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Poplatky za komunální odpad 
 Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 580 Kč za osobu, od poplatku jsou 
osvobozeny osoby dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018. V případě požadavku 
osvobození třetího dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození, a 
to u všech nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu, a poplatník u nich žádá 
osvobození od poplatku. Přiznání k poplatku pro rok 2019 obdržíte poštou nebo je ke 
stažení na adrese www.lubna.cz/formulare-ou/.  
 Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2019. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1340 + číslo popisné. 
 Poplatek za sms – rozhlas: 120 Kč za jedno telefonní číslo pro období duben 2019  
- březen 2020, splatnost poplatku je 1. 3. - 31. 3. 2019. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné. Pokud sms – rozhlas ještě 
nevyužíváte, stačí vyplnit v kanceláři OÚ registrační formulář. 
 Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců 
věku. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2019. Každou skutečnost, která má vliv na 
výši poplatku, např. úmrtí psa, je poplatník povinen oznámit do 15 dnů. Při platbě 
převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné. Po 
zaplacení poplatku za psa obdržíte zdarma v kanceláři obecního úřadu sadu plastových 
sáčků na psí exkrementy. 
 Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou. Děkujeme. 
 Poplatky můžete v hotovosti zaplatit v kanceláři obecního úřadu od 18. března do 
1. dubna 2019. 
 

               OÚ Lubná  
 

 
Sdělení - likvidace odpadních vod 
 Sdělujeme občanům obce, kteří vlastní septiky a bezodtokové jímky, že odpadní vody lze 
likvidovat na ČOV v Poličce – vedoucí provozu D. Flídr – tel. 602 356 466. 
 V případě likvidace odpadních vod ze septiku vyplníte objednávkový formulář, který si 
vyzvednete v kanceláři OÚ Lubná a vyplníte. Poté kontaktujete ZOD Lubná - agronom R. 
Zavoral – 737 601 295 za účelem dopravy. Zemědělskému družstvu uhradíte náklady za 
dopravu a VHOSu, a.s. uhradíte náklady za likvidaci odpadních vod. 
 V případě likvidace odpadních vod z bezodtokové jímky je nutné nejprve kontaktovat 
vedoucího provozu ČOV Polička D. Flídra, doložit kolaudační rozhodnutí nebo obdobný doklad, 
že se jedná o bezodtokovou jímku a uzavřít písemnou smlouvu s VHOS, a.s. Poté si 
vyzvednete objednávkový formulář v kanceláři OÚ Lubná, který vyplníte a objednáte dopravu 
v ZOD Lubná - agronom R. Zavoral – 737 601 295. Uhrazení nákladů je totožné jako u septiků. 
 
Současná cenová kalkulace za likvidaci odpadních vod u VHOS, a.s. - ČOV provoz Polička:  
 septik za 1 m3 - 310,00 Kč + DPH  
 bezodtoková jímka za 1 m3 - 44,28 Kč + DPH 
 doprava ZOD Lubná - cca 800 Kč / fekál + DPH. 
 
 Vzhledem k novele zákona o vodách upozorňujeme občany, že ZOD Lubná nebude 
vyvážet odpadní vody na pozemky. 
 
        Josef Chadima                         Ing. Jaromír Klusoň 
      starosta obce         předseda družstva 
 

 
 

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 13. 12. 2018 
ZO schvaluje: 
− Plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 11. 2018. 
− Darovací smlouvy pro Město Litomyšl, Městskou knihovnu ve Svitavách a K. Trávničkovou. 
− Příspěvek pro svazek obcí AZASS Polička, Sbor dobrovolných hasičů Lubná a COOP 

Lubná. 
− Dohodu o poskytnutí příspěvku pro Základní školu Lubná – Sebranice a Mateřskou školu 

Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2019 ve výši 300 000 Kč od každé 
obce. 

− Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 6/2018/ZO. 
− Rozpočtové provizorium na rok 2019 pro obec Lubná. 
− Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s tím, že poplatek za komunální odpad je ve výši 580 Kč za osobu a kalendářní rok a 580 Kč 
za objekt  k individuální rekreaci - byt, rodinný dům - ve kterém není hlášena osoba 
k trvalému pobytu. 

− Cenu vodného ve výši 35,00 Kč/m3 s DPH a stočného 46,00 Kč/m3 s DPH na rok 2019. 
− Člena školské rady za zřizovatele (obec Lubná) pro základní školu člena rady obce  

Ing. P. Jiráně od 1. 1. 2019. 
ZO bere na vědomí:  
− Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 1/2018/ZO.  
− Plán inventur obce Lubná k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. 
ZO zamítá: 
− Vypracování kompletní komunitní strategie externí firmou pro základní školu.  
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 16. 1. 2019 
RO schvaluje: 
− Rozpočtové opatření v příjmových a výdajových položkách.  
− Plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 12. 2018. 
− Nové zástěny místo stávající poškozené zástěny do mateřské školy. 
− Pronájem obecního bytu pro M. Klusoně a pronájem bytu v DPS pro A. Krejčovou. 
− Navýšení cen za poskytované služby obce Lubná. 
− Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a 

smlouvu nájemní č. „budoucího obtíženého“: 1/2019 – Bo, č. „budoucího oprávněného“: 
24/2018. Smluvní strany: Lesy České republiky, s. p., a obec Lubná. K II. etapě opravy sítě 
NN a veřejného osvětlení v katastru obce z důvodu výkopu a instalace veřejného osvětlení. 

− Zápis příspěvkové organizace – základní školy do obchodního rejstříku dle §27 odst. 10 
zákona o rozpočtových pravidlech. 

− Ozvučení kaple sv. Anny. 
− Kalkulace obědů na rok 2019 ve školní jídelně Lubná a Sebranice. 
RO bere na vědomí: 
− Žádosti o pronájem obecních bytů a bytů v DPS. 
− Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Poříčí u Litomyšle. 
− Zprávu o inventarizaci majetku k 31. 12. 2018. 
− Pohledávky po splatnosti. 
− Termín sčítání zvěře, který byl stanoven na 2. 3. 2019. 
− Výsledné hodnocení kvality pitné vody v mateřské škole. 
− Změnu protipovodňového plánu obce Lubná. 
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Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2018 
 Narodilo se 10 občánků, zemřelo 14 občanů, bylo přihlášeno 12 občanů, odhlásilo se  
11 občanů. K 1. 1. 2018 měla obec 968 obyvatel, 31. 12. 2018 - 965 obyvatel. 
  V roce 2018 se narodili: 
Julie Boštíková, Sára Červová, Amálie Kalánková, Eliška Flídrová, Matyáš Flídr,  
Bára Boušková, Veronika Taberyová, Ondřej Sýkora, Kristian Zavoral. 
 V roce 2018 se přistěhovali: 
Veronika Taberyová, Vladimír Stříteský, Vlastimil Groulík, Monika Zavoralová, Josef Kadidlo, 
Božena Kadidlová, Zdeněk Vandas, Dominik Drašar, Jaroslav Vavřín. 
  V roce 2018 zemřeli: 
Ludvík Buben, Josef Klusoň, Jan Klusoň, Antonín Flach, Anna Šimková, Karel Pajchl,  
Petr Stříteský, Josef Chadima, Libuše Doubková, Jana Kumpoštová, Josef Kadidlo,  
Josef Chadima, Milada Sopoušková, Josef Vomáčka. 

