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 Počasí posledních dnů se opravdu činí. Jakoby nám chtělo vynahradit studené a deštivé 
jaro. A tak sluníčko nás zvesela laská svými zlatavými šípy, což nám určitě jde náramně 
k duhu. Další pozitivní zprávou je ústup covidové nákazy, o čemž svědčí nejen stále klesající 

čísla, ale i skutečnost, že se byť částečně vracíme k normálnímu životu. 
K onomu normálu patří v tento čas plánování dovolených. Jistě, ani letos 
se nevyhneme jistým komplikacím v podobě různých potvrzení a covid 
pasů, hlavně ti, kteří se rozhodnou vycestovat za hranice země.  
 Mohu-li hovořit za sebe, mně stačí opravdu málo. Vůně borové 
pryskyřice, kouře ohně a nad hlavou baldachýn noční oblohy a jsem 
spokojený jako blecha.   
 Ať už se rozhodnete trávit dovolenou tak či onak, tam či onde, přeji 
vám, abyste si kromě zaslouženého odpočinku dovezli jen 
neopakovatelné zážitky a případnou lokální mutaci otravného viru 
zanechali tam, kam patří. 

Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zubní pohotovost - soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00 hodin 
 

17. - 18. 7. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 
24. - 25. 7. MDDr. Vlčková Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

31. 7. - 1. 8. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
7. - 8. 8. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

14. - 15. 8. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 
21. - 22. 8. MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 
28. - 29. 8. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

4. - 5. 9. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
11. - 12. 9. MUDr., MBA Feltlová Bystré, Zámecká 1 606 182 715 
18. - 19. 9. MUDr. Nováková Dolní Sloupnice 188 465 549 236 
25. - 26. 9. MDDr. Kašpar  Polička, Růžová 195 775 724 524 

28. 9. MUDr. Kašparová Polička, Růžová 195 775 724 524 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2021 
pátek: 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie na titulní straně – Jaroslav Horák  
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   OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 26. 2. 2021 
RO schvaluje: 
- smlouvu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2021920/01- Lubná, parcela 2073/61 – knn. 
- zabezpečení štěpkování a umístění dřevní hmoty na sběrném místě obce. 
- hospodářský výsledek, účetní závěrku a protokol o finanční kontrole základní školy. 
- podání žádosti na uplatnění slevy za skládkování komunálního odpadu, včetně evidence a 

označení sběrných nádob čísly popisnými a čipy na náklady obce. 
- dodatek ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 

se spol. Technické služby Hlinsko, s.r.o. 
- smlouvu na nákup mapového serveru GObec od spol. GPlus, s.r.o., Pardubice. 
- smlouvu pro umístění Z-boxu spol. Zásilkovna, s.r.o., Praha. 
- smlouvu o dílo na provedení demolice objektu čp. 131 s vítězným uchazečem.  
- provedení desinfekce vnitřních prostor proti koronaviru v obecních budovách. 
- ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor v DPS pro J. Vomočilovou. 
- členem komise životního prostředí p. Michala Šimka. 
RO bere na vědomí: 
- informace ČSÚ ohledně sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v březnu, dubnu a květnu. 
- oznámení VČE – montáže, a.s., o zahájení rekonstrukce knn – II. etapa. 
- sdělení Krajského úřadu Pk o určení termínu sčítání zvěře - 27. 2. 2021. 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 25. 3. 2021 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období. 
- příspěvek na rok 2021 pro Asociaci provozovatelů kin, z.s., Mikroregion Litomyšlsko, 

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních 
samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Kraj Smetany a Martinů, Město Litomyšl, Sbor 
dobrovolných hasičů Lubná, Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, Salesiánský 
klub mládeže Sebranice, Myslivecký spolek Lubná, Český svaz včelařů Litomyšl, Lubenskou 
šťopičku, Prodejnu COOP Lubná, Tělovýchovnou jednotu Sokol Lubná, z.s., Český 
zahrádkářský svaz Lubná, Oblastní charitu Polička, Oblastní Charitu Nové Hrady u Skutče, 
Městskou knihovnu ve Svitavách a Sdružení přátel Pardubického kraje, z.s. 

- rozpočet obce Lubná na rok 2021 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna řídit 
RO. 

- doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce na rok 2021. 
- střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 a 2023. 
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, která stanovuje poplatek 

ve výši 6 Kč za každý započatý den, účinnost vyhlášky od 9. 4. 2021. 
- smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 22/7 a p. č. 29/2 od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, na pozemcích se nachází veřejně přístupná účelová 
komunikace. 

- nákup pozemku p. č. 906/44 a prodej pozemku p. č. 906/52 v lokalitě Na Zrnětín, kupující a 
prodávající uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy, návrh na vklad, správní poplatek 
do katastru nemovitostí jednou polovinou a dále poměrnou část nákladů na vypracování 
geometrického plánu. 

- prodej pozemků p. č. 884/50, 614/13, 614/14, 884/51, 896/2 a 896/12. Kupující uhradí 
polovinou náklady na vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, náklady na vypracování 
oceňovacího posudku a náklady za správní poplatek do katastru nemovitostí. Smluvní strany 
berou na vědomí zákonnou úpravu, podle které je poplatníkem daně z nabytí nemovitých 
věcí kupující. 

ZO bere na vědomí:  
- kontrolu usnesení z minulého zasedání. 
- zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lubná za rok 2020. 
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Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 8. 4. 2021 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 3. 2021. 
- nákup kompostérů na biologický odpad pro občany prostřednictvím Mikroregionu Desinka. 
- vstup na pozemek u nemovitosti čp. 28 pro spol. LBtech, s.r.o., Litomyšl za účelem opravy 

zemního uzávěru. 
- žádost o financování výstavby vodovodu pro 12 rodinných domů v lokalitě Na Zrnětín z plánu 

obnovy a rozvoje Svazku obcí Vodovody Poličsko v roce 2021.  
- vybudování vodovodního řadu mezi obcí Lubná a Zrnětín po levé straně silnice.  
- zhotovení pasportu stromů – 1000 ks dle cenové nabídky. 
RO bere na vědomí:  
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o provádění stavebních prací – II. etapa uložení kabelového vedení 

NN od 1. 4. do 30. 10. 2021. 
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení úplné uzavírky provozu na pozemní komunikaci 

v Zrnětíně od 22. 3. do 30. 5. 2021. 
- závěrečnou provozní monitorovací zprávu pro SFŽP ČR k zateplení budovy ZŠ. 
 
Vážení spoluobčané,  
 dovolte mi, abych Vás informoval o akcích a dění v naší obci za uplynulé období. 
 

Opěrná zed a rozšíření místní komunikace u Skalky 
V těchto dnech dokončuje firma DS Delta, s.r.o., opravu opěrné zdi, včetně rozšíření místní 

komunikace a zhotovení parkovacích míst u objektu Skalka v Lubné. Opěrná zeď byla 
posunuta do části odkoupené zahrady pana V. Rensy. Na stavbu bylo použito ztracené 
bednění a pohledové betonové tvarovky, na horní části podezdívky bude provedeno oplocení. 

 
Výstavba opěrné zdi u Skalky 
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Parkovací místa jsou zhotovena ze zámkové dlažby. Zbývající zpevněná plocha byla výškově 
napojena asfaltovou směsí na stávající komunikaci. Součástí této akce byla i přeložka 
telefonního metalického kabelu společnosti Cetin. Dále bude ještě provedeno vodorovné 
dopravní značení před i za objektem. Celkové náklady akce předpokládáme ve výši cca 
3 750 000 Kč. Touto cestou děkuji zaměstnancům stavební firmy za kvalitně odvedenou práci. 

