeho facebookového profilu 

s názvem „Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ poskytujeme aktuální 

informace i Vám občanům.  

Kromě této činnosti i v době nouzového stavu samozřejmě pokračujeme 

i nadále v pracích pro Vaše obce či školy. I přestože v tuto chvíli pracujeme 

převážně ze svých domovů, průběžně vyhlašujeme výběrová řízení, 

podáváme žádosti o dotace a administrujeme individuální projekty obcí 

a škol či společné svazkové projekty. 

Vaše obce pro Vás dělají i nyní maximum 

Vážení občané, plně si uvědomujeme, že pro Vás nejsou pravidla chování 

v době nouzového stavu nikterak příjemná. Vězte však, že Vaši starostové, 

místostarostové, zastupitelé, ale i všichni zaměstnanci Vaší obce pro Vás  

http://www.lubnik.cz/
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dělají maximum a situaci se Vám snaží co nejvíce ulehčit. V jejich nelehké 

práci jim mnohdy pomáhají například dobrovolní hasiči, ale také 

i dobrovolníci z Vašich řad. Díky všem těmto lidem, tedy i díky Vám, se jistě 

podaří tuto svízelnou situaci společně zvládnout. Dovolte mi proto na závěr 

vyslovit prosbu, abyste v této nelehké době dodržovali pravidla nouzového 

stavu a omezení volného pohybu osob a všechny další pokyny a prosby 

starostek a starostů Vašich obcí, které mají za cíl jen jedno jediné – ochránit 

zdraví nás všech. 

Těším se na setkání s Vámi na některé z příštích akcí, které pro Vás, jakmile 

to bude v budoucnu možné, opět připravíme.  

Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví! 

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku, foto: L. Bártlová 
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Konec televizního vysílání DVB-T 

V České republice lze přijímat televizní signál různými způsoby. Tím nejvíce 

využívaným je digitální pozemní vysílání ve standardu DVB-T. To se ale 

u nás v Pardubickém kraji změní od 30.04.2020. V důsledku rozhodnutí 

Mezinárodní telekomunikační unie a následně i Evropské komise má být do 

poloviny roku 2020 uvolněna třetina vysílacích kanálů, na kterých 

v současné době probíhá pozemní televizní vysílání pro potřeby mobilních 

sítí nové generace 5G. Aby bylo zachováno televizní vysílání v současném 

rozsahu a se všemi programy, musí se přejít na novější a efektivnějších 

vysílací standard DVB-T2. Ten zvyšuje kapacitu vysílacích sítí, takže se 

v éteru může objevit více televizních programů než doposud, včetně stanic 

ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). Pro televizní diváky tato změna 

znamená nutnost pořídit si nový televizní přijímač, a to buď rovnou nový 

televizor s DVB-T2 tunerem nebo set-top box DVB-T2/HEVC, který se připojí 

ke stávajícímu televizoru. Kvůli novému vysílání postačuje změnit pouze  
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přijímač, anténa se ponechává. V každém regionu se vysílání DVB-T bude 

vypínat v jiných termínech. V Pardubickém kraji to bude od 30.04.2020. Jak 

poznáte, že přijímáte nové vysílání DVB-T2? Jednoduše. Pokud si pustíte 

kterýkoliv program České televize, za jeho logem jsou písmena „HD“. 

Televizních diváků, kteří přijímají placené televizní služby např. 

prostřednictvím satelitu nebo kabelové televize se změny na televizním 

přijímači netýkají, jim se nic vypínat nebude.  

 

S dalšími dotazy k přechodu na 

DVB-T2 se můžete obrátit na 

bezplatnou informační linku 

Českých Radiokomunikací na 

čísle 800 929 929, která je 

v provozu v pracovní dny od 

08:00 do 20:00 hod. nebo 

Divácké centrum České 

televize na lince 261 136 113, jež je k dispozici denně od 7:30 do 20:00 hod. 

