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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.02.2022 

• Usnesení č. 1/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu 

Hanu Brejšovou a Jakuba Karla a zapisovatelem Martina P. Totuška.  

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

• Usnesení č. 2/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 23.02.2022.  

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

• Usnesení č. 3/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2021.  

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

• Usnesení č. 4/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo dle ust. § 6 odst. 5 

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, ve vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 

odst. 1 a 4 stavebního zákona, starostu obce Lubník Martina Prokopa 

Totuška jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při 

vyhodnocení Územního plánu Lubník a při zpracování návrhu Zprávy  

o uplatňování územního plánu Lubník v uplynulém období.  

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

• Usnesení č. 5/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2022 

-  navýšení výdajů ve výši 206.000 Kč v paragrafu 3631 – veřejné osvětlení, 

v položce 6121 – budovy, haly a stavby;  

-  navýšení výdajů ve výši 70.000 Kč v paragrafu 3412 – sportovní zařízení 

ve vlastnictví obce, v položce 6121 – budovy, haly a stavby;  

- navýšení výdajů ve výši 50.000 Kč v paragrafu 3330 – činnost 

registrovaných církví a náboženských společností, v položce 5223 – 

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem;  
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- 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  

ve výši 326.000 Kč.  

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

• Usnesení č. 6/2022: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo úplatně nabýt 

do majetku obce spoluvlastnický podíl 1/10 paní R. S., bytem xxx,  

k pozemkům p. č. 12/3 – zahrada, o celkové výměře 101 m2 a p. č. 967/48 

– vodní plocha, o celkové výměře 225 m2 v k. ú. Lubník, a to za 

jednotkovou cenu 50 Kč/m2.  

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

• Usnesení č. 7/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zprávu  

o inventarizaci majetku a závazků za rok 2021 dle přílohy č. 2. 

Zastupitelstvo obce Lubník dále schválilo na návrh inventarizační komise 

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu 

028 v celkové pořizovací ceně 84.789 Kč.  

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 BYLA OPĚT ÚSPĚŠNÁ  
Do tradiční dobročinné 

Tříkrálové sbírky 2022, kterou od 

roku 2001 pořádá Charita ČR, se 

zapojila i naše obec. Oproti 

předcházejícímu roku, kdy byla 

koleda pouze elektronická, se 

letos chodilo dům od domu. Dvě 

koledující skupiny jste mohli 

potkat první a druhý lednový 

víkend. Novinkou byla i kasička 

umístěna v místním obchodě. 

Výtěžek letošního roku byl opět 

rekordním. Celková částka ve výši  

15.142 Kč pomáhá Charitě ČR  

v podpoře péče o chudé, děti  

a samoživitele s nízkými příjmy, 

nemocné, lidi po úrazech, 

handicapované, seniory, umírající. Tedy o ty, kteří potřebují nějakou míru 

dopomoci. Dále je určena k udržení, rozšíření a zkvalitnění těchto služeb. 

 

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI V OBCI ZA ROK 2021 
V roce 2021 bylo ve služebním obvodě Obvodního 

oddělení Policie České republiky Lanškroun, do kterého 

včetně města patří dalších 26 přilehlých obcí, spácháno 

148 přečinů a 749 přestupků, kdy v rámci dohledu nad 

BESIP bylo celkem 462 přestupků vyřízeno v příkazním  

 

foto: H. Brejšová 
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řízení. Objasněnost u trestných činů za rok 2021 dosáhla 66,22 %. Ze strany 

obvodního oddělení bylo dále zpracováno 653 čísel jednacích.  
 

z podkladů vedoucího oddělení PČR v Lanškrouně  

npor. Mgr. Milana Horníčka 

 

ZPRÁVA O MĚŘENÍ RYCHLOSTI ZA ROK 2021 
Městská policie Lanškroun vykonává na území obce Lubník, na základě 

veřejnoprávní smlouvy a souladu se zákonem o obcích, měření rychlosti 

vozidel, pořizování záznamů o tomto měření a zastavování vozidel, jestliže 

řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího 

se bezpečnosti silničního provozu.  

V roce 2021 dvoučlenné motorizované hlídky změřily a následně řešily 18 

řidičů, kteří svým vozidlem překročili nejvyšší povolenou rychlost v obci. 

Z toho bylo řešeno 12 řidičů přímo na místě pro spáchání dopravního 

přestupku a 6 řidičů změřeno stacionárním radarem. Řidiči, kteří byli 

změřeni stacionárně, jsou předáni k řešení odboru dopravy MÚ Lanškroun. 

V jednom případě se řidič (vyřešen na místě) změřeného vozidla dopustil 

přestupku jízda v obci o více než 20 km/h nad povolený limit (50 km/h). 

V ostatních případech byla naměřena rychlost do 70 km/h. O prospěšnost 

měření rychlosti hovoří i fakt, že v roce 2021 se nestala v měřeném úseku 

žádná dopravní nehoda.   
 

z podkladů velitele Městské policie Lanškroun Stanislava Popeláře 

 

VÝSLEDKY PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 
Dne 20. ledna byl zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje 

proveden přezkum hospodaření za rok 2021. Při kontrole nebyly zjištěny  
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chyby a nedostatky. Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je 

nedílnou přílohou závěrečného účtu obce.  

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROZPOČETM ROKU 2021 
Hospodaření obce se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání 

Zastupitelstva obce Lubník 16.12.2020. Pro rok 2021 byl rozpočet schválen 

jako schodkový, schodek byl rozpočtovaný ve výši 2.000.000 Kč. Příjmy byly 

rozpočtovány ve výši 7.040.500 Kč, výdaje ve výši 9.040.500 Kč. Krytí 

rozpočtu bylo zajištěno z přebytku hospodaření z předchozích let. 
 

PŘÍJMY 

Schválený rozpočet příjmů na rok 2021 činil 7.040.500 Kč. Skutečné plnění 

k 31.12.2021 bylo ve výši 9.757.593 Kč.  

Daňové příjmy patří mezi nejdůležitější část příjmové strany rozpočtu obce. 

Největší zastoupení v nich mají sdílené daně. Ty jsou závislé mimo jiné na 

ekonomické situaci státu, na tempu růstu HDP a počtu obyvatel v obci. 

Daňové příjmy byly na začátku roku 2021 rozpočtovány ve výši 4.684.380 Kč. 