 
Založení štěrkového podkladu pod parkovací místa 

 

 
Celkový pohled na rozšířenou komunikaci a parkovací místa 

 

Rekonstrukce sítě NN v obci 
  Během měsíce března tohoto roku začala firma VČE – montáže, a.s., Pardubice, středisko 
Litomyšl, realizovat II. etapu rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí v naší obci od 
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Šprojcarových přes točnu autobusu až k horní prodejně potravin COOP družstva HB. Dle 
předpokladu by tato etapa měla být dokončena letos v říjnu. Současně se budou ještě 
upravovat povrchy na I. etapě. 
 Tímto se na Vás, občany, obracíme s prosbou o trpělivost a shovívavost při realizaci 
této velké akce. V případě potřeby volejte přímo stavbyvedoucímu panu Michalu 
Skusovi, mobil 732 886 477, nebo starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707. 

 
Oprava venkovního vedení nízkého napětí u autobusových garáží 

 
Rekonstrukce sítě NN za točnou 

 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 

  Na rekonstrukci sítě nízkého napětí přímo navazuje 
výstavba nového veřejného osvětlení v obci. Současně 
s firmou VČE – montáže, a.s., jsme zahájili realizaci  
II. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení od 
Šprojcarových přes točnu autobusu až k horní prodejně 
potravin COOP družstva HB. Současně se budou ještě 
upravovat povrchy na I. etapě. 
 
 
  Tímto se na Vás, občany, obracíme s prosbou o 
trpělivost a shovívavost při realizaci této velké akce. 
V případě potřeby volejte přímo jednateli firmy panu 
Václavu Kopeckému, mobil 724 305 736, nebo 
starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707. 
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Výstavba veřejného osvětlení v horní části obce na „Hampejz“ 

 

Stavební lokalita „ Na Zrnětín“ 
 Jak víte z předchozích čísel Lubenského zpravodaje, připravujeme nové stavební parcely. 

V této době je projektová dokumentace 
na stavební lokalitu „Na Zrnětín“ již 
podaná na Stavebním úřadu v Litomyšli, 
kde máme zažádáno o územní řízení 
včetně stavebního povolení. Současně 
jsme nechali advokátní kanceláří JZH 
vypracovat zadávací dokumentaci  
na prodej stavebních pozemků a 
doposud se přihlásilo 8 zájemců. 
Zastupitelstvo obce bude na nejbližším 
zasedání rozhodovat o přidělení 
stavebních pozemků jednotlivým 

zájemcům, bude schvalovat a uzavírat kupní smlouvy na jednotlivé parcely pro dané uchazeče. 
Naším cílem je po povolení stavby uskutečnit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací 
pro tuto lokalitu a ještě letos zahájit stavební práce. 
 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
 V roce 2020 jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice prostřednictvím 
Pardubického kraje na MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky s tím, že dotace nám nebyla 
poskytnuta. Tento rok v měsíci květnu 
jsme žádost podali znovu. Na základě 
upozornění HZS Pardubického kraje 
jsme upravili projektovou dokumentaci 
ve spolupráci s Atelierem KK architekti, 
s.r.o., Trstěnice tak, aby vyhovovala 
příslušným normám. V současné době 
budeme žádat o stavební povolení na 
přeložku vodovodu a napojení 
kanalizace u objektu hasičárny. Poté 
požádáme o stavební povolení na 

rekonstrukci hasičské zbrojnice a budeme netrpělivě očekávat rozhodnutí MV-generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, zda nám dotaci přidělí. 
 
Likvidace odpadních vod v obci 
 Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vyhlášení nouzových stavů se nemohlo 
uskutečnit setkání s občany kvůli likvidaci odpadních vod v obci. V současné době jsme nechali 
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dopracovat variantu 3 - stávající gravitační kanalizace ve střední části obce + domovní čističky 
odpadních vod (DČOV) s použitím monitorovacího a řídícího systému na ostatních místech, 
včetně nákladů a možnosti získání dotací na všechny tři varianty (varianta 1 - stávající 
gravitační kanalizace rozšířená na celou obec, varianta 2 - DČOV s použitím monitorovacího a 
řídícího systému u všech objektů v obci). Po aktualizaci a dopracování variant uskutečníme 
společnou besedu s Vámi, občany. O přesném termínu Vás budeme předem informovat. 
 
Studie pro umístění sportoviště v obci 
 Na výstavbu sportoviště jsou vybrány dvě lokality v naší obci. První je za objektem Skalka, 
druhá na pozemku vedle střediska ZOD Lubná. U geodetické firmy Geodeta Litomyšl jsme 
nechali vypracovat zaměření obou pozemků, včetně výškopisu a polohopisu. V současné době 
nám projekční firma ADONIS, s.r.o., Hradec Králové vypracovává na základě zhotoveného 
zaměření pozemků studii pro výstavbu sportoviště na obou lokalitách ohledně proveditelnosti s 
vyčíslením investičních nákladů. Po jejím vyhotovení a projednání se zastupiteli a složkami 
obce Vám ji představíme na našich internetových stránkách.  
 
Studie na rekonstrukci objektu Skalka 
Vítěznou studii na rekonstrukci objektu Víceúčelového zařízení Skalka jsme nechali dopracovat 
na základě projednání a většinového schválení zastupitelů obce.  V současné době nám  
Ing. arch. F. Košňar a Ing. arch. V. Kalvoda dopracovávají studii na základě současného stavu 
u objektu Skalka a předložených podkladů. Po jejím dokončení bude studie přístupná  
na internetových stránkách obce.  
 
Studie na umístění sběrných míst v obci 
 Na základě petice, kterou podali občané z horní části obce, rozhodlo zastupitelstvo o 
vypracování studie na úpravu a vytipování sběrných míst na tříděný odpad v obci. Studie byla 
zadána Ing. arch. F. Košňarovi. Po jejím vyhotovení a projednání v zastupitelstvu obce Vám ji 
představíme na internetových stránkách obce.  
 
Zásilkovna Z – BOX v Lubné 

 Samoobslužné výdejní místo „Zásilkovna 
Z – BOX“ bylo uvedeno v druhé polovině 
měsíce dubna do provozu u altánku před 
obecním úřadem. Je k dispozici 24 hodin 
denně a 7 dní v týdnu. Za doručení zásilky 
platíte předem online. K vyzvednutí balíčku 
stačí použít mobilní aplikaci „Zásilkovna“. 
Výdejní místo je napájeno solárními panely. 
Jak to celé funguje, se dozvíte  
na www.youtube.com. Více informací zjistíte 
na stránkách: zbox.zasilkovna.cz. 
 
 
Výdejní místo před obecním úřadem 
 

 
Demolice domu Lubná čp. 131 
 Samostatně stojící objekt Lubná čp. 131 na Malé Straně u kapličky nevyhovoval dalšímu 
možnému využití. Z tohoto důvodu byly v měsíci dubnu zahájeny bourací práce. Po 
vyhodnocení nabídek byla k demolici vybrána firma TOBAZ, s.r.o., se sídlem ve Lhotě u 
Příbramě. Celkové náklady na likvidaci dosáhly částky cca 262 000 Kč. Touto cestou děkuji 
jednateli firmy panu T. Zavřelovi za kvalitně odvedenou práci. 
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Původní budova Lubná čp. 131 

 

 
Průběh demoličních prací a upravené prostranství po odstranění stavby 
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Třídění odpadů ve sběrném místě 
 Ve sběrném místě za obecním úřadem je 
volně dostupný oranžový kontejner na rostlinný 
bioodpad. Opakovaně v tomto kontejneru 
nacházíme odpad, který tam nepatří.  
Do kontejneru byla vložena stavební suť, viz 
přiložené fotografie.  Pokud se tento incident 
bude opakovat, Městské služby Litomyšl, 
s.r.o., nám nebudou kontejner na bioodpad 
odvážet. Navíc naše obec uhradí vícenáklady 
za likvidaci tohoto odpadu. 
 