Dále můžete využít internetové stránky www.digict.cz, 

www.dvbt2overeno.cz nebo web Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

www.televizezadarmo.cz.  
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ÚPRAVA CEN VODNÉHO PRO ROK 2020 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 

(dále jen VAK) na svém zasedání dne 29.11.2019 posoudilo všechny 

závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné 

jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. 

Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného 

a rozhodlo o úpravě cen od 01.01.2020 takto: 

 

Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3,  

tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena za výrobu  

a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění 

vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9 haléřů. Při průměrné 

spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3/rok je měsíční výdaj za vodné  

a stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku 

2019 se jedná o navýšení o cca 11 Kč / měsíc. 

V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr za celou 

ČR) – cca 90 Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činil 

součet 85,57 Kč/m3 včetně DPH 15 %. Oproti tarifům platným v roce 2019 

dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné  

4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane  

i v roce 2020 cena vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem. 

http://www.lubnik.cz/
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Společnost VAK bude v letech 2019 až 2022 realizovat další významné 

vodohospodářské projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, 

zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod 

odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho 

vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude 

poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč. 

Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto 

faktorů: 

 zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské 

infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání 

dotací ze Státního fondu životního prostředí), 

 zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání 

s fixací platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů 

téměř o 3 mil. Kč, 

 nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých 

vkladů do základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení 

nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč, 

 zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu 

nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, 

který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu, 

 pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy 

a odměňování ve státní správě. 

 

http://www.lubnik.cz/
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Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným 

identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu počtu a závažnosti 

havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru 

„ztráty vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích 

provozovaných společností VAK hodnoty 8,8 % (republikový průměr činí cca 

17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice. Dlouhodobá 

koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné 

hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží 

vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody  

v následujících letech. 

Tarify od 1. 5. 2020 budou následující: 

 

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a 

stočné včetně DPH na 85,36 Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný 

pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se o porovnání cena roku 

2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH). 

 

Jablonné nad Orlicí 29. 11. 2019, Ing. Bohuslav Vaňous 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

My tři králové jdeme k vám, štěstí, 

zdraví vinšujeme k vám. Tato známá 

melodie začátkem ledna zaznívala 

v mnoha domácnostech, a to díky 

Tříkrálové sbírce. Největší sbírková 

akce v Česku proběhla letos již 

podvacáté. Děti převlečené za 

biblické tři krále lidem oznamují, že 

se jim v Betlémě narodil Spasitel. 

Zpívají, přejí šťastný nový rok, 

předávají drobné dárky a píší na 

dveře požehnání. Při tom sbírají 

peníze do úředně zapečetěných 

pokladniček. V naší obci se vypravily 

koledovat dvě skupiny. Ta první 

vyrazila ve čtvrtek 2. ledna. Třemi 

králi se stal Pavel Šubrt, Jakub a Klára 

Langrovi, doprovod jim dělala Helena 

Šubrtová a Hana Totušková. Druhá 

skupina vyrazila v sobotu 4. ledna ve 

složení Nela a Klára Janíčkovi 

a Adriana Jurečková s doprovodem Hanou Brejšovou a Ivou Janíčkovou. Obě 

skupiny byly úspěšné. O tom svědčí částka, kterou vybraly ve výši 14.570 Kč. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,  
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matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí 

v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně 

určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. 

R. Karlová, foto: Z. Brejša 

 

Výsledky Tříkrálové sbírky v okolních obcích:  