Skutečné plnění daňových příjmů bylo ve výši 5.627.497 Kč. Rozpočet 

daňových příjmů na rok 2021 byl schválen o 7 % nižší, než byla predikce 

ministerstva financí, a to z důvodu opatrnosti souvisejí s koronavirovou 

pandemií a jejími dopady na ekonomiku státu. Plnění daňových příjmů obce 

se však vyvíjelo velmi dobře, bylo o 943.117 Kč vyšší než schválený rozpočet 

a díky tomu obec nemusela omezovat kapitálové výdaje. 
 

Nedaňové příjmy se odvíjí od velikosti majetku a rozsahu vlastní činnosti 

(příjmy za poskytování služeb, pronájmu, prodej zboží). Schválené nedaňové 

příjmy byly ve výši 591.170 Kč, skutečnost k 31.12. byla 880.311 Kč. Vyšší 

plnění nedaňových příjmů činilo 289.141 Kč a bylo způsobeno především  
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vyššími příjmy z vodárny. Do schváleného rozpočtu na rok 2021 byla 

zahrnuta nižší částka, neboť nebyl znám při tvorbě rozpočtu termín 

dokončení realizace nového vrtu. Po většinu roku však bylo Zemědělské 

družstvo připojeno na odběr vody z obecní vodárny a příjmy tedy odpovídaly 

částkách z předchozích let, kdy byla vodárna plně v provozu.  
 

Kapitálové příjmy jsou doplňkovým zdrojem příjmu obce a jsou tvořeny 

zejména prodejem dlouhodobého majetku. Výslednou hodnotu rozpočtu 

2021 zkreslují příjmy z prodeje bytů v nemovitosti čp. 2 a garáží u čp. 2. Jedná 

se o platby, které splácí obyvatelé čp. 2 obci za úvěr, který si obec vzala na 

opravu budovy. Příjmy z prodeje 2 stavebních pozemků činily 419.000 Kč. 
 

Transfery (dotace) jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů obecního 

rozpočtu, ale na výdajové stránce proti nim stojí nějaký realizovaný výdaj. 

V roce 2021 přijala obec na dotacích 2.418.982 Kč. Jednalo se o tyto dotace: 

67.257 Kč kompenzační bonusy, 31.000 Kč dotace na volby, 85.214 Kč 

příspěvek na výkon státní správy, 30.500 Kč příspěvek na funkci opatrovníka, 

185.695 Kč dotace na výsadbu v intravilánu obce, 75.000 Kč dotace od Úřadu 

práce na pracovníka na výkon veřejně prospěšných prací, 6.400 Kč na školení 

hasičů a 14.000 Kč na čerpadlo pro hasiče, 76.860 Kč dotace na provoz 

místního obchodu se smíšeným zbožím, 686.187 Kč dotace na zahradu u 

obecního úřadu, 248.050 Kč dotace na vyvážecí vlek, 825.319 Kč část dotace 

na rekonstrukci sálu, 87.500 Kč dotace na rozšíření veřejného osvětlení. 
 

 

VÝDAJE 

Schválený rozpočet výdajů na rok 2021 činil 9.040.500 Kč. Skutečné plnění 

k 31.12.2021 bylo ve výši 9.644.425 Kč. 

 

Běžné výdaje v roce 2021 činily 5.827.838 Kč a tvořily převážně finanční  
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prostředky použité na provoz a chod obce – např. 2.224.000 Kč na platy 

zaměstnanců včetně pojištění, dohod o provedení práce a odměn pro 

zastupitelé, 285.000 Kč spotřeba energií v obecních budovách vč. veřejného 

osvětlení a čističky odpadních vod, 57.000 Kč příspěvky na dopravu do MŠ, 

20.000 Kč podpora klubu důchodců, 12.000 Kč dotace pro SDH Lubník, 

25.000 Kč dotace TJ Sokol Lubník, 60.000 Kč dotace na provoz obchodu, nebo 

290.000 Kč na svoz odpadů.  

Mezi běžné výdaje byly zahrnuty i výdaje na opravy a udržování majetku – 

67.400 Kč oprava traktoru, 18.800 Kč oprava svodu dešťové vody, 70.400 Kč 

drenáž na obecní komunikaci, 21.700 Kč oprava křovinořezů, motorové pily, 

sněhové frézy aj., 173.000 Kč opravy na vodárně (neinvestiční část), 87.000 

Kč přeložky plynu v čp. 95. 
 

Kapitálové výdaje neboli investiční výdaje v roce 2021 činily 4.417.587 Kč a 

zahrnovaly např. 373.000 Kč na nový vrt na vodárně (investiční část), 

175.000 Kč rozšíření veřejného osvětlení, 77.000 Kč nová garážová vrata 

v hasičské zbrojnici, 858.000 Kč rekonstrukce sálu (částečné plnění pro rok 

2021), 1.810.000 Kč rekonstrukce cesty „U Šubrtů“ (2. etapa, dokončení), 

129.000 Kč projektová dokumentace a geodetická zaměření „Rekonstrukce 

místních komunikací – 5 úseků“, 309.000 Kč projektová dokumentace  

a geodetická zaměření „Technická infrastruktura ppč. 2229/2“, 152.000 Kč 

projektová dokumentace „Chodník k horní zastávce“.  
 

Schválený rozpočet na rok 2021 předpokládal schodek ve výši 2.000.000 Kč, 

skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2021 skončilo s přebytkem 113.000 Kč, 

což bylo způsobeno vyššími příjmy, a to daňovými, nedaňovými, 

kapitálovými i přijatými dotacemi.  
 

Lucie Malátová, účetní obce  
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POSKYTNUTÉ DOTACE Z OBECNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2022 
Usnesením zastupitelstva obce, případně rozhodnutím starosty bylo 

rozhodnuto o udělení těchto individuálních dotací z rozpočtu obce na rok 

2022: 

- ve výši 25.000 Kč TJ Sokolu Lubník z. s. na zajištění zábavních  

a sportovních akcí zahrnující dětský den, pohádkový les, výlety s dětmi, 

turistické pochody a vánoční dílny, dále sportovní vybavení, hračky a oprava 

zázemí spolku (např. renovace laviček a stolů),  

- ve výši 15.000 Kč SH ČM – Sboru dobrovolných hasičů Lubník na zajištění 

kulturní činnosti (např. čarodějnice, hasičské loučení s létem), propagační 

materiály a příspěvek na odměny pro děti,  

- ve výši 60.000 Kč Petře Bernátkové, IČ 75272911, na provoz prodejny 

potravin v budově čp. 95 v obci Lubník,  

- ve výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Lubník na opravu 

elektroinstalace a první etapu výmalby interiéru kostela.  
 

Pozn.: 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. 