Josef Chadima, starosta 
 

Vážení občané, 
 měli jsme možnost prožít krásné zimní období s bohatou sněhovou nadílkou, která nám 
není dopřána každý rok. Sníh pro nás vytvořil optimální podmínky k zimním radovánkám a 
současně doplnil vláhový deficit z uplynulého roku. S blížícím se jarem nás sluníčko svými 
paprsky vyzývá k jarním procházkám a úklidu. Ještě než začnete s pracemi na svých 
zahrádkách, dovolte mi, abych Vám několika řádky připomenul realizované akce v uplynulém 
období. 
 

Vánoční koledování mateřské školy 
 Před vánočními svátky 
navštívily děti z mateřské školy 
společně s paní učitelkou  
I. Rensovou a P. Kučerou 
obecní úřad, aby 
zaměstnancům zazpívaly 
koledy, a navodily tak 
příjemnou předvánoční 
atmosféru. 

     
     

   
 
 
 
 

Koleda u pana starosty 
 
Silvestrovský ohňostroj 
 V pondělí 31. prosince 2018 v 18 hodin jsme se sešli před obecním úřadem, abychom se 
rozloučili se starým rokem. Úvodní slovo patřilo starostovi obce Josefu Chadimovi, který popřál 
všem přítomným hodně zdraví a vše dobré do nového roku 2019. Silvestrovský ohňostroj pro 
nás připravila firma Širokodolská, s.r.o., a ozvučení zabezpečili manželé Kovářovi.  Odpálení 
ohňostroje provedl pan J. Havel pod odborným dohledem paní M. Jílkové. Za doprovodu hudby 
jsme mohli zhlédnout římské svíce, krásné vějíře, fontány i kulové pumy a mnoho dalších 
světlic, které ozařovaly nebe několik minut. Již tradičně se přišly podívat desítky občanů z naší i 
okolních obcí. Na zahřátí podávali zastupitelé výbornou silvestrovskou polévku, kterou 
připravila paní M. Renzová s rodinou a švagrem Karlem z Pohořelic.  Lubenské ženy nabídly 
občanům hřejivý svařák. Všem, kteří se podíleli na této akci, upřímně děkuji. Náklady na 
ohňostroj včetně ozvučení dosáhly částky 35 000 Kč a byly hrazeny z dobrovolného vstupného 
z Vánoční výstavy ve výši 12 552 Kč, dále od anonymních dárců a z rozpočtu obce. Ohňostroj 
si připomeňme očima našich fotografů - pana J. Kopeckého, H. Schmauze a  
M. Lehockého.   
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Davy návštěvníku zhlédly silvestrovský ohňostroj        Starosta obce popřál všem přítomným 

 
Silvestrovská polévka a svařák zahřály všechny přítomné 

Foto J. Kopecký 
 

 
Silvestrovský ohňostroj – pohled od požární nádrže 

Foto M. Lehocký 



 5

 
Silvestrovský ohňostroj pohledem H. Schmauze 

 
Zastupitelé při výdeji polévky a zázemí na OÚ Lubná 

Foto H. Schmauz 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koledníci před obecním úřadem 
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Tříkrálová sbírka 
 V sobotu 5. ledna 2019 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity 
Polička. I v letošním roce se o její zabezpečení postarali zaměstnanci obce, místní občané a 
děti ze základní školy. Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily naše 
domácnosti. Po ukončení sbírky bylo pro všechny koledníky připraveno teplé občerstvení  
v DPS Lubná. Celkový výtěžek z této sbírky v obci Lubná činil 38 650,- Kč. Děkuji vedoucím 
skupinek paní M. Boštíkové, M. Chadimové, V. Zavoralové a K. Čermákové, žákům základní 
školy, paní M. Boštíkové, zaměstnancům a občanům obce, za zajištění sbírky a občerstvení 
pro koledníky.  

 
Skupinky koledníků při obchůzce v naší obci 

 

 
Společné setkání zástupců obce, fary a školy 
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Gratulace paní ředitelce         Společná fotografie v místní škole 

 

 Začátkem měsíce ledna 2019 se uskutečnilo na Obecním úřadě v Lubné společné setkání 
zástupců obce a místní školy s kněžími ze sebranické farnosti, s  P. Josefem Kopeckým,  
P. Ladislavem Kozubíkem a s P. Petrem Zelinkou. Pozvání přijali též H. Schmauz z Vídně. Po 
přátelské besedě jsme byli pozvání ředitelkou školy, Mgr. Jitkou Kučerovou, do školy na 
společný oběd. Při této příležitosti jsme paní ředitelce popřáli k jejímu životnímu jubileu. Po 
chutném obědě jsme se shodli, že v těchto setkáních budeme i nadále pokračovat. 
 
 

Nejúspěšnější sportovci regionu Svitavska 
 Tylův dům v Poličce hostil 22. ledna 2019 
tradiční předávání cen ankety Nejúspěšnější 
sportovec regionu Svitavska za rok 2018. 
V kategorii Mimořádný výkon porotci ocenili 
Farmtec Team – Janu Brydlovou a Patrika 
Tmeje, kteří se stali vítězi v extrémních 
horských bězích Rock Point – Horská výzva. 
Jedná se o pět závodů v pěti českých pohořích 
(Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky a 
Krkonoše) na tratích dlouhých cca 60 až 70 
km. Jana a Patrik soutěžili v kategorii MIX, kde 
v celém seriálu zvítězili. V absolutním pořadí 
všech  kategorií – muži, ženy, mix - se  umístili       
na krásném 3. místě.  

               Jana Brydlová a Patrik Tmej                       

Pohoří Čas
Umístění 

absolutně

Umístění 

v kategorii 

MIX

Beskydy 62,4 km 2 633 m 2 633 m 8:03 13. místo 2. místo

Krušné hory 68,0 km 2 000 m 2 000 m 8:14 4. místo 2. místo

Šumava 69,0 km 2 400 m 2 400 m 8:23 7. místo 1. místo

Jeseníky 64,0 km 2 699 m 2 699 m 8:28 8. místo 4. místo

Krkonoše

CELKEM 263,4 km 9 732 m 9 732 m 33:08 3. místo 1. místo

Rock Point – Horská výzva  2018

FARMTEC TEAM  - Jana BRYDLOVÁ a Patrik TMEJ 

Závod byl cca 1 hodinu před startem zrušen z povětrnostních důvodů

Délka 

tratě
Stoupání Klesání
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 Milá Jano a Patriku, touto cestou Vám blahopřejeme k vítězství i k obdrženému 
ocenění. Do dalších závodů Vám přejeme hodně štěstí a vytrvalosti, pevné zdraví a 
kvalitní zázemí.  
 
Přednáška T. Kašpara 
 Poslední lednovou neděli se uskutečnila v kinosále v Lubné přednáška T. Kašpara „Jak 
nedostat rakovinu“. Přednášku nám zajistil spolek Lubenská šťopička ve spolupráci s obcí 
Lubná. Pan T. Kašpar je autorem bestsellerů „ Nespěchejte do rakve“, „Krutá hra o Tvé zdraví“ 
a „Umíráme na objednávku“ současně je lovcem faktů a detektivem pravdy o zdraví. Jeho 
přednáška patřila všem, kteří si uvědomili, že za své zdraví jsou zodpovědní především oni 
sami a nyní hledají cestu. Všem, kteří nechtějí čekat na propuknutí nemoci a teprve potom 
hledat řešení, ale kteří se chtějí nemocem vyhnout. Dík patří manželům Kašparovým, že vážili 
cestu k nám do Lubné i za informace, které nám na přednášce předali. Na podzim tohoto roku 
se budeme těšit na další pokračování.  