Stavební suť umístěná v biologickém odpadu 

 
Vážení spoluobčané, 
 tímto se na Vás obracím s žádostí - vhazujte do tohoto kontejneru pouze listí, trávu, 
plevel, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, piliny, drobné větve a ořezy keřů nakrátko 
nastříhané, dřevní štěpku, hlínu z květináčů, spadané ovoce. Předem děkuji  
za pochopení. 
 
Kompostéry na bioodpad 

Prostřednictvím Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka jsme 
v rámci dotace pořídili omezené množství kompostérů  
na bioodpad. Žádáme občany, kteří mají zájem o přidělení 
kompostéru, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Lubné 
do 2. 8. 2021. Zde vyplní objednávku a následně uhradí 
příspěvek 635 Kč s tím, že kompost si budou sami 
zužitkovávat minimálně do 1. 1. 2027. Poté jim kompostér 
zůstane. Přidělovat budeme pouze jeden kompostér 
k popisnému číslu, nebo k bytové jednotce (domácnosti), 
pokud je jich v popisném čísle více. Upřednostněny budou 
ty domácnosti, které neobdržely kompostér v roce 2015. 
 
 
Kompostér na biologický odpad o objemu 1 000l 

 
 
Čištění požární nádrže 
 V sobotu 15. května členové zásahové jednotky a místní hasiči vyčistili požární nádrž. 
Jednalo se o vypuštění nádrže, odstranění kalů a vystříkání koupaliště. Touto cestou děkuji 
předsedovi družstva Ing. J. Klusoňovi za poskytnutí mechanizace na odstranění kalů, místním 
hasičům, členům a veliteli jednotky panu J. Vomáčkovi za provedení a zdárný průběh akce. 
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Čištění požární nádrže členy SDH Lubná 

 
Označení popelnic na odpady 
 Nový zákon o odpadech všem obcím mimo jiné stanovil povinnost sledovat a co nejpřesněji 
vykazovat produkci komunálních odpadů. Z tohoto důvodu se zástupci obcí, jež jsou 
obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na společném postupu. Jedná se o 

zavedení evidenčního systému odpadových 
nádob (popelnic) v jednotlivých obcích, kdy 
každá popelnice musí být označena číslem 
popisným a čipem. Poté bude provedena 
pasportizace nádob – přiřazení čipu k číslu 
popisnému, což budou provádět Technické 
služby Hlinsko, s.r.o. 
 Během měsíce června zaměstnanci obce 
a místostarosta A. Kovář dokončili označení a 
očipovaní popelnic.  Pokud budete mít dotazy 
či připomínky, sdělte je na OÚ Lubná 
k dořešení. 
 
Pracovníci obce při značení popelnic 

 
Obnova obecního lesa 
 
 Tak jako všichni vlastníci lesů, tak i my jsme povinni obnovit vytěžené lesní porosty 
napadené kůrovcem. Během prvního pololetí jsme osázeli tři holiny, dvě v Padělku a jednu u 

 
Lesní hospodář M. Šimek, pan M. Hanus a Ing. J. Nechvíle při kontrole lapačů kůrovce 
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hájenky. Na daných plochách byl proveden úklid klestu, výstavba oplocenky a výsadba 
stromků. Do současné doby jsme vysadili kolem 5 700 ks sazenic. Jednalo se o modřín, javor, 
dub a borovice. Zhotovili jsme cca 575 m oplocenky a osázeli jsme 7 225 m2 lesního pozemku. 
Děkuji panu M. Hanusovi a jeho pracovníkům za kvalitně odvedenou výsadbu, panu M. Šimkovi 
a Ing. J. Nechvílovi za odborný dohled a převzetí prací. 

 
Měření sazenic a obnovená holina v Padělku 

 

Oslava 100. výročí kaple v Lubné 
 Vážení občané, dovolte mi, abych Vás pozval na oslavu  
100. výročí posvěcení kaple sv. Anny v Lubné, která začne 
v sobotu 24. července 2021 v 9.30 hod. mší svatou, následovat 
bude vystoupení dechové hudby Dolnovanka a prohlídka kaple. 
Těšit se můžete i na malé občerstvení a dárkové předměty. 
 
Milí čtenáři, 
 před námi je krásné letní období. Prázdniny už nám klepou na 
dveře. Přeji Vám i Vašim rodinám příjemně strávenou dovolenou 
plnou sluníčka, odpočinku, zábavy a krásných zážitků. 

              Josef Chadima, starosta obce 
 

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?  

 
 Díky svým obyvatelům se obec Lubná může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra 
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,48 t. Na každého obyvatele tak 
připadá 0,51 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce 
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i 
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 
 Došlo k úspoře produkce CO2 o 5,73 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 
Dokonce 3 stromy! Nebylo nutné vytěžit 281,41 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství 
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 
11krát. Došlo také k úspoře 2 896,87 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom 
spustili cyklus myčky nádobí 2 897krát. Podařilo se recyklovat 276,10 kg železa. Toto množství 
by bylo možné použít pro výrobu 12 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. 
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 9,75 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 
1733 1€ mincí nebo 12,04 kg hliníku, který by stačil na výrobu 803 plechovek o objemu 0,33 l. 
 Současně jsme v Lubné v loňském roce vytřídili 66,161 tun odpadu, díky recyklaci a využití 
papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v systému EKO-KOM bylo 
uspořeno 1,24 mil. GJ energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování jsme 
přispěli prostřednictvím systému tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí 
o 72,16 tun CO2 ekvivalentu.                                                                                          OÚ Lubná 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Příprava deváťáků 
 Opatření spojená s Covid 19 ovlivnila výuku všech žáků naší školy. Také příprava žáků 
deváté třídy k přijímacím zkouškám probíhala letos jiným způsobem. 
 Žáci měli online konzultace, při kterých společně s vyučujícím kontrolovali své vyplněné 
testy, učili se znovu postupy výpočtu, připomínali si pravidla, která pozapomněli. Pro zájemce 
jsme uspořádali „Přijímačky nanečisto“, při kterých žáci řešili testy z matematiky a českého 
jazyka v časovém limitu odpovídajícím přijímacím zkouškám. Při následné konzultaci si testy 
žáci opravili a pak se věnovali rozboru obtížných úloh z testu.  
 Příprava budoucích deseti studentů kladla zvýšené nároky na jejich samostatnost, pracovní 
morálku, odpovědnost a cílevědomost. Situace byla komplikovaná tím, že kritéria přijetí si 
stanovila každá střední škola sama. Přijímací zkoušky měly stejnou náročnost jako předchozí 
roky a nezohledňovaly distanční výuku, kterou žáci absolvovali v osmém i devátém ročníku. Dle 
prvních informací i přes tyto nepříznivé okolnosti žáci naší školy většinou uspěli při skládání 
přijímacích zkoušek.  
 K přijetí blahopřejeme. Všem přejeme šťastnou ruku při výběru školy. 