 

VÝKUP ZBÝVAJÍCÍHO PODÍLU POŽÁRNÍ NÁDRŽE 
Obec projevila zájem o pozemky p. č. 12/3 – zahrada o výměře 101 m2  

a p. č. 467/48 – vodní plocha o výměře 225 m2. Na předmětném pozemku  

p. č. 467/48 se nalézá plocha zátopy požární nádrže. V minulém roce byly 

odkoupeny spoluvlastnické podíly od čtyř osob. Zbýval vykoupit poslední díl 

po zemřelé v rozsahu 1/10. Začátkem roku bylo dokončeno dědické řízení,  

http://www.lubnik.cz/
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nová majitelka s prodejem souhlasila. Zastupitelstvo na svém únorovém 

zasedání rozhodlo úplatně nabýt do majetku obce poslední podíl za cenu  

50 Kč za m2. Jak s požární nádrží bude naloženo, je zatím předmětem diskuzí.  

 

NOVÉ SOLÁRNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAHRADÍ PORUCHOVOU 

LAMPU 
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení 4 kusů nových lamp veřejného 

osvětlení v ceně 145.440 Kč (včetně DPH), dle cenové nabídky firmy  

JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, IČO 27797007 do lokality u čp. 42, kde 

se aktuálně nachází jedno nefunkční neopravitelné solární svítidlo. Sestava 

solárního veřejného LED osvětlení z řady LEDEOS EV3 12 je zcela nezávislé  

Foto z roku 2021: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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na zdroji síťového napětí, proto je vhodné na místa, kde je problém 

s připojením. Solární veřejné osvětlení jsou z 90 % v úsporném režimu  

a pouze z 10 % pracují na plný výkon. A to díky soumrakovému čidlu, které 

zaručuje, že solární lampy svítí pouze v době, kde je to potřeba. Solární 

veřejné osvětlení je vybaveno AKU Boxem o kapacitě 7 – 24 Ah a je napájeno 

12V k zajištění vysoké účinnosti dobíjení a PIR čidlem neboli pohybovým 

čidlem, které řídí zapnutí a vypnutí solární lampy.  

Veřejné osvětlení v obci už má také něco za sebou, navíc jsou zde místní 

části, které jsou zakryté tmou. Obecní zastupitelstvo proto projednávalo 

možnost podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 

z dotačního programu Efekt Národního programu obnovy Ministerstva 

průmyslu a obchodu. K žádosti je nutné doložit pasport veřejného osvětlení, 

generel zatřídění komunikací do světelných tříd, projektovou dokumentaci 

s rozpočtem a energetický posudek dle metodiky Ministerstva průmyslu  

a obchodu. Předpokládané výše výdajů na projektovou dokumentaci a další 

uvedené podklady činí 60.000 Kč. V letošním roce by byla žádost podána, při 

kladném rozhodnutí by se realizovalo zřejmě v roce 2023.  
 

NA JAŘE ZAPOČALA VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 
Na jaře započaly investiční práce na výstavbě nového multifunkčního hřiště 

s odolným víceúčelovým povrchem v prostoru dnes již silně dožitého 

pískového kurtu. Hřiště o rozměrech 15 x 30 m bude tvořeno umělým 

povrchem, oplocením do výšky 3 m (resp. 4 m), doplněno brankami pro 

malou kopanou, basketbalovými koši a pouzdry na tenisové a volejbalové 

sloupky. Cena výstavby hřiště je 2.291.673,20 Kč. Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR udělilo obci dotaci ve výši 1.681.150 Kč. Dodavatelem stavby je 

firma S-Vision s.r.o., Staňkov, IČO: 04474694 vzešlá z výběrového řízení. 

Předpokládané dokončení stavby je dle smlouvy o dílo do 30.06.2022.  

http://www.lubnik.cz/
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Po kladném rozhodnutí dotace, o které jsme sami pochybovali, že by mohlo 

vyjít a velmi kladně nás překvapilo, vzešla otázka i na vybudování 

adekvátního zázemí. Obec připravuje projektovou dokumentaci se záměrem 

vybudování nových zděných kabin se sociálním zařízením s tím, že bude 

žádat o dotaci z Národní sportovní agentury, programu „Rozvoje místních 

sportovišť – kabina“. Dotací lze získat v maximální výši 80 % uznatelných 

výdajů projektu (absolutní výše dotace činí 800.000 Kč). Realizace zděných 

kabin je podmíněno dotací, v případně kladného rozhodnutí by k realizaci 

došlo v roce 2023.  

 
 

Foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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INTERIÉRY KOSTELA SV. PETRA A PAVLA ČEKÁ REKONSTRUKCE 
 

Římskokatolická farnost Lubník, Lubník 83, požádala obec o příspěvek  

na opravu elektroinstalace kostela. Zastupitelé obce vyjádřili kladné 

stanovisko se schválením dotace ve výši 50.000 Kč, které je plně 

v kompetenci starosty. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou kulturní 

památku a dominantu obce, mělo by být v zájmu obce podpořit udržení 

technického a provozuschopného stavu místního kostela. 

Celkové náklady na akci jsou ve výši 358.726 Kč. Farnost obdržela dotaci 

z Pardubického kraje, Programu podpory kultury a památkové péče ve výši 

110.000 Kč, obec Lubník formou veřejné podpory přispěje částkou 50.000 

Kč, dalších 50.000 Kč obdrží farnost od arcibiskupství. Zbylé náklady hradí 

sama farnost. V II. etapě je naplánována výmalba.  

 

Foto z roku 2016: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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OBEC PODPORUJE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
Od nového roku zavedla obec door-to-door systém sběru plastového 

odpadu a papíru. Ten spočívá v umístění sběrných nádob na tříděný odpad 

přímo u rodinných domů. Plastové černé nádoby barevně odlišené horními 

úchyty o objemu 240 litrů z části nahradily velké plastové kontejnery  

za hospodou, které z kapacitních důvodů na množství odpadu nestačily. 

Občané byli zvyklí odpad shromažďovat u sebe v domácnostech a den před 

svozem umístit plné pytle před kontejner. Nyní separovaný odpad umisťují 

do nádob, které jednou za měsíc přistaví na místo, kde obvykle staví 

popelnici na komunální odpad. Celkem 213 nádob obec pronajala od firmy 

Ekola České Libchavy za roční nájemné ve výši 46.000 Kč. V případě, že se 

systém osvědčí, za zbytkovou cenu obec nádoby od společnosti odkoupí.  