Albrechtice 3 pokladničky 12.966 Kč Lanškroun 28 pokladniček 129.788 Kč 

Anenská 

Studánka 

1 pokladnička 4.753 Kč Luková, 

Květná 

7 pokladniček 23.720 Kč 

Cotkytle  není známo 6.189 Kč Ostrov 3 pokladničky 21.044 Kč 

Damníkov 4 pokladničky 12.205 Kč Rudoltice 9 pokladniček 35.282 Kč 

Dolní Čermná 15 pokladniček 60.083 Kč Sázava 2 pokladničky 20.352 Kč 

Dolní Dobrouč 22 pokladniček 110.059 Kč Tatenice není známo 24.559 Kč 

Horní Čermná 9 pokladniček 52.768 Kč Výprachtice 7 pokladniček 40.734 Kč 

Horní 

Heřmanice 

3 pokladničky 25.158 Kč Žichlínek 9 pokladniček 33.110 Kč 

Zdroj: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Charita Zábřeh 

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Nejen vánoční písně se ozývaly z kostela sv. Petra a Pavla v neděli 5. ledna. 

Písně zahrála schola Gaudium Svébohov pod vedením sbormistra Josefa 

Hrocha. Jako sólisté se představili Eliška Hrochová, Šimon Minář a nejmladší  

http://www.lubnik.cz/
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členka sboru Lucie Kolářová. Akci uspořádala a připravila Římskokatolická 

farnost Tatenice za podpory Obecního úřadu v Lubníku. 

R. Karlová, foto: Z. Brejša 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 12. ledna 2020 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti místního 

obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis do 

pamětní knihy. K slavnostnímu obřadu byli pozváni Veronika a Martin Janští 

s dcerou Adélou, Petra a Radek Fibikarovi se synem Matějem. 

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 děťátko 

odložili do kolébky, kde už čekaly 

naše sudičky, aby děťátku 

popřály do života. Následovalo 

předání prezentů od OÚ Lubník, 

osobní blahopřání, společné 

focení a poté byl tento krátký 

slavnostní obřad ukončen. 

Děkujeme rodičům za účast a 

všem dalším zúčastněným za 

pomoc při přípravě a průběhu 

vítání nových občánků. 

R. Karlová, foto: M. Šubrtová 

 

http://www.lubnik.cz/


 

 

 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK       zdarma 

 www.lubnik.cz  10. 04. 2020 * ročník XIX * číslo 1 MK ČR E 22470 

 

ZE ŽIVOTA OBCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubnik.cz/


 

 

 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK       zdarma 

 www.lubnik.cz  10. 04. 2020 * ročník XIX * číslo 1 MK ČR E 22470 

 

ZE ŽIVOTA OBCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubnik.cz/


 

 

 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK       zdarma 

 www.lubnik.cz  10. 04. 2020 * ročník XIX * číslo 1 MK ČR E 22470 

 

ZE ŽIVOTA OBCE 

 

Volba nového starosty SDH 

V sobotu 11.01.2020 se v místním pohostinství v odpoledních hodinách 

konala výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Lubník. V rámci schůze 

došlo na volbu nového starosty sboru. Dosavadního starostu Miloše Totůška 

vystřídal ve veřejné volbě jednohlasně zvolený Karel Šilar ml., a to na další 

pětileté funkční období. Náměstkem byl zvolen Miroslav Langr, jednatelem 

Petr Klug, hospodářkou Hana Brejšová a velitelem Martin Langr.  

R. Karlová 

 

Hasičský ples 

V pátek 31. ledna 2020 se konal na sále v Lubníku tradiční Hasičský ples. 

Tento ples byl zřejmě posledním plesem, který se uskutečnil na starém sále 

před rekonstrukcí. A rozlučka to byla vskutku důstojná. Sál byl zaplněn do 

posledního místa a dokonce se musely přidávat i stoly. Tancovalo se 

prakticky od první písně a parket byl plný až do konce plesu. O hudbu 

a dobrou zábavu se postarala ověřená kapela NOA. Pořadatelé měli 

připravenou bohatou tombolu, ve které skoro každý něco vyhrál. Okolo 

půlnoci se tahala velká tombola, kde byl hlavní výhrou malinový dort. Druhý 

- dvoupatrový dort s nápisem SDH Lubník se pak vydražil za 1200 Kč. Jak 

jsme se později dozvěděli, dort byl vydražen jako odměna pro malé hokejisty 

za odehraný zápas:) Přestávky kapely vyplnilo zajímavé vystoupení 

Folklórního souboru Jaro z Ústní nad Orlicí. Na jídelním lístku byl bramborový 

salát s řízkem, guláš, jednohubky, svatební koláče nebo věnečky. Děkujeme  
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všem, kdo se podíleli na pořádání plesu, děkujeme všem sponzorům a v 