       Mgr. Andrea Kvasničková, výchovný poradce 
 
DO-RE-MI 
 Pravidelná pěvecká soutěž DOREMI se letos bohužel musela přesunout do online 
prostoru. Děti dostaly za úkol vybrat si a nacvičit oblíbenou písničku a vystoupení 
natočit. Pomocí aplikace MS Teams zaslaly k následnému vyhodnocení. V pondělí  
22. 3. zasedla odborná porota ve složení paní učitelka Andrlová a paní vychovatelky 
Kunčíková a Vetešníková, aby rozhodly o vítězi.  Do soutěže se přihlásili 4 zpěváci -
 Kristýnka Lebedová, Tobiáš Lehocký, Tereza Sommerová, Káťa Švecová. Všichni si 

připravili krásné písně, nechyběly 
kostýmy, pohybové kreace a dokonce 
byl k vidění i jeden klip. Vybrat ten 
nejlepší výkon bylo velmi 
obtížné. Proto se porota rozhodla, že 
udělí jen jednu cenu a to tu nejvyšší. 
První místo proto obsadili všichni  
4 soutěžící a náleží jim také 
odměny.   
 Všem ještě jednou děkujeme a 
těšíme se, že v příštím ročníku 
soutěže DOREMI bude k vidění zase 
spousta hezkých písní.  

Petra Vetešníková, DiS. 
 
Výstava – Korea – aneb Opět reprezentujeme naši vlast 
 I v době Covidu 19  žáci poctivě  plní nejen své školní povinnosti při online výuce, ale jsou 
ochotné tvořit i něco navíc. Důkazem toho jsou fotky a videa v aktualitách na webu naší školy.   
    Dalším milým příkladem je účast osmi dětí na letošní 31. mezinárodní dětské výstavě  
v Pyeongtaek s názvem Můj sen. Výstava začínala 30. dubna 2021 a byla nám 
zprostředkována opět českou ambasádou v Koreji a paní Štěpánkou Nikodymovou. Tímto jí 
zároveň děkuji za mimořádnou příležitost prezentovat práce našich žáků v zahraničí. 
 Zvolené technice se meze nekladly. Zde máte možnost vidět díla, která budou viset 
zarámovaná v Koreji. Autory jsou: Karolína Anna Obolecká (Návštěva Londýna), Zuzana 
Bartoňová (Volnost pohybu a svoboda v čase po Covidu 19), Eliška Jánová (Polární 
záře) a Tobiáš Lehocký (Modelování).                                                     Mgr. Hana Klusoňová 
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Ne online úkol, ale keškaření  

 
Keškaři při plnění úkolů 
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 V této nelehké době se většina z nás snaží nějakým způsobem utéct od počítače a trávit 
čas venku. Děti z 1. a 2. třídy k tomu měly skvělou příležitost při hledání a plnění úkolů (kešek). 
V obcích Lubná a Sebranice jim paní učitelka Andrlová a paní vychovatelka Vetešníková 
připravily 5 úkolů. Ty schovaly a zaměřily jejich gps souřadnice, pomocí kterých je děti měly 
objevit. To se u všech úkolů podařilo. A co že to bylo za úkoly? Někde se běhalo, někde 
zpívalo, ale hlavně přemýšlelo, luštily se tajné vzkazy z morseovky a na konec malovalo. 
Doufáme, že si všichni soutěžení užili a úspěšným keškařům gratulujeme. Na zpracovaná 
videa z této akce se můžete podívat na webových stránkách školy v aktualitách. 

Petra Vetešníková, DiS., Mgr. Markéta Andrlová 
 
Vzpomínka 
 Dne 10. května 2021 jsme si připomněli 10. výročí úmrtí pana 
Josefa Horáčka z Litomyšle, bývalého učitele a ředitele Základní 
školy Lubná-Sebranice. 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
                                                             Vzpomínají zaměstnanci školy 
 
DEN DĚTÍ  
 První červen je neodmyslitelně spojený s oslavou Dne dětí. Když se v úterý 1.6. děti 
probudily do slunečného dne, věděly, že je čeká den plný her a soutěží, které si pro ně 
pedagogové připravili. V prostorách fotbalového hřiště na ně čekala ŠKOLNÍ POUŤ. Atrakce, 
kterými byl skákací hrad, běh na lyžích, slalom na chůdách, střelba na plechovky, jízda na 
kolonožce, chůze po laně a živé Člověče, nezlob se, mohly děti absolvovat pouze tehdy, když 
získaly žeton ve vědomostních soutěžích. Kdo byl unaven, mohl relaxovat při malování na 
látkové sáčky, případně se nechat nazdobit tetováním a barvami na obličej. Nechyběl ani mezi 
dětmi tolik oblíbený popcorn a pouťové štěstíčko. Děkujeme všem, kteří nám pomohli 
s organizací a finančním a materiálním zajištěním celé akce. 

Lenka Kunčíková, Petra Vetešníková, DiS. 

 
Den dětí na 1. stupni základní školy 

 

Pasování na čtenáře 
 18. 6. byl pro prvňáky velký den. Čekalo je pasování na čtenáře. Děti si odvedla pohádková 
družina paní královny ze Čtenářského království. V tělocvičně musely splnit různé úkoly a tak 
dokázat, že již opravdu umí číst. Poté jsme se přesunuli za paní starostkou, která děti 
slavnostně pasovala na čtenáře. Jako dárek od ní dostaly krásné knížky. Nakonec jsme se šli 
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podívat do knihovny, kde si děti knížky prohlédly a půjčily. Ve třídě jsme se do nich začetli. 
Děkuji všem, kdo tuto akci pomáhali organizovat, děti si ji užily a líbila se jim.   

Mgr. Markéta Andrlová 
 
Příběhy z chodníku 
 Chcete si zajet k moři na surf nebo relaxovat na vodní hladině? Toužíte se vydat  
do vesmíru nebo nakoupit na pouti plno balonků? Nebo raději poměřit svoje síly s masožravou 
rostlinou? Pak Vám stačí chodník, barevné křídy a trocha fantazie. Děti ze družiny si jedno 
takové prima odpoledne užily. 

Petra Vetešníková, DiS., Lenka Kunčíková 

 
 

dole zleva: Nikola Grundová, Aneta Zachová, Damián Klejch, Zuzana Lipavská, Mgr. Andrea Kvasničková,  
                    Patrik Vyšínský 
stojící zleva: Vojtěch Nagy, Kristýna Pavlišová, Jan Bartoš, Denisa Čechová, David Svoboda,  

       Anna Kopecká, Petr Kárský, Lenka Zachová, Tomáš Ondráček, Jan Sejkora 
uprostřed:  Kateřina Bartoňová, Jan Nechvíle 
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Umístění našich žáků - školní rok 2020/2021 
 

Jméno Škola Obor 

9. třída   

Bartoňová Kateřina VOŠ pedagogická a SŠ 
pedagogická, Litomyšl 

Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

Bartoš Jan SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů 

Čechová Denisa SŠ obchodní a služeb SČMSD, 
Polička 

Kadeřník 

Grundová Nikola Střední zdravotnická škola Brno, 
Jaselská 

Zdravotnické lyceum 

Kárský Petr VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké 
Mýto 

Stavebnictví 

Klejch Damián SPŠ elektrotechnická a VOŠ 
Pardubice 

Informační technologie 

Kopecká Anna SOŠ a SOU Polička Kuchař-číšník 

Lipavská Zuzana Gymnázium Polička Gymnázium 

Nagy Vojtěch Střední zdravotnická škola Brno – 
Jaselská 

Zdravotnické lyceum 

Nechvíle Jan SPŠ elektrotechnická a VOŠ 
Pardubice 

Informační technologie 

Ondráček Tomáš Střední škola automobilní Holice Karosář 

Pavlišová Kristýna SŠ zahradnická a technická Litomyšl Chovatel cizokrajných 
zvířat 

Sejkora Jan Střední zdravotnická škola, Svitavy Masér ve zdravotnictví 

Svoboda David Obchodní akademie Hovorčovická, 
Praha 

Cestovní ruch 

Vyšínský Patrik SOŠ a SOU Polička Gastronomie 

Zachová Aneta SŠ obchodní a služeb SČMSD, 
Polička 

Kadeřník 

Zachová Lenka VOŠ pedagogická a SŠ 
pedagogická, Litomyšl 

Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

5. třída   

Kysilková Adéla Gymnázium, Polička Gymnázium 

 
Všem žákům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při studiu.   

