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Nevím, jak to máte  vy ostatní, ale já se letošní rok ne a ne naladit  
na předvánoční atmosféru. Ani matka příroda se nijak nečiní, aby svým 
počínáním pomohla alespoň náznakem. Možná přibývající křížky let 
vykonaly své a člověk se méně těší na Ježíška než coby malé dítko. 
Ještě štěstí, že tu máme Lubenský zpravodaj a prosbu o napsání 
vánočního přání. A také instalace vánoční výzdoby s betlémem mně 
poněkud osvítila mysl, ačkoliv nám přitom ani nemrzly ruce. Ovšem 
definitivní nakopnutí obstarali obchodníci, respektive obchodní domy. 

Zde se předvánoční atmosféře neubrání ani ten nejzavilejší ateista. Blikající stromky, sobi, 
Santa a spousty jiných, věru tradičních atributů Vánoc. Pravda, pod jednou střechou tu lze 
nakoupit dárky, které snad udělají našim blízkým radost. I já jsem tak nakonec učinil. Potom  
v okamžiku, kdy jsem stříhal snítku jedlové větvičky a ucítil tu omamnou vůni pryskyřice, tu 
jsem si definitivně uvědomil, že Vánoce jsou opět za dveřmi. Přeji všem, aby vaše domovy 
byly v tomto čase také prodchnuty vůní pryskyřice, vzájemnou láskou a pochopením. 

Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář 
 

 
  
 
 
 
Poplatky v roce 2020 
Poplatek za odvoz komunálního odpadu 
 Poplatek pro rok 2020 činí 600 Kč za osobu. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby 
dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019. 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. Splatnost 
poplatku je do 30. 6. 2020. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní 
symbol 1340 + číslo popisné. 
Poplatek za sms – rozhlas 
 Poplatek je 120 Kč za jedno telefonní číslo pro období duben 2020 - březen 2021, splatnost 
poplatku je do 30. 6. 2020. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní 
symbol 3341 + číslo popisné.  
Poplatek za psy 
  Poplatek činí 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to od 3 měsíců věku. 
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2020. 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. 
 Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Hotově můžete poplatky zaplatit v úředních hodinách v kanceláři obecního 
úřadu od 1. 4. do 30. 6. 2020. Děkujeme. 
 Cena pitné vody v Lubné pro rok 2020 je 36,50 Kč/m3, stočné činí 50 Kč/m3, ceny jsou 
uvedeny včetně DPH. 

               OÚ 
 
 
 
 
 

 

Fotografie na titulní straně - Hans Schmauz 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 15. 8. 2019 
RO schvaluje: 
- smlouvu o dílo se zhotovitelem DS DELTA, s.r.o., Lubná pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Opěrná zeď a rozšíření místní komunikace u objektu Skalka“. 
- nákup kontejnerů na tříděný odpad pro sídliště U Bramborárny.  
- smlouvu na pronájem Letního areálu Lubná pro L. Mayera za účelem konání 1. ročníku 

hudebního rock festivalu dne 13. 9. 2019. 
- uzavření smlouvy na hrob obce Lubná na hřbitově v Sebranicích.  
- schvaluje plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 7. 2019.  
- podání žádosti o dotaci v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi 

v Pardubickém kraji“. 
 
RO bere na vědomí:  
- informace ohledně vývoje situace kvality pitné vody v Poličce z důvodu kontaminace vody.  
- informace Finanční správy ohledně optimalizace poboček finančních úřadů. 
- žádost Správy a údržby silnic Pk o pomoc při řešení problému zasahující zeleně do 

komunikace III. třídy v horní části obce. 
- nabídku firmy SAMMIS, s.r.o., Pardubice na prohlídky mostků a propustků. 
- žádost o odkoupení stavebního pozemku v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinného domu. 
- výzvu spol. LESY ČR ke zpracování těžby stromů na obecním lesním pozemku. 
- protokol o zkoušce vody v rodinném domě - sociální zařízení, hodnocené vzorky vyhovují 

příslušným normám. 
- pohledávky po splatnosti k 15. 7. 2019.  
- informaci svazku obcí AZASS o dokončení výstavby pečovatelských domků v členských 

obcích a o možnosti umístění vhodných osob.  
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení změny stavby domovní ČOV.  
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 8. 10. 2019 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 9. 2019. 
- prodloužení pracovní příležitosti v rámci VPP pro J. Šebka do 31. 1. 
- smlouvu na zajištění výpomoci při zimní údržbě místních komunikací se ZOD.  
- posouzení nabídek na architektonickou studii k rekonstrukci objektu Skalka.  
- přílohu ke smlouvě ohledně navýšení poplatku za servis výtahu v DPS Lubná. 
- nákup pozemků v horní části obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Praha. 
- cenovou kalkulaci obědů základní školy - cena obědu pro cizí strávníky činí 60 Kč. 
- nákup zálohovaných plastových kelímků a plátěných tašek včetně potisku dle grafického 

návrhu L. Vomáčkové. Nákup kelímků zabezpečí M. Břeň ve spolupráci s obcí. 
- prodloužení doby vyklizení bytu v DPS pro P. Češku do 30. 11. 2019. 
- smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 

ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019. 
- ukončení nájemní smlouvy na obecní byt pro V. Groulíka k 30. 9. 2019. 
- stavební úpravy rodinného domu Lubná čp. 251 včetně souhlasu vlastníka sousedního 

pozemku dle předložené dokumentace. 
- konání silvestrovského ohňostroje 31. 12. 2019 v 18.00 hodin na prostranství před OÚ. 
- prodej smrkové kulatiny za cenu 500 Kč/m3 bez DPH. 
- přidělení čísla popisného 379 pro novostavbu rodinného domu na st. p. č. 681.  
- darovací smlouvu pro J. Boušku o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč na zajištění 

léčebných výloh nemocné dcery B. Bouškové. 
- smlouvu s Mikroregionem Litomyšlsko o umožnění realizace opatření pro projekt Péče  

o dřeviny v obcích mikroregionu. 
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RO bere na vědomí:  
- pohledávky po splatnosti k 30. 9. 2019. 
- informace ohledně plánované výstavby linky na zpracování odpadových pneumatik v Pohodlí 
- návrh projektové dokumentace na rekonstrukci Hasičské zbrojnice. 
- protokol o zkoušce vody v rodinném domě - sociální zařízení. 
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce od 1. 1. do 10. 9. 2019, při přezkoumání 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle přílohy č. 20. 
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení vypouštění odpadních vod z ČOV. 
- souhlas MěÚ Litomyšl pro novostavbu rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě, 

zpevněné plochy, oplocení a povolení nového komunikačního připojení v lokalitě  
U Bramborárny.  

- žádosti o přidělení obecního bytu a bytu v DPS s tím, že v současné době není žádný byt 
volný a žádosti zařazuje do seznamu uchazečů o přidělení bytu v DPS Lubná. Žádost má 
platnost jednoho roku, po této době bude z evidence odstraněna. 

- informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nedostatečně 
identifikovaných vlastnících nemovitostí včetně vyvěšení na úřední desku. 

- veřejnou vyhlášku MěÚ Litomyšl o opakovaném veřejném projednávání územního plánu 
Poříčí u Litomyšle.  

- sdělení Státní veřejné správy o povinném čipování psů od 1. 1. 2020. 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 12. 9. 2019 
ZO schvaluje: 
- činnost Rady obce za uplynulé období a plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2019. 
- rozpočtové opatření Zastupitelstva obce. 
- smlouvu o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Sebranice, z. s. ve výši 10 000 Kč. 
- změnu č. 2 územního plánu Lubná formou opatření obecné povahy. 
- směnu nemovitostí -  p. č. 2944/5 o výměře 61 m2 a p. č. 584/2 o výměře 277 m2. 
- koupi nemovitostí - p. č. 814/6 o výměře 62 m², p. č. 796/25 o výměře 16 m², p. č. 2993/1 díl 

„b“ o výměře 17 m² a prodej nemovitostí - p. č. 2983/4 o výměře 17 m², p. č. 2983/5 o 
výměře 30 m², st. p. č. 273/2 o výměře 15 m2. 

- koupi nemovitostí - p. č. 1976/5 o výměře 498 m2, p. č. 1982/2 o výměře 29 m2, prodej 
nemovitostí - p. č. 194/5 o výměře 16 m2, p. č. 195/2 o výměře 8 m2, p. č. 2870/2 o výměře 
67 m2, st. č. 690 o výměře 1 m2, p. č. 194/8 o výměře 88 m2, st. č. 688 o výměře 18 m2,  
p. č. 194/7 o výměře 75 m2.  

- koupi nemovitostí - p. č. 906/35 o výměře 1 427 m2, p. č. 906/34 o výměře 1 078 m2,  
p. č. 906/46 o výměře 6 555 m2.  

- koupi nemovitostí - p. č. 3006/24 o výměře 107 m2, p. č. 906/45 o výměře 6 888 m2,  
p. č. 906/48 o výměře 273 m2.  

- dohodu o výmazu výhrady zpětné koupě na pozemku p. č. 1879/3  a st. č. 692 na základě 
kupní smlouvy. Účastníci uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí každý jednou 
polovinou. 

ZO bere na vědomí:  
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
- rozpočtové opatření rady obce. 
 
 
Vážení čtenáři,  
 prožíváme adventní dobu, která bývá často označována jako období příprav na Vánoce. 
Pořádají se vánoční trhy, začínají adventní koncerty, ve městech a obcích se rozsvěcují 
vánoční stromy a v našich domácnostech se scházíme u stolu, na kterém svítí adventní věnec. 
Tento čas může také sloužit k tomu, abychom se zastavili, ohlédli a zhodnotili uplynulé období. 
Dovolte mi, abych tak učinil. 
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Sociální pohřeb v naší obci 
 V polovině roku jsme se rozloučili se spoluobčanem z DPS Lubná Jaroslavem Vavřínem, 
který se k nám přistěhoval z LDN Polička. Protože se z jeho rodiny nenašel nikdo, kdo by 
zabezpečil pohřeb zemřelého, musela se o to dle zákona postarat naše obec. Z tohoto důvodu 

jsme zabezpečili kremaci v Pardubicích, 
hrobové místo na hřbitově v Sebranicích a 
nechali zhotovit obecní hrob, kam jsme uložili 
ostatky zemřelého. Celkové náklady na 
sociální pohřeb dosáhly částky cca 34.000 
Kč. Částečně byly hrazeny z pozůstalosti 
zemřelého. Až někdy půjdete na hřbitov 
zavzpomínat na ty, kteří už nás předešli na 
věčnost, můžete se zastavit i u obecního 
hrobu a rozsvítit svíčku jako připomínku pana 
J. Vavřína. 
 