Systém svozu dům od domu je moderním systémem sběru separovaného 

odpadu, který by měl přinést snížení docházkové vzdálenosti, eliminovat 

nepořádek na sběrné místě za hospodou a podpořit občany třídit odpad,  

a tak snižovat množství směsného komunálního odpadu končícího na 

skládce. Svoz separovaného odpadu ve stanovené dny bude proveden  

i v případě, že na ně připadne státem uznaný svátek nebo den pracovního 

klidu.  

Na současném sběrném místě za hospodou zůstaly kontejnery na sklo, textil 

a jedlé oleje a tuky. Žluté a modré kontejnery určené pro bytové domy čp. 2 

a 81 jsou uzamčeny. 

Občané vícegeneračních domů se na nás obraceli s prosbou zapůjčení více 

nádob na tříděný odpad. Každé číslo popisné obdrželo jednu nádobu na plast 

a jednu nádobu na papír bez ohledu na počet členů. Momentálně 

neplánujeme rozšíření nádob z důvodu „testovacího režimu“. Pokud se 

situace změní, budeme Vás informovat.  

 

http://www.lubnik.cz/
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NOVINKA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ? PLECHOVKY PATŘÍ DO PLASTU! 
Mnoho z vás si jistě s novou 

nádobou na plast všimlo, že tam 

přibyl text „plechovky od nápojů 

– platí u novějších typů nádob. 

Od roku 2020 vyjednalo 

Ministerstvo životního prostředí 

s firmou EKO-KOM tzv. 

kombinovaný sběr, kdy je 

v obcích možné odkládat kovové 

odpady i do kontejnerů určených 

pro jiný materiál. Jelikož jsou 

plasty ze žlutých nádob 

dotřiďovány podle barev  

a materiálu na třídící lince, je 

relativně snadné takto 

dotřiďovat také další druhy 

odpadu. Tento způsob je 

nejrozumnějším způsobem, jak 

snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit a svážet 

drobné kovy z domácností.  

 

 

http://www.lubnik.cz/
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TERMÍNY SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
➢ Připomínáme, že termín 

mobilního svozu nebezpečného 

odpadu proběhne v pátek  

3. června 2022. Časy budou 

upřesněny na základě podkladů 

od společnosti Ekola České 

Libchavy, a. s.  

➢ Velkoobjemový odpad bude 

jako v minulém roce sbírán 

v obecní budově čp. 5 za přítomnosti obecního zaměstnance nebo 

starosty, a to vždy první středu v měsíci od května do října – 04.05., 

01.06., 06.07., 03.08., 07.09. a 05.10.2022 v čase od 15:00 do 16:30 hod.  

 

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
Upozorňujeme občany na splatnost místních poplatků za odpad a psa do 

března 2022. Pokud jste tuto lhůtu promeškali, proveďte platbu okamžitě,  

a to buď hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním 

převodem na účet obce č. 1322795349/0800:  

➢ POPLATEK ZE PSŮ - 100 Kč za jednoho psa, 150 Kč za druhého a dalšího 

psa téhož držitele, při platbě na účet do poznámky uvést jméno majitele 

psa,  

➢ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU – 550 Kč za poplatníka nebo nemovitost, 

při platbě na účet uvést do variabilního symbolu číslo popisné a do 

poznámky vepsat jména osob, za který je poplatek hrazen.  

 

Foto ilustrační 

http://www.lubnik.cz/
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NA OBECNÍ BUDOVU SE STŘÍLELO 
Dne 9. března nahlásila paní knihovnice poškození okna obecní knihovny. 

Bližším prozkoumáním jsme zjistili, že se jedná o průstřel, který prošel 

dvojsklem okna, záclonou a na protější zdi se odrazil. Vyrozuměli jsme Policii 

ČR, která provedla ohledání místa. Následně nás písemně vyrozuměli, že ve 

věci přestupku proti majetku bylo oznámení o poškození okna neznámým 

pachatelem odloženo, neboť nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující 

podezření, že jej spáchala určitá osoba. Domníváme se, že příčinou bylo 

nenalezení kulky, která by mohla blíže identifikovat pachatele. Jestli to byla 

zbloudilá rána myslivce nebo záměrná trefa střelce, se tak bohužel 

nedozvíme.  

 

 

 

 

 

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová Foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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JAK POKRAČUJE REKONSTRUKCE OBECNÍHO SÁLU?  

Práce na realizaci projektu probíhají dle domluvy se stavbyvedoucím. Byla 

dokončena elektroinstalace, realizovány vnitřní omítky technologií strojního 

omítání, dokončeny rozvody vody a odpadů, instalovány parapety, topení, 

rozebrání parket a fixace stropů nad hospodou.  

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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Zastupitelům Ing. Pánek rovněž odprezentoval vícenáklad v podobě vzlínající 

zemní vlhkosti, která by měla negativní vliv na novou fasádu. Schváleným 

řešením bylo podřezání zdiva diamantovým lanem s vložením izolačního 

materiálu. Cena vícenákladu je 277.854 Kč bez DPH.  

Obec letos uspěla i v podání žádosti o dotaci na vybavení sálu z Programu 

obnovy venkova prostřednictvím MAS Lanškrounsko, z. s. Dotace činí  

726.000 Kč. Z dotace budou nakoupeny židle a stoly. Dále uspěla v podání 

žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a obdržela 

100.000 Kč na vybavení baru.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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UKONČENÍ OMEZENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 
Omezení v oblasti veřejné linkové autobusové dopravy, které se týkaly 

dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. trvaly do 31.03.2022. V posledních 

měsících se společnost potýkala s nedostatkem zaměstnanců a nebyla 

schopna dodržovat závazky k cestujícím. Kraj musel přistoupit k zavedení 

prázdninových jízdních řádů.  

Autobusy s nápisem Icom transport brzy na Lanškrounsku nahradí vozy 

skupiny BusLine. Pardubický kraj 

podepsal desetileté smlouvy se 

všemi autobusovými dopravci, 

kteří uspěli ve výběrovém řízení. 

Muselo se však čekat na verdikt 

antimonopolního úřadu, který 

posuzoval námitky podané proti 

tendru. Dopravce se podařilo 

vybrat až napodruhé, první tendr 

Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže zrušil.  

 

NÁZVY ZASTÁVEK SE V OBCI ZMĚNÍ OD PROSINCE 
V souvislosti s licencemi nových dopravců Pardubický kraj přistoupil 

k aktualizaci názvů autobusových zastávek. Snahou dopravního úřadu 

Pardubického kraje bylo, aby zastávky byly jak z hlediska pravopisného (např. 

odstranění zkratek), katastrálního a místního (např. zrušení továren, JZD 

apod.) správné. Nové názvy měly být platné od června, po mnohých 

připomínkách obcí bylo přistoupeno k tomu, že k přejmenování zastávek 

dojde v řádném termínu změn daným Ministerstvem dopravy tj. 11.12.2022.  