Mgr. Andrea Kvasničková 
 

 Letošní podivný školní rok pomalu končí. Byl náročný pro žáky, 
rodiče i učitele, proto se už všichni těšíme na prázdniny nebo 
dovolenou, abychom si odpočinuli a načerpali nové síly do dalších dnů, 
měsíců… 
 Věřím, že teplé sluneční paprsky přinesou tolik potřebnou energii, 
pohodu, radostné zážitky z cestování a hlavně zdraví. 
 Ať se tedy nám všem léto vydaří podle našich představ! 

  Za zaměstnance školy Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy 
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sedící zleva:  Mgr. Ilona Břeňová, Lenka Zachová, Mgr. Martina Jakoubková, Marika Šejblová,  
 Barbora Hynková, DiS. 
stojící zleva:  Lenka Kunčíková, Petra Vetešníková, DiS., Mgr. Markéta Andrlová, 
                       Božena Horáčková, Zdeňka Svůrová, Radka Tobli, Jana Mlejnková, DiS. 
 

 

sedící zleva:  Andrea Kopecká, DiS., Vladimíra Krumlová, Mgr. Jindřich Novotný,  
                      Mgr. Jitka Kučerová, Mgr. Zdeněk Přiklopil, Mgr. Andrea Kvasničková,  
                      Mgr. Leona Plešingerová 
stojící zleva:  Lenka Blažková, Petra Brabencová, Mgr. Jan Šmíd, Mgr. Lenka Řebíčková,  
                      Marie Šplíchalová, Leona Kynclová, Hana Dvořáková, Mgr. Věra Kořínková, Ludmila Jánová 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 Blíží se léto a s ním i vidina příjemně prožitých slunečních dnů. Ještě než tomu tak bude, 
dovolte mi v krátkosti přiblížit, kolik bude dětí v mateřské škole v příštím školním roce. V květnu 
proběhl zápis a mile nás překvapil počet přihlášených dětí. Školka se nám po „hubených 
letech“ začíná opět pomalu plnit. Od září bude celkem 38 dětí rozděleno do dvou tříd po 18 a 
20 dětech. 
 Ale vraťme se na chvíli ještě do právě probíhajícího školního roku, abychom se rozloučili s 
našimi předškoláky. Letos jich v září do školních lavic usedne sedm:  Yevhenii Vasylenko 
(Polička), Michaela Lehocká, Antonín Jiráň, Vlastimil Gašparík, Michal Blažek, Matyáš 
Obolecký a Prokop Vas. Z celého srdce jim všichni z mateřské školy přejeme šťastné vykročení 
do nové životní etapy bez narušení covidovými, ani jinými událostmi. Předškoláci, hodně štěstí! 

 
 Chtěla bych Vám všem, jménem zaměstnanců mateřské školy, popřát klidné prožití 
dovolených, prázdnin a hodně slunečních dnů, pokud možno bez omezení nebo jen s 
minimálními opatřeními.  
 Pohodové, sluncem prozářené léto Vám všem!                                             Mgr. I. Rensová 

 
 

 Už tomu je nějaký čas, co jsme psali o tom, jaké věci provádíme. Po karnevalových 
legráckách jsme se však do školky nějaký čas nedostali. Nejdříve jsme mysleli, že pobudeme 
doma jen tři týdny. Ale nakonec jsme se dozvěděli, že rodiče to s námi budou muset vydržet 
doma delší dobu. Předškoláčci však do mateřinky mohli dříve, později se dostalo i na ostatní. 
Páni učitelé a paní učitelky nás však celé ty týdny zásobovali nápady na práci doma, zasílali 
nám drobné úkoly. Rodiče, prarodiče, ségry a bráškové nám s nimi pomáhali a dokonce se 
chvíli stali učiteli. Musíme jim poděkovat, že vše zvládli a měli s námi trpělivosti do sytosti. 
Zasílali učitelům fotografie a ti tak viděli, jak jsme šikovní. Chválíme i učitele, krásně nám 
v době uzavření upravili areál kolem školky a vyparádili okna. 
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Ze života mateřské školy 

 
 Předškoláci, kteří mohli do školky dříve, tak přiletěli na košťatech. Čarodějnice a čarodějové 
z lubenských luhů a hájů ukázali svůj letecký um při soutěžích a čarodějnických tancích. To byla 
švanda! Začalo jaro, vyrazili jsme ven na procházky a spoznávali první kvítka rostlin. Dokonce 
jsme navštívili i oslíka, který nám travičku baštil přímo z ruky. Pozorovali jsme mraky a říkali, co 
nám připomínají – někteří viděli štrůdl, kečup, jiní draka nebo rybu. Oprášili jsme po zimě 
kolotoč a všechny houpajdy i prolejzačky, takže legrace byla opravdu veliká. Nezapomněli jsme 
popřát mamince a tatínkovi k jejich svátku – něco jsme vyrobili, zazpívali a nahráli jako video 
alespoň k omrknutí. Jaro nám vše rozzelenalo, rozezpívalo ptáčky a rozkvetlo květiny, a tak 
jsme měli s vůní šeříku úsměv na tváři i když pršelo. Dále jsme si vyslechli krásnou Vltavu od 
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Distanční výuka v mateřské škole 

 
 
pana Smetany a šli ji vyobrazit dle fantazie - křídami namalovat na chodníky školky. Každý se 
kouskem podílel a vznikla překrásná chodníková malba. Na Den dětí nás navštívilo divadlo a 
zahrálo nám pohádku plnou zvířátek a pirátů, u které jsme se nasmáli jako ďas. Máme se tu 
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hezky a i když to občas nevypadá, do školky se všichni mooc 
těšíme!   Krásné slunkem prosvícené dny přejí kluci a holky 
z lubenské školky! 
 PS: V posledním vydání zpravodaje to vypadalo, že 
oslovujeme jen maminky. Nebylo tomu tak, tvrdá „ýčka“ nám 
oproti originálu někdo přepsal. Asi tiskařský šotek. Omlouváme 
se tak všem tatínkům a celé široké veřejnosti za textové chyby 
(maminkám nikoliv, ty určitě měly radost :-D), které nevznikly 
naší nepozorností.    

Martin Madejewský, DiS. 
 