 
Přednáška T. Kašpara v kinosále Lubná 

 
Společná fotografie a prodej knih a produktů 

 
Březinská 50 
 Vážení příznivci turistiky, v sobotu 6. července 2019 se uskuteční 5. ročník Březinské  
50 – BŘEPY. Start závodu se uskuteční v 8.00 hod. od budovy bývalé základní školy na 
Březinách. Závod vede krásami naší Vysočiny – Lucký vrch, Čachnov, Karlštejn, Čtyři palice, 
Devět skal, Lisovská a Malinská skála, Milovy, Buchtův kopec a Březiny.  Pokud si na celých  
50 km netroufnete, trasu lze po 35 km zkrátit a sejít do Březin. Trať vede po značených 
turistických cestách, po cestě jsou tři občerstvovací stanice, povinnou výbavou každého 
účastníka je mobilní telefon a kontrolní karta, kterou obdržíte při prezenci. V ceně startovného 
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jsou občerstvovací stanice, polévka, sprcha, úschovna zavazadel v cíli a tričko s logem závodu. 
Startovné činí 350 Kč a musí být uhrazeno do 6. 7. 2019. Registrovat se můžete od  
1. 4. do 31. 5. 2019 na emailu brezinska50@seznam.cz. Do emailu uveďte jméno, příjmení, rok 
narození, mobilní číslo Vašeho telefonu v době závodu a velikost unisex trika. Lubeňáci, 
Sebraňáci a Širočáci, přihlaste se a přijďte podpořit účastníky závodu! 

 
Březinská padesátka v roce 2017 

 
Lubeňáci v litomyšlského bazénu 
 Od listopadu 2018 do března 2019 jsme společně navštěvovali krytý plavecký bazén 
v Litomyšli. Všichni účastníci mohli jednou měsíčně po dobu 1,5 hod. vyzkoušet příjemně 

teplou vodu v bazénu, velkou vířivku, rychlý 
tobogán a páru. Celkem se této zdařilé akce 
zúčastnilo v průměru 80 osob na jeden 
vstup. Pro velký zájem se bude plavání 
v krytém bazénu opakovat na podzim 
letošního roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Účastníci koupání v krytém litomyšlském bazénu 

 



 10 

 

 
Naše mladé rodiny se svými dětmi v malém bazénu 

 

 
Naše obec pohledem H. Schmauze 
 Dlouhá léta do naší obce pravidelně o prázdninách přijíždí manželé Schmauzovi z Vídně, 
aby si u nás odpočinuli a nabrali nové síly do dalšího období. Není divu, vždyť se u nás 
narodila paní učitelka Viluška Schmauzová. Mnozí z Vás si ji pamatujete ze školy i z divadla, 
které tak ráda hrála. Její manžel Hans by se už za ta léta mohl stát, rodilým lubeňákem. Naši 
obec i místní občany má velmi rád a vždy se k nám těší. Jeho velkým koníčkem je 
fotografování. A to jak kulturních akcí, objektů, tak i přírody. Dovolte mi tedy, abych tímto 
číslem otevřel foto okénko skromného, milého a sympatického pana Hanse Schmauze.  
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Masopustní rej v Lubné 
 V pátek 1. března 2019 se uskutečnil Masopustní rej v naší obci. Uspořádali ho Lubenské 
matky ve spolupráci s obcí. Masopustní průvod byl zahájen u kaple sv. Anny na Malé straně 
v Lubné, kde starosta obce udělil maškarám starostenské fašaňkové právo. Maškary slíbily, že 
se budou, slušně chovati, žen, panen a dívek nebudou tuze škádliti a pánům a sousedům na 
majetku ujmu činiti. Průvod šel od kaple k pohostinství Huntovna, kde jsme se zastavili a 
občerstvili. Do kroku nám zahrál a zazpíval pan J. Večeře ze Sebranic. Pro masky a účastníky 
průvodu paní A. Taberyová usmažila koblihy, o malé teplé občerstvení se postarala obec. 
 
 

Společný průvod a masky 
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Jaroušek a mistr Šplíchal v akci 

 
 
 
 
 
 

 

Jaroušek Flídr spolu s paní A. Pohorskou 
zahráli všem přítomným hru „Hurvínkovo 
dobré vychování“. Jára dále pokračoval 
vyprávěním vánočního příběhu od spisovatele 
F. Nepila „Vánoce a my“ a přidal i pár veselých 
vtipů. Touto cestou děkuji mistru J. Šplíchalovi, 
všem lubenským a sebranickým maskám, 
které nás přišly podpořit, i všem ostatním 
účastníkům a dětem. Největší poděkování 
patří paní A. Pohorské, která vše 
zorganizovala a zabezpečila. 
 

 
Spokojení účastníci masopustu 
 
 
Opravy v DPS Lubná 
 Během měsíce února jsme realizovali v pečovatelském domě Lubná čp. 17 opravu vlhkého 
zdiva, včetně nanesení sanačních omítek a výmalbu chodeb a přilehlých prostor. Opravu 
provedl pan V. Vomáčka se svým kolegou a výmalbu malíři z Dolního Újezda. Ještě jednou jim 
děkuji za kvalitně odvedenou práci. 

 
Oprava omítek na chodbě v DPS Lubná 
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Výmalba chodeb a společných prostor 

 
Milí čtenáři, 
 blíží se nám čas, kdy budeme slavit Velikonoce. Přeji Vám klidné, radostné a 
požehnané velikonoční svátky, hodně sluníčka a energie do Vašich srdcí.   
                              Josef Chadima, starosta obce 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Okresní kolo dějepisné olympiády 
 Ve středu 16. ledna se Pavel Jána a Aneta Renzová vydali do Svitav na okresní kolo 
dějepisné olympiády. Oba dva si nejlépe vedli v kole školním, které se konalo v listopadu 
loňského roku. Téma letošní soutěže znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty 
jako tepny civilizace“. Studijní látka zahrnovala rozsáhlé historické období, a proto nebylo 
nikterak snadné se jím probrat.  Ve velké konkurenci si Pavel s Anetou poradili velmi dobře, ale 
na vítězství to nestačilo. Přesto jim gratulujeme. 

         Mgr. Leona Plešingerová 
 

Divadlo Slunečnice 
V úterý 29. ledna dostali žáci 4. – 9. třídy předčasný dárek za vysvědčení. Zhlédli hudební 

pořad brněnského divadla Slunečnice, jehož cílem bylo 
diváky nejen pobavit, ale i upozornit na současnou 
obrovskou závislost lidí na virtuálním světě sociálních sítí. 
Po dobu dvou hodin se opravdu nikdo nenudil. Jediný 
herec a zpěvák na jevišti, Kristián Šebek, dokázal děti i 
pedagogy zaujmout strhujícím vyprávěním příběhů, 
zajímavým výběrem hudby, zpěvem, svým vystupováním i 
zapojením dětí do programu. One Man Show s názvem 
„Live to Tell“ se mimořádně vydařila a všemi byla 
ohodnocena velmi kladně. 

        
 Mgr. Leona Plešingerová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristián Šebek, jediný účinkující na jevišti,  
dokázal zaujmout všechny diváky 
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Hurá na fotbal! 
 Již půl roku probíhá na naší škole fotbalový kroužek určený pro žáky první a druhé třídy. 
Chlapci se scházejí každé úterý po obědě, kdy si na hodinku odskočí z družiny buď na 
fotbalové hřiště, nebo na sál kulturního domu si zadovádět s míčem. Cílem kroužku je naučit 
děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako 
zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Nejdůležitější ale je, že na kroužku 
vždy panuje dobrá nálada a chlapci se na něj každý týden moc těší. 