 

Foto ilustrační 

http://www.lubnik.cz/
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V naší obci dojde k přejmenování zastávky „Lubník, koupaliště“ na „Lubník, 

nádrž“ a dále „Lubník, rozc. Žichlínek“ na „Lubník, odb. Žichlínek“.  

http://www.lubnik.cz/
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OBNOVENÁ ZASTÁVKA POD ČP. 5 
V neděli 6. března 2022 vstoupila v platnost celostátní změna jízdních řádů 

autobusové dopravy. Po dlouhých letech se nám podařilo přesvědčit kraj 

k obnovení autobusové zastávky pod čp. 5 s názvem „Lubník, rozc. Žichlínek“, 

od prosince přejmenovanou na „Lubník, odb. Žichlínek“. Jedná se o spoje 

jedoucí přes obec. Vzhledem k dlouhodobému výpadku zastávky v jízdním 

řádu, doporučujeme občanům, aby včas signalizovali řidiči přání zastavit 

znamením (např. pokynutím rukou).  

 

JARO JE TU, PŘILÉTLI ČÁPI! 
Podle prastaré pranostiky, kterou většina zná je 

12. březen každoročně spojen se svátkem 

Řehoře. „Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře 

a žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře“. 

V roce 2020 přilétli 10. dubna, v roce 2021 dne 

7. dubna a letos už 2. dubna. Nepřinesli však jaro, 

ale aprílové počasí v podobě mírné sněhové 

nadílky a deště. Věříme, že se jim na našem 

hnízdě bude líbit.    
Foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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POMOC UKRAJINĚ 
Ruský útok na Ukrajinu a následná válka mnoho lidí donutila se zastavit. Asi 

všichni s napětím jsme sledovali, co se bude dít a jaký bude mít situace vývoj. 

Ocitli jsme se v situaci, kdy nikdo nečekal tak rychlý spád věcí. Jedno bylo jisté, 

občané naší obce prokázali, že v těžkých chvílích umí držet za jeden provaz  

a umí pomoci.  

Obec Lubník se zapojila do materiální sbírky pro Ukrajinu organizovaným 

Pardubickým krajem a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. 

Pardubický kraj zřídilo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině a také 

sklad humanitární pomoci, do které byl svážen materiál, a ze kterého byly 

následně vypravovány přepravy na překladiště zřízené na hranicích 

s Ukrajinou.  

Příjem materiálních darů proběhl na obecním úřadu ve dnech 2., 3. a 5. 

března. Přijaté materiální dary byly rozděleny podle kategorií (u textilu podle 

velikostí), zabaleny a naloženy. Nashromážděné věci odvezli dobrovolní hasiči 

z Lubníka do Centrálního skladu PKr. Byli jsme příjemně překvapeni z velké 

podpory zdejších občanů. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili.  

Foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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Obec Lubník se také zapojila i finančně darem ve výši 20.000 Kč městu Velký 

Berezný, ležící v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Nápad finanční pomoci vzešel 

od starostů dobrovolného svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kterým 

jsme členem, především pak od starosty Městysu Dolní Čermné Petra 

Helekala. Uvedené ukrajinské město je oficiálním družebním partnerem Dolní 

Čermné a požádalo o pomoc.  

V neposlední řadě jsme se zapojili do pomoci formou registrace volné 

ubytovací kapacity prostřednictvím Pardubického kraje a Města Lanškroun. 

Počínaje pondělím 14. března se stalo mateřské centrum dočasným útočištěm 

pro osm ukrajinských občanů z Charkova ve věku (2, 3, 15, 18, 27, 37, 39 a 64 

let). Nabídli jsme veřejné prostory mateřského centra s tím, že se nám jeví  

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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jako humánním dočasným zázemím, které může sloužit jako dočasné do doby, 

kde se situace může zlepšit nebo jako odrazový můstek pro začlenění do naší 

společnosti. Děkujeme všem dárcům, kteří darovali postele, sporák a další 

nezbytný materiál.  

 

KAMENÍ NA PĚTKOVÉ CESTĚ NENÍ STAVEBNÍM ODPADEM  
Všimli jste si někdy při procházce nápadných hromádek kamení nebo větví? 

Nejsou zde náhodou. Vznikly jako interakční prvky v rámci projektu 

regenerace v extravilánu obce spojené s výsadbou stromů. Hromada kamení 

je vyhledávaným úkrytem těch zvířat, které mají rádi teplo a sucho, což jsou 

například ještěrky, čmeláci, pavouci a divoké včely. V hromadě větví se zase 

mohou schovávat ježci, ropuchy, slepýši, rejsci, pavouci, brouci, apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: R. Karlová 

Foto: R. Karlová 
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OBCE BUDOU MÍT LEVNĚJŠÍ ENERGII. SPOLEČNĚ NAKOUPILI  

NA KOMODITNÍ BURZE 
Sdružení obcí Orlicko již desátým rokem zorganizovalo společný nákup 

energií - elektřiny i plynu - na komoditní burze pro roky 2022 a 2023, opět  

s významnou úsporou oproti aktuálním cenám i pro naší obec.  

Již po desáté Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci se svazkem obcí 

Lanškrounsko nakoupilo pro své členské obce, dvě vodohospodářské 

společnosti a řadu dalších obecních organizací a spolků elektřinu a zemní 

plyn pro roky 2022 a 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

Celkem se na komoditní burze obchodovalo pro každý rok přes 17 tisíc 

megawatthodin elektřiny a téměř 12 tisíc megawatthodin zemního plynu. 

Tento poslední nákup byl zcela mimořádný. Jednak došlo ke změně způsobu 

nákupu, když se poprvé nakupovalo systémem postupných nákupů dle 

aktuálního vývoje cen na burze, navíc ve zcela bezprecedentní době 

nekontrolovatelného pohybu a růstu cen ve druhé polovině roku 2021. 

Ač to zpočátku nevypadalo, společným postupným nákupem na komoditní 

burze se podařilo Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci s burzovním dohodcem 

firmou FIN Servis nakoupit elektrický proud výhodně, a to v průměrné ceně 

za 1 MWh 2.241 Kč na rok 2022 a zatím 1.903 Kč na rok 2023, když na rok 

2023 ještě zbývá nakoupit 30 % objemu. Tyto ceny zejména vyniknou při 

pohledu na vývoj cen elektrické energie v roce 2021 a na počátku roku 2022, 

když nejvyšší cena při nákupu v roce 2021 pro rok 2022 přesáhla úroveň 

8.000 Kč za 1 MWh a aktuální cena k poslednímu lednu 2022 byla 3.580 Kč 

za 1 MWh elektrického proudu. Obdobná situace byla u ceny zemního plynu, 

který se podařilo nakoupit v průměrné ceně za 1 MWh 923 Kč na rok 2022  

a 653 Kč na rok 2023, když na rok 2023 též zbývá nakoupit ještě 30 % objemu. 

Opět ceny vyniknou při pohledu na vývoj cen zemního plynu v roce 2021,  

http://www.lubnik.cz/
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když nejvyšší cena pro rok 2022 dosáhla úrovně 3.440 Kč za 1 MWh a cena  

k 31. lednu 2022 činila 1.400 Kč za 1 MWh zemního plynu. 

Při porovnání skutečné ceny za celkový objem nákupu elektrického proudu 

a zemního plynu na roky 2022-2023, která činí cca 90,5 milionu Kč  

ve vysoutěžených cenách, činí úspora vztaženo k cenám k 31. lednu 2022 

částku 67 milionů Kč. I přes nárůst ceny oproti letům 2019 a 2020 je zřejmé, 

že díky společnému postupu dokázali ve Sdružení obcí Orlicko ustát 

současnou turbulentní dobu v energetice a uspořit všem zapojeným 

subjektům velmi významné finanční prostředky. 

Zdroj: www.orlicky.net 

 

TERMÍN VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTNÍ VOLBY  

JE JIŽ ZNÁM 
Letošní volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů se 

uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Kandidátky stran  

a sdružení se musejí podat do 19. července. Další kolo případných senátních 

voleb by se konalo v týdnu následujícím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto ilustrační 

http://www.lubnik.cz/
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KONEC PLATNOSTI BANKOVEK 100 KČ AŽ 2000 KČ 
Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních 

hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 

30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách 

bank a na všech sedmi územních zastoupeních České národní banky.  

Od 1. července 2024 pak bude možné bankovky vyměnit pouze u ČNB,  

a to neomezenou dobu.  

Bankovky, které ČNB stahuje z oběhu, jsou rozpoznatelné především šířkou 

stříbrného pruhu. Ten je úzký a jeho barva se při naklonění nemění, zatímco 

nové bankovky mají proužek širší, který při naklonění mění barvu 

z hnědofialové na zelenou.  

Zdroj: ČNB, iRozhlas 

 

DĚTSKOU ORDINACI MUDr. JIŘÍ MÍKA, s. r. o. NALEZNETE  

NA JINÉ ADRESE 
Je to již více jak rok, co na covid-19 zemřel MUDr. Jiří Míka, který mnoho let 

působil v Lanškrouně jako dětský praktický lékař. Po jeho smrti je ordinace 

provozována ve spolupráci s Okresní nemocnicí v Ústí nad Orlicí dětským 

oddělením zastoupeným primářem MUDr. Luďkem Rybou a MUDr. 

Barborou Ulmanovou. Jedná se v současnosti o jedinou možnost, jak provoz 

druhé ordinace pro děti a dorost v Lanškrouně zachovat.  

„Na základě podmínek zdravotních pojišťoven jsme však byli nuceni 

přistoupit k přestěhování ordinace z prostor v Hradební ulici č. p. 227  

do objektu č. p. 151 ve Strážní ulici. Na této adrese totiž sídlí ordinace MUDr. 

Barbory Ulmanové, která pro ordinaci MUDr. Jiří Míka vykonává funkci 

dozorujícího lékaře.“ 

z podkladů Ing. Jiřího Míky, jednatele 

http://www.lubnik.cz/
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PRO Z-BOX JSME ZATÍM NEATRAKTIVNÍ LOKALITOU 
Obec Lubník jednala se společností Zásilkovna o umístění jejich Z-BOXu 

v naší obci. Ze strany společnosti bylo sděleno, že jsme obec s malým počtem 

občanů a pro společnost méně atraktivní. Každopádně zájem neztrácíme, 

svůj požadavek bychom chtěli po čase zopakovat.  

Co je to Z-BOX? Z-BOX je samoobslužné bezkontaktní výdejní místo 

Zásilkovny, které je zákazníkům k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Umožňuje 

tak vyzvednou si zásilku kdykoliv, třeba i v noci. Fungují tak, že si zákazník 

objedná v e-shopu, který doručuje se Zásilkovnou zboží, jako výdejní místo 

zvolí daný Z-BOX. Až mu zásilka dorazí, obdrží informaci do mailu a SMS.  

U Z-BOXu si ve svém telefonu zapne Bluetooth, polohové služby a otevře 

aplikaci Zásilkovna. Pak se schránka se zásilkou otevře. Celý výdej tak trvá 

ani ne 10 sekund.  

 

INTERAKTIVNÍ MAPA VÁM POMŮŽE VYHLEDAT LÉKAŘE V KRAJI 
Pardubický kraj na svém mapovém portále mapy.pardubickykraj.cz spustil 

sérií map se zaměřením na 

záplavová území, turistický 

ruch nebo zdravotnictví. 

Poslední zmiňovaná 

interaktivní mapa je pro 

občana jistě nejzajímavější. 

Mapa pomůže vyhledat 

nejbližšího praktického nebo 

dětského lékaře, nejbližší 

stomatologické či gynekologické ordinace, ale také pohotovost a další 

ambulantní a zdravotnická zařízení.   

http://www.lubnik.cz/
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PARDUBICKÝ KRAJ VYHLÁSÍ VÝZVU NA KOTLÍKOVÉ DOTACE 
Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele 

s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání 

žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu 

žádostí bude 31. 8. 2022. 

Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího  

3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. 

Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být 

vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně kotle, který 

zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou 

rekreaci trvale bydlí a prokáže, že splňuje podmínku nízkopříjmové 

domácnosti. 

Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci  

s následným doložením listinné verze žádosti vč. příloh na adresu Krajského 

úřadu Pardubického kraje. Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod 

na vyplnění a podání žádosti. 

Doklady, které budou žadatelé předkládat v listinné podobě: 

▪ formulář žádosti o podporu, 

▪ doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – 

žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou 

k výměně, 

▪ fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a 

komínové těleso, 

▪ doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp. výše 

průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, 

▪ souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti, pokud není žadatel jediným 

jejím vlastníkem (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s výzvou), 

▪ další doklady stanovené ve výzvě. 

http://www.lubnik.cz/
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Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 

95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity: 

▪ plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč, 

▪ kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč, 

▪ tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč. 

* Úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím 

garantována pouze v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla 

vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. 
 

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií  

na SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz). 
 

Způsobilé budou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související  

s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na 

akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení 

zdroje k užívání, na projektovou dokumentaci. 
 

Prokazování splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti 

1. Výše příjmů domácnosti žadatele se nemusí prokazovat v následujících 

případech: 

- Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti 

o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. 

- Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě 

spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou 

rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní 

spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let. 

- Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral 

dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky 

nebo příspěvek pobíral po celou dobu). 

 

http://www.lubnik.cz/
https://svt.sfzp.cz/
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2. Výše příjmů domácnosti 

žadatele se musí prokazovat v 

těchto případech: 

- Domácnost je tvořena kromě 

osob uvedených v bodě 1 i 

dalšími osobami. 

- Domácnost je tvořena osobami 

neuvedenými v bodě 1. 

V těchto případech musí platit, že průměrný čistý roční příjem na člena 

domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč tj. 14 242 Kč na osobu 

a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem 

– jsou průměrovány. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy 

domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek: 

- Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé 

bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, 

že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné 

prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat 

nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti  

o podporu. 

- Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze 

zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy 

důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní 

sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, 

dávky v hmotné nouzi atp. 

- Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, 

se uvažují ve výši 0 Kč. 

 

 

Foto ilustrační 

http://www.lubnik.cz/
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Zájemcům o uvedenou kotlíkovou dotaci poskytne Pardubický kraj 

konzultace telefonické i formou e-mailu. 
 

Telefonické konzultace poskytuje v časech: 

pondělí, středa 8 – 16 h 

úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 h 
 

Kontakty pro individuální konzultace: 
Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343 

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325 

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489 

Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340 

Bc. Lenka Vondrová, email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644 

Bc. Petra Koblížková, email: petra.koblizkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 265 

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643 

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647 

 

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů 

pro nízkopříjmové domácnosti: 

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti  

s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. 

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako 

třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu 

navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního 

prostředí.  

 

Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-

dotace/ostatni-domacnosti/. nebo https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-

dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-

kraji 

http://www.lubnik.cz/
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„KBELÍKOVÁ SOUTĚŽ“ TJ SOKOL LUBNÍK 
Opět po roce jsme pro Vás připravili oblíbenou Kbelíkovou soutěž, která 

potrvá od 12. dubna do 8. května. Tentokrát jsme úkoly rozdělili na dva 

okruhy, a to pro menší děti (3-6 let) – v rámci obce a pro větší děti (7 a více 

let), který vede do lesa. 

 

Menší děti: 

Je připraveno 6 stanovišť s úkoly, které jsou rozmístěny po celé obci, viz 

mapa. 
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Stanoviště můžete projít najednou, nebo postupně, dle možností dítěte. 

Seznam stanovišť: 

č. 1 Hospodářská zvířata – stanoviště u poldru 

č. 2 Počítání – v blízkosti autobusové zastávky na Žichlínek ( za vývěskou pod 

stromem) 

č. 3 Cvrnkání kuliček – antukové hřiště- zde prosíme, abyste se pohybovali 

pouze kolem soutěže a nechodili zbytečně po hřišti, které je po zimně měkké 

a mohlo by dojít k jeho poškození. 

č. 4 Ryby – hasičská nádrž – horní autobusová zastávka 

č. 5 Naše obec – pod Lípou – odbočka ke Karlům mladším 

č. 6 Rozcvička – pod přístřeškem za Obecním úřadem v Lubníku 

 

Větší děti: 

Je připraveno 6 stanovišť s úkoly. 

http://www.lubnik.cz/
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Děti se vydají na cestu od značky start (u kravína) a dále se budou řídit podle 

šipek (nastříkané oranžovým značkovacím sprejem). Tam, kde je umístěn 

kbelík s úkoly, naleznete značku obálky. 
 

Každé stanoviště poznáte podle bílých, nebo červených kbelíků s logem  

TJ Sokol Lubník, z.s. V každém kbelíku naleznete pracovní list, tužku a 

potřebné rekvizity. Výsledky Vašeho snažení pak do listu zaznamenáte. Až 

obejdete všechna stanoviště, zalepíte pracovní listy do obálky a odevzdáte 

na obecním úřadu. Na všechny účastníky čeká odměna. O předání odměn 

Vás budeme informovat prostřednictvím našeho Facebooku. Prosíme Vás 

však o ohleduplné zacházení s rekvizitami, které budou nezbytné pro plnění 

úkolů a o důsledné uzavírání kbelíků tak, aby pracovní listy mohly sloužit i 

dalším dětem po celou dobu trvání hry. 

 

Eliška Čapková, předsedkyně TJ Sokol Lubník 

 

Foto: E. Čapková Foto: E. Čapková 

http://www.lubnik.cz/
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KLUB DŮCHODCŮ – POVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
Povánoční setkání s procházkou k altánu jsme letos podnikli jako svou 
poslední společnou akci v pondělí 27. 12. 2021 odpoledne. Po příjemné 
procházce, kterou umocnilo nádherné slunečné počasí, jsme se přesunuli do 
teplé náruče obecního úřadu, která už pro nás měla nachystaný voňavý čaj. 
A ten nám po výšlapu přišel velmi vhod! K němu jsme si přinesli vánoční 
cukroví a o chlebíčky bylo také postaráno. Poseděli jsme v dobré náladě a 
debatovalo se i o tom, co podniknout v příštím roce, aby naše setkávání byla 
i nadále zajímavá a inspirativní a díky OÚ i na dobré úrovni. Vážíme si finanční 
podpory i prostor, které nám obec poskytuje a za něž děkujeme. 
Připomínáme novým mladým důchodcům, ale i těm, kteří stále váhají, aby 
se nebáli a přišli mezi nás! Ze společných setkání si můžete vždy vybrat to, 
co vás bude zajímat, témata jsou vybírána společně , uvážlivě a s velkou 
pečlivostí. Pomalu končí rok 2021, který k nám moc příznivý nebyl, ale i 
přesto jsme podnikli spoustu pěkných setkání, zájezd, filmové představení, 

koncert…... 

Do budoucna si budeme přát, abychom 
se ve zdraví a dobré pohodě setkávali i 
nadále! 