 
 
 
 

Obecní hrob - hřbitov v Sebranicích 
 
 

Oprava potrubí na DPS Lubná 
 Na chodbě v přízemí pečovatelského domu jsme se již delší dobu potýkali s vlhkým 
obvodovým zdivem. Koncem měsíce října jsme povolali šikovné řemeslníky Václava Vomáčku 
a Stanislava Pazderu, se kterými jsme začali hledat příčinu vlhkého zdiva. Při odkrytí keramické 
dlažby jsme narazili na vodovodní a topenářské potrubí. Po obnažení větší části rozvodů jsme 

objevili prorezavělé potrubí teplé užitkové 
vody. Voda vytékala malinkým otvorem  
po izolaci a vsakovala se do nosného zdiva. 
Bylo třeba vyříznout cca 1 m vodovodního 
potrubí a přitom nepoškodit ostatní rozvody. 
Na tuto opravu jsme přizvali odborníka- 
vodoinstalatéra Pavla Kroulíka, který vyměnil 
poškozené potrubí a konstatoval, že časem se 
může závada projevit i na dalších místech 
v objektu. Náklady na materiál a opravu 
dosáhly částky cca 28 000 Kč. Touto cestou 
ještě jednou děkuji všem zúčastněným  
za vstřícný přístup a kvalitně odvedenou práci. 
 

 

V. Vomáčka a S. Pazdera při odstraňování zdiva 

 
Oprava vadného potrubí v DPS Lubná 
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Vítání občánků 
 Druhou listopadovou neděli přivítal místostarosta obce J. Rensa v místním kinosále pět 
narozených občánků. Oslavy se zúčastnili jejich rodiče, prarodiče a přátelé. Společně s 
Lubenskými ženami, žáky základní školy a paní učitelkou P. Kubátovou jsme přivítali v naší 
obci Dorotku, Timona, Emu, Beátu a Olivera. 

Vážení rodiče, blahopřejeme Vám k narození dítěte a přejeme, abyste společně prožili 
mnoho krásných chvil, zážitků, úspěchů a radostí. 

 
Rodiče a děti v lubenském kinosále 

 

 
Vystoupení pěveckého sboru Lubenika a úvodní slovo Z. Kvasničkové 

 
Společná fotografie 
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Malé dárečky pro nové občánky a společný přípitek 

 

Slavnostní otevření zrekonstruovaného pavilonu v mateřské škole 
 Po dvouleté opravě byl v polovině měsíce listopadu slavnostně otevřen nově 
zrekonstruovaný pavilon mateřské školy. Zúčastnili se ho zastupitelé obce, dodavatelské firmy 
a místní občané. Celkové náklady přesáhly částku 2 miliony Kč. Ještě jednou děkuji všem 
zúčastněným, především pak personálu, paní učitelce I. Rensové a školnici M. Flachové  
za organizaci a zabezpečení celkové rekonstrukce pavilonu. 

 
Opravený pavilon v mateřské škole a slavnostní otevření 

 

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční koncert 
 V sobotu 30. listopadu jsme se sešli před obecním úřadem, abychom zde společně 
rozsvítili vánoční strom. Setkání občanů obohatil kulturní program, kterým nás prováděla paní 
Eva Chadimová. Slavnost jsme zahájili skladbou Air od Johanna Sebastiana Bacha v podání 
Dana Bárty z Osíka. Dále zde vystoupil pěvecký sbor Lubenika a žáci základní školy pod 
vedením paní učitelky Petry Kubátové. Kulturní program nám zpestřila svým pěveckým 
vystoupením Marcela Bártová v doprovodu svého syna Dana na trubku. Pozvání přijal také  
P. Ladislav Kozubík a zastupitelé obce. Slavnostní rozsvícení stromu provedli žáci místní školy 
Nela Flídrová a Vojta Kárský. Ozvučení a osvětlení prostoru zabezpečili manželé Kovářovi.  
 Po teplém občerstvení, o které se postarali lubenští hasiči, jsme v místním kinosále shlédli 
vánoční koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy. Z něho byl výtěžek věnován na léčbu 
Barunky Bouškové z Lubné. Úžasné písničky, krásně vyzdobené prostředí a nevšední přístup 
vystupujících musel každý z diváků ocenit. Touto cestou ještě jednou děkuji účinkujícím, 
zastupitelům, občanům a zejména pak Jarušce Vraspírové za skvělý nápad a nádherný 
předvánoční zážitek. 
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Slavnostní projev paní Evy Chadimové a P. Ladislava Kozubíka 

 

 

 
Občané před obecním úřadem       Školní pěvecký sbor Lubenika 

 
Rozsvícení vánočního stromu – Nela Flídrová a Vojta Kárský 

 
Vystoupení Marcely a Dana Bártových                 Občerstvení u lubenských hasičů  
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Vystoupení skupiny Parkoviště pro velblouby 

Poděkování 
Drazí spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
 dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili, z celého 
srdce, obrovské díky za vaši lidskost, solidárnost a 
štědrost. A to vám všem, kteří jste se podíleli na finanční 
pomoci v rámci vánočního koncertu, či jiným finančním 
příspěvkem pro léčbu naší Barunky. Výtěžek bychom chtěli 
použít na léčbu pro Barunku v rámci domácí péče. 
 Velké poděkování patří zastupitelstvu obce  
za podporu. Díky moc, přátelé! Naše poděkování patří i 
vám, kteří se obracíte v modlitbách, myšlenkách za 
uzdravení naší Barunky! 
 Na závěr nám dovolte popřát poklidný advent. Kéž 
vám tento svatý čas přinese klid a mír do vašich srdcí! Kéž 
jste obdarováni láskou, radostí a hlavně zdravím ... 
 Máme vás rádi!                                                Bouškovi 
 
 

Barunka s maminkou 
 

Optický kabel, pozemky pro stavbu rodinných domů 
 Během letošního roku jsme zjišťovali možnosti a kontaktovali firmy (Fortech, spol. s.r.o., 
PODA, a.s., Tlapnet, s.r.o., CETIN, a.s.) zabývající se instalací optických sítí. Optická sít je 
přenos internetového připojení pomocí optického kabelu, který končí na hranici pozemku či ve 
sklepě rodinného domu. Z jednání vyplynulo, že předpokládané náklady na rozvod sítě v naší 
obci by dosáhly částky cca 10 až 12 milionů Kč. Firmy ve většině případů požadovaly, aby obec 
zabezpečila přiložení optického kabelu do výkopu ČEZu, který od příštího roku začne realizovat 
kabelizaci elektrické sítě NN v naší obci do každé domácnosti. Z tohoto vyplývá, že finanční 
náklady za přiložení kabelu, rozšíření výkopu a uvedení pozemku do původního stavu by 

hradila obec. To by představovalo milionové 
investiční náklady s nejistým výsledkem. Kolik 
našich rodin by tuto přípojku chtělo využít, 
když v současné době existuje kvalitní 
bezdrátové a levnější připojení vzduchem? 
Z tohoto a dalších důvodů jsme ukončili 
jednání o vybudování optické sítě v obci. 
 V měsíci říjnu jsme realizovali nákup 
pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě 
„Zrnětín“.  Jedná se   cca o   16 000 m2,   které  
 
 
 

Nakoupené parcely u Zrnětína
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navazují na již zastavěné pozemky v horní části obce. V současné době  se  zpracovává studie 
a poté  bude   následovat   projektová    dokumentace,    která   detailně   určí   počet, velikost a  
rozmístění stavebních parcel, rozvody inženýrských sítí a obslužnost dané lokality.  
 

Architektonické studie na Skalku 
 Na základě výzvy ke zpracování architektonické studie k rekonstrukci objektu Skalka jsme 
obdrželi šest návrhů, které jsme prezentovali v kině a na Vánoční výstavě na Skalce. Studie 
jsou také zveřejněny na internetových stránkách obce. Studii vypracovali tito uchazeči:  
Architektonický atelier ABV – Praha, ADONIS PROJEKT, s.r.o. – Hradec Králové, APOLO CZ, 
s.r.o. – Polička, Ing. arch. Vít Kalvoda spolu s Ing. arch. Jakubem Soškou, Ing. arch. František 
Košňar, Ing. arch. Tomáš Zavoral. Vaše náměty, připomínky, doporučení a postřehy můžete 
sdělit starostovi obce i všem zastupitelům. 

 
Architektonická studie - Ing. arch. František Košňar 

 
Návrh k rekonstrukci Skalky - Architektonický atelier ABV - Praha 

 
Vizualizace objektu Skalky - ADONIS PROJEKT s.r.o. - Hradec Králové 
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Návrh na rekonstrukci Skalky - APOLO CZ s.r.o. - Polička 

 
Architektonická studie v podání Ing. arch. Tomáše Zavorala 

 
Oprava budovy Skalky - Ing. arch. Vít Kalvoda, Ing. arch. Jakub Soška 

 
Oprava zdi a rozšíření komunikace u Skalky 
 Začátkem prosince jsme zahájili stavbu opěrné zdi a rozšíření stávající komunikace včetně 
parkovacích míst u objektu Skalka. Součástí akce bude přeložka komunikační sítě CETIN, 
včetně položení kabelového vedení elektrické sítě NN firmou ČEZ, a zhotovení nového 
pozinkovaného oplocení. Na základě výběrového řízení stavbu realizuje firma DS Delta, s.r.o. 
Práce budou dokončeny v roce 2020.  
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Oprava zdi a rozšíření komunikace u Skalky 

 

Architektonická studie na hasičskou zbrojnici 
 Architektonickou studii na objekt hasičské zbrojnice vypracovala firma KIP, spol. s.r.o., 
Litomyšl. Jedná se o přestavbu stávajícího objektu na základě požadavku hasičů a příslušných 
norem. Přízemí bude sloužit pro potřeby jednotky obce Lubná. Druhé nadzemní podlaží je 
určeno pro členy hasičského sboru. Na dalších variantách přestavby se pracuje. Studii si 
můžete prohlédnout v pohodlí svého domova na webových stránkách obce. Vaše náměty, 
připomínky, doporučení a postřehy můžete sdělit starostovi obce i všem zastupitelům. 
 