neposlední řadě všem těm, kdo se přišli bavit. Jedno víme určitě, tradice 

plesů v Lubníku bude po přestávce pokračovat a budeme se všichni těšit na 

ten první ples v novém kabátě.  

Eliška Čapková, foto: I. Langrová 
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Kouzelný karneval 2020 

První březnový den jsme pozvali děti a jejich rodiče, 

babičky, dědečky, tetičky, strýčky a ostatní známé a 

kamarády na karnevalové odpoledne, které se 

konalo na sále v Lubníku. Program byl opravdu 

pestrý a zajímavý. Pro tento rok jsme se rozhodli 

obohatit náš karneval o vystoupení kouzelníka Rena, 

který nás zábavnou formou přenesl do světa čar a 

kouzel. Děti byly zapojené do kouzelnických efektů 

jako asistenti. Děti se smály, ale byly nuceny také 

přemýšlet a počítat po celou dobu vystoupení, a tím 

byla udržena jejich pozornost. Zkrátka nepřišli ani 

dospělí, pro ty bylo uprostřed programu připraveno 

jedno efektní kouzlo s kartami.  Vystoupení 

zakončilo objevení živého králíčka, kterého si děti 

mohly pohladit.   

Na kouzelníka Rena plynule navázal DJ Standa a jeho asistenti promenádou 

masek, které byly opravdu povedené a pestré. Program pak pokračoval 

různými hrami a tancem. Mezi nejoblíbenější hry u dětí patří podlézání lana, 

překážková dráha a jízda zručnosti. Pokud byly děti unavené, mohly se 

společně s rodiči občerstvit v našem tradičním bufetu. Všechny se však 

nejvíce těšily na vyhlášení velké tomboly, kde mohly vyhrát hodnotné ceny. 

Ceny byly rozděleny do dvou kategorií, a to pro holky a kluky zvlášť. Komu se  
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nezadařilo ve velké 

tombole, nemusel být 

smutný a neodcházel 

s prázdnou, protože 

každý vyhrál nějakou 

cenu v malé tombole. 

Nakonec byly rozdány 

všechny barevné balónky. 

Rodiče se s námi loučili 

s bolestí hlavy 😊, ale 

děti byly spokojené, 

uběhané, a o to nám 

všem jde.  Tak s trochou 

nostalgie na shledanou 

v novém sále, budeme se 

na Vás milé děti zase těšit 

a tradice karnevalů bude 

pokračovat!  

 

E. Čapková, foto:  

H. Brejšová, I. Langrová, 

D. Šembera 
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Klub důchodců - "Hospoda patřila důchodcům"  

Ve čtvrtek 16. 1 2020 jsem byla poprvé přivítaná do kolektivu místních 

seniorů. Měla jsem trochu obavu, ale hned první okamžiky mě jakéhokoliv 

ostychu rychle zbavily. Příjemné prostředí místní hospody, ale hlavně 

všichni pohodoví a usměvaví spoluobčané mě rádi přijali mezi sebe. Byla 

jsem překvapena spoustou akcí minulého roku, na které tam s humorem 

vzpomínali. Bavili jsme se 

hlavně o plánech letošního 

roku, nakonec to bylo 

rozhodnuto demokraticky - 

formou dotazníku. Nejvíce 

hlasů na zájezd v květnu 

dostala Tvarůžkárna 

Loštice, spojená s 

návštěvou pivovaru Litovel. 

Další značný zájem byl o 

návštěvu Neratova, kam se 

plánujeme podívat v září. 