Mgr. Jindřich Novotný 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pavel Šprojcar, Petr Šprojcar, Patrik Novotný, Filip Svoboda, Václav Leksa, Tomáš Kysilka,  
Matyáš Blažek, Dominik Novotný, Patrik Pohorský, Radim Renza, Marek Mokrejš 

 
 

Technohrátky 
 Ve středu 16. ledna navštívili žáci osmé třídy Střední školu zahradnickou a technickou 
v Litomyšli. Během exkurze se zajímavou formou seznámili s učebními obory chovatel, 
zahradník, mechanizace a služby, scénická a výtvarná tvorba. Soutěžili také v aranžování 
dekorace, návrhu zahrady, výtvarném tvoření, výměně kol osobního automobilu, poznávali 
cizokrajná zvířata, přesunovali předmět jeřábem. 

 
Práce s jeřábem                                                                   Vítězný tým 
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 Na závěr exkurze proběhla vědomostní soutěž, ve které osmáci obsadili první místo. Do 
Lubné si přivezli dort a mnoho hezkých zážitků. I když do této školy nastoupí jen několik žáků, 
přinesla exkurze všem žákům nové poznatky o zajímavých učebních oborech. 

       Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce) 
 

Modernizace na 2. stupni 
 V průběhu minulého týdne se na 2. stupni pilně pracovalo a do učeben 8. a 9. třídy byly 
instalovány zbrusu nové tabule a dataprojektory, které umožňují učitelům prezentaci 
elektronických materiálů a příprav na vyučovací hodiny. V rámci nezbytných příprav na instalaci 
zařízení byly obě učebny rovněž nově vymalovány, přičemž největší podíl na rychlém průběhu 
prací měla jednoznačně naše šikovná školnice Ludmila Jánová. 
 V blízké době bychom se chtěli v podobném duchu zaměřit na jazykovou učebnu, kam 
plánujeme umístit další moderní interaktivní dataprojektor. 

Mgr. Jindřich Novotný 

 
Nová tabule a dataprojektor 

 

Sjezdovka u chaty – to byl luxus! 
 Ve dnech 17. ─ 22. února 2019 proběhl lyžařský výcvikový zájezd žáků 7. třídy a vybraných 
žáků 8. a 9. třídy naší školy. Kurz byl zorganizován již podruhé v lyžařském areálu Deštné v 
Orlických horách v útulném penzionu Sport, ze kterého to byl jen skok na chutnou stravu do 
hotelu Orlice a krok na krásnou sjezdovku Zákoutí. Zkrátka byly vytvořeny ideální podmínky pro 
výuku lyžování. 
 Instruktoři Mgr. Ilona Břeňová, Mgr. Zdeněk Přiklopil a Mgr. Jindřich Novotný pracovali s 
žáky rozdělenými do tří družstev podle výkonnosti. Začátečníci a mírně pokročilí si v rámci 
dopoledních a odpoledních programů postupně osvojovali a rozvíjeli základy lyžařských 
dovedností, družstvo pokročilých lyžařů zdokonalovalo svoji techniku jízdy a na výborně 
upravených sjezdovkách se seznamovalo se současnými trendy moderního lyžování. Na 
praktickou výuku navazoval večerní program, v němž žáci načerpali základní poznatky z oblastí 
teorie i historie lyžování, lyžařské výzbroje a výstroje nebo možných rizik spojených s pobytem 
v horách. 
 I v časově nabitém rozvrhu se našla chvilka na zábavu nebo zmrzlinový pohár a poslední 
večer, kdy proběhlo slavnostní vyhodnocení kurzu, si žáci s chutí zasoutěžili při veselém kvízu 
o ceny ve stylu populární soutěže „Riskuj!“. 
 Je třeba vyzdvihnout příkladné nasazení, vytrvalost, chuť učit se novým dovednostem a 
radost z pohybu, která byla průvodním atributem celého pobytu. Celý lyžařský kurz se nesl ve 
sportovním duchu a pozitivní atmosféře, kterou neotupila ani stoupající únava v jeho závěru a 
mnozí účastníci se již teď těší na příští zimu, až si se školou společně opět vyjedou na hory. 

Mgr. Jindřich Novotný 
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Lyžařský výcvik v Deštném v Orlických horách 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 
 Předčtenářská gramotnost je období, než se dítě naučí číst a psát. Předškolní období je 
nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jeho dovedností utváří i vztah ke čtení a 

vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá 
činnost pro budoucí učení. I v naší mateřské 
škole podporujeme děti v dovednostech, které 
vedou k nácviku čtení. Pozornost věnujeme 
práci s knihou, rozvíjení grafomotoriky, 
sluchové a zrakové diferenciaci, fantazii, 
myšlení, řeči, komunikačním dovednostem, 
procvičujeme paměť, pozornost, ale i 
porozumění textu. 
 V průběhu roku nás proto v MŠ navštěvuje 
divadlo Jojo se svými divadelními 
představeními, před odpočinkem čteme 
pohádky či příběhy na pokračování, děti mají 
možnost se denně setkat s knihou. Knihy 

průběžně obměňujeme nebo doplňujeme novými. Abychom ještě účiněji rozvíjeli předčtenářské 
dovednosti dětí a budovali v nich pozitivní vztah ke čtení a knihám, tak jsme letos opět navštívili 
místní knihovnu. Paní M. Sýkorová si pro děti připravila nejen program, ale i malé občerstvení. 
V průběhu návštěvy si děti prolistovaly a prohlédly dětské knihy, hádaly pohádkové hádanky a 
vyslechly povídání o knihách, organizaci a významu knihovny. Dovolte mi proto touto cestou 
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velmi poděkovat p. Sýkorové za přípravu programu pro děti a za čas, který nám věnovala. 
Přála bych si, aby v dnešní „digitální“ době někteří z rodičů vyslyšeli přání svých dětí a místní 
knihovnu s dětmi navštívili, aby si následně mohli půjčit knihu domů. 
 Věřím, že tyto vhodně zvolené aktivity pro rozvoj předčtenářských dovedností a jejich 
správné načasování dokáží u našich dětí vybudovat pozitivní vztah ke čtení na celý život. 

Mgr. Irena Rensová 

 
Na návštěvě v lubenské knihovně 

 
 

                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 V lednu se narodili Klára Dědičová a Antonín Šprojcar, v únoru se narodil Ondřej Háp. 
Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší. 

 
 V prosinci jsme se naposledy rozloučili s paní Miladou Sopouškovou a panem Josefem 
Vomáčkou, v lednu s paní Emilií Flídrovou. 

93 let Jaroslav Čermák 75 let Hana Pospíšilová 
   Růžena Čuprová 

90 let Růžena Stráníková   
 Marta Vomáčková 70 let Alena Soušková 
    

86 let Zdeňka Čermáková 65 let Jan Flídr 
 Jan Bulva  Marie Flídrová 
   Růžena Flídrová 

85 let Bohumil Dřínovský   
  60 let Marie Vobejdová 

84 let Anna Kárská  Lubomír Grund 
    

83 let Marie Renzová 55 let Marie Šplíchalová 
 Anna Kovářová   
  50 let Petr Večeře 

82 let Marta Šteflová  Pavel Jiráň 
   Alena Vomáčková 

80 let  Marie Chvojková  Martin Kvasnička 
 Vladimír Machek   
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Josef Šimek - 75 let             Jaroslav Čermák - 93 let 
 

 
Hana Pospíšilová -  75 let        Růžena Čuprová – 75 let 
 
 
 
 
 
 V pátek 25. 1. 2019 jsme se naposledy rozloučili s mojí maminkou 
Emilií Flídrovou. Upřímně děkuji všem přátelům a známým za květiny, 
projevenou soustrast a tichou vzpomínku.                 Milada Zdanovcová 
 
 
 
 
 

 
Léta běží, čas plyne, vzpomínky zůstávají v nás. 

 
Dne 25. března 2019 vzpomeneme 

nedožité 90. narozeniny našeho tatínka a dědečka, pana 
Josefa CHADIMY. 

 
S láskou vzpomínají synové s rodinami 
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  FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

 

 
 

  ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 

...kolem dokola hučely černé lesy, 
pod oblaky táhly divoké husy, 

venku v polích lidé orali, sili, žali, 
jen staří lidé vzpomínali... 

Přecházejí věky, střídá se syn za otce... 
                                                                                                        Václav Říha: Šípková růženka 
 Už je tomu více než padesát let, co si naši otcové a dědové řekli, že by bylo moudré založit 
organizaci Zahrádkářského svazu i u nás v Lubné. A ukázalo se, že to bylo dobré. Vždyť 
organizace  funguje  úspěšně dodnes a není  jen  o  zahrádkářských řečech a organizování, ale 
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Hlasování při výroční schůzi místních zahrádkářů 

 

 
Poděkování B. Košňarové a J. Čuprovi 

 
Nově zvolená předsedkyně a výbor ČZS Lubná 

 
vidíme i slušné a poutavé výsledky činů místních zahrádkářů, jako jsou tématické výstavy, 
výzdoba obecního úřadu, pomoc při kulturních akcích, zájezdy a mnohé další. 
 Letošní rok je ve svazu časem volebním. Také u nás v organizaci došlo k obnově a 
omlazení svazového výboru, ale hlavně k volbě nového předsedy, lépe řečeno předsedkyně 
Marušky Tejkalové a tajemnice Kristýny Bolomské. Do nového výboru zasedly společně s 
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Miladou Zdanovcovou, Lídou Vomáčkovou, Michalem Loučkou, Honzou z cukrárny Táberym, 
Aničkou Táberyovou, Stáňou Bartošovou a Jaromírem Klusoněm. 
 Touto cestou bychom my, nově zvolení, rádi poděkovali bývalému výboru za příkladnou 
práci a péči o organizaci a  bývalému předsedovi, panu Janu Čuprovi, za vedení v dobách 
dobrých i zlých. 
 Spoléháme nejen na nové nápady nás všech a chuť dělat věci inovativně, ale douféme i v 
pomoc a rady zkušenějších zahrádkářů.                                      Za nový výbor Stáňa Bartošová 

 
VODA NAD ZLATO 

 
 „Mám tě ráda jako sůl,“ řekla Maruška panu králi ve známé pohádce Byl jednou jeden král. 
Dnes by princezna nejspíš odpověděla „Mám tě ráda jako vodu.“ 
 V posledních letech ubývá srážek, a tak je voda čím dál vzácnější. V letních měsících jsme 
to menším tlakem vody pocítili všichni a někteří měli víc soli ve slánce než vody ve sklence. Ve 
vyvýšených částech naší obce životodárná tekutina po 17. hodině prostě netekla. V létě, kdy je 
voda tolik potřebná, jednoduše nebyla. A nebyla to záležitost 2 až 3 dnů, ale týdnů.  
 Lubná má tři zdroje pitné vody – povrchovou vodu z vodojemu u hájenky, podzemní vodu z 
Hnidy u Sebranic a vrt z Čisté. Prvně zmiňovaný zdroj má objem 160 m3 a běžně jej celý 
využijeme. A i přes to je to málo. Za loňský rok jsme jako obec spotřebovali 45 197m3 vody, což 
na obyvatele činí 46,7m3. Směrná průměrná spotřeba vody za rok dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
je 35 m3. Obvyklá denní spotřeba vody na člověka je pak kolem110 l až 120 l. V Lubné je to 
128 litrů vody na osobu za den. Fakt, že jsme „nadprůměrní“, dále stoupající cena vody a 
hlavně skutečnost, že ne všichni v Lubné si večer natočí sklenici vody, nás nabádají k šetření 
vodou. Tady je pár tipů: 

1. Koupelí můžete spotřebovat až 5x více vody než sprchováním. Pokud to tedy situace 
nutně nevyžaduje, místo koupele si dopřejte sprchu. 

2. Voda při sprchování nemusí téct celou dobu. Stačí navlhčit, namydlit, spláchnout a 
osušit. 

3. Na vyústění vodovodního kohoutku nainstalujte perlátor. S jedním perlátorem může 
běžná rodina za rok ušetřit v průměru přes 10.000 litrů vody. Pořídíte jej už za 150Kč. 

4. Při čištění zubů nemějte vodu puštěnou po celou dobu. Během čištění vodu zastavte. 
Průtok klasické pákové baterie může být až 20 l/min, takže během 2minutové dentální 
hygieny zbytečně proteče okolo 40 litrů. 

5. Stejně tak postupujte při mytí rukou. Voda během mytí rukou nemusí protékat. 
6. Nádobí myjte v myčce. Pokud nemáte myčku, myjte jej ve dřezu, ne pod tekoucí vodou . 
7. Pračku i myčku využívejte efektivně. Nezapínejte tyto spotřebiče, pokud jsou 

poloprázdné. 
8. Pořiďte si pákové baterie, úspornou sprchovou hlavici 

a automatický WC stop (pokud ještě na nádržce 
nemáte dvojité splachování). 

9. Zkontrolujte, zda vám voda neprotéká. Pokud 
protéká, vyměňte těsnění či ventily. Slabě kapajícím 
kohoutkem vyteče 24 litrů vody denně. Protékající 
toaletou se vyplýtvá až 200 l vody. 

10. Na zalévání, mytí auta a dokonce i na praní či 
splachování WC můžete využívat dešťovou vodu, 
kterou můžete zachytávat v podzemním zásobníku 
na dešťovku. 

 
 (zdroj: www.stavimbydlim.cz, www.nazeleno.cz, 
www.pvk.cz, www.econea.cz, Whos Moravská Třebová.) 
                                                                          Eva Šímová        Perlátory šetří vodu a tím i peníze 
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KNIHOVNIČKA 
 

 Jistě jste si při návštěvě budovy obecního úřadu všimli regálu 
na knihy. Tato knihovna, která je umístěna ve vstupní chodbě 
úřadu, byla realizována prostřednictvím Kraje Smetany a Martinů 
za finanční spoluúčasti Pardubického kraje. 
 Zde umístěné knihy jsou volně k dispozici, můžete si tedy 
knihu půjčit a případně ji příležitostně vrátit anebo si ji ponechat. 
A pokud máte doma nějaký knižní titul, který překáží a řešíte 
Nerudovskou otázku „kam s ním“, dejte ho do naší knihovničky. 
Tituly do knihovničky také průběžně doplňuje naše knihovnice 
Marta Sýkorová. 
 Věříme, že každá kniha si najde svého čtenáře! 

 
 Když si knihu nevyberete v naší mobilní knihovničce, můžete 
navštívit místní knihovnu, která je otevřena každé úterý od 15.00 
do 16.30 hodin a čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin. 
 
 „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.“  
                                                                  John Ruskin 

OÚ Lubná 
 

 

           NÁRODOPISNÉ OBLASTI – ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ 
 

Dokončení z minulého čísla Lubenských novin. 
 Návštěvu Českomoravského pomezí zakončíme ve Vysokém Mýtě a Litomyšli. Přesný rok 
založení Vysokého Mýta není znám, ale nejčastěji se uvádí rok 1262. Město založil král 
Přemysl Otakar II. Zakládat mýta - poplatky za vstup do města - bylo výhradně v pravomoci 
panovníka. Od počátku 14. století patří Vysoké Mýto do skupiny měst věnných, udělovaných 
českými králi svým manželkám, které z nich měly své příjmy. Na podobě města se podepsalo 
několik zhoubných požárů a nezměrné utrpení v době třicetileté války. Od poloviny 19. století 
zde sídlila vojenská posádka a postupně se rozvíjel průmysl, především automobilová výroba. 
V současnosti se zde vyrábějí ve velkém množství autobusy.  
 Prohlídku Vysokého Mýta zahájíme na náměstí Přemysla Otakara II. před budovou Muzea 
českého karosářství, kde sídlí rovněž městská galerie. Uprostřed náměstí, které je největším 
čtvercovým náměstím v České republice, stojí mariánský sloup z roku 1714. Ulicí B. Smetany a 
Vladislavovou ulicí dojdeme k Choceňské věži zvané Karaska, která byla součástí jedné ze tří 
středověkých vstupních bran do města. Podél hradební zdi projdeme Jungmanovými sady k 
nádherné Litomyšlské bráně, která je vyzdobena freskou sv. Jiří bojujícího s drakem od 
Mikoláše Alše. Projdeme branou a první ulicí vlevo zamíříme k monumentálnímu chrámu sv. 
Vavřince, jehož interiér je vyzdoben unikátními secesními freskami. Naprosto jedineční obraz 
Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla pochází z roku 1728 a řadí se ke skvostům 
malířského umění. Od Chrámu sv. Vavřince se vydáme Vrchlického ulicí k Pražské bráně, u 
jejíž paty je socha Přemysla Otakara II. 
 Z Pražské brány je kouzelný výhled na město i okolní krajinu. Procházku po Vysokém Mýtě 
můžeme zakončit opět na náměstí a posedět ve stínu stoletých lip.  
 Litomyšl byla založena jako osada u významného premonstránského kláštera přibližně v 
polovině 12. století. Od 14. století byla sídlem biskupství, po Praze druhého v Čechách, 
dominantou návrší tehdy byla katedrála a biskupský palác. V 15. století zde již stál hrad Kostků 
z Postupic a horní město. V 16. století Vratislav z Pernštejna na místě hradu vystavěl honosný 
renesanční zámek, jehož fasádu zdobí tisíce sgrafitových psaníček. Kromě reprezentačních 
sálů najdeme v zámku unikátní barokní divadlo. V roce 1640 zakládá Frebonie z Pernštejna 
piaristický klášter a školy. Za Trautmannsdorfů a Valdštejnů byla na zámeckém návrší 
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postavena celá řada dalších staveb, které dnes slouží kulturním účelům. Pro svoji jedinečnost a 
víjimečnost byl zámecký areál v roce 1999 zapsán do elitní společnosti světových památek 
UNESCO. 
 Prohlídku Litomyšle začneme ve střední části Smetanova náměstí před renesančním 
domem U Rytířů s galerií. Procházíme náměstí a míjíme gotickou radniční věž se secesním 
orlojem a řadu barokních a klasicistních domů. Za pomníkem B. Smetany se dáme doleva. 
Kolem pedagogické školy projdeme až ke Smetanovu domu: odtud se přes Komenského 
náměstí vrátíme zpět na náměstí Smetanovo a okolo pošty zamíříme na zámecké návrší. 
Půjdeme kolem pomníku Aloise Jiráska, muzea a chrámu Nalezení sv. Kříže s expozicí Andělé 
na návrší. Postupně si prohlédneme celý zámecký komplex. Ze zámku půjdeme do Klášterních 
zahrad, kde si odpočineme. Navštívit můžeme také Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala. 
Kolem kostela Povýšení sv. Kříže projdeme na Šantovo a dále Toulovcovo náměstí s kostelem 
Rozeslání sv. Apoštolů. Vrátíme se zpět na Smetanovo náměstí a procházku po Litomyšli 
můžeme zakončit posezením na některé předzahrádce. 
 V okolí Litomyšle navštívíme zámek Nové Hrady. Je to krásná rokoková stavba vystavěna 
hrabětem Jeanem – Antoinem Harbuvalem de Chamaré v druhé polovině 18. století. Zámek je 
pro svou krásu okolních zahrad nazýván české Versailles. 

Josef Trojtler 

 

Zámek Litomyšl - památka UNESCO                                Vysoké Mýto - pohled z náměstí Přemysla  
                                                                                             Otakara II. k monumentálnímu chrámu sv. Vavřince 

   

        PÁLENÍ KLESTÍ 
 
 Topná sezona pomalu končí a přes velký počet požárů způsobených žhavým popelem 
vysypaným do popelnic a následným požárem, který způsobil hodně škod na majetku i na 
zdraví, tu máme jaro, které přináší teplé počasí, a to nás láká k úklidu zahrady po zimě. Ten s 
sebou přináší spalování shrabaného listí, trávy či pálení lesní hrabanky, což vždy navyšuje 
počty zásahů. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě 
tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň 
se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a 
způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické 
následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha 
nepozornosti nebo panika.  
 Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající 
fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit 
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno zabezpečit vše tak, aby se 
spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, 
včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje. V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení 
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odpovídá, a kontakt na tuto osobu. Dále při pálení dbát těchto zásad: při náhlém zhoršení 
počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit, místo pro pálení izolovat pruhem 
širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu, místo 
spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek. Opustit místo pálení je 
možné až po úplném uhašení ohně, místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště 
pravidelně kontrolovat. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, 
spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů. Nezapomeňte, že 
plošné vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno!  

Jiří Bulva, preventista požární ochrany 
 
 

       VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO BRADYHO 
  

  
 V sobotu 12. ledna obletěla celou naši planetu velmi smutná zpráva. V Kanadě v Torontu 
zemřel ve věku 90 let jeden z velkých synů této planety Jiří Brady.  
 Jiří se narodil 9. února roku 1928 Karlu Brady a Markétě Brady v Novém Městě na Moravě, 
které leží nedaleko od nás. Měl o tři roky mladší sestru, překrásnou Hanu, která se narodila 16. 
května roku 1931 taktéž v Novém Městě. Jiří Brady vyrůstal ve vlídné, spokojené a harmonické 
rodině. Rychle se však blížila doba, která rodinu Jiřího dramaticky zasáhla. Nacistické 
Německo rozpoutalo válku hrozivého rozsahu. Za své úhlavní nepřátele prohlásilo Židy z celé 
Evropy. Židé museli dodržovat mnoho různých zákazů. Když opouštěli obydlí, museli mít na 
oblečení žlutou Davidovu hvězdu s hebrejským nápisem Jude – Žid. Nechvalně známá je také 
Křišťálová noc v Německu, kdy bandy zfanatizovaných nacistů vtrhly mezi Židy, rozbíjely okna 
jejich domů a obchodů, zapalovaly ohně v synagogách a bily židovské obyvatele v jejich 
domech i venku. Všechny tyto útoky a omezení byly předzvěstí mnohem hrůzostrašnějších 
událostí. Po Evropě jsou stavěny koncentrační tábory, do kterých nacisté deportují Židy.  

 
Sourozenci Hana a Jiří Brady                                            Jiří Brady a Fumiko Išioka vypráví mladým  
                                                                                              japoncům o zločinech holocaustu - vlevo na        
                                                                                              snímku je Hanin kufřík 
 

 Jiří Brady pocházel ze židovské rodiny. Maminka Jiřího – Markéta byla zatčena gestapem, 
což byla obávaná tajná státní policie, v květnu roku 1941. Hrůzným místem jejího nechtěného 
pobytu byl ženský tábor Ravensbrück v Německu. Tatínek Karel byl zatčen v září téhož roku, 
deportován byl do vyhlazovacího koncentráku Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka), kde v 
červenci roku 1942 zahynul. Sourozence Jiřího a Hanu k sobě vzal statečný strýček Ludvík, 
který byl křesťan, proto nebyl přímým cílem nacistů. Netrvalo však dlouho a Jiří i Hana byli 14. 
května roku 1942 převezeni do pevnosti Theresientadt (Terezín), kde žili za strastiplných 
podmínek více než 2 roky. Jiří Brady byl 27. září 1944 spolu s Petrem Ginzem převezen do 
Osvětimi (Polsko). Sestra Hana byla do téhož tábora deportována 23. října 1944, kde byla hned 
po příjezdu krutě zavražděna prudce jedovatým plynem – Cyklon B v plynové komoře. Jiří 
Brady pracoval v Osvětimi jako instalatér. Zanedlouho byl převezen do tábora Gliwice, poté do 
Blechhammeru. Při pochodu smrti v lednu roku 1945 se mu podařilo s několika dalšími vězni 
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uprchnout. Za dramatických okolností cestoval přes Slovensko a Maďarsko, kdy se v květnu 
toho roku dostal až ke strýčkovi Ludvíkovi a tetě Hedě v Novém Městě na Moravě, kde se 
dozvěděl krutou zprávu o zavraždění svých rodičů.  
 Jiří Brady na počátku roku 1951 odchází do Kanady do Toronta, které je hlavním městem 
provincie Ontário. Založil zde úspěšnou instalatérskou firmu. Zaměstnával 70 až 80 lidí, v 
některých obdobích měl až 200 zaměstnanců. Po celý život obhajoval velmi intenzivně lidská 
práva a vydával po celém světě svědectví o zločinech holocaustu. Jiří se během dlouhého 
života řídil tolerancí, úctou a soucitem. Tyto etické hodnoty pokládal za nejdůležitější.  
 Jiří Brady je otcem tří synů a o mnoho let později i dcery, které dal jméno Lara Hana, aby 
uctil památku své krásné sestry Hany. Hlavní výsadou lidství je moudrý, spravedlivý a hodný 
člověk, člověk, který nikomu neubližuje, chrání slabší a pomáhá jim. Tyto mravní hodnoty 
naplnil Jiří Brady beze zbytku a stal se velkým vzorem pro lidi na celé zemi. Jiří Brady, moc 
děkujeme.  

S hlubokou úctou Josef Trojtler z Lubné  
 
 Pozn. red.: Příběh rodiny Bradyových rekonstruovala Fumiko Išioka, zakladatelka 
Tokijského centra pro studium holocaustu, v knize Hanin kufřík autorky Karen Levine. 
 

         STÉ NAROZENINY CESTOVATELE MIROSLAVA ZIKMUNDA 
 
 Ve čtvrtek 14. února oslavil v plné vitalitě krásné sté narozeniny věhlasný cestovatel Ing. 

Miroslav Zikmund ze Zlína. K tomuto krásnému výročí 
Vám gratuluji, pane Zikmunde, a v dalším životním 
období ať Vás stále provází elán, vitalita, odhodlání, 
optimismus a stálé zdraví. K mému přání se přidávají 
také občané Lubné a Sebranic nedaleko Poličky. Do 
nebe zdravíme rovněž vašeho parťáka a 
spoucestovatele Jiřího Hanzelku. Oběma Vám 
mnohokrát děkujeme za všechno co jste pro 
Československo a posléze pro Českou republiku 
udělali. Bylo toho velmi mnoho. 
S úctou a přátelským pozdravem Josef Trojtler z Lubné 

a občané Lubné a Sebranic 
 
Miroslav Zikmund 

 
        DVA DNY FLORBALU JIŽ PO 16. 

 
 Neodmyslitelný florbalový turnaj Dona Bosca v Lubné zahájil tradičně během jarních 
prázdnin 8. - 9. února 16. ročník. Dvoudenní florbalové klání konané pod záštitou prvního 
náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, čítalo přes 96 zápasů, při nichž bylo 
zapojeno přes 300 hráčů dětí i dospělých. 
 Při pátečním ranním zahájení pronesl řeč posilující sportovního ducha starosta obce Lubná 
Josef Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr a za Salesiánské středisko mládeže 
Sebranice hráče přivítal Petr Zelinka.  
 První utkání na hřišti patřila kategorii mladších žáků, ve které se letos utkalo 12 týmů. Na 
první příčce se po vyrovnaném souboji ukončeném až nájezdy umístil tým FBC Skuteč. Po 
těchto zápasech následovala soutěž starších žáků, kde nejcennější kov získal tým Poslední 
Okapáři z Litomyšle. Ve večerních hodinách patřilo hřiště sestavám mužů nad 35 let, jež 
organizátoři nazývají kategorii veteránů. Zkušení florbaloví nadšenci v pěti týmech ukázali své 
kvality a po vypjatých zápasech zvítězila sestava Hydra Svitavy. 
 Druhý hrací den pokračoval ve stejném sportovním nadšení. Od sobotního rána na 
lubenské palubce hrálo 16 sestav mužů, a i když se všichni snažili ze sebe vydat to nejlepší, 
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vyhrát mohl pouze jeden. Svoje kvality nejlépe zužitkoval tým Aquafield Litomyšl, a stal se tak 
vítězem turnaje. 
 I když žádné lubenské mužstvo se na cenných příčkách neobjevilo, přesto se podařilo 
dvěma domácím hráčům prosadit. Tomáš Tmej byl oceněn v kategorii nejlepší brankář turnaje 
a Filip Dohnal si vysloužil titul nejlepší střelec druhého hracího dne. 

 
 Turnaj Dona Bosca neboli tradiční dvoudenní florbalový maraton si za svou dlouholetou 
historii získal mnoho podporovatelů a účastníků, kteří se sem rádi do rodinné atmosféry vrací i 
ze vzdálenějších míst. Organizátoři rok co rok přináší novinky ke zpestření sportovního zážitku 
a my se můžeme těšit, co připraví na další ročník. 
 Fotografie z turnaje naleznete na adrese www.florbaldb.cz                 Tereza Košňarová 

 
Poděkování 
 Touto cestou ještě jednou děkuji všem pořadatelům za přípravu a zabezpečení  
16. ročníku Florbalového turnaje Dona Boska na Skalce v Lubné dne 8. a 9. února 2019. 

            Josef Chadima 

 
Předání cen hráčům z brněnské Líšně                             Petr Zelinka předává cenu hochům z pražských   
                                                                                              Kobylis 

 
Vítězný tým veteránů- Hydra Svitavy                               Domácí tým Bílý balet po skončení zápasu 
 

 

Mladší žáci Starší žáci Veteráni Muži 
1. místo FBC Skuteč Poslední Okapáři (Litomyšl) Hydra Svitavy Aquafield Litomyšl 
2. místo Kobylisy 1 FbC Polička Kardiaci Lubná JediKnights (Letohrad) 
3. místo Přelouč Top Gun 2 Fox Litomyšl FBCOujeee (Litomyšl) 
4. místo Kobylisy 3 SHM Kolovraty Kobylisy Traktor (Pardubice) 
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Předání cen bronzovým výhercům                                   Nejmladší šestiletý hráč turnaje přebírá cenu 
 

 
Společná fotka výherců a pořadatelů 

 
 
Výstavba domů s pečovatelskými byty  
V Borové, Pomezí a v Sádku zahájil Svazek obcí AZASS výstavbu domů s pečovatelskými 
byty. V prvním podlaží každého z objektů vzniknou čtyři bezbariérové bytové jednotky (tzv. 
pečovatelské byty) o velikosti 1+kk, v druhém podlaží dva byty o velikosti 2+kk a provozní 
zázemí pečovatelské služby.  
Pečovatelské byty jsou spolufinancovány z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 
programu „Podpora bydlení“, dotačního titulu„Pečovatelské byty“ pro rok 2018. 
Projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Borová a Pomezí" je spolufinancován Evropskou 
unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem (IROP, výzva 
č. 29), na projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby ,Sádek" je podána žádost o dotaci 
v rámci 62. výzvy IROP. 
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        TERAPIE SHIATSU 
 
 Ráda bych Vás informovala o nové možnosti terapie SHIATSU. 
 SHIATSU je tradiční japonská dotyková terapie, která zahrnuje akupresuru, masážní a 
reflexní hmaty, mobilizace, trakce, relaxační techniky a moxování. Je vhodným doplňkem při 
onemocněních, pohybových potížích nebo jako prevence. 
 Masáž se provádí na měkké masážní podložce FUTONU přímo na zemi. Provádí se přes 
pohodlné oblečení (např. tričko a tepláky). Celková délka je 60 - 90 minut. Cena za terapii je od 
400 Kč do 450 Kč v závislosti na délce terapie. 
 Objednání je možné na telefonu 731 506 006 nebo každé pondělí ráno mezi 8.30 - 9.00 
přímo v provozovně v budově Obecního úřadu Lubná v prvním patře naproti knihovně (bývalé 
kadeřnictví).                                                                                                     

  Jaroslava Novotná 

 
Pohled na zázemí provozovny 

 
 
 
 
 

 Zubní pohotovost  2018 - 2019 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 

23.-24.3. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
30.-31.3. MDDr. Kotlárová Michaela  Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

6.-7.4. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
13.-14.4. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

19.4. MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 
20.-21.4. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

22.4. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
27.-28.4. MDDr. Novák  Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

1.5. MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 
4.-5.5. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

8.5. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
11.-12.5. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
18.-19.5. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
25.-26.5. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

1.-2.6. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 
8.-9.6. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

15.-16.6. MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 
22.-23.6. MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
29.-30.6. MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2019 V OBCI LUBNÁ 
 
Datum             Akce                                                              Pořadatel 

 
23.03.2019 Pohádkový karneval   TJ Sokol Lubná 
 
14.04.2019 Vítání občánků   Obec Lubná + Lubenské ženy 
 
12.05.2019 Den matek  Obec Lubná 
25.05.2019 Ples přátel školy  Rada rodičů ZŠ Lubná-Sebranice 
 
08.06.2019 Zájezd Hostýnské vrchy   TJ Sokol Lubná 
08.06.2019 Den s HASIČI + taneční zábava  SDH Lubná 
16.06.2019 Soutěž v požárním útoku  SDH Lubná 
 
05.07.2019 Lubenská křídlovka  Spolek Lubenská šťopička 
27.07.2019 Pouťová zábava  SDH Lubná 
 
21.09.2019 Lubenská šťopička  Spolek Lubenská šťopička 
 
04.10.2019 Lampionový průvod  Obec Lubná 
05.10.2019 Lubenská desídka cross  TJ Sokol Lubná 
20.10.2019 Přednáška T. Kašpar  Spolek Lubenská šťopička  
25.10.2019 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
 
22.11.2019 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
25.11.2019 Mikulášská besídka  Obec Lubná + Lubenské ženy 
30.11.2019 Rozsvícení vánočního stromu v 17hod.  Obec Lubná 
 Koncert Parkoviště pro velbloudy  Obec Lubná 
 18.30hod – kinosál Lubná 
 
07.12.2019 Vánoční výstava  Obec Lubná 
28.12.2019 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
31.12.2019 Silvestrovský ohňostroj  Obec Lubná 
 
V průběhu roku budeme další akce doplňovat.                                                     Eva Chadimová 
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Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2018 a 2019 
pátek:  29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21 6. 
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Tříkrálová sbírka 2019 
 
 

obec VÝTĚŽEK 2018 VÝTĚŽEK 2019 
porovnání s 
předchozím 

rokem 
počet obyvatel  

Banín 12 496,00 12 500,00 4,00 Kč 319 

Bělá nad Svitavou 12 213,00 12 725,00 512,00 Kč 518 

Borová 37 573,00 36 525,00 -1 048,00 Kč 984 

Březiny 7 476,00 6 400,00 -1 076,00 Kč 151 

Bystré 51 841,00 58 719,00 6 878,00 Kč 1588 

Hartmanice 14 308,00 15 562,00 1 254,00 Kč 286 

Chrastavec 7 634,00 7 732,00 98,00 Kč 219 

Jedlová 28 118,00 22 652,00 -5 466,00 Kč 1040 

Kamenec u Poličky 19 594,00 20 884,00 1 290,00 Kč 543 

Korouhev 29 942,00 34 164,00 4 222,00 Kč 807 

Květná 10 999,00 11 604,00 605,00 Kč 405 

Lavičné 1 845,00 4 194,00 2 349,00 Kč 113 

Lubná 37 831,00 38 650,00 819,00 Kč 975 

Nedvězí 9 833,00 11 191,00 1 358,00 Kč 203 

Oldřiš 24 370,00 23 695,00 -675,00 Kč 665 

Polička 234 680,00 247 607,00 12 927,00 Kč 8783 

Pomezí 27 194,00 18 053,00 -9 141,00 Kč 1236 

Pustá Kamenice 10 895,00 10 745,00 -150,00 Kč 328 

Pustá Rybná 16 064,00 13 792,00 -2 272,00 Kč 165 

Rohozná 10 293,00 8 376,00 -1 917,00 Kč 637 

Sádek 37 529,00 35 711,00 -1 818,00 Kč 525 

Sebranice 46 893,00 50 562,00 3 669,00 Kč 985 

Stašov 9 830,00 9 566,00 -264,00 Kč 249 

Svojanov 14 084,00 14 142,00 58,00 Kč 368 

Široký Důl 18 110,00 16 564,00 -1 546,00 Kč 410 

Telecí 17 991,00 20 272,00 2 281,00 Kč 426 

Trpín 28 088,00 26 115,00 -1 973,00 Kč 430 

Vítějeves 8 796,00 8 853,00 57,00 Kč 416 

CELKEM: 786 520,00 Kč 797 555,00 Kč 11 035,00 23 774 
 
 

 Díky koledníkům z obce Lubná! 
V Lubné se vykoledovalo 38 650 Kč. 

Děkujeme: koledníkům z Lubné, 
obecnímu úřadu a základní škole v Lubné 

a Vám dárcům za velkou štědrost. 
Upřímně děkuje Oblastní charita Polička 

 

Díky Vám, dárcům! 
 