Likvidace odpadních vod v obci Starkoč 
 Členové Rady obce Lubná se v měsíci listopadu zúčastnili v obci Starkoč semináře, který 
se týkal možnosti odkanalizování obce pomocí systémového řešení soustav domovních čistíren 
odpadních vod. Vše jsme mohli shlédnout na vlastní oči, přímo ve Starkoči u rodinných domů. 
Jednoduše řečeno – každý dům má vlastní čistírnu odpadních vod, která je napojená  
na centrální dispečink provozovatele systému – obec. Čidla sledují výšku kalu, tlak vzduchu, 
otevření/zavření víka čističky a hlášení poruch na dispečink v reálném čase. Čističky pořizuje 
obec s využitím dotace. Provoz čističek zabezpečuje vyškolený pracovník obce. Mezi zásadní 
výhody tohoto čištění odpadních vod je snížení investičních nákladů o cca 50 % proti klasickým 
centrálním systémům a využití vyčištěné odpadní vody pro potřeby uživatele domu. I takto by 
se nechaly likvidovat odpadní vody v naší obci. Televizní záznam ze semináře můžete 
shlédnout na: www.meucaslav.cz › tv-caslav-domaci-cistirny-ov. 

 
Seminář na téma likvidace odpadních vod ve Starkoči 

 
Milí spoluobčané, 
 prožíváme adventní čas, před námi jsou vánoční svátky a blíží se konec roku. Dovolte 
mi, abych Vám i Vašim blízkým popřál radostné Vánoce strávené s lidmi, na kterých Vám 
záleží, a v novém roce hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a porozumění.  

          Josef Chadima, starosta obce 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Jak jsme se stali televizními hvězdami aneb Šikulové ve školní družině 
 Ve středu 25. 9. jsme se konečně dočkali. Do naší školy v Sebranicích zavítal štáb České 
televize, aby zde natočil další díl oblíbeného dětského televizního pořadu Šikulové. Skupinka 
vybraných dětí ze školní družiny měla možnost se tohoto filmování zúčastnit a nemusíme 
zdůrazňovat, že to pro ně bylo veliké dobrodružství. 

 Společně s hlavními aktéry herci 
Janou Zajacovou a Ivem Martákem žáci 
vyrobili v obou místnostech školní družiny 
čtyři výrobky s podzimní tematikou, a 
mohli tak prožít atmosféru televizního 
natáčení i nahlédnout do zákulisí příprav 
televizních pořadů. I přes počáteční trému 
před kamerou nakonec předvedli naši 
šikulové skvělý herecký, ale také tvůrčí 
výkon při práci s výtvarnými potřebami. 
 S pohodovým a přátelským týmem 
filmařů jsme se po báječně prožitém dni 
jen velice neradi loučili, ale už teď se 

těšíme na další krásný díl pořadu Šikulové, který se vysílal ve čtvrtek 17. října 2019 dopoledne 
a poté v sobotní repríze 19. října 2019 odpoledne na dětském kanálu České televize Déčku. 

Mgr. Jindřich Novotný 

 

 

Společné foto před školou při natáčení televizního pořadu Šikulové 
 

Úspěšná mise na přespolním běhu 
 Výrazný otisk zanechali žáci naší školy  
v oblastním kole přespolního běhu, které se 
uskutečnilo dne 10. 9. v Litomyšli. 
  V kategorii žáků 6. - 7. tříd triumfovalo 
družstvo našich borců, které se z prvního 
místa jako jediné kvalifikovalo do okresního 
finále. To proběhlo následující týden v Poličce. 
V závodě na 1600 m ve strhujícím finiši zvítězil 
Jiří Mokrejš, Martin Svoboda obsadil čtvrté 
místo, Vojtěch Procházka páté a Lukáš Hrůzek 
doběhl ještě v první desítce na místě osmém. 
 V závodě na 800 m dívek obsadily hezké 
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páté, resp. šesté místo naše žákyně Monika Jílková, resp. Amálie Dvořáková a na stejné 
distanci chlapců obsadil šesté místo Dominik Kopecký. 
 Za vzornou reprezentaci děkujeme i jejich spolužákům, kteří si s chutí poměřili svoje síly se 
svými vrstevníky. Byli to: Matyáš Novotný, Matyáš Vomáčka, Tobiáš Lehocký, Matyáš Kopecký, 
Sebastian Klejch, Jakub Bartoš a Daniel Volf.                                             Mgr. Jindřich Novotný 
 
Technohrátky na automobilce 
 I v letošním roce se naše škola účastní Technohrátek pořádaných Pardubickým krajem. 
Cílem této akce je zvýšit zájem žáků o technické obory. 
  Ve středu 2. října navštívili zájemci ze sedmé, osmé a deváté třídy Střední školu 
automobilní v Ústí nad Orlicí. Organizátoři Technohrátek pro žáky připravili zajímavé aktivity, 
které je měly seznámit s prostředím školy, náplní některých oborů a s vyučujícími školy. 
  Zástupci škol byli hodnoceni v soutěži na závodní dráze s modely aut, dopravních testech, 
sestavení respirátoru, výměně všech kol na vozidle na čas, výrobě štítku, třídění odpadu. 
Zajímavou formou jim byly představeny obory mechanik opravář motorových vozidel, 
autotronik, autoelektrikář, obor průmyslová ekologie, karosář a autolakýrník. Žáci si také 
vyzkoušeli jízdu na trenažéru a nástřik přes šablony.  
 Po praktické části následovala vědomostní soutěž pro všech deset škol, ve které využívali 
vědomosti získané během dopoledne. I když žáci naší školy nedosáhli na první místa, naši 
školu úspěšně reprezentovali. Akce se všem líbila.           Mgr. Andrea Kvasničková 

 
Technohrátky v Ústí nad Orlicí 

 
Úspěch našich žáků v minifotbalu 
 Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se naši chlapci zúčastnili oblastního kola  turnaje v minifotbalu 

v Litomyšli. Družstvo žáků 6. a 7. tříd 
suverénně zvítězilo se skóre 30 : 1. Škoda, 
že okresní kolo pro tuto kategorii vypsáno 
nebylo. Družstvo žáků 8. a 9. tříd ve finále 
zdolalo věčného rivala z Dolního Újezdu  
1 : 0 a zaslouženě postoupilo do okresního 
kola. To se konalo 3. 10. 2019  
ve Svitavách. Naši svěřenci drželi krok 
s ostatními a chybělo velmi málo, abychom 
zvítězili. V turnaji jsme obsadili pěkné  
3. místo. 
 Tímto děkujeme všem našim 
zúčastněným žákům za vzornou 
reprezentaci naší školy. 

Mgr. Zdeněk Přiklopil 
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Přírodovědný klokan 
 Ve středu 16. 10. se někteří žáci osmé a deváté třídy zúčastnili celostátní soutěže 
Přírodovědný klokan. Otázky ze zeměpisu, přírodopisu, matematiky a fyziky byly rozděleny 
podle náročnosti za 3, 4 a 5 bodů. Žáci mohli maximálně dosáhnout 120 bodů.  
 S počtem 83 bodů se v této obtížné soutěži umístil na prvním místě Adam Kopecký  
z deváté třídy. Druhé místo obsadil Jan Nechvíle z osmé třídy a získal 58 bodů. Bronzová 
příčka s 55 body náleží Vojtovi Kárskému z deváté třídy. Výsledky prvních deseti žáků byly 
zahrnuty do celostátní statistiky.           Mgr. Andrea Kvasničková 
 
Expedice Borneo 
 V pátek 18. října se naši žáci vydali na Borneo, ovšem jen pomyslně. Tento exotický ostrov 
před časem navštívili manželé Kateřina a Miloš Motani a nyní přijeli do Sebranic, aby se s námi 
podělili o své zajímavé zážitky. Víc jak hodinu jsme měli možnost sledovat jejich dobrodružné 
cestování prostřednictvím vyprávění paní Motani, které doplnila prezentací fotografií, filmových 
záběrů i ukázkou dovezených předmětů. Představení jsme si všichni pěkně užili a již teď se 
těšíme na další setkání.              Mgr. Leona Plešingerová 
 
Projekt ISIC školám 
 Naše škola se zapojila do projektu "ISIC školám", který se od roku 2017 rozšířil i  
na základní školy, jejichž žáci mohou využívat stejné benefity jako starší vrstevníci na středních 
a vysokých školách. Jde především o velké množství výhod a slev, které mohou čerpat po celé 
republice v obchodech, restauracích, e-shopech, v lyžařských areálech, na českých 
památkách, koupalištích, v kinech, fast foodech a mnoha dalších místech. Jelikož jsou průkazy 
mezinárodní, všechny výše uvedené výhody můžou držitelé využívat i při cestách do zahraničí 
– po celém světě! 
 Průkazy však v sobě kombinují i několik dalších funkcí, které by škola v budoucnu mohla 
využívat. Všechny vydávané karty jsou čipové a kromě funkce školního průkazu tedy fungují 
zcela okamžitě a bez nutných změn v různých školních systémech. Může jím být např. 
bezpečnostní přístupový systém do objektu školy nebo napojení na stravovací systém ve školní 
jídelně. Další vlastností průkazu je jistě i funkce identifikační mimo školu, díky které mohou děti 
prokázat svůj věk a svou totožnost jak ve veřejné dopravě, tak i při volnočasových aktivitách se 
svou rodinou. 
 Cena průkazu ISIC Školák je 250 Kč s platností na pět let, která je omezena pouze 
ukončením docházky žáka na naší škole. Každý jednotlivec může do projektu vstoupit kdykoliv. 

Mgr. Jindřich Novotný 
 
 
 
 

Podzimní přírodovědná soutěž a skvělé výsledky našich žáků 
 Opět v tomto školním roce byly vyhlášeny 
termíny přírodovědné poznávačky.  
Na podzimní kolo se přihlásilo téměř třicet 
žáků. V úterý dvanáctého listopadu se konalo 
ve Středisku volného času v Litomyšli pod 
vedením p. Holáska a p. Lněničky. Cílem je 
nejen znát přírodniny, ale umět se dívat a 
poznávat přírodu kolem sebe. A to žáci naší 
školy dokázali, že umí, protože máme z tohoto 
kola: 
1. místo  - Tomáš Kysilka (2. třída), 3. místo  
- Eliška Jánová (4. třída) a 1. místo - Martin 
Flídr (6. třída) a 3. místo - Pavel Kuchta 

(6. třída). Mnoho dalších se z poloviny již nominovalo do květnového finále, ve kterém 
žáci vloni obsadili tři 2. místa.  

M. Jakoubková 
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Žáci 3. třídy oprášili staré řemeslo 
 Ve Světnici čp. 8 bylo ve středu 16. 10. velmi příjemně. Program Práce se lnem a vlnou 
zaujal naše třeťáky. Naučili se zde spoustu věcí o tkaní, pěstování rostlin, o historii našeho 
regionu. Hlavní částí však bylo tkaní pomocí jednoduchého rámu, který nahrazuje skutečný 
tkalcovský stav. Žáci si utkali pěkný, malý kobereček či záložku. Překvapili nás pěknými, 
barevnými výrobky.                                                                                     Mgr.  Hana Klusoňová 

 
 
Paní Kmošková předvádí předení lnu na kolovratu. 
  
Takto se nám to povedlo.  

 
Exkurze Praha 
 Ve středu 23. 10. jsme jeli s pátou třídou na exkurzi do Prahy. Vyjížděli jsme velice brzy, už 
v pět ráno. Vlakem jsme dojeli do hlavního města na nádraží, odkud jsme pokračovali  
na Letiště Václava Havla, terminál 3. Zde jsme měli zajímavou prohlídku a mohli zblízka 
pozorovat přistávající a vzlétající letadla. Potom jsme autobusem a metrem dojeli na Pražský 
hrad, kde nám paní průvodkyně ukázala nejdůležitější místa na hradě. Velkým zážitkem byla 
prohlídka katedrály svatých Víta, Vojtěcha a Václava. Kolem třetí hodiny jsme se prošli  
po Karlově mostě a došli jsme na Václavské náměstí. Zde jsme se posilnili v rychlém 
občerstvení a unaveni došli na vlakové nádraží. Počkali jsme na vlak a dojeli do České 
Třebové. Pak již autobusem domů.  

Mgr. Markéta Andrlová 

 
Žáci páté třídy v Praze 
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Vzdělávací ekoprogram: Dravci a sovy 
 Po letech se do naší školy vrátil zábavný vzdělávací program s živými zvířaty a s jejich 

předvedením ve volném letu. V programu se 
žákům představilo 10 druhů dravců a sov s 
nejrůznějšími vlastnostmi. Žáci se dozvěděli 
zábavnou formou nejzajímavější informace o 
jednotlivých druzích dravých ptáků, z nichž 
mnozí balancují na pokraji vyhubení, a 
dozvěděli se, že za to většinou může jen 
člověk. 
 Většinu z těchto ptáků viděli za letu, a 
mnozí žáci měli příležitost nechat si na ruku 
přiletět káně nebo puštíka, pro učitele byl 
připravený výr velký. 
 Cílem programu bylo vyvolat také zájem o 
ochranu nejen dravců, ale celé přírody.  

        Mgr. Věra Kořínková 
Dopoledne v pravěku 
 Úterý 5. listopadu dopoledne strávila šestá třída v minulosti. Nemusela cestovat časem 
zpět, ale stačilo navštívit Středisko volného času v Litomyšli, kde byl pro děti připraven 
zajímavý interaktivní program z období pravěku. Žáci si vyzkoušeli v praxi své teoretické 
znalosti získané v hodinách dějepisu. Vytvořili si keramickou misku, kterou ozdobili pravěkým 
vzorem, upletli provázek z lýka, vyrobili píšťalku z oříšku, seznámili se se základy tkaní nebo 
určovali potraviny, jimiž se pravěcí lidé žijící na našem území živili. Všichni si dopoledne pěkně 
užili.                        Mgr. Leona Plešingerová 

 
 

Nové logo školy. Jak se vám líbí? 
 Do nového školního roku vstoupila škola se zbrusu novým moderním 
logem. Jeho autorkou je naše bývalá žákyně Renata Křivková, která letos  
v květnu úspěšně odmaturovala na Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí 
nad Orlicí v oboru Průmyslový design - tvarový a grafický design obalů.  
V současné době tato talentovaná dívka již rozvíjí svoje nadání na vysoké 
škole v Brně, kde studuje průmyslový design ve strojírenství. 
 Logo bylo navrženo v několika barevných variantách a o jeho finální 
podobě rozhodlo hlasování všech žáků i zaměstnanců školy. Doufáme, že se 
vám práce naší absolventky líbí.                                     Mgr. Jindřich Novotný 
 

Rodilý mluvčí na druhém stupni naší školy 
 Každý druhý čtvrtek v měsíci po celý školní rok navštíví hodiny angličtiny na druhém stupni 
naší školy rodilý mluvčí. Barry Adams přijel za našimi žáky poprvé ve čtvrtek 10. října. První 
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hodiny byly seznamovací. Barry o sobě prozradil, že pochází z anglického města Bristol, ale již 
8 let žije v České republice. Nejdříve se mu všichni žáci představili a poté si společně povídali o 
sobě, svých rodinách a o volném čase. Dopoledne uteklo jako voda a už teď se všichni těší na 
další společná setkání.                        Mgr. Leona Plešingerová 

 
 Přejeme Vám hodně krásných chvil prožitých v příjemné 
atmosféře Vánoc, v novém roce hodně zdraví, radostných dnů a 
osobních i pracovních úspěchů. 

    Zaměstnanci školy 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

Setkávání maminek v MŠ 
 Od poloviny října probíhá opět neformální setkávání maminek, kojenců, batolat a dětí 
předškolního věku v mateřské škole. Po roční odmlce, kdy se rekonstruoval pavilon MŠ, jsme 

rádi, že maminky přijaly pozvání a navštěvují 
(každé úterý od 8.30 – 10.30 hod.) třídu 
mateřské školy se svými dětmi. Děti poznávají 
nové prostředí, nové přátele, maminky si 
mohou nezávazně popovídat, vyměnit 
zkušenosti…. Cílem setkávání je vytvořit 
otevřené prostředí pro všechny, kteří mají chuť 
podílet se na různých aktivitách pro rodinu. 
Pro děti vidím význam především  
v poznání prostředí, což některým usnadní 
adaptaci při budoucí docházce do MŠ.  
 Srdečně zveme další rodiče s dětmi, kteří 
by si rádi popovídali, pohráli, dozvěděli se … 

 
Setkání Kabinetu mateřských škol 
 Dne 21. 10. 2019 naši mateřskou školu navštívilo téměř dvacet učitelek mateřských škol  
z okolí, které jsou zapojeny v rámci MAP II do Kabinetu MŠ. Po formálním setkání, kdy 
probíráme problematiku předškolního vzdělávání, předáváme si zkušenosti s novými 
didaktickými pomůckami a hračkami, získáváme řadu informací, rad a poznatků a po malém 
občerstvení následovala prohlídka mateřské školy a zahrady. Jsem pyšná, že si učitelky 
vybraly naši MŠ, protože se bylo čím „chlubit“. V nově zrekonstruované třídě ocenily funkčnost, 
vybavenost, skladové prostory, které v řadě školek chybí, a celkově se jim v „novém“ líbilo. 
Řada kolegyň ocenila zahradu MŠ a našly zde inspiraci pro „svoje“ pracoviště. 
 Jsem ráda, že jsme součástí projektu a že právě u nás některé p. učitelky čerpaly inspiraci. 
Pro naši mateřskou školu je to dobrá prezentace nejen u nás, ale i v okolí. 
 

Slavnostní otevření a prohlídka zrekonstruovaného pavilonu MŠ 
 Na podzim 2019 slavila MŠ Lubná 40 let od otevření. Oslava proběhla 15. 11. 2019, kdy byl 
slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon. Výuka zde sice probíhala již od září, ale 
taková událost si zaslouží důstojnou oslavu. Proto přijali pozvání zastupitelé obce v čele se 
starostou J. Chadimou, J. Flach, který koordinoval všechny odborné práce, a řemeslníci, kteří 
se na přestavbě podíleli. Všichni si slavnostně přiťukli a nově zrekonstruovaným prostorám 
popřáli dlouhá léta provozu. 
 Rekonstrukce I. pavilonu trvala téměř dva roky a byla rozdělena do dvou etap tak, aby byl  
zachován provoz MŠ. Vyměněna byla kompletně okna, vybudována nová voda a elektrika, 
celkově nové sociální zařízení pro děti, zázemí pro pedagogy, nová kuchyňka u pavilonu. 
Zrekonstruované jsou i podlahy, které jsou pokryty novým kobercem a linoleem, nové dveře  
v interiéru i vchodové, osvětlení a výmalba. Vyměněna byla akumulační kamna, nové 
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koženkové dveře a vybavení skříňkami v šatně a umývárně na míru. Zkrátka I. pavilon je „od 
podlahy“ zcela v novém kabátě a my jsme moc rádi, že děti jsou od září v novém, moderním 
prostředí, které je nejen estetické, ale i funkční.  

 
Slavnostní otevření opraveného pavilonu v mateřské škole 

 
Pohled na novou třídu - prostor pro pohybové aktivity a hry 

 

 
Šatna a kancelář vedoucí učitelky 

 

Návštěva muzea v Poličce - „V hlavní roli divadlo“ 
 V letošním předvánočním čase jsme navštívili výstavu v muzeu v Poličce. Nezvolili jsme 
tradičně vánoční téma, ale vsadili jsme na téma dětem blízké, zároveň ale trochu nové. 
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Výstava s názvem „V hlavní roli divadlo“ děti seznámila s tím, co divadlo vlastně je co je loutka, 
herec, kulisy, kostým... Děti si vše mohly důkladně prohlédnout a osahat. A nejen to, 
vyzkoušely si divadelní kostýmy, vyrobily loutku z papíru, vyzkoušely si zahrát s opravdovou 
loutkou a velmi je zaujalo stínové divadlo. Již nyní se těšíme na další návštěvu muzea, která se 
uskuteční na jaře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěva v muzeu 
 

 
Nejdříve jsme si perníčky upekli v ZŠ Lubná a pak jsme ve školce zdobili. Jsme moc rádi, že se na nás 

přišly podívat p. kuchařky, které neváhaly a přiložily ruce k dílu. Děkujeme :-)  
  
 Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála hodně krásných chvil prožitých  
v příjemné atmosféře Vánoc. V novém roce pak hodně radostných dnů a pevné zdraví. 

                                                                        Mgr. Irena Rensová 
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  KDU - ČSL LUBNÁ 
 
 Chtěli bychom Vám jménem KDU-ČSL popřát pokojné prožití adventu a vánoční svátky 
plné pohody a radosti. Do nového roku 2020 přejeme mnoho zdraví, štěstí a Božího požehnání. 
 Při této příležitosti bychom Vás chtěli pozvat na tradiční LIDOVÝ PLES, který se bude 
konat 18. 1. 2020 od 20 hodin na sále víceúčelového zařízení Skalka. Můžete se těšit  
na bohatou tombolu a výbornou mysliveckou kuchyni. K tanci Vás doprovodí skupina 
COMBO 2 z Litomyšle. 

               Na společné setkání se těší členové KDU-ČSL 
 

                                  ROK S HASIČI  
 

 Blíží se čas Vánoc a s nimi zvláštní, tak trochu tajuplná atmosféra s vůní vanilky, jehličí, 
svařeného vína, punče. Dříve než zasedneme k svátečnímu stolu, většinou se nejspíš 
ohlédneme za pomalu končícím rokem. Co nám dal dobrého, ale i vzal, třeba toho nejbližšího a 
nejmilejšího člověka, kamaráda. Není to jen o smutku, nostalgii, sentimentu, ale spíše o 
vědomí, že jsme tady tak krátce. 
 Ohlédnu se za letošním rokem pohledem našich hasičů. Slavíme 135 let od vzniku 
nejstarší, dosud fungující organizace v obci, čítající více než 100 členů včetně dětí. Oslava 
proběhne v prosinci na Valné hromadě a s dětmi jsme slavili již 8. června na letním areálu. 
Pořádali jsme ples, dvě zábavy a soutěž v požárním sportu. V Sebranicích jsme se zúčastnili 
oslavy výročí založení jejich sboru a srazu rodáků. Naposledy jsme zorganizovali vystoupení 
divadelního spolku Vojnarka z Trstěnice v zaplněném sále kina s hrou Postel pro Anděla.  

 
Divadelní představení Postel pro Anděla 

 

 Naše výjezdní jednotka zasahovala celkem 4x, z toho 20. srpna u nás v obci, kde se 
včasným zásahem nejen našeho, ale i okolních sborů podařilo zabránit daleko větším škodám 
na nemovitosti rodiny Jílkovi. Pro žádného hasiče není příjemné vidět ten pocit neštěstí, zmaru 
a bezmocnosti těch, kterým oheň spaluje majetek a ohrožuje životy. O to víc nás potěšilo velice 
krásné poděkování od rodiny Jílkových a Šímových v lubenském zpravodaji. Přejeme si, aby to 
byl na dlouhou dobu poslední požár v naší obci.              
 Rád bych Vás pozval na náš ples, který se uskuteční už v sobotu 4. 1. 2020, tentokrát 
s kapelou ABC Boskovice.  
 Blíží se svátky, celý měsíc bývá ve znamení shonu a spěchu, úklidu a pečení cukroví. Jestli 
dovolíte, mám pro Vás rychlý, jednoduchý a výborný recept na hasičské rumové pralinky, naše 
rodinné stříbro. 
 Suroviny: 10-20 ks čokoládových figurek (záleží na velikosti), 1 litr kvalitního rumu. 
 Postup: Figurku rozbalíme a ukousneme jí hlavu. Do figurky nalejeme rum a hned 
konzumujeme. 
 Tak šťastné a veselé… 

Za SDH Lubná Alois Kovář, jednatel 
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                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ludmila Vomáčková - 85 let   Josef Havran - 75 let 

 
Marie Kovářová - 80 let   Růžena Bartošová - 85 let  

92 let Marie Pavlišová 80 let Josef Sýkora 
   Marie Pavlišová 

90 let František Renza  Václav Bulva 
   Marie Chadimová 

88 let Marie Jánová  Anna Flachová 
    

86 let Jan Andrle 75 let Josef Kovář 
    

84 let Jan Šplíchal 70 let Marta Kovářová 
 Emilie Kubešová  Anna Kopecká 
 Květuše Kadlecová   
  65 let Marie Flídrová 

83 let Vlastimil Pohorský   
 Václav Machek 60 let Vít Rensa 

 Emilie Klusoňová   
  55 let Irena Rensová 

82 let Marta Tmejová  Anna Taberyová 
    
  50 let Romana Tumova 
   Lenka Večeřová 
   Michal Lehocký 
   Petr Meloun 
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Josef Sýkora - 80 let   Václav Bulva - 80 let 
   

 V říjnu jsme se naposledy rozloučili s paní Věrou Renzovou a panem Josefem Matejskem. 
V listopadu jsme se naposledy rozloučili s paní Miloslavou Klejchovou a panem Dominikem 
Šimkem. 
 

LUBENSKÉ ŽENY 
 

Mikulášská besídka 
 V pondělí 25. listopadu se konala v sále kina Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem. 
Celý program s názvem „Sněhulákoviny“ se nesl v duchu sněhuláků. Děti tančily, zpívaly a 
plnily různé úkoly. Na závěr nás navštívil Mikuláš, čert a anděl, spolu s dětmi si zazpívali a 
rozdali dětem sladké balíčky. Atmosféra v sále byla úžasná, děti se dobře bavily a rodiče s 
nimi. Na všechny dýchla vůně nadcházejících Vánoc. 
 

Ať s každou spadlou vločkou se rozhostí ve Vašem srdci mír, 
ať s každým rampouchem se rozezvoní štěstí, 

ať vůně Vánoc a jehličí Vám přinese do duše klid. 
Krásné,  pohodové Vánoce a hodně zdraví, štěstí a lásky  

po celý příští rok vám přejí Lubenské ženy. 
Eva Chadimová 
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  PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989 
 
     V sobotu 16. listopadu jsme se sešli na kopci nad Lubnou zvaném Hampejz. Bylo větrné, ale 
slunečné počasí. Výhled do kraje byl moc pěkný, ani by člověk neřekl, jak daleko z Lubné 
dohlédneme. 
     Malou lipku jsme zasadili pod zesilovačem u zahrady Chadimových. P. Josef Glogar nám k 
tomu na kytaru zahrál „Anežko přemilá, tvá země spanilá, v míru chce pokojně žít, svou 
mocnou přímluvou ochraňuj zemi svou...“ Přečetl  z Bible slova o svobodě a o tom, jak máme 
chránit své prostředí a starat se o zvelebení přírody. Požehnal lipce i vodě, kterou ji J. Chadima 
vydatně zalil. Po té jsme vzpomněli na historii, jak tudy procházela Trstěnická stezka a na kopci 
byl zájezdní hostinec, kde vozkové přepřahali koně. Putoval tudy i loupeživý rytíř Toulovec, až 
do Rakous, kde loupil.  
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 Za zpěvu písní „Krásný je vzduch, krásnější je moře“... a „Jednou budem dál, já vím ...“ 
jsme sestupovali dolů k L. Pavlišové, která nás uvítala výborným štrúdlem, kávou a čajem.  
A. Taberyová upekla chutné zvonečky, nechyběly ani tyčky a jednohubky. Svačinka nám přišla 
k chuti, po ní jsme se rozešli k domovu. Nejvíce obdivujeme babičku A. Kárskou, která 
vystoupala až nahoru a zúčastnila se této připomínky.                 Za účastníky Maru Šplíchalová 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ BLAHOSLAVENÉ  
ANEŽKY ČESKÉ 

 

 Před třiceti lety jsem se spolu s mnoha a mnoha věřícími z Čech, Moravy a Slovenska 
zúčastnila v Římě svatořečení Anežky České Přemyslovny. Nejprve pár historických dat o  
sv. Anežce. 
   Anežka, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie, se narodila asi  
v r. 1211 v Praze. Již od dětství, aniž se dbalo na její přání, se pomýšlelo, s kým ji zasnoubit. 

Ve věku tří let byla poslána do slezské Třebnice, kde se od svaté 
Hedviky naučila základům křesťanské víry. Potom zdokonalila své 
vzdělání u premonstrátek v Doksanech. Od r. 1220 až 1225 žila 
na dvoře rakouského vévody ve Vídni jako snoubenka Jindřicha 
VII., syna císaře Fridricha II. 
  Po zrušení zasnoubení se vrátila do Prahy, kde se soustředila na 
prohloubení života modlitby a po zralém uvážení se rozhodla, že 
zasvětí svůj život Bohu. Když v r. 1231 žádal o její ruku císař 
Fridrich II., odpověděla, že chce zachovávat panenství. Papež 
Řehoř IX. toto rozhodnutí zvláštním listem potvrdil a schválil. 
 Mezitím, okouzlena ideály sv. Františka a sv. Kláry z Assisi, 
se rozhodla, že bude následovat jejich příklad. Založila v Praze 
špitál a bratrstvo Křižovníků, které pověřila jeho řízením. 
Současně založila klášter Na Františku pro tzv. "Chudé sestry",  
do něhož pak sama vstoupila. Po složení slibů v r. 1234 byla 
zvolena abatyší. Vykonávala tento úřad pokorně, laskavě a 
moudře. Celý její život se jeví jako velké svědectví nerozborné 
lásky ke Kristu. Stále překypovala dobročinnou láskou ke všem, 
kdo se k ní utíkali s prosbou o pomoc Boží i lidskou. Stala se 
spolupracovnicí římských papežů pro dobro církve. Milovala svou 
vlast, o jejíž blaho se zasloužila upevňováním míru a velkou 
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dobročinností na poli sociálním. Anežka zemřela ve svém klášteře 2. března 1282. Na její 
přímluvu se staly mnohé zázračné činy. Úcta, kterou jí věřící vzdávali během staletí, byla 
apoštolsky uznána a potvrzena dekretem, který 28. listopadu 1874 schválil papež Pius IX. 
Dnem 12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za svatou. 
 A teď k samotné pouti. Přes kamarády v Praze jsem dostala možnost jet na tuto pouť: 
Připadalo mně to jako malý zázrak, protože cesty ven (myslím na západ) byly velmi omezené, 
až nemožné. Maminka mně pohlídala dvouletou Marušku, tatínek založil několika markami, 
protože nedávno navštívil hrob svého bratra Josefa (padl v II. světové válce) ve Francii, a tak 
jsem mohla odjet do Říma. Kdo by si to pomyslel před pár týdny. Všichni jsme byli vděčni a plni 
nadšení z této možnosti. 
    Ve čtvrtek 9. listopadu večer jsme vyráželi z Brna, jelo nás mnoho autobusů, byl vypraven i 
zvláštní vlak a také letadlo. Poprvé jsme přejížděli v noci hranice, nebyl tehdy žádný problém, 
jen celníci prošli autobus a podle pasů nás kontrolovali. Jeli jsme přes noc, Rakousko, Itálie a  
v sobotu ráno nás přivítal Řím. Ubytovali nás v ubytovně, trochu jsme se osvěžili a pospíchali 
do Vatikánu. Bylo 11. listopadu, den sv. Martina, a tak se v poledne na Anděl Páně sešlo  
na náměstí před sv. Petrem mnoho výprav. Přivítal nás papež Jan Pavel II. tak, jak to uměl - 
srdečně. Po té následovala krátká projížďka Římem, ale to už jsme byli totálně unaveni  
po dvou nocích v autobuse, a tak jsme se těšili na zasloužený odpočinek. 
    Hlavní byla neděle 12. listopadu, vstávali jsme časně, posnídali a pěšky jsme pospíchali  
do baziliky sv. Petra. Rozdali nám místenky ke stání a po té jsme prožili krásnou bohoslužbu při 
svatořečení ANEŽKY. Ještě perlička - než jsme odjeli, říkali nám vedoucí, ať se slušně 
oblékneme, že Čechy stále v Římě považují za husity. 
 Po ukončení bohoslužeb následovala milá setkání se známými, protože jich do Říma 
zavítalo dost. K večeru byla potom ještě sloužena mše svatá v chrámu Dvanácti apoštolů, 
česky s našimi kněžími a biskupy. 
    V pondělí 13. listopadu nás autobusy odvezly na generální audienci do auly Pavla VI., 
kterou uváděl mladý pater Tomáš Halík. Tyto chvíle byly velmi hezké a dojemné, když hrála 
hymna, tak jsme mnozí zaslzeli. Chtěla jsem domů nějakou upomínku, obchůdky byly obležené 
poutníky a chtělo to trochu ostré lokty, aby to člověk zvládnul. Odpoledne byla ještě sloužena 
mše sv. v chrámu sv. Pavla za hradbami, bylo tam velmi plno a vzpomínám, že už i únava byla 
velká, seděli jsme na batozích. Po skončení mše sv. jsme nasedli do autobusů a nočním 
Římem, Itálií se vraceli domů. Byl to neskutečný zážitek a první projev svobody cestování a 
náboženského uvolnění. 
    Jenom čeští celníci si na nás chtěli smlsnout a na hranicích jsme stáli několik hodin, pro nic 
za nic. Do Brna jsme dojeli 15. listopadu v ranních hodinách, Byla pořádná zima. A to nikdo  
z nás netušil, co se odehraje 17. listopadu. Anežka Přemyslovna, naše česká světice pomohla 
vlasti ke svobodě. Je ovšem na každém, jak se k této události postavil, někdo s vervou a 
pokorou a někdo s chutí na druhých vydělat a časté podvody se netrestaly: Demokracie 
vyžaduje zralé lidi a svoboda je také o zodpovědnosti. Važme si ji a chraňme jí. 

                 Alena Pohorská 
 

 

  ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 

 

Podzimní výstava 
 ČZS Lubná pořádal dne 11. - 13. října již tradiční podzimní výstavu. Tentokrát na téma  
„Z pohádky do pohádky“. Název výstavy byl pro nás velmi inspirativní.  
 ČZS Lubná pořádal pro žáky základní školy Lubná fotografickou soutěž. V sobotu 21. září 
byla ukončena a hodnocení proběhlo na naší podzimní výstavě. Fotografie anonymně hodnotili 
její návštěvníci. Soutěže se zúčastnilo pouze deset žáků a tak byli všichni oceněni. 
 Myslím, že pro návštěvníky nebylo těžké najít jednotlivé pohádky, ale vybrat nejlepší 
fotografii ze soutěže žáků ZŠ Lubná  - Sebranice, to už tak snadné nebylo. 
 Děkujeme všem těm, kteří svými výpěstky obohatili naši výstavu, a žákům Mateřské školy a 
Základní školy v Lubné za velmi pěkné výtvarné práce. 
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Pořadí výherců: 
  1. místo - Andrej Bartoš   
  2. místo - Florian Bolomský 
  3. místo - Jan Hegr 
  4. místo - Daniel Brabenec 
  5. místo - Aneta Renzová 
 Všem zúčastněným soutěžícím upřímně děkujeme, jelikož krásně fotografie obohatily 
výstavu.  



 27 

                  
1. místo - Andrej Bartoš                    3. místo - Jan Hegr                         5. místo - Aneta Renzová 
 

 
2. místo - Florian Bolomský                                               4. místo - Daniel Brabenec 
 
 Pro rok 2020 vyhlašujeme fotografickou soutěž „KRÁSA STROMŮ“, které se mohou 
zúčastnit žáci Základní školy Lubná-Sebranice. Podmínky - soutěžící uvede jméno, věk a třídu, 
počet prací je maximálně 3 fotografie od jednoho autora. Uzávěrka soutěže bude 20. 9. 2020, 
fotografie zasílejte na emailovou adresu zahradkarilubna@seznam.cz. Fotografie budou opět 
všechny vystaveny a hodnoceny návštěvníky podzimní výstavy ČZS  9. - 11. 10. 2020. Všichni 
soutěžící obdrží věcné ceny a fotografie budou otištěny v Lubenském zpravodaji. Těšíme se na 
Vaše hezké a nápadité snímky. 

 
Předvánoční dílna 
 Tato novinka proběhla v sobotu 23. 11. od 15 hodin ve vestibulu Skalky. Zájemci si mohli 
vyrobit adventní věnečky a svícny. Materiál s přízdobami zajistily a připravily M. Tejkalová a 
S. Bartošová. Na dalším stanovišti si děti mohly vyrobit s panem P. Hápem lodičky z borové 
kůry a s paní H. Kučerovou složit z papíru anděla nebo odlít vánoční ozdoby ze včelího vosku. 
Paní K. Bolomská měla připravenou barvenou ovčí vlnu a s její pomocí a radou si děti tvarovaly 
víly, anděly…. Dílnička se vydařila, a tak bychom rádi příští rok opět pro děti a rodiče něco 
zajímavého připravili. 
 Všem, kdo se na těchto akcích podíleli, vřele děkuji a přeji členům naší organizace, 
příznivcům a občanům Lubné krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2020 
jen vše dobré a zdraví. 

Za ČZS Lubná Marie Tejkalová, předsedkyně 
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Předvánoční dílna ve vestibulu na Skalce a hotové výrobky 
 

                                                VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
 
 V sobotu 7. prosince sál Skalky zavoněl nadcházejícími svátky, a to při příležitosti  
16. prodejní Vánoční výstavy. Téměř 40 vystavovatelů z Lubné a okolí utvořilo krásnou 
předvánoční atmosféru. Mnoho z nás si nakoupilo dárky nejen pod stromeček, ale něco jen tak, 
pro potěšení. Vůně jehličí, medoviny i svařáku se linula po celém sále a domácí cukroví k tomu. 
Kulturní odpolední program zahájily děti z Mateřské školy z Lubné, po nich vystoupil sbor 
Lubenika při Základní škole Lubná – Sebranice. Poprvé mezi nás zavítal BIG BAND ZUŠ 
Litomyšl s pásmem písní Divadla Semafor. Na závěr zahrála Cimbálová muzika Valašské peklo 
z Olomouce. 
 Vánoční strom nám věnovala rodina Flídrova - děkujeme. Poděkování též patří mladým 
ženám Lence Šteflové a Veronice Klusoňové, které se s vervou sobě vlastní, pustily do příprav 
výzdoby sálu již před dvěma měsíci. Dále bych chtěla poděkovat kolegům zastupitelům za čas 
věnovaný této akci a jejich rodinným příslušníkům za výborné cukroví - snědlo se, nezbylo. 
Díky patří všem, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu. 
 Milí spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, pohodu, klid ve Vašich 
srdcích a pohodový, ve zdraví prožitý nový rok.                                                   Eva Chadimová  

 

 
 Děkuji všem zastupitelům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na 
přípravě a zabezpečení 16. ročníku prodejní Vánoční výstavy konané dne 7. prosince na 
Skalce v Lubné. Především děkuji Evě Chadimové za přípravu a organizaci kulturních 
akcí v obci. 

           Josef Chadima 
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Vystoupení dětí z mateřské školy a pěveckého sboru Lubenika 

 
Pohled na zaplněný sál a občerstvení 

 
Práce žáků z mateřské a  základní školy      Poděkování paní Evě Chadimové  

 
BIG BAND ZUŠ Litomyšl        Cimbálová muzika Valašské peklo 
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    VRATNÉ KELÍMKY V LUBNÉ  
 

  
Vratné kelímky v Lubné aneb pijme bez zbytečného odpadu 
 Před cca 3 000 000 lety př. n. l. začala doba kamenná, následovala doba bronzová, kterou 
dále vystřídala doba železná. Položme si otázku. Jak bychom mohli pojmenovat dobu dnešní 
současnou? Myslím, že bychom se jednohlasně shodli. Dnešní doba je zkrátka DOBA 
PLASTOVÁ. Plast je v dnešní době skutečně hojně využíván, obklopuje nás všude, kam se 
podíváme. Součástky automobilů, nejrůznější ochranné obaly potravin, igelitové tašky, sáčky, 
okna a mohl bych dále pokračovat, zde všude je plast obsažen. V některých ohledech nám 
usnadňuje práci, ale VŠEHO MOC ŠKODÍ. 
 V Lubné jsme se proto rozhodli se zbytečnými plasty skoncovat. Nakoupili jsme 1 500 ks 
vratných kelímků s motivy Lubné, jelikož jsou šetrnější k životnímu prostředí. Pomáhají snižovat 
produkci plastových odpadů, po zábavách nezbydou po zemi rozházené kelímky, jsou lehké, 
pevné a odolné. Studené nápoje rychle nezteplají, teplé nevychladnou. Díky svému unikátnímu 
závěsnému klipu dokážeme pobrat až 7 nápojů (např. piv) najednou nebo si můžeme kelímek 
zavěsit za opasek, a mít tak obě ruce volné. No, není to skvělé?  
 Někdo by mohl namítnout, že by bylo lepší koupit rovnou skleněné půllitry. Je opět vhodné 
se zamyslet. Sám přijít na to, že zavádět sklo na venkovních kulturních akcích je nesmysl. 
Dokážete si představit uklízet střepy ze štěrku na Letním areálu? Já tedy ne. Vratné kelímky lze 
navíc snadno zastrčit jeden do druhého a ušetřit tím místo na skladování, což u skleněných 
půllitrů nelze. Ale nespornou výhodu mají. Pivo ze skla je zkrátka lepší. 
 Kde si mohu vratný kelímek pořídit? Nejdříve jsme mysleli, že kelímky dáme do oběhu 
až v novém roce, ale nakonec jsme se rozhodli, že vzhledem k blížícím se vánočním svátkům 
by možná leckdo z nás uvítal nákup originálního kelímku jako dáreček pro své blízké. Kelímky 
budou k dostání na obecním úřadě nebo mě prosím kontaktujte na Facebooku (Martin Břeň) a 
domluvíme se na předání. Cena kelímku činí 50 Kč jako na festivalech či ve městech.  
 Na jakých akcí se můžeme na kelímky těšit? Určitě se s nimi setkáme v letním kině, 
na Lubenské křídlovce a na dalších (především venkovních) akcích. 
 Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce, Josefu Chadimovi, že můj návrh na 
zavedení kelímků podpořil a nebál se ho realizovat. Nemalé díky patří rovněž vynikající grafičce 
kelímků BcA. Lence Vomáčkové, která se mnou byla neustále v kontaktu při řešení designu. 
Děkuji též zastupitelstvu a radě obce, že návrh odsouhlasily. DÍKY!                           Martin Břeň 
 