 
 
 

 
 

 

 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 
Srdečně Vás zveme na tyto akce: 
 10. 8.   - Letní areál – aranžování květin 
 8. – 10. 10.  - Skalka (vestibul) – podzimní výstava 
 20. 11.   - Skalka (vestibul) – předvánoční dílna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografická soutěž na téma Zima v přírodě  
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Marie Tejkalová, předsedkyně ČZS Lubná 

 
 

    PŘESPOLNÍ ZVE 2021 
 
 

Přijměte prosím pozvání na program iniciativy Přespolní v roce 2021 
 V srpnu se již po čtvrté bude konat festival Bučení. Opět se vám představí umělci z oblasti 
experimentální hudby. Společně zabučet si budeme moci 13. a 14. srpna.  
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 Na podzim proběhne výstava Barbory Bažantové a Tamary Spalajkovic, studentek FaVU 
VUT v Brně. Dvojice se při tvorbě nechá inspirovat tématem arteterapie a participace. 
 Detailnější informace budou k dispozici v nadcházejících týdnech na našem Facebooku 
Přespolní či na našem webu www.prespolni.org či na plakátovacích plochách. Všechny akce 
budou probíhat v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními. V případě nejbližší akce, 
besedy se Stanislavou Emmerlingovou, budeme, dle aktuálních nařízení, požadovat při vstupu 
potvrzení o první dávce očkování proti nemoci covid-19, od jejíhož podání uběhlo min. 22 dní, 
nebo absolvování testu, či potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Případně bude možné 
provést rychlotest přímo na místě. 

Těšíme se na viděnou, za Přespolní Eva Machová 
 

                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 V dubnu se narodili Tomáš Zindulka a Radek Zavoral. Rodičům blahopřejeme a novým 
občánkům přejeme do života jen to nejlepší! 
 
 

 V březnu nás opustili pan Václav Vomáčka a paní Marie Břeňová, v dubnu paní Marie 
Kovářová. V květnu jsme se naposledy rozloučili s panem Jiřím Mičkou.  
 
 

 

Děkuji všem přátelům, spolužákům, sousedům a známým za účast, 
květinové dary a za slova upřímné soustrasti na pohřbu zesnulého 

pana Václava Vomáčky, se kterým jsme se rozloučili 
ve středu 24. března 2021 v Sebranicích. 

                                Současně bych ráda poděkovala zaměstnancům  
                               Obecního úřadu v Lubné za vstřícnost a ochotu při zajišťování obřadu. 
                               Zvláštní poděkování patří panu A. Kovářovi za pěkný smuteční proslov. 

sestra Marie Kuchtová 
 

89 let Marie Jiráňová 65 let Anna Bartošová 
    

86 let Zdeňka Šteflová 60 let Květoslav Kykal 
   František Kovář 

83 let Miloslava Flídrová  Miloš Štefl 
 Zdeňka Jůzová  Eva Broulíková 
   Stanislav Buben 

82 let Růžena Kopecká   
  55 let Milada Flídrová 

80 let Anna Paťavová  Jiří Krejčí 
 Marie Klusoňová  Josef Tmej 
 František Šprojcar  Miloslava Fajmonová 
 Marie Roušarová  Pavel Štefl 
    

75 let Karel Švec 50 let Ilona Sejkorová 
 Jaroslav Kuchta  Jiří Vomáčka 
 Jiří Bartoš  Andrea Kvasničková 
 Jan Kučera  Pavla Tmejová 

   Radek Pajchl 
70 let Jindřiška Rensová  Libuše Bulvová 

 Marie Jílková  Anna Kárská 
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ONEMOCNĚNÍ COVID-19 
 
Vážení a milí, 
 poslední rok se stalo onemocnění COVID-19 každodenně diskutovaným tématem. Je to 
pro nás všechny náročné období. Hodně lidí z našeho okolí tímto onemocněním prošlo a 
někteří z nich se na mě obracejí o radu a pomoc. 
 I několik měsíců po prodělání nemoci nadále přetrvává výrazné oslabení organismu, které 
se projevuje únavou, bolestí svalů, padáním vlasů, dechovými obtížemi a dalšími příznaky. 
 Několik let spolupracuji s firmou, která využívá českých bylin k přípravě přírodních 
produktů. Tyto produkty vhodně doplňují klasickou léčbu a podporují následnou 
rekonvalescenci. Při akutním průběhu jakéhokoliv virového onemocnění včetně COVID-19 se 
používají tyto přípravky: 
 - Vironal-podporuje energii plic 
 - Drags imun-protizánětlivý, vhodný při zvýšených teplotách 
 - Grepofit-přirozená obranyschopnost, posílení imunitního systému 
 - Cistus-přírodní antioxidant 
Pro podporu v rekonvalescenci je dále vhodný: 
 - Stimaral-tonizace organismu (zmírnění únavy), duševní rovnováha 
Při nasazení Stimaralu je nutné začít nejdříve s nižší dávkou a tu postupně zvyšovat. Tyto 
produkty se dají zakoupit ve vybraných lékárnách, zdravých výživách nebo na e-shopu 
www.energy.cz. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat nebo navštivte výše zmíněné 
webové stránky. 

Ať se Vám daří! Mirka Hurychová, tel. 603 781 382 
 

 
 

   OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA INFORMUJE 
 
 

Oblastní charita Polička přijme 
ZDRAVOTNÍ SESTRU DO STŘEDISKA DOMÁCÍ PÉČE 

Další informace o nabízené pozici poskytne uchazečům Želmíra Plecháčková,  
vedoucí Charitní ošetřovatelská služby na těchto kontaktech:  

tel.: 461 722 218, 731 598 817, e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz. 
 
Břehy nejsou na dohled 
     Takto poutavý a zároveň neklid vzbuzující název nese knižní titul Jitky Kosíkové a Marka 

Uhlíře. Kniha nás vnese do cenných zkušeností z misí Lékařů 
bez hranic a otevře téma hospicové péče. V anotaci ke knize 
se praví: „Jaké zoufalství musí pronásledovat lidi, kteří se  
v přecpaném podpalubí vydají na širé moře i s malými dětmi  
v náručí? Kniha Břehy nejsou na dohled jsou deníkové 
záznamy Jitky Kosíkové, dětské zdravotní sestry, z práce na 
misích Lékařů bez hranic. Jejím úkolem je postarat se o lidi 
ztracené na útěku. Neví, jestli zítřek přinese v gumových 
člunech zraněné děti, poleptané, nemocné, jestli budou  
na palubě rodit, jestli bude resuscitovat, neví, kolik dětí 
povezou na italskou pevninu v kontejneru vyhrazeném pro 
zemřelé. Vzpomínky na misi ve zhrouceném Středomoří 
uprostřed humanitární krize střídají postřehy z práce v 
pediatrickém týmu mobilního hospice Cesta domů a jemné 
pasáže deníků týkající se Jitčiných vztahů a úryvky – nikdy 
neodeslaných – milostných dopisů.“ 
 Krátký úryvek autorského textu nám ještě trochu napoví: 

"Můj strach je strach ze samoty - a také z toho, že se jednou budu za svým životem ohlížet a 
ptát se, jestli tohle bylo všechno. Jaký to mělo smysl? Čekala jsem, že největší strach budu mít 
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někde v irácké pouštní zóně mezi liniemi, až na mě někdo bude střílet. A místo toho zažívám 
největší strach svého života, když ležím na molitanové matraci v Makově, okres Svitavy, a 
koukám do stropu." 
     Mgr. Jitka Kosíková je od 1. března 2021 vedoucí služby Domácího hospice sv. Michaela 
Oblastní charity Polička. Tato služba prochází v roce 2021 zásadním personálním i územním 
rozvojem, aby mohla paliativní péči poskytovat v rámci širšího 
regionu a reagovat tak na narůstající zájem klientů a pečujících 
rodin.  
     Naše velké poděkování patří Vám všem, kteří jste tak již učinili 
nebo se teprve rozhodnete rozvoj služby Domácího hospice  
sv. Michaela OCHP podpořit finanční částkou, kterou je možné 
předat osobně na adrese OCHP, Vrchlického 16 v Poličce, nebo 
zaslat na účet veřejné sbírky "Mé přání je zůstat doma". K platbě 
je možno využít rovněž přiložený QR kód. Pokud nám sdělíte 
svoje jméno a adresu, pošleme Vám potvrzení o daru pro Vaše 
daňové účely. Pokud můžeme požádat o Vaše mailové i telefonní 
spojení, rádi Vás budeme průběžně informovat o akcích a dění v 
poličské Charitě, dvakrát ročně zašleme též náš charitní 

Zpravodaj. (Oblastní charita Polička 
chrání osobní údaje dle zákonného 
rámce.) Podrobné informace o 
službách a práci OCHP můžete 
načerpat na www.policka.charita.cz.  
 Za kolektiv Oblastní charity Polička 
čtenáře srdečně zdraví a pěkné dny 
přeje                        Marcela Vraspírová  

 

           KULTURA ŽIJE BEZPEČNĚ I V DUBNU 
 
 

 Od poloviny dubna jsme prostřednictvím Police symphony orchestra (PSO) oživili různá 
místa v Lubné projektem „Na viděnou“. Ten navázal na lednový happening „Na slyšenou“. 
Mladí hudebníci se rozhodli vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití.  

 
PSO v Lucerně        Unikátní QR kód v altánku 
 

 Zpracovali sérii plakátů s unikátními výtvarně zpracovanými QR kódy, které umí většina 
mobilních zařízení intuitivně načíst. Pod každým z nich se skrývala jiná skladba z koncertů 
PSO s hosty – Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla. A 
tak jsme se mohli například před kaplí sv. Anny zaposlouchat do skladby „Je suis malade“, před 
obecním úřadem hrála píseň „Je nebezpečné dotýkat se hvězd“, u lípy vystupovali herci 
z Divadla Járy Cimrmana – „Šel nádražák na mlíčí“, altánek před bytovkou zpestřila skladba 
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„El Tango de Roxanne“ nebo před Skalkou vystupovala baletka na soundtrack z Forrest Gump. 
Celkem těchto koncertních míst bylo po Lubné 11. 

Martin Břeň 
 

       LUBNÁ ZAŘÍDILA Z-BOX 
 

 V naší obci vedle altánku před obecním úřadem je nově umístěno samoobslužné výdejní 
místo společnosti Zásilkovna, tzv. Z-Box. Toto zařízení usnadňuje vyzvedávání objednaných 
balíčků. Výhodou Z-Boxu je jeho nonstop provoz (24 hodin denně/7dní v týdnu), rychlé 
vyzvednutí – stačí mít aplikaci „Zásilkovna“ a zapnuté Bluetooth a polohové služby (GPS).  
Z-Box je také eko, vyžaduje minimum elektřiny a je napájen solárními panely. Největší balíček, 
který si tam můžeme nechat zaslat, může mít rozměry až 36 x 45 x 61 cm. 

 Jak to celé funguje? Nakupte v e-shopu, 
který spolupracuje se Zásilkovnou. V košíku 
zvolte výdejní místo a ze seznamu vyberte 
„Z-BOX Lubná, Lubná 327“. Vyčkejte, až Vám 
přijde notifikace aplikace Zásilkovna, že 
zásilka je připravena k vyzvednutí. Poté stačí 
v aplikaci kliknout na tlačítko „Otevřít 
schránku“. Standardní doba uložení zásilky 
jsou 3 dny s možností prodloužení o další dva 
dny.  
 Důležitá informace ze smlouvy sjednané 
mezi obcí a společností Zásilkovna: „Smluvní 
partner (obec Lubná) na základě smlouvy 
neodpovídá za Z-Box ani zásilky v něm.“ 

Myslím si, že zřízení Z-Boxu bylo správné rozhodnutí. V dnešní době, kdy si objednáváme 
hodně věcí na e-shopech, Z-box poslouží spoustě lidem.  

Martin Břeň 
 

         VODA – ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ 
 
 „Principem všech věcí je voda, z vody je vše a do vody se vrací.“ Thalés z Milétu  
 Je naší neoddělitelnou součástí, je s námi každý den a v každém okamžiku, to ona dává 
podobu prostředí, ve kterém žijeme, na ní především závisí kvalita našeho života. Těžko 
bychom hledali činnost nebo oblast života, která s ní nějakým způsobem nesouvisí.  Ve víru 
všedních dní ji však přestáváme vnímat jako něco výjimečného a běžně o ní 
nepřemýšlíme.  Zvykli jsme si na její dostupnost a problematika nedostatku pitné vody se nám 
zdála vzdálená. 
  V důsledku nepříliš šťastných zásahů člověka do životního prostředí však došlo k narušení 
některých přirozených procesů probíhajících v přírodě. Jedním z nich je nám všem dobře 
známý koloběh vody. Původní scénář, který vytvořila příroda pro dešťovou vodu po dopadu na 
zem, byl nepochybně důmyslný.  Pamatujete ještě? Vsakování do podzemních vod, odtok 
povrchové vody, odpařování a tvoření nových srážek – jednoduché a vyvážené. Člověk však 
do dobře fungujícího schématu vnesl nové prvky. Zvýšil rozsah nepropustných ploch  
v důsledku rozšiřující se zástavby, ale i nevhodného hospodaření na zemědělské i lesní půdě, 
urychlil odtok dešťových vod z lokalit, ale i z krajiny (regulace toků, meliorace), přestal dbát o 
dostatek vodních prvků a trvalé vegetace v krajině. V neposlední řadě pak zatížil životní 
prostředí a tudíž i vodu množstvím znečišťujících látek.   
 V minulých letech asi každý z nás zaznamenal, že je něco jinak. Prostřednictvím médií se 
k nám dostávají kusé informace o snižování hladin zdrojů podzemní vody, zákazech odběru 
vody z toků, či zákazech napouštění bazénů z veřejných vodovodů v obdobích sucha, 
informace o nálezech pesticidů v pitné vodě nebo zbytků farmaceutik a dalších chemických 
látek ve vodě odpadní. Pomalu se vytrácí představy o křišťálově čisté vodě, kterou můžeme 
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neomezeně čerpat z dostupných zdrojů, která nám prakticky sama přiteče až domů a po použití 
se jednoduše vyčistí a bez jakýchkoliv následků vrátí zpět do přírody. Mnoho z vás zcela jistě 
někdy napadne: „Jak je vlastně zabezpečeno zásobování našeho města pitnou vodou? Kde 
získáme informace o naší vodě? Co nám přinesla dostavba kanalizace a modernizace městské 
čistírny odpadních vod?“  
 V letošním roce jsme pro vás připravili sérii článků, ve kterých vás chceme seznámit 
s celým systémem hospodaření s vodou v našich podmínkách, vodním zdrojem počínaje a 
čistírnou odpadních vod konče. Naším cílem je poskytnout vám ucelené a relevantní informace 
pro snadnější orientaci v problematice vody v širších souvislostech.  Na pochopení a osvojení 
základních principů zodpovědného přístupu k hospodaření s vodou na všech úrovních závisí to, 
v jakém prostředí a jakým způsobem budeme žít my i další generace.     

         VHOS, a.s. 
  

           NÁRODOPISNÉ OBLASTI - HORÁCKO 
 
Pokračování z minulého čísla Lubenského zpravodaje. 
 Dalším významným místem Horácka je Havlíčkův Brod, který byl založen na místě 
slovanské osady, ležící na Haberské stezce, mezi roky 1251 - 1258. Počátky města souvisejí s 
těžbou stříbrné rudy a s následujícím německým osidlováním. Z architektonických památek 
vyniká kostel Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 13. století. Ve věži je jeden z nejstarších 
zvonů v Čechách, jmenuje se Vilém a pochází ze třicátých let 14.století. Zcela unikátní věžní 
hodiny mají čtyřiadvacetihodinový ciferník. Kostel sv. Kateřiny patřil k městskému špitálu a byl 
postaven na začátku 14. století. Pozdně gotický hřbitovní kostel sv. Vojtěcha z konce 16. století 
zaujme mimořádnou malířskou výzdobou. Klášterní kostel sv. Rodiny, součást barokního 
augustiánského kláštera je dnes koncertní síní. Za klášterním kostelem najdeme roubený 
Štáflův domek. Na Havlíčkově náměstí stojí barokní morový sloup (1725) se sochami svatých - 
Václava, Ondřeje, Floriána a Jana Nepomuckého, jižně od něj si prohlédneme barokní kašnu 
se sochou Tritona, dílo sochaře J. V. Prchala. Stará radnice zůstala v podobě z doby po požáru 
v roce 1662, renesanční průčelí s cimbuřím doplňuje Brodská smrt. Pověst a legenda praví, že 
jde o kostru zrádného hlásného Hnáta. Na místo zrádcovy popravy upozorňuje Hnátův kámen 
na mostě přes Sázavu. Dalšími pozoruhodnými domy jsou Nová radnice, dříve Stará rychta  
z konce 15. století, následně upravena novobarokně. Malinův dům, původně renesanční, 
upraven barokně. Dům s krásným nárožním arkýřem se nazýval Rolandovský. Dnes je v něm 
Havlíčkovo muzeum, pod arkýř byla umístěna pamětní deska a na průčelí Havlíčkův medailon. 
Nejstarší hostinec ve městě se jmenuje U Zlatého lva. V nádherných městských sadech jsou 
pomníky Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkovy matky a Bedřicha Smetany. 
 Další sídlo, kam zavítáme, je nedaleká Havlíčkova Borová. Vesnice se poprvé zmiňuje  
v roce 1285 a v roce 1547 byla povýšena na městys. V 18. století se tady prosadilo tkalcovství, 
zprvu jako domácí výroba, od 19. století se tkalo v manufaktuře. V roce 1817 se do Borové 
přistěhoval Matěj Havlíček, postavil tu dům s kupeckým krámem. Po čtyřech letech, 
31.10.1821, se narodil syn Karel, věhlasný novinář, politik a spisovatel Havlíček Borovský. Jeho 
rodný dům je upraven na památník, na průčelí je litinový medailon z roku 1862 a na náměstí 
Havlíčkův pomník - kopie pomníku v Kutné Hoře. Kostel sv. Víta pochází z přelomu 15. a 
16.století. Pod kostelem stojí barokní fara a boží muka. V obci se zachovaly některé domy s 
krásnými empírovými fasádami a za obcí je seskupení hospodářských budov - sýpka, pivovar, 
mlýn nebo myslivna z roku 1799. 
 V národopisné oblasti Horácko navštívíme také Humpolec. Původní ves založil na začátku 
13. století řád německých rytířů, ve stejné době se v okolí těžilo stříbro. Centrem města je 
náměstí, rozdělené na dvě části - čtvercovou horní a trojúhelníkovou dolní, terasovitě 
upravenou podle plánů Josefa Gočára. Na náměstí navazuje skupina zajímavých středověkých 
domů. Humpolci dominuje kostel sv. Mikuláše, který byl postaven ve slohu raně gotickém,  
na počátku 18. století upraven ve stylu barokní gotiky a do třetice následovala úprava 
novogotická. Hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého je pseudogotický, toleranční modlitebna 
pozdně barokní, evangelický kostel novorománský a nakonec radnice, ta je postavena v 
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secesním slohu, takže v Humpolci mají úplnou 
plejádu různých stavebních slohů. Město je 
rodištěm světově proslulého antropologa Aleše 
Hrdličky (1869 - 1943). Na dolním náměstí je 
jeho pomník.   
 Návštěvu národopisné oblasti Horácko 
zakončíme v příštím čísle Lubenského 
zpravodaje.   

Josef Trojtler 
 

 
 
 
 
 
 
 

Humpolec - kostel sv. Mikuláše 

 
Havlíčkův Brod - náměstí        Rodný dům Karla Havlíčka Borovského 

 
 
 
 
 

               Z LUBENSKÉ POSILOVNY AŽ NA MISTROVSTVÍ ČR  
 

  V sobotu 19.6. se v Plzni uskutečnilo ICN Mezinárodní 
mistrovství ČR. Náš osobní trenér Petr Kučera z Lubné 
PŘIJEL, ZAPÓZOVAL A STÁL NA BEDNĚ    .  
 Péťo, upřímně Ti blahopřejeme k získanému 3. místu   
Je pro nás velikou ctí, že Tě máme v našem týmu. 
 P.S.: Když si podrobně prohlédnete společnou fotku šesti 
nejlepších, uvidíte, že rozdíly jsou minimální. A Petr je pro nás 
oprávněně NEJLEPŠÍ .  

Petra Filová, Fitcentrum Fila Litomyšl 
 

 Dne 19. 6. 2021 jsem se zúčastnil Mezinárodního 
mistrovství České republiky, které se konalo v Plzni. 
Připravoval jsem se do kategorie Men’s physique OPEN -> 
nakonec se mi podařilo obsadit parádní 3. místo  
ze 14 zúčastněných a odvézt si domů krásný pohár.  
 Na tuto soutěž jsem byl v přípravě téměř 3 měsíce! Každé 
jídlo zvážené do posledního gramu, každý trénink odedřený do 
poslední minuty, dávám tomu maximum. Základem úspěchu je 

DISCIPLÍNA, kterou mám opravdu skvělou, a nic mě nedokáže rozhodit, vždy si jdu za svým 
cílem!  
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 Tento sport není o tom, že odmakáte trénink a jdete domů. Po příchodu domů následuje 
vaření na následující den a další den opět znovu nanovo.  
Hodně lidí mi říká, ty nemůžeš tohle a tamhleto, a já vždy odpovídám, že můžu, ale nechci. 
Kdybych se vždy řídil jen tím, že si dám, co chci, nikdy bych to nedotáhl na takové soutěže, 
kterých se nyní účastním.  
 26. 6. mě čeká poslední soutěž této sezóny na Slovensku, kde se chystám prolomit prokletí 
3. míst. Tak držte palce! 

        Petr Kučera  
 

             LETNÍ POZVÁNÍ DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 
 
Borová 
17. 7. - 18. 7. - Borovská pouť 
14. 8. -  Letní kino od 21.30 hod. u sokolovny – pohádka Ježek Sonic 
 
Bystré 
4. - 7. 8. - Řezbářské symposium  
Podrobné info o programu na www.bystre.cz a Facebook (Turistické informační centrum a 
město Bystré). Výstava velkoformátových fotografií Fotoklubu Vysočina. K vidění bude v IC po 
dobu letních prázdnin vždy v provozní době IC. 
 
Dolní Újezd 
16. 7. -  Letní kino, areál koupaliště, od 21:30 hod., 3Bobule 
17. 7. -  Italská I, areál SDH 
30. 7. -  Letní kino, areál koupaliště, od 21:30 hod., Přes prsty 
31. 7. -  Letní zