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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané,  

mám za sebou necelé 

dva roku funkce 

starosty, během kterých 

se ukázalo, že tato 

funkce vyžaduje 

mnohem více času, než 

jsem předpokládal.  

Do června jsem pracoval v Šumperku a dennodenní dojíždění bylo poměrně 

neschůdné, proto jsem v červnu změnil práci a začal pracovat v Lanškrouně 

s tím, že budu blíže Lubníku a budu mít více času, který ušetřím dojížděním, 

na výkon funkce starosty. Toto se nenaplnilo a nebyl jsem schopen skloubit 

práci na plný úvazek a funkci starosty.  

Po pečlivém zvážení a po konzultaci se zastupiteli jsem došel k názoru, 

že budu dělat buď starostu na plno, tedy uvolněně nebo raději ve funkci 

starosty skončím. Byl to pro mě nejzodpovědnější přístup k obci. 

Navrhl jsem obecnímu zastupitelstvu, aby funkci starosty schválili jako 

uvolněnou. Zastupitelstvo obce Lubník v souladu se zákonem o obcích svým 

usnesením č. 23/2020 ze dne 24.08.2020 určilo, že funkce starosty bude 

vykonávána od 01.09.2020 jako uvolněná.   

Ve srovnatelných obcí v okolí je starosta také povětšinou uvolněn (např. 

Krasíkov, Anenská Studánka, Cotkytle, Petrovice, Čenkovice,…). 

http://www.lubnik.cz/
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Od začátku volebního období jsme si naplánovali celou řadu projektů. 

Některé se již podařily dokončit (např. rekonstrukce kanceláře OÚ, altán 

u lesa, koupě nového has. auto, dokončit rekonstrukci hasičárny 

a mateřského centra nebo knihovny,…). Ale stále nás ty hlavní teprve čekají: 

rekonstrukce sálu (připravena PD), rekonstrukce cesty u Šubrtů (připravena 

PD, zahájení realizace během podzimu), dokončení rekonstrukce vodárny 

(zprovoznění nového vrtu), úprava zahrady u OÚ (herní prvky a chodníčky), 

výsadba stromů (připraven projekt pro intravilán i extravilán), obnova 

komunální techniky (vyvážečka) a příprava nových projektů pro nový 

chodník v horní části obce, projekt na zasíťování pozemků či rekonstrukce 

dalších úseků obecních cest.  

S ohledem na nedostatek času a množství administrativy nabraly některé 

projekty mírný skluz. Jako uvolněný starosta budu mít mnohem více 

prostoru k vyřizování potřebných úkonů např. na úřadech, které mají 

omezenou pracovní dobu (pouze přes den), což se mi ne vždy dařilo se 

zaměstnáním na plný úvazek skloubit, ale i s mnohými soukromými 

subjekty jsem mnohdy velmi těžko hledal prostor ke schůzce a podobně. 

Některé věci se jen těžko řeší přes mail či telefon. Získám také více času 

na přípravu dotačních žádostí a samozřejmě i na jejich vyhledávání. 

Ty bychom nemuseli poptávat u cizích subjektů, čímž obec ušetřila nemalé 

finanční prostředky a čímž by se kompenzovala vyšší odměna spojená 

s funkcí uvolněného starosty (zejména žádost na rekonstrukci sálu z MMR 

či na výstavbu nového chodníku v horní části obce ze SFDi či IROP).  

http://www.lubnik.cz/
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Obci chybí několik plánů či pasportů. Chci se zaměřit na zpracování 

povodňového plánu či pasportu hřbitova, dále se nabízí zdigitalizování 

plánu veřejného osvětlení či evidence místních komunikací.   

Věřím, že do konce volebního období se mi společně se zastupiteli podaří 

většinu shora jmenovaných projektů dokončit a budeme úspěšní v získávání 

dotačních prostředků na jejich realizaci.  

Martin Prokop Totušek 
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VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 24.08.2020 

 

• Usnesení č. 20/2020 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem 

zápisu Hanu Brejšovou a Elišku Čapkovou a zapisovatelkou Radku 

Karlovou.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 21/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 24.08.2020.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 22/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 08.06.2020.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 23/2020 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 84 odst. 

2) písm. k) zákona o obcích určilo, že funkce starosty bude vykonávána 

od 01.09.2020 jako uvolněná. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE (Brejšová), 1 x PROTI (Klug) 

• Usnesení č. 24/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo 

rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na rok 2020:  

o navýšení výdajů ve výši 86.000 Kč v paragrafu 6112 – 

zastupitelstvo obce, v položce 5023 – odměny členů 

zastupitelstva obce; 

o navýšení výdajů ve výši 36.000 Kč v paragrafu 6112 – 

zastupitelstvo obce, v položce 5031 – povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti;  

http://www.lubnik.cz/
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o navýšení výdajů ve výši 8.000 Kč v paragrafu 6112 – 

zastupitelstvo obce, v položce 5032 – povinné pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění.  

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

• Usnesení č. 25/2020 Zastupitelstvo obce Lubník zrušilo usnesení 

Zastupitelstva obce Lubník č. 11/2020 ze dne 08.06.2020.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 26/2020 Zastupitelstvo obce Lubník zrušilo usnesení 

Zastupitelstva obce Lubník č. 12/2020 ze dne 08.06.2020.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 27/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr 

prodeje pozemku p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2  

v k. ú. Lubník dle přílohy č. 2. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2x PROTI (Karlová, Karel) 

• Usnesení č. 28/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr 

prodeje pozemku p. č. 307/4 – zahrada, o celkové výměře 1075 m2  

v k. ú. Lubník dle přílohy č. 3. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2x PROTI (Karlová, Karel) 

• Usnesení č. 29/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr 

prodeje pozemku p. č. 307/1 – zahrada, o celkové výměře 852 m2  

v k. ú. Lubník dle přílohy č. 4. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2x PROTI (Karlová, Karel) 

 

 

 

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      7 zdarma  

www.lubnik.cz  29. 09. 2020 * ročník XIX * číslo 3 MK ČR E 22470 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

• Usnesení č. 30/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje 

pozemku p. č. 985/1 – ostatní plocha, o celkové výměře 630 m2 v k. ú. 

Lubník dle přílohy č. 5. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 31/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu 

o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za 

účelem poskytnutí neinvestiční dotace na provoz obchodu  

ve výši 67.508 Kč dle přílohy č. 6.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 32/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu 

o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za 

účelem poskytnutí investiční dotace na akci „Cesta u Šubrtů“ ve výši 

80.000 Kč dle přílohy č. 7.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 33/2020 Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo se 

zápisem z jednání finančního výboru ze dne 29.07.2020. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.09.2020 

• Usnesení č. 34/2020 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli 

zápisu Elišku Čapkovou a Karla Šilara a zapisovatelem Martina 

P. Totuška.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 35/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 16. 9. 2020.  

http://www.lubnik.cz/
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Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 36/2020 Zastupitelstvo obce schválilo kontrolu usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 8. 2020.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 37/2020 schválilo prodej pozemku p. č. 701/6 – zahrada, 

o celkové výměře 1395 m2 v k. ú. Lubník paní E. Š., bytem xxx, 

za jednotkovou cenu 200 Kč/m2 s připočtením nákladů obce spojených 

s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 38/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej 

pozemku p. č. 307/4 – zahrada, o celkové výměře 1075 m2 v k. ú. 

Lubník panu R. P., bytem xxx, za jednotkovou cenu 230 Kč/m2 

s připočtením nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřuje 

starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 39/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej 

pozemku p. č. 307/1 – zahrada, o celkové výměře 852 m2 v k. ú. Lubník 

panu R. S., bytem xxx, za jednotkovou cenu 250 Kč/m2 s připočtením 

nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce 

k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 40/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej 

pozemku p. č. 985/1 – ostatní plocha, o celkové výměře 630 m2 v k. ú. 

Lubník panu T. P., bytem xxx, za jednotkovou cenu 50 Kč/m2  

http://www.lubnik.cz/
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s připočtením nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřuje 

starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 41/2020 Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 

1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 

režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele zpevněných ploch kolem 

obecního úřadu, kterým je firma BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 92/19, 

Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 06209360, dle cenové 

nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření 

smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 42/2020 Zastupitelstvo obce Lubník bere na vědomí 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 

rozsahu na výběr dodavatele akce „Rekonstrukce MK Cesta u Šubrtů“. 

Zastupitelstvo obce Lubník podle článku V. odst. 1 Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona 

rozhodlo o výběru dodavatele rekonstrukce cesty, kterým je firma 

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí, 

IČ: 25297899, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje 

starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 43/2020 Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 

1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 

režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele na projektovou  

http://www.lubnik.cz/
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dokumentaci chodníku u horní zastávky, kterým je firma Laboro ateliér 

s.r.o., BJ. Krawce 1130, 56501 Choceň, IČ: 03706940, dle cenové 

nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření 

smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 44/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr 

prodeje pozemku p.č. 980/1 – trvalý travní porost, o celkové výměře 

61 m2 v k.ú. Lubník dle přílohy č. 2.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou 

volby do Zastupitelstva krajů 

Pardubického kraje. První informace 

o volbách jsme přinesli v letním 

zpravodaji, další jsme pro vás 

připravili v podzimním čísle.  

Datum a místo konání voleb 

• pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin ve volebním okrsku č. 1 

ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost obecního úřadu 

na adrese Lubník 94,  

• sobota 3. října 2020 od 8 do 14 hodin ve volebním okrsku č. 1 

ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost obecního úřadu 

na adrese Lubník 94.  

Dodání hlasovacích lístků 

Starosta je povinen zajistit dodání hlasovacích lístků voličům 

do domácností nejpozději do úterý 29. září 2020. Součástí dodávek 

hlasovacích lístků v modrých doručovacích obálkách je i informační leták 

s poučením pro voliče.  

Hlasování vč. protiepidemiologických opatření   

Hlasování v první den voleb v pátek 2. října začíná ve 14:00 hod. Volební 

místností je stanovena zasedací místnost obecního úřadu v Lubníku na  

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      12 zdarma  

www.lubnik.cz  29. 09. 2020 * ročník XIX * číslo 3 MK ČR E 22470 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 

 

adrese Lubník 94. Volič je na základě opatření Ministerstva zdravotnictví 

České republiky vybaven ochranou dýchacích cest. Volič, který odmítne 

použít roušku, se vystavuje postihu na úseku ochrany veřejného zdraví.  

Nelze mu však odepřít právo hlasování. Pro voliče, kteří roušku 

zapomenou, budou ve volební místnosti připraveny náhradní 

jednorázové roušky. Každý volič před vstupem do volební místnosti bude 

vyzván k použití desinfekčního prostředku. Následně předstoupí před 

volební komisi, kde prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo 

cestovním pasem. Volič položí na stůl před člena okrskové komise doklad 

totožnosti a odstoupí za pásku vyznačující vzdálenost dva metry 

od komise. Při manipulaci s doklady totožnosti používají členové komise 

jednorázové rukavice. Na pokyn člena komise si volič odkryje roušku a po 

ztotožnění jí opět nasadí. Poté si volič vezme zpět doklad totožnosti 

a zároveň mu člen komise předá úřední obálku opatřenou úředním 

razítkem. Pokud o to volič požádá, vydá mu volební komise hlasovací 

lístky. Hlasování probíhá v prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 

lístků (tzv. za plentou). K dispozici je zde desinfekční prostředek a psací 

potřeby. Doporučujeme pro hlasování využít vlastní psací potřeby, byť 

bude komise opakovaně provádět očištění a desinfekci psacích potřeb, 

klik nebo volebních schránek a dostatečně větrat. Volič vloží do úřední 

obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, hnutí nebo koalici, pro 

kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, může zakroužkováním 

pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává 

přednost (preferenční hlasy). Volič může hlasovat i na voličský průkaz, 

a to pouze v rámci svého kraje, v němž je přihlášen k trvalému pobytu.   

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      13 zdarma  

www.lubnik.cz  29. 09. 2020 * ročník XIX * číslo 3 MK ČR E 22470 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 

 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 

úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková 

volební komise vyšle své členy s přenosnou volební schránkou pouze 

v rámci svého volebního okrsku. Členové komise se budou voliče 

dotazovat, zda není v karanténě nebo izolaci. K voliči v karanténě nebo 

izolaci nelze členy okrskové volební komise s přenosnou schránkou vyslat. 