 Ještě jednou děkuji Martinu Břeňovi za skvělý nápad a jeho realizaci, i za propagaci 
kulturních a sportovních akcí na sociálních sítích.                Josef Chadima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafický návrh BcA. Lenky Vomáčkové      Starosta Josef Chadima a Martin Břeň s kelímky  
 

FESTIVAL HUDBA POMÁHÁ 
  
Třináctý ročník benefičního festivalu podpoří Míšu Teresku z Chrudimi 
 Příznivci festivalu Hudba pomáhá se mají i letos na co těšit. V pořadí třináctý ročník této 
benefiční akce podpoří český písničkář jménem Pokáč a již tradičně návštěvníky čeká také 
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série vánočních koncertů skupiny Parkoviště pro velbloudy, tentokrát za doprovodu Cimbálové 
muziky Jana Dostála. Výtěžek projektu bude následně věnován Míšovi Tereskovi z Chrudimi, 
který trpí dětskou mozkovou obrnou. 
 Míša Tereska se narodil o dva měsíce dříve, než byl plánovaný termín, ačkoliv celé 
těhotenství zdánlivě probíhalo bez jakýchkoliv komplikací. „Když jsme se pět dní po porodu 
dozvěděli, že má Míša narušené nervové dráhy a bílou hmotu mozkovou, museli jsme začít žít 
úplně jiný život. Vtáhlo nás to do kolečka cvičení, rehabilitací a pro Míšu vesměs nepříjemných 
věcí, což trvá v podstatě až dodnes,“ uvedl tatínek handicapovaného chlapce Michal Tereska. 
 Dnes je díky intenzivnímu cvičení v lázních, různým operacím a pravidelnému posilování a 
protahování Míša na dobré cestě být v dospělosti soběstačný. Ačkoliv je upoutaný na invalidní 
vozík, zvládne se s drobnou dopomocí obléknout, umýt i najíst, přestože některé úkony, které 
souvisí s jemnou motorikou, jsou pro něj stále překážkou. Míša je navíc i velký sportovec a 
každou věc, která mu nejde, bere jako výzvu. „Nedávno jsem si dokázal zase něco dalšího, 
protože jsem se sám zvládnul vykoupat. To mě hodně povzbudilo, abych na sobě dál pracoval,“ 
řekl s úsměvem Míša. 
 Výtěžek třináctého ročníku Hudba pomáhá bude věnován na zaplacení nového kvalitního 

vozíku a speciální vany s dvířky, díky 
které se Míša bude moci sám umýt a 
více se tak osamostatnit. Festival 
odstartoval 24. listopadu dvěma 
koncerty skupiny Parkoviště pro 
velbloudy, které se uskutečnily v kostele 
sv. Petra a Pavla v Morašicích. 
Následoval koncert Pokáče  
ve vysokomýtském M-klubu a série 
vánočních koncertů, kde se opět objevila 
skupina Parkoviště pro velbloudy 
za doprovodu Cimbálové muziky Jana 
Dostála. Ty proběhly 7. prosince  
v Poličce, 15. prosince v Litomyšli a  

25. prosince ve Vysokém Mýtě. Vstupenky na jednotlivé akce je možné zakoupit  
na internetových stránkách festivalu, v informačních centrech v Litomyšli, Poličce a Vysokém 
Mýtě nebo na Obecním úřadu v Morašicích.                                                   Barbora Košňarová 
 
 

 
 

           NÁRODOPISNÉ OBLASTI - BRNĚNSKO 
 
 Dokončení z minulého čísla Lubenského zpravodaje. 
 Při prohlídce nejcennějších památek Brna nesmíme zapomenout na supermoderní 
funkcionalistickou vilu Tugendhat, která je jedinou brněnskou památkou, jež je zapsána  
na listině UNESCO.  
 Projekt vily nakreslil pro Fritze a Gretu Tugendhatovy fenomenální německý architekt 
Ludvig Mies van der Rohe. Tugendhatové byli mimořádně úspěšní podnikatelé. Atraktivní 
pozemek o rozloze dva tisíce metrů čtverečních dostala paní Greta Tugendhatová od své 
rodiny Löw-Beerů, což bylo Gretino dívčí příjmení. Velký pozemek leží ve čtvrti Černá Pole a 
svažuje se k Lužáneckému parku. Greta byla úžasná vizionářka. Měla vizi prostorného a velmi 
prosvětleného obydlí s jednoduchými až strohými tvary. Obydlí s celoplošnými okny, která se 
dají spustit do přízemí. Tím se obytný prostor propojí s okolní přírodou, vesmírem a 
nekonečnem. Architekt Ludwig Mies beze zbytku vyhověl přání Grety a navrhl vilu podle její 
představy. Stavba vily začala roku 1929 a dokončena byla roku 1931. Stavbu financovali rodiče 
Grety, Löw-Beerové. Fritz a Greta bydleli v krásné harmonické vile pouze sedm roků. Protože 
byli Židé, museli v roce 1938 uprchnout i s dětmi před nacisty do neutrálního Švýcarska. Ani 
zde nebyli zcela v bezpečí, proto se rozhodli odejít do jihoamerické Venezuely. O vile 
Tugendhat napsal spisovatel Simon Mawer knihu Skleněný pokoj a režisér Julius Ševčík natočil 
film Skleněný pokoj.  
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 Před několika lety byla vila velmi pečlivě a citlivě opravena. Až budete v Brně, tak vilu 
navštivte, vyzařuje z ní úžasná harmonie. Jedinečná, výjimečná a světově proslulá vila 
Tugendhat zcela jednoznačně patří do elitní společnosti světových památek UNESCO. 
 Ve čtvrti Pisárky si prohlédneme další mimořádnou vilu Stiassni. Pro Alfréda a Hermínu 
Stiassni ji vystavěl brilantní architekt Ernst Wiesner. K vile přiléhá největší zahrada v České 
republice o rozloze 3 hektary. Dívčí příjmení Hermíny bylo Weimannová. Také do této vily se 
podívejte, je to impozantní stavba. 

 
Vila Stiassni v brněnské čtvrti Pisárky                            Pohled na benediktinský klášter Rajhrad 
 

 Nyní navštívíme okolí Brna. Nejdříve se podíváme do Rajhradu, který leží v nivě řeky 
Svratky. Historie tohoto sídla sahá až do doby cyrilometodějské mise. Kníže Břetislav I. zde  
v roce 1045 založil benediktinský klášter, který zprvu patřil břevnovskému klášteru v Praze a  
od roku 1813 byl samostatným opatstvím. Na místě trojlodní baziliky ze 13. století byl postaven 
v areálu kláštera barokní dvouvěžový kostel sv. Petra a Pavla od geniálního architekta Jana 
Blažeje Santiniho, který do každé své stavby uložil jedno nebo i několik tajemství. Kostel je 
překrásně vyzdoben sochami, obrazy a freskami. V roce 2005 byl v prostorách kláštera otevřen 
Památník písemnictví na Moravě. 
 Dále zavítáme do Šlapanic, které jsou zmiňovány od poloviny 13. století. Na město byly 
povýšeny v roce 1965. Budova patrového barokního zámku prošla několika přestavbami, dnes 
zde sídlí gymnázium. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně gotický, upraven 
barokně. U kostela stojí masivní budova bývalé scholasterie, patřící kdysi olomoucké kapitule, 
dnes tu sídlí muzeum. V budově pobýval v roce 1798 maršál Suvorov, před slavkovskou bitvou 
roku 1805 velitel rakouských vojsk kníže Lichtenštejn, po obsazení Francouzi velitel jejich IV. 
armádního sboru maršál Soult. V muzeu jsou vystaveny jak památky z historie a národopisu 
Šlapanic, tak i vzpomínky na bitvu tří císařů a její ohlasy.  
 Na sever od Brna leží nádherné území chráněné krajinné oblasti Moravský kras, kde se 
nachází velké množství unikátních jeskyní. V příštím čísle Lubenského zpravodaje zavítáme 
společně do národopisné oblasti České horácko. 

Josef Trojtler 
 

      KULTURÁK ARCHA V ROCE 2019 
 

 S koncem roku 2019 končí v Kulturáku Archa také naše druhá výstavní sezóna. Během 
uplynulých měsíců se nám podařilo za finanční podpory obce Lubná, Pardubického kraje, 
Státního fondu kultury, Ministerstva kultury ČR, Nadace pro život umělce a Nadace pro 
současné umění uspořádat architektonický workshop pro žáky ZŠ Lubná a vycházku 
s architektem po krásách naší obce, festival Bučení a šest výstav (Václav Stratil, Kateřina 
Vincourová, David Černý, Petr Nápravník a František Jugas, Krištof Kintera, Alena 
Kotzmannová). 
 Na konci školního roku (17. 6. 2019) se konal architektonický workshop. Účastnili se jej žáci 
6. a 7. třídy (2018-19) pod vedením ing. arch. Jany Kaštánkové, jejímž cílem bylo žáky 
seznámit s prací architekta, představit jim jeho způsob uvažování a způsob práce. S ing. arch. 
Kaštánkovou žáci věnovali pozornost také vybraným architektonickým krásám Lubné. Během 
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výtvarné dílny pak žáci jako jednotlivci, nebo ve skupinkách vytvářeli své vlastní stavby, které 
jim v Lubné chybí. Výsledky jejich práce byly k vidění v altánku před odpolední architektonickou 
procházkou pro veřejnost, následně pak v prostorách obecního úřadu. Celá akce proběhla  
ve spolupráci s iniciativou Táhni s kachnou, která kudy projede, tudy rozšiřuje architektonickou 
osvětu. 