Vlasta 
Knápková 
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KLUB DŮCHODCŮ – DŮCHODCI ZAHÁJILI ROK 2022 
Ve čtvrtek 27.1.2022 jsme si udělali volné odpoledne abychom se opět viděli 
a povyprávěli si, tentokráte v místním šenku. Seznámili jsme se s loňským 
hospodařením a zavzpomínali na vydařené výlety a společné akce. Padaly 
také zajímavé nápady a návrhy na nadcházející rok... bylo jich dostatek a tak 
všichni věříme, že se nám vše vydaří ve zdraví a naší spokojenosti. 

Miluše Kubíčková 
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KLUB DŮCHODCŮ – PŘÍPRAVA NA JARO 
V únorovém posezení důchodců, jsme měli zajímavou a poučnou přednášku 

od pana ing. Františka Teichmanna, který pracuje v podniku Symbiom Sázava. 

Seznámil nás s mykorhizní houbou, která příznivě působí na kořenový systém 

rostlin, tudíž i na lepší růst a sklizeň. Měli jsme možnost si několik výrobků  

z jejich produkce zakoupit. Navzájem jsme si předali zkušenosti a rady okolo 

našich zahrádek. Bylo to jako vždy hezké odpolední posezení. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat hasičům, za půjčení klubovny, kde se 

posezení konalo. 

Vlasta Molzerová 

 

 
Foto: M. Janská 

Foto: M. Janská 

http://www.lubnik.cz/


 

 

 OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK       zdarma 

 www.lubnik.cz  27.04.2022 * ročník XXI * číslo 1 MK ČR E 22470 

 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 
 

KLUB DŮCHODCŮ – SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA DIVADLA  
V sobotu 26.3.2022 jsme se vydali za kulturou. Lanškrounský spolek Divadlo 

ve středu sehrál v kulturním domě v Sázavě veselou komedii – Vrátila se 

jednou v noci – Ocenili jsme výkony ochotníků, kteří nás příjemně pobavili. 

Na chvíli jsme rádi zapomněli na všední starosti této doby. Myslím, že se 

divadlo všem líbilo. 

Jaroslava Fischerová 

 

Foto: M. Janská 
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KLUB DŮCHODCŮ – ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA 
Společně jsme navštívili dne 8.dubna 2022 v kulturním domě v Lukové 

představení, kde vystoupil s veselými historkami z natáčení filmových  

a divadelních rolí náš oblíbený herec Jaromír Hanzlík. Přiblížil nám dávné 

humorné historky, se kterými se on sám a jeho kolegové herci setkali při své 

práci, jak v divadle, tak při natáčení mnoha jeho filmových rolí. Po celou dobu 

vystoupení jsme se vesele bavili a po prožití krásného večera jsme se rozjeli se 

spoustou dojmů 

spokojeně domů. 

Emilie Tomanová 

 

 

Foto: M. Janská 
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PO DVOU LETECH SE NA HŘIŠTI ZASE UPALOVALY ČARODĚJNICE 
SDH Lubník připravilo v pátek 22. dubna 2022 na místním hřišti tradiční 

pálení čarodějnic. Tento stále živý lidový zvyk přilákal na desítky malých  

i velkých návštěvníků, aby se sešli u zapáleného ohně, který symbolizuje 

ochranu před zlými silami, posvětili úrodu a oslavili příchod jara. Všichni 

pak obdivovali netradiční „přílet“ hasičskou Avií několika malých krásně 

pomalovaných a ustrojených čarodějnic a čarodějů. Pod dozorem hasičů 

byla zažehnuta vatra. Hasiči si dali letos opravu záležet, protože plameny 

šlehaly opravdu vysoko. Přítomní ale nehasili oheň, nýbrž svoji žízeň  

u čepovaného piva a k tomu si přikusovali výbornou makrelu na grilu nebo 

grilované maso. O hudební zážitek se postaralo kytarové duo Jirka Hurych 

a Simona Oláhová za doprovodu houslí.  

Celá akce je mimořádně náročná na přípravu od dřeva, kuchání ryb, stavění 

stanů, zajištění akce až po závěrečný úklid. Hasiči to ale zvládli na jedničku 

s hvězdičkou.  

R. Karlová 

Foto: J. Karel 
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VZPOMÍNKA 

 
VZPOMÍNKA NA ZESNULÉHO MILOŠE TOTŮŠKA 

14.07.1946 – 25.02.2022 

„V neznámý svět šel jsi spát. Zaplakal každý, kdo Tě měl rád.“ 

S velkým smutkem se musíme 

rozloučit s naším dlouholetým 

hasičem, kamarádem 

v neposlední řadě váženým 

velitelem zásahové jednotky a 

starostou dobrovolných hasičů, 

který odešel v pátek  

25. února 2022.  

 

Dobrovolným hasičům Miloš 

zasvětil více než 50 let svého 

života. V roce 1963 vstoupil do spolku. Od roku 1968 se stal velitelem 

zásahové jednotky hasičů Lubník. Na této pozici vytrval obdivuhodných 

dvacet let. Od roku 1988 

zastával funkci starosty 

dobrovolných hasičů 

Lubník, a to do roku 2005, 

kdy žezlo Miroslavu 

Langrovi. V seniorském 

věku na hasiče nezanevřel  

a v období 2010 – 2015 

vykonával pozici 

pokladníka.  
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Za své dlouholeté působení na poli požární ochrany si Miloš Totůšek 
zasloužit také několik ocenění:  

❖ 1993 - čestné uznání 

❖ 1997 - čestné uznání za práci 

❖ 2003 - medaile za zásluhy 

❖ 2013 - medaile za věrnost (50 let) 

❖ 2015 - Řád sv. Floriána za mimořádné zásluhy 

„Miloši, kamaráde, budeš nám chybět. Čest tvé památce.“ 

za SDH Lubník Karel Šilar ml., starosta hasičů  
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NABÍDKA PRÁCE 
 
 

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA 
Název:  

- pracovník údržby obce Lubník 
 

Popis činnosti:  

- údržba veřejného prostranství v obci 

- údržba veřejné zeleně, hrabání listí, práce v lese 

- obsluha techniky (sekačka, křovinořez, zahradní traktor, běžné 

ruční a elektro nářadí)  

- zimní úklid chodníků 

- ostatní údržbářské a úklidové práce 
 

Požadavky:  

- řidičský průkaz B a T výhodou 

- manuální zručnost, samostatnost 

- praxe v příbuzném oboru výhodou 
 

Nabízíme:  

- nástup možný ihned 

- odměna dle NV č. 531/2001 Sb. 

- 5 týdnů dovolené 

- možnost pružné pracovní doby  
 

 

V případě dotazů se obracejte na starostu obce:  

Martin P. Totušek, e-mail: starosta@lubnik.cz, mob.: 724 189 791 
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