Informace o hlasování v karanténě poskytujeme níže. Volič bude při 

hlasování požádán, aby si zakryl dýchací cesty.  

Hlasování v karanténě nebo izolaci 

Pokud má volič nařízenou karanténu nebo izolaci, tak může volit 

ve středu 30. září 2020 z auta na drive-in stanovišti na parkovišti 

Aquaparku (letního koupaliště), v ulici V Lukách v Ústí nad Orlicí. Drive-in 

stanoviště je otevřeno v čase od 07:00 do 15:00 hod. Stanoviště bude 

uzpůsobeno pro průjezd motorového vozidla, vybavení stanoviště zajistí 

armáda. Volič nebude vystupovat z auta, pouze bude popojíždět. Jediným 

okamžikem, kdy může sundat roušku bude okamžik předložení 

občanského průkazu na výzvu komisaře, aby si ověřil totožnost.  

Pokud má volič nařízenou karanténu nebo izolaci a nemůže využít 

možnost drive-in hlasování, můžete využít možnost hlasování do zvláštní 

přenosné volební schránky. Do čtvrtka 1. října 2020 do 20:00 hodin může 

oznámit krajskému úřadu, že žádá o příjezd speciální volební komise. 

Telefonní čísla pro příjem žádostí jsou 702 127 641 nebo 702 126 717.  

http://www.lubnik.cz/
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Příjem žádostí bude probíhat v omezeném čase. Více informací 

na webových stránkách obce nebo na stránkách Pardubického kraje 

v záložce „nepřehlédněte“ → „volby“ → „dokumenty“ → dokument 

s názvem „Informace_o_telefonnich_cislech_volby“. Tuto komisi budou 

tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za 

voličem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 2. října od 7 hodin 

do soboty 3. října do 14 hodin. 

 

Důležité kontakty 

Martin P. Totušek, starosta 724 189 791 

Obecní úřad Lubník 465 381 026 

volební komise v Lubníku (pouze ve dnech voleb) 465 381 026 

Městský úřad Lanškroun, odbor správních agend 

- B. Skalická (občanské průkazy, cest. pasy) 465 385 252 

- K. Langrová (občanské průkazy, cest. pasy) 465 385 253 

Krajský úřad Pardubického kraje 

- příjem žádostí o hlasování do přenosné 

volební schránky voličů v karanténě nebo 

izolaci, v případě, že nemohou využít drive-

in hlasování  

702 127 641 

702 126 717 

 

http://www.lubnik.cz/
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VODÁRNA 

Pro dokončení rekonstrukce vodárny byl zpracován k průzkumnému vrtu 

projekt „Vrtaná studna na ppč. 2127, k.ú. Lubník“, který poslouží k vydání 

společného povolení k vodnímu dílu a k povolení k nakládání 

s podzemními vodami, tj. k odběru podzemní vody. Žádosti podány dne 

10.09.2020.  

REKONSTRUKCE ANTUKOVÉHO HŘIŠTĚ 

Během podzimu by měla proběhnout rekonstrukce antukového hřiště 

spočívající ve výměně svrchní antukové vrstvy, na kterou získala obec 

dotaci ve výši 92.960 Kč z projektu „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko 

pro rok 2020 prostřednictvím MAS Lanškrounsko, z. s.  

ZAHRADA U OBECNÍHO ÚŘADU 

Obec podala žádost o podporu v rámci Programu rozvoje venkova (čl. 20) 

Státního zemědělského intervenčního fondu. Prostor zahrady by měl být 

zpřístupněn novým chodníkem a dále obohacen o posezení s ohništěm, 

o hřiště „Člověče, nezlob se“ a o nové herní a sportovní prvky pro starší 

děti. Vše bude doplněno výsadbou stromů, keřů a bylinných záhonů. 

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu zahrady pro všechny věkové skupiny 

obyvatel a posílit její komunitní a volnočasovou funkci. Celkové uznatelné 

výdaje projektu jsou v hodnotě 921.536 Kč (z toho 80 % dotace ve výši 

737.228 Kč).  

 

http://www.lubnik.cz/
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ZRANĚNÍ ČÁPI 

V polovině srpna bylo na obci nahlášeno zraněné mládě čápa, které se 

nacházelo u potoka poblíž hnízda. Po předběžné kontrole ornitologem byl 

čáp bez viditelných známek poranění. Zřejmě upadl z hnízda nebo utrpěl 

náraz projíždějícím vozidlem. Čáp dokázal vzlétnout a popoletět cca 200 

metrů. Předpokládalo se, že se po nějakém čase bude schopen sám krmit. 

Obec se spojila se záchranou stanicí Zelené Vendolí s tím, že čápa bude 

pozorovat, v případě zhoršení jeho stavu ho tam odveze.  

Společně se zraněným čápem bylo 

nahlášeno ještě zraněné káně. Po 

odvozu na záchranou stanici 

Zelené Vendolí bylo zjištěno, že se 

jedná o zvláště chráněný druh 

Včelojeda lesního. Zaměstnanec 

záchranné stanice předběžným 

vyšetřením konstatoval, že jsou 

křídla v pořádku a jedná se zřejmě 

o poraněnou nohu. Bylo nám 

sděleno, že je to letos druhé 

mládě, které bylo v okolí 

Lanškrouna nalezeno se stejnou 

známkou poranění.  

Neuplynul ani týden a pod čapím 

hnízdem se začalo objevovat i druhé mládě. Oba často nebezpečně  

foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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pochodovali po silnici navzdory projíždějícím automobilům, a to zřejmě 

kvůli výskytu hmyzu, protože se nedokázali nakrmit jinak. Zahájili jsme 

proto odchyt a čápy předali do záchranné stanice Zelené Vendolí.  

Děkujeme všem, kteří přispěli k jejich záchraně, zvláště pak děkujeme 

Martinu Novotnému za pomoc s odchytem.  