Děkuji všem za milé 

přivítání a těším se na další 

společné setkávání s fajn 

lidmi v letošním roce. 

Růžena Minářová, foto: M. Janská 
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Klub důchodců - "Jak se bavili důchodci v únoru"  

Klub důchodců se schází každý měsíc. V tomto únorovém posezení 

13.02.2020 nám Vojta Brejša promítl dokument z šedesátých let 

o zemědělském 

družstvu Lubník. 

Někteří z nás se na 

záběrech poznali, ale 

většina zemědělců už 

mezi námi není. 

Dalším bodem na 

programu bylo 

promítání fotografií z 

našich akcí a výletů. 

To se bohužel z 

technických důvodů 

nepodařilo. I tak jsme 

si povídali a užili si 

společně strávené 

odpoledne. Také nás 

trochu trápilo topení, 

bylo málo teplé, a 

proto jsme byli nuceni 

se ohřát čajem s rumem …. a pomohlo nám to. 

Vlasta Molzerová, foto: M. Janská 

http://www.lubnik.cz/
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10.04.2020 Khmara Oleksii Letohrad, U Dvora 815 465 620 358 

11.-12.4.2020 Kopecký Milan 
Lanškroun,  

Mikoláše Alše 152 
739 374 787 

13.04.2020 Kulhánek Filip Žamberk, Školská 834 465 613 103 

18.-19.4.2020 Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103 

25.-26.4.2020 Marková Tereza Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897 

01.05.2020 Muthsam Vojtěch Žamberk, Raisova 814 465 613 441 

2.-3.5.2020 Nováková Gabriela 
Lanškroun, Dukelských 

Hrdinů 615 
604 749 331 

08.05.2020 Pavlová Simona 
Žamberk, nám. Gen. 

Knopa 837 
465 676 822 

9.-10.5.2020 Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551 

16.-17.5.2020 Vacková Jana 
Lanškroun,  

Hradební 227 
465 322 348 

23.-24.5.2020 Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907 

30.-31.5.2020 Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441 

6.-7.6.2020 Vítková Eva 
Červená Voda 330 

(MOVIOM) 
465 626 460 

13.-14.6.2020 Vlasatá Lenka 
Jablonné n/d Orlicí,  

Na Dílech 622 
465 642 765 

20.-21.6.2020 Appl Martin Dolní Čermná 222 465 393 266 

27.-28.6.2020 Beranová Renata 
Jablonné n/d Orlicí,  

U koupaliště 149 
465 642 267 

Zdroj: www.pardubickykraj.cz 

 

Návštěva zubního lékaře v době epidemie 

Současný vývoj epidemie COVID 19 vyžaduje uplatnění principu předběžné 

opatrnosti i při provozu stomatologických ordinací. Prosíme Vás proto 

o zvážení návštěvy zubního lékaře, pokud se necítíte zcela zdrávi. Nechoďte  

http://www.lubnik.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
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se omlouvat osobně, postačí telefonicky. Máte-li akutní problém, 

kontaktujte telefonicky svého zubního lékaře a domluvte s ním nejvhodnější 

termín či způsob ošetření. 

Zdroj: Česká stomatologická komora 

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nabídli pomocnou ruku 

a věnovali svůj čas šití roušek v době, kdy situace nabírala rychlý 

spád. Díky nim mohla obec za první tři dny vládního opatření 

zprostředkovat do domácností více než 250 ks roušek. Jmenovitě 

děkujeme Marii Janské, Ireně Polzerové, Veronice Hubálkové, 

Vlastě Molzerové, Jarušce Fischerové a Růženě Minářové. 

 

VÍTE, ŽE?  

 Víte, že obec Lubník má k 01.01.2020 celkem 364 obyvatel a z toho je 

10 cizinců?  

 Víte, že v letech 1925 – 1926 byla v obci zavedena elektřina?  

 Víte, že nejvyšší číslo popisné je v obci číslo 122? 
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