 
Žáci ZŠ Lubná, účastníci architektonického       Modely staveb, které žákům v obci Lubná chybí 
workshopu, mezi kterými se možná nachází  
budoucí architekti 

 
Architektonická procházka - zastavení u Skalky a na vyhlídce 

 
 Již podruhé jsme na festivalu Bučení výběrem účinkujících účastníkům představili 
elektroakustickou a experimentální hudbu. Letos v srpnu, na Bučení II, jste mohli slyšet např. 
kapelu Vojdi, která účinkovala i na největším slovenském hudebním festivalu Pohoda (2019). 
V jednom z nově pořízených sil vystoupil hudební skladatel a saxofonista Miro Tóth 
s interpretací grafické partitury Cornelia Cardewa (pozn.: grafická partitura je odlišná  
od klasického notového zápisu, jedná se o grafická díla, která hudebníkovi umožňují volnější 
interpretaci hudby). V sile v rámci festivalu Bučení byla k vidění také výstava fotografií přírodnin 
a básní Báry a Jana Ungerových. 

Za Přespolní, z.s., Eva Machová 
 

       LUBENSKÁ DESÍTKA CROSS - 3. ROČNÍK 
 
 V naší malé vesnici členové Sokola pořádali v roce 2017 a 2018 běžecké závody, účast 
měli pramalou, a tak na doporučení jednoho ze závodníků přihlásili běžecký závod  
do ISCAREX poháru 2019. Přípravy závodu letos zkomplikovala nepříznivá předpověď počasí. 
V den závodu mělo pršet, a proto pořadatelé zázemí závodu přemístili do víceúčelového 
zařízení Skalka. Start a cíl závodů také přesunuli ke Skalce, a tím se délka všech závodů 
prodloužila přibližně o 1 km. Předpověď počasí se vyplnila. V den závodu pršelo, jen se lilo. 
Pořadatelé předpokládali, že přijde pár místních běžců nadšenců, ale že se dostaví celkem  
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29 závodníků na 10 km, 14 závodníků na 5 km, 4 děti na 3 km a 7 dětí na 400 m, je vskutku 
překvapilo. Že by zafungovalo přihlášení závodu do ISCAREX poháru? Asi ano, závodníci 
přijeli z daleka, z Lanškrouna, z Vysokého Mýta, z České Třebové, ze Svitav, z Letohradu a 
dalších míst. Přišlo i několik běžců začátečníků. Naštěstí před závodem se počasí trošku 
umoudřilo a přestalo pršet. Start byl ve 14 hodin a už se běželo. Skupinka běžců se vydala od 
Skalky k mateřské školce do humen a na polní cesty. Běžci si bláta užili až až, ale vzali to 
sportovně a s úsměvem. Asi se řídili heslem: Běhání, běhání všechny smutky zahání. Největší 
radost v cíli měli běžci začátečníci, někteří byli rádi, že doběhli, jiné překvapil výsledný čas a 
umístění na stupních vítězů. A výsledky nejsou až tak důležité. Pokud někoho zajímají, jsou 
na webových stránkách https://lubenska-desitka.webnode.cz/. 

 
 Na závěr zbývá poděkovat pořadatelům, že ochotně přišli a pomohli s vyznačením trasy, 
s registrací závodníků, s časomírou, s občerstvením pro závodníky, s vyhlášením výsledků a se 
závěrečným úklidem na Skalce. Zároveň zveme závodníky na 4. ročník Lubenské desítky 
cross, který se bude konat v sobotu 5. 9. 2020.  

Za TJ Sokol Lubná Pavel Madejewský 
 

                       MLADÍ  HASIČI  OPĚT  OVLÁDLI  OKRESNÍ  LIGU   
                                      V  POŽÁRNÍCH ÚTOCÍCH 

 
 Jednou ze zásadních činností oddílu mladých hasičů je účast v závodech Okresní ligy 
mladých hasičů v požárním útoku. Těch se během roku koná šest. Naši mladí hasiči závodili 
jak v kategorii mladších, tak v kategorii starších žáků. 
 Starší žáci zahájili sezonu hned prvním místem v závodě v Pomezí. Díky vyrovnaným 
výkonům, které je kromě závodu v Poličce, vždy vynesli na stupně vítězů, obhájili již po páté 
v řadě celkové vítězství v lize. To vše se jim podařilo v konkurenci více než 20 družstev.  
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 Vítězství v lize jim umožnilo postup na Superpohár hejtmana Pardubického kraje, kde si 
své výkony měří nejlepší družstva ze všech okresů kraje. Po vydařené sezoně nás tentokrát 
potkala smůla. Hned při prvním útoku praskla savice a pokus se nepodařilo dokončit. Vzhledem 
k tomu, že se časy z obou pokusů sčítaly, museli jsme se i přes podařený druhý útok spokojit 
se čtvrtým místem. 
 Mladší žáci bojovali v letošní sezoně velmi statečně. V kategorii dětí do 12 let to však 

družstvo, které je složeno z velké části z dětí 
předškolních nebo okolo první třídy, mělo 
velmi těžké. Navíc během roku přicházely děti 
nové. Přesto máme radost, že se mladší žáci 
drželi v první čtvrtině startovního pole a 
vybojovali konečné 6. místo. S tím, jak děti 
dorůstají, jsou velkým příslibem do další 
sezony. 
 Pro další rok jsme již zahájili zimní 
přípravu v tělocvičně. Čeká nás také plnění 
odznaků odborností, při kterém je cílem 
obohatit děti také o teoretické znalosti z oborů 
první pomoci, požární ochrany, ale také 
dovednosti pohybu a orientace v přírodě, 

vaření apod. Doufáme, že příští sezona bude při nejmenším stejně úspěšná, jako ta letošní. 
Pavel Uher 

 
 
 

 PLESOVÁ SEZÓNA 2020 
  
Lubná Sebranice Poříčí 
  4. 1. - Hasičský ples 10. 1. - Farní ples 18. 1. - Myslivecký ples 
11. 1. - Dětský karneval 18. 1. - Dětský ples 19. 1. - Dětský karneval 
18. 1. - Ples KDU-ČSL   7. 2. - Hasičský ples   6. 3. - Obecní ples 
25. 1. - Ples TJ Sebranice 23. 2. - Dětský karneval   7. 3. - Dětský karneval 
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2019 V OBCI LUBNÁ 
 
Datum                Akce                                                              Pořadatel 
28.12.2019 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
31.12.2019 Silvestrovský ohňostroj  Obec Lubná    
  
04.01.2020 Tříkrálová sbírka 
04.01.2020    Hasičský ples  SDH Lubná 
11.01.2020    Dětský karneval  TJ Sokol Lubná 
17.01.2020   *  Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
18.01.2020    Ples KDU-ČSL  KDU-ČSL Lubná 
25.01.2020      Ples TJ Sebranice  TJ Sebranice 
31.01.2020   * Turnaj Dona Boska – 31.1. – 1.2.   TJ Lubná 
 
28.02.2020     Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
 
04.04.2020    Velikonoční jarmark - letní areál  Obec Lubná 
 
* - doplněno/změněno                                                                                    Eva Chadimová 

 
 
 

Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků 
 

Pátek 20. 12. Nové Hrady   8.00 - 11.00   
Pondělí 23. 12.  Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 13.00 – 15.00 
Pátek 27. 12.  Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 
Pondělí 30. 12. Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 
Úterý 31. 12. Sebranice   8.00 - 10.00 Nové Hrady 11.00 - 13.00 

 

 
 
Česká pošta – hodiny pro veřejnost ve vánočním a novoročním období 

 
Pondělí 23. 12. 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30 
Pátek 27. 12. 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30 
Pondělí 30. 12. 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30 
Úterý 31. 12. 8.00 - 9.45  

 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2020 
pátek: 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3.  

 

 
 
 
Pojďte si s námi zaplavat! 
 Zastupitelstvo obce Lubná zve lubenské občany na bezplatný vstup do 
litomyšlského bazénu v sobotu 28. 12. 2019, v pátek 17. 1. a 28. 2. 2020 od 
19:00 do 20:30 hodin. 
 Můžete si s sebou vzít partnera, kamaráda nebo příbuzného i z jiné obce. 
Doprava vlastní.                                         
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Přehled cvičení TJ Lubná a 
dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka 

ve školním roce 2019/2020 
 

den čas skupina cvičitelé 

pondělí 

16:30 – 18:00 

18.00 – 19.00 

19:00 – 20:30 

gymnastika žákyně 

fotbal žáci H. Újezd 

volejbal ženy 

Novotná J., Jánová L  

Kučera 

Boštíková M., Jiráňová D. 

úterý 

16:00 – 17:30 

17.30 – 19:00 

19:00 – 21:00 

fotbal žáci H. Újezd 

fotbalová školička 

florbal muži 

Kučera 

Flídr R., Jiráň P. 

Pakosta O., Madejewský P. 

středa 

16:00 – 17:30 

17.30 – 19.00 

19:00 – 21:00 

florbal Sebranice  

fotbal žáci H. Újezd 

kondiční cvičení ženy 

Šplíchal J.  

Kučera 

Klejchová J.  

čtvrtek 

16:00 – 18:00 

18:00 – 19:30 

19:30 – 21:00 

SDH žáci 

fotbal žáci 

futsal muži 

Uher P., Rensa J. 

Dřínovský M. 

Dřínovský M., Jiráň P. 

pátek 

16.00 – 18:00 

18:30 – 20:00 

20:00 – 21:00 

taneční kroužek 

nohejbal 

badminton 

Chadimová J. 

Doseděl S., Kyselý J. 

Kykal K., Flídr A.  

sobota 13:00 – 15:00 SDH žáci Uher P., Bartůšek M. 

neděle   8:00 – 10:00 badminton Kykal K., Flídr A. 

 

Cvičení v prostorách posilovny Fitness Lubná – Skalka 

 

pondělí 18.30 – 20.00 rehabilitační cvičení Novotná J. 

středa 18.00 – 19.00 jóga Vraspírová D. 

čtvrtek 17.30 – 18.30 jóga Vraspírová D. 
 

 

 
           V Lubné dne 30. 11. 2019                                                                              Pavel Madejewský 
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    SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ  
se uskuteční v úterý 31. prosince 2019 v 18.00 hodin  

před obecním úřadem.  
Na zahřátí se bude podávat starostova  

silvestrovská polévka. Svařák připraví Lubenské ženy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme Vám krásné vánoční svátky! 
V novém roce hodně zdraví, abyste měli oporu ve svých 

rodinách v časech dobrých i zlých, abyste vždy drželi pohromadě, 
byli si na blízku, měli pro sebe pochopení a láskyplné objetí. 

 
Přeje starosta obce Josef Chadima, zastupitelé a  

pracovníci obce Lubná 
 