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU DO MŠ 

Obec Lubník poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na dopravu 

do mateřské školy jako kompenzaci za skutečnost, že nezřizuje mateřskou 

školu a děti je nutné vozit do okolních obcí. Příspěvek na dopravu do MŠ  

foto: M. P. Totušek 

http://www.lubnik.cz/
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je poskytován na dítě, které má v obci Lubník trvalé bydliště a navštěvuje 

mateřskou školu. 

Zákonný zástupce je povinen podat vyplněnou „Žádost o příspěvek 

na dopravu“, ve které potvrdí příslušná mateřská škola, že je dítě v daném 

školním roce zapsáno k předškolnímu vzdělávání. Pokud je dítě 

v mateřské škole zapsáno od září příslušného roku, ale docházet do 

mateřské školy začne až v průběhu školního roku, bude příspěvek 

vyplácen až od měsíce, kdy je zahájena docházka do mateřské školy. 

Nárok na příspěvek končí ke konci daného školního roku tedy k 31.08. 

Příspěvek je vyplácen ve výši 200 Kč na 1 měsíc, přičemž úhrada je 

prováděna za 3 měsíce zpětně, a to v následujících intervalech: 

za období září až listopad – úhrada v prosinci 

za období prosinec až únor – úhrada v březnu 

za období březen až květen – úhrada v červnu 

za období červen až srpen – úhrada v září 

Příspěvek je proplácen i za období letních prázdnin. 

Příspěvek se vyplácí pouze v hotovosti, v příslušném měsíci pro úhradu 

a pouze zákonnému zástupci dítěte. 

DOTACE NA PROVOZ OBCHODU SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM 

Obec zažádala o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

na rok 2020 z rozpočtu Pardubického kraje na provoz obchodu se 

http://www.lubnik.cz/
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smíšeným zbožím. Kvůli koronavirové pandemii bylo avizováno stažení 

dotace nebo její částečné plnění. Vzhledem k částce uvedené ve smlouvě 

bylo obci Lubník vyhověno v plném rozsahu. Obec obdržela částku 

67.508 Kč.  

REKONSTRUKCE CESTY U ŠUBRTŮ 

Obec zažádala o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

na rok 2020 na opravu cesty u Šubrtů ve výši 250.000 Kč. Dotace byla 

pokrácena na částku 80.000 Kč.  

Zastupitelstvo obce Lubník na svém posledním zářijovém jednání vybralo 

dodavatele akce „Rekonstrukce MK Cesta u Šubrtů“ dle Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, kterým 

je firma MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí, 

IČ: 25297899. Předpokládaná realizace akce v říjnu 2020.  

Obec obdržela Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

na opravu stávající komunikace od čp. 108 až po čp. 9 včetně boční 

komunikace k čp. 11 a Rozhodnutí stavebního povolení na úpravu 

stávající zemní komunikace s provedením asfaltového povrchu včetně 

doplnění podkladových vrstev podél novostaveb k čp. 7.  

Celá akce byla pozdržena negativním stanoviskem Odboru životního 

prostředí Městského úřadu v Lanškrouně z důvodu nedostatečného 

zadržování vody v krajině. Došlo ke kompromisu obou stran. Srážkové 

vody jsou do dešťové kanalizace odváděny částečně ze zasakovacích 

zatravněných příkopů s bezpečnostním přepadem a částečně uličními  

http://www.lubnik.cz/
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Vpusťmi umístěnými v rekonstruované komunikaci. Předpokládané 

náklady ve výši 2,1 mil. Kč bez DPH.  

POSÍLENÍ FUNKČNOSTI KRAJINNÝCH PRVKŮ PODÉL CESTY 

ZA ČP. 5 

Ke dni 03.08.2020 byla podána žádost o dotaci do OPŽP, konkrétně výzvy 

č. 140 (podporovaná aktivita – vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur), s projektem výsadby stromů 

podél cesty za čp. 5. V současnosti probíhá jeho formální a věcná kontrola 

pracovníky AOPK ČR pracoviště Pardubice, kdy dle jejich sdělení se jedná 

o kvalitní a smysluplný projekt, který bude s největší pravděpodobností 

podpořen. 

REGENERACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU OBCE LUBNÍK 

Obec připravila projekt na výsadbu stromů ve čtyřech lokalitách 

v intravilánu obce. Jedná se o lokality u hřbitova, v parku, v zahradě 

u obecního úřadu a u křížku u čp. 5. Byla podána žádost o dotaci do 

Národního programu životního prostředí, konkrétně výzva č. 9/2019: 

Výsadba stromů, ze které je možné plně hradit sadební materiál 

(sazenice, kůly, ochrany,…), nikoliv však samotnou realizaci, proto je zde 

předpoklad k uspořádání akce komunitního sázení, za podpory a účasti 

místních spolků a širší veřejnosti. 

 

 

http://www.lubnik.cz/
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KONTROLA SZIF K REALIZACI PROJEKTU „ALTÁN U SKÁLY“ 

V úterý 15.09.2020 provedli zaměstnankyně Státního zemědělského 

intervenčního fondu fyzickou kontrolu realizace projektu „Altán u skály“, 

na který obec získala 100 % dotaci z Programu rozvoje venkova. V rámci 

kontrolního zjištění nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných 

dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných v místě provedené 

kontroly.  

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ 

ČEZ Distribuce vydalo upozornění na povinnost k odstranění a okleštění 

stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 

zařízení distribuční soustavy, a to do 15. listopadu 2020. Nebude-li zásah 

proveden do stanoveného termínu, je pracovník pověřený společností 

ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčený pozemek za účelem 

provedení zásahu. Více informací v letáčku zveřejněném na stránkách 

obce. 

ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

18. září 2020 podepsal prezident Miloš Zeman zrušení daně z nabytí 

nemovitých věcí. Tuto daň ve výši 4 % z pořizovací ceny nemovitost platil 

kupující vždy do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl 

zapsán do katastru nemovitostí vklad práva. Jejím předmětem byla 

nemovitost, kterou nový majitel nabyl za úplatu. Jednalo se tedy 

o pozemek, stavbu či bytovou jednotku nacházející se na území ČR. Ročně 

přibylo do státní kasy díky této dani přibližně 13 miliard korun.  

http://www.lubnik.cz/
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Povinnost platit daň zpětně zaniká od 1.12.2019. Týká se všech, kteří 

dokončili vklad práva do katastru nemovitostí během prosince 2019 

až doposud. Lidé, kteří měli termín pro podání tohoto daňového přiznání 

do 31.3.2020, ale vlivem pandemie COVID-19 byl odložen do konce srpna, 

už platit nemusí. Těm lidem, kteří podali návrh na vklad vlastnictví 

na katastr nemovitostí v prosinci 2019 a daň zaplatili, úřady peníze vrátí.  

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu ve spolupráci s firmou EKOLA České 

Libchavy, s. r. o. proběhne ve středu 30.10.2020, a to na zastávce u čp. 5, 

před bytovým domem čp. 2 a na horní autobusové zastávce směr na 

Lanškroun v časech 15:45 – 16:15. Bezplatně je moci odevzdat tento 

nebezpečný odpad: baterie, plechovky od barev (NEPATŘÍ do kovu!!), 

rtuťové zářivky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, 

fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, oleje, vyřazené 

televizory a lednice nebo pneumatiky. Všechny odpady lze odevzdat 

bezplatně.  

ŽÁDOST O POKÁCENÍ STROMU 

Ačkoli se to mnohým z nás nelíbí, nejsme na své zahradě zcela 

svrchovanými pány. Příkladem budiž kácení stromů. Zdaleka ne všechny 

stromy můžeme totiž pokácet dle své libosti. Mnohdy potřebujeme 

povolení. A i když povolení nepotřebujeme, musíme kácet ve vhodném 

období.  

 

http://www.lubnik.cz/
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Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením. Péče o tyto 

dřeviny (strom, keř) je povinností osob, na jejichž pozemcích se dřeviny 

nachází. Povolení ke kácení dřevin lze vydat pouze ze závažných důvodů 

po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Každá žádost 

i povolení musí být náležitě odůvodněna. Povolení ke kácení vydává 

příslušný obecní úřad, ale v některých případech se povolení nepožaduje.  

Kácení bez povolení  

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad 

zemí,  

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených 

zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,  

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí 

ve způsobu využití jako plantáž dřevin,  

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území 

evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 

zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití 

pozemku zeleň.  

Dá se tedy obecně říct, že dřeviny do 80 cm v obvodu a jakékoliv ovocné 

stromy na zahradě je možné kácet bez povolení. Pozor ovšem na to, jak 

jsou pozemky vedeny v katastru nemovitostí (způsob využití pozemku 

v katastru má být “zeleň”).  

 

http://www.lubnik.cz/
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Oznámení o provedení kácení  

V případech, kdy dřeviny ohrožují bezprostředně lidské životy či zdraví 

nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné je pokácet. V § 8 odst. 4 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je stanovena povinnost 

nahlásit toto kácení příslušnému úřadu do 15 ti dnů.  

Žádost a oznámení o kácení dřevin  

Žádost o povolení ke kácení dřevin nebo oznámení o provedeném kácení 

podává žadatel, kterým je nejčastěji vlastník (nebo více vlastníků) 

pozemku, na kterém se dřeviny nacházejí, popřípadě i nájemce, ale pouze 

se souhlasem vlastníka, příslušnému orgánu, kterým je obecní úřad. 

Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle 

obecných náležitostí podání podle správního řádu také obsahovat:  

a) označení katastrálního území, čísla parcely, popis umístění dřevin 

a zákres,  

b) doložení vlastnického či nájemního práva (výpis z katastru), případně 

souhlas vlastníka,  

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě 

rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,  

d) důvod žádosti.  

Pokud pouze oznamujeme úřadu již pokácené dřeviny podle §8 odst. 4 

(nebezpečí), musí se navíc doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly 

splněny podmínky pro tento postup.  

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      25 zdarma  

www.lubnik.cz  29. 09. 2020 * ročník XIX * číslo 3 MK ČR E 22470 

 ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Období pro kácení dřevin  

Kácení dřevin by se mělo provádět v období vegetačního klidu, čímž je 

myšleno období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí. 

Zpravidla od 1. listopadu do 31. března, ale není zákonem přesně 

stanoveno.  

Náhradní výsadba  

Úřady mohou ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli 

přiměřenou náhradní výsadbu, a to včetně následné péče o tyto dřeviny. 

Ta je stanovena po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. 

BIOODPAD 

S cílem snížit náklady za vývoz bioodpadu vzniklo nové sběrné místo 

u areálu JZD v Lubníku. Vývoz bioodpadu pro obec zdarma zajišťuje 

družstvo, které bioodpad využívá k výrobě bioplynu. Vzhledem k tomu, že 

do bioodpadu 

nepatří větve, 

rozhodli jsme se 

přistavit naproti 

novému sběrnému 

místu kontejner na 

větve. O jejich 

zpracování na 

štěpku se budou  

 foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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starat zaměstnanci obce. Kontejner na bioodpad na hřišti již nebude 

přistavován.  

Občané mohou kompostovat i ve vlastních domácích kompostérech 

o objemu 1064 l, které obec v roce 2017 poskytovala zdarma v rámci 

dotace Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů od DSO 

Lanškrounsko. Celkem jich bylo rozdáno 93 ks. 

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.  

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.  

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ENERGIE 

V pátek 9. října 2020 v čase 7:30 - 13:00 hod. 

dojde k plánovanému přerušení dodávky 

elektřiny v celé obci Lubník. 

 

http://www.lubnik.cz/
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OKRADENÍ SENIORKY V ŽICHLÍNKU  

Požádali jsme por. Mgr. Lenku Vilímkovou, 

policejní preventistku pro Územní odbor 

Ústí nad Orlicí, o vyjádření k okradení 

seniorky v Žichlínku. Paní Vilímková nám 

také zaslala článek o problematice podvodů 

na seniorech s názvem „Hlavně nenaletět“.  

„Dne 5. srpna 2020 v dopoledních hodinách přišla v jedné z obcí 

na Lanškrounsku 81letá žena pod smyšlenou legendou o finanční hotovost 

70 tisíc korun. K ní domů přišla cizí žena přibližného věku 30 – 40 let, 165 

centimetrů vysoké postavy a sdělila jí, že je od vodovodů a nese přeplatek 

za odběr vody. Požadovala rozměnit dvě pětitisícové bankovky, důvěřivá 

žena sáhla do svých úspor a ochotně jí peníze rozměnila. V tom přišla do 

místnosti druhá cizí žena ve věku rovněž přibližně 30 – 40 let, 165 

centimetrů vysoké střední postavy. Seniorka zbylou hotovost nechala 

volně ležet bez dozoru v pokoji. Poté šla s údajnou odbornicí do koupelny 

natočit kbelík vody, aby zkontrolovala průtok vody. Když se vrátily zpět do 

místnosti, chtěly obě cizí ženy předložit občanský průkaz, který jim 

seniorka přinesla. Po odchodu obou žen si šla seniorka uklidit občanský 

průkaz a v tom si všimla, že jí chybí finanční částka. Okamžitě tuto 

skutečnost přes rodinného příslušníka hlásila na linku 158. Doporučujeme! 

Nikdy nikomu žádné peníze nerozměňujte! Společnosti poskytující energie 

tímto způsobem přeplatky nevracejí, vždy je posílají na účet plátcům. 

Pokud se chcete zbavit lidí, které vás obtěžují, pošlete je peníze rozměnit  

http://www.lubnik.cz/
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do banky nebo na poštu. Když vás začnou omezovat na osobní svobodě, 

neváhejte a oznamte toto jednání na linku 158.“  

 

HLAVNĚ NENALETĚT 

Následující řádky jsou určeny zejména našim starším spoluobčanům, ale 

své čtenáře si jistě najdou i u mladší gveenerace.  O podvodníky, kteří se 

nás snaží připravit o naše našetřené peníze, není nouze. Proto buďme 

ostražití a nenechme se o peníze připravit. Podvodník je tvor velmi 

vynalézavý, velmi slušný, tím se nechci v žádném případě dotknout 

slušných lidí, neskutečně výmluvný a pohotový ve svých reakcích při 

rozhovorech s námi. Rozdělme tyto podvodníky do dvou základních 

skupin.  

První, základní skupinu, tvoří podvodníci, kteří se objeví u našich dveří. 

Ale i ty musíme rozdělit do několika skupin. Jsou buď osamocení, nebo 

ve skupině. Jedno mají však společné. Chtějí se dostat k nám do domu 

nebo bytu a ukořistit naše peníze či šperky, ke kterým mnohdy máme 

velmi citový vztah. Vždyť jsou často památkou na naše maminky, táty, 

tety či strejdy.  

V klidu domova, nic netušíce, se nám rozezní zvonek. Jdeme se podívat ke 

dveřím, a co tam uvidíme. Muže nebo ženu, kteří se na nás mile usmívají 

a následují, nám policistům a podvedeným, dobře známé věty začínající 

„Dobrý den …. .“ . Pak přijde buď prosba, že je žena těhotná a potřebuje 

se napít, sousedé nejsou doma a potřebují jim napsat u nás doma vzkaz, 

nebo mají pro nás dárek, třeba k MDŽ. Ano, dárek k MDŽ, hned ve dvou  

http://www.lubnik.cz/
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případech se kolegové v Chrudimi zabývali podvodem na seniorkách 

pod touto legendou. To by byla první podskupina.  

Druhou podskupinu tvoří podvodníci nabízející různé služby, jako oprava 

vodovodu, plynu, elektřiny, kontroly měřidel spotřebičů a k tomu přidají 

líbeznou větičku: „ … a nesu vám přeplatek, ale mám jen 5 000 nebo 2 000 

Kč a potřebuji rozměnit.“ No a my, ve vidině vrácení přeplatku, jdeme 

do skříně, příborníku, nočního stolku nebo komody pro ušetřené peníze 

na rozměnění. Pak dojde ke hře „Dědeček měnil, až vyměnil“ a přicházíme 

o část peněz poprvé. Podruhé o ně přicházíme, kdy jdeme vrátit část 

rozměněných peněz do „své skrýše“, o které nikdo neví. V šoku 

zjišťujeme, že tato naše skrýš je prázdná. Jak to? Vždyť ten „hodný člověk“ 

byl stále se mnou. Rozuzlení je nám kriminalistům bohužel dobře známé. 

S prvním podvodníkem totiž přichází i druhý, skrytý, který se tiše vloudí 

do domu nebo bytu a v závětří pozoruje, kam jdeme pro peníze. No a při 

měnění, rozměňování a počítání s prvním podvodníkem se naše 

pozornost soustředí jen na tuto činnost a neslyšíme, že skrytý zlodějíček 

nám objevuje naši skrýš a bere vše, co tam uvidí. 

Třetí podskupinu těchto „milých lidí“ tvoří seriózní údajní sociální 

pracovníci, pracovníci zdravotních pojišťoven a dalších státních nebo 

nestátních organizací. Důvod jejich návštěvy je jasný, přeci jdou 

zkontrolovat, jestli se o nás naši blízcí starají dobře, jestli máme správné 

léky a popřípadě nám nesou příspěvek v podobě peněz, ale zase stejný 

problém, nemají drobné a potřebují rozměnit. A pak následuje to, co již 

bylo psáno. Přicházíme o své cennosti z naší tajné skrýše.  

http://www.lubnik.cz/
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Do čtvrté podskupiny bychom mohli zařadit podvodníky v kravatách. Jsou 

mladí, jsou mazaní a dobře připravení. Co nám přináší? No přeci levnější 

energie. Po chvíli v jejich společnosti nám jde hlava kolem a uvěříme, 

že kilowatu elektřiny nebo kubík plynu budeme mít za hubičku. 

Podepisujeme smlouvu, jsme obě strany spokojeny. Bohužel ta naše jen 

do prvního vyúčtování.  

Pátou podskupinu pak tvoří podvodníci, kteří sebejistě zazvoní a sdělí 

nám, že jejich příbuzný si objednal náhradní díly na auto, kotel, prostě 

na co si jen vzpomenete. Hrozně spěchají a potřebují peníze, které jim váš 

příbuzný slíbil. No a opět naše peníze putují do kapes podvodníků.  

Bohužel ještě nevymizela ani lest s výkupem starého železa, peří nebo 

výkupu slepic. I tyto případy nám kriminalistům a podvedeným nejsou 

cizí. 

Jak se bránit této velké skupině podvodníků? Prostě neotvírat, nepouštět 

je k nám domů. Myslet na to, že dnes nám nikdo ze žádného úřadu nebo 

jiné instituce nepřinese peníze v hotovosti. Naučit se říkat „NE, NECHCI, 

NEMÁM ZÁJEM!“ A když budou neodbytní, klidně jim řekněme, 

že zavoláme policii. Já vím, teď si řeknete, určitě se policie bude zabývat 

takovou prkotinou. Ale věřte, že bude. Těch podvedených seniorů bylo 

v loňském roce v našem kraji několik desítek a škody, které jim vznikly, 

se vyšplhaly do miliónových částek.  Nejde ovšem jen o materiální škodu, 

ale i duševní, vždyť nás někdo podvedl, kradl, připravil o jistotu našeho 

domova. Tato škoda se nedá napravit, tu si neseme dál. 

 

http://www.lubnik.cz/
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Druhá základní skupina podvodníků se skrývá na telefonních linkách nebo 

internetu. S těmito skrytými nástrahami máme každý z nás své 

zkušenosti. Prostě nám někdo zavolá a milý hlas nás požádá o chvilku 

našeho času a pak začne monolog na výborný produkt, který za každou 

cenu musíte mít doma. Zde ale nastává úskalí. Stačí odpovědět 

na nějakou otázku „ano“ a aniž, by nás napadlo, tak jsme uzavřeli tak 

zvaně distanční smlouvu. Což znamená, že máme 14 dní na to podat 

písemnou výpověď. Jenže tuto informaci nám ten milý hlas v telefonu 

neřekne.  

Další nástraha po telefonu číhá v podobě výhodného uzavření smlouvy 

na dodávky elektřiny nebo plynu, kdy nějaká „aukční společnost“ nám 

nabídne, že za nás a pro nás vysoutěží nejlevnější dodávky energií. Opět 

se jedná o distanční smlouvu podle občanského zákoníku, kdy máme 

14 dní na odstoupení. Jedině, kdo něco vysoutěží je tato společnost, a to 

pokutu, která nás přijde až na 16 000,-Kč, když nesplníme podmínky 

ze smlouvy. Jak se bránit? Docela jednoduše, je však nutné na to myslet. 

V klidu domova telefon zavěsit a s nikým se nebavit nebo říci, že si 

nepřejete, aby váš hovor byl monitorován. V tomto případě milý hlas 

na druhém konci je povinen hovor s námi ukončit. 

Do této skupiny podvodníků patří i ti, kteří se nám v telefonu, převážně 

na pevných telefonních linkách, představují jako naši milí a strašně 

nešťastní vnuci, nebo další příbuzní, kteří jsou v tak svízelné situaci, že si 

od nás potřebují půjčit všechny naše peníze. Slibují, že druhý den vše 

vrátí. Která milující babička nebo dědeček by nechali svého „vnoučka“  

http://www.lubnik.cz/
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v nesnázích? Asi málokdo z nás. No a vidíte, peníze opět mizí v kapsách 

podvodníků. A jak se bránit? Prostě nevěřit a ověřit, zda skutečný vnouček 

je v pořádku. Věřte, že je a vaše peníze nepotřebuje. 

Asi se ptáte, jak přišli na naše telefonní čísla, a to jak na pevné linky nebo 

mobilní telefony. Odpověď je nasnadě. Všechny telefonní čísla na pevné 

linky najdete na www.1188.cz a k vyhledání stačí jakékoliv křestní jméno. 

Nebo už jste si někdy něco objednávali? Také asi ano. A chtěli po vás 

telefonní číslo a souhlas s obchodními podmínkami. Nevím, jestli někdo 

z nás objednávajících, si tyto podmínky přečetl. Ta malá písmenka se fakt 

špatně čtou a navíc my to vytoužené zboží chceme mít doma. Bez 

zaškrtnutého souhlasu s obchodními podmínkami zboží nelze objednat. 

V těch podmínkách je zakuklen náš souhlas se zpracováním našich 

osobních údajů, což znamená, že je taková firma klidně prodá dál.  Ještě 

jedna poznámka. Pokud si objednáte z pohodlí domova zboží a firma chce 

platbu předem, raději si řekněte, že o zboží až tak moc nestojíte. Může se 

stát, že zboží nepřijde, firma nebude reagovat na reklamace a vy jste zase 

bez peněz. 

V poslední době na internetu se objevují zahraniční vojáci, kteří jsou 

v misích a strašně touží žít s některou z žen u nás. Má to ale háček, 

potřebuje poslat balíček, ale k tomu je nutné poslat bance peníze. Teď se 

čtenáři jistě smějí, jak někdo takhle může naletět. A věřte, naletěly a stálo 

je to statisíce. Zajímavé na tom všem je, že tento voják ze zámoří umí 

bezvadně česky. Co k tomu dodat. 

 

http://www.lubnik.cz/
http://www.1188.cz/
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Nástrah, jak nás připravit o naše peníze, jak vidíte, na nás číhá plno. Stačí 

být opravdu obezřetnými, vše si ověřit a myslet na staré české přísloví, 

kdo rychle dává, dvakrát dává. Pokud se vám něco z uvedeného stane, 

nebojte se na nás policisty obrátit. Naším, a vlastně hlavně vaším zájmem 

je, nedát šanci podvodníkům, aby nás napálili a připravili o naše úspory.   

A co na závěr? Chtěla bych požádat děti našich babiček a dědečků, 

nezlobte se na ně, že přišli o peníze. Buďte jim v této chvíli oporou, 

opravdu se v této situaci necítí dobře. Možná by stálo zato si vzpomenout 

na naše mládí, kdy nás naše rodiče v našich problémech často podrželi.  

 

kpt. Mgr. Hana Kvasničková 

 

 

foto: R. Karlová foto: Policie ČR 
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NOVÁ CEDULE PŘED LUBNÍKEM OZNAČUJÍCÍ HRANICI ČECH 

A MORAVY 

Na jaře 2020 vyvolala 

iniciativa skupiny 

historiků diskuzi v rámci 

Pardubického kraje, kdy 

vyznačila na dvou 

silnicích 1. třídy hranici 

Čech a Moravy čarou na 

vozovce. Případ tehdy 

řešila Policie ČR. Byli označeni za podezřelé ze spáchání trestného činu 

(přečinu poškozování cizí věci), později překvalifikováno jako přestupek. 

Hejtman kraje pan Netolický se za účasti Ředitelství silnic a dálnic pro 

Pardubický kraj s historiky sešel a dohodli se, že na šesti místech u silnic 

1. třídy a dvou místech u silnic 2. třídy budou umístěny hnědé tabule 

upozorňující na turistickou zajímavost s názvem „Historická hranice Čech 

a Moravy“.   

Jedna z cedulí byla nainstalována před Lubníkem v katastrálním území 

obce Sázavy. Obec Lubník historicky patřila na Moravu. V roce 1949, kdy 

se měnilo územní členění státu, bylo celé území Československé republiky 

rozděleno na 19 krajů a každý kraj na okresy. Tehdy byla obec Lubník, 

dříve spadající pod Okresní národní výbor v Zábřehu a tudíž patřící 

na Moravu, přiřazena k Okresnímu národnímu výboru v Lanškrouně  

 

foto: iDnes 

http://www.lubnik.cz/
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a stala se součástí Čech. Tuto skutečnost potvrzuje hraniční kámen 

na okraji lesa, vyznačující původní zemskou hranici.  

Česko-moravská hranice je 

historickou, v aktuální 

praxi nepoužívanou, 

hranicí mezi zeměmi Čechy 

a Morava. Podle některých 

historiků byla původní 

hranice snad povědomě, 

snad záměrně, vytyčena podle rozvodí řek. Hranice mezi Čechami 

a Moravou byla značena hraničními kameny. Po celé délce historické 

hranice je jich veliké množství. Hraniční objekty představují unikátní  

foto: M. P. Totušek 

foto: Mapy Seznam 
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historickou památku a v některých případech i umělecky velmi hodnotná 

díla. Bohužel nejsou ze strany veřejné moci chráněny. Případy 

poškozování podnítily nadšence, aby o hraniční kameny začali pečovat. 

Objevují se iniciativy za označování hraničních přechodů, pořádají se 

vlastivědné výlety k hranici. Výzkumníci podrobně mapují rozložení 

hraničníků a zaznamenávají je do speciálních databází. Nejznámějšími 

hraničními kameny jsou památkově chráněné jihlavské pylony od sochaře 

Viktora Václava Morávska nebo turisticky navštěvované sousoší českého 

lva a moravské orlice na břehu Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou 

od místního sochaře Michala Olšiaka.  

R. Karlová 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Facebook „Martin Netolický“, bakalářská práce „Naučno-výchovná stezka pro děti 

a školní mládež“ od Kateřina Langhamerové, www.zpravyzmoravy.cz, www.denik.cz, 

Wikipedie 

 HISTORICKÁ HRANICE ČECH A MORAVY 

foto: Výletník.cz 
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http://www.zpravyzmoravy.cz/
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  ZE ŽIVOTA OBCE 

 

HASIČSKÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

S prázdninami jsme se v Lubníku rozloučili 22. srpna 2020 hasičským 

sportem a posezením u dobrého jídla a pití. Celý program si pro Vás 

připravili členové SDH Lubník a TJ Sokol Lubník.  

Eliška Čapková 

foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 

http://www.lubnik.cz/
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foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 
foto: E. Čapková 
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foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 
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foto: E. Čapková foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 
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  KLUB DŮCHODCŮ 

 

LETNÍ POSEZENÍ NA HŘIŠTI  

Ve čtvrtek 13.8.2020 jsme se sešli s tatenickými seniory u nás na hřišti. 

I přes velké vedro naši muži opékali obětavě špekáčky a topinky 

s vynikající pomazánkou, nechybělo také kafíčko s výbornými domácími 

koláčky. TJ Sokol nám zapůjčil svoji buňku i s obsluhou, hasiči pak stoly 

i lavice, ale také pan Roman Kyselo nám připravil prostory na hřišti k naší 

naprosté spokojenosti. 

Děkujeme všem, kteří se 

postarali, aby se vydařilo 

toto setkání. S tatenickými 

je nám hezky. Dokonce k 

nám přivezli i kytaristku a 

harmonikáře. Rádi jsme si 

společně zazpívali, 

špekáčky měly říz, a proto 

chutnalo i pivo a víno. 

Rozloučili jsme se s 

pocitem, že se odpoledne 

vydařilo a že se všem líbilo. 

Těšíme se na další setkání s 

milými seniory z Tatenice. 

Jaroslava Fischerová 

 

 

foto: M. Janská 

http://www.lubnik.cz/
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foto: M. Janská 
foto: M. Janská 

foto: M. Janská foto: M. Janská 
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  KLUB DŮCHODCŮ 

 

CESTA ZA PERUÁNSKÝMI ŠAMANY A HOMEOPATIE 

Po delší době jsme se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu dne 

8.9.2020, abychom si popovídali a přivítali mezi námi lektorku 

homeopatické medicíny paní Zdeňku Klicperovou. kterou všichni známe, 

jelikož pochází z Lubníka. Po uvítání jsme vzpomněli na bývalé členy 

našeho klubu – Ing. Josefa Škaroupku a paní Hanu Kristkovou, kteří již 

nejsou mezi námi. Vzpomínali 

jsme i na maminku paní Zdeňky, 

která byla dlouholetou 

ředitelkou mateřské školy v 

Lubníku. Pak nám již Zdeňka 

povídala o své cestě do Peru za 

tamními šamany, kteří léčí zdejší 

indiány pomocí bylinek. Potom 

nás seznámila s léčením nemocí 

pomocí homeopatik a bylin, 

kterému se věnuje. Přednáška 

byla velice zajímavá a pro nás 

inspirující. Po rušné diskuzi jsme 

se rozloučili a těšíme se na příští 

společný výlet do Neratova 

17. září. 

Emilie Tomanová 

 

foto: M. Janská 

http://www.lubnik.cz/
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  INZERCE 
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CO NÁS ČEKÁ   
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Vzhledem k vývoji epidemiologických opatření bude 

v říjnu zrušena tradiční beseda obecního úřadu 

s důchodci. O náhradním termínu budete informováni.  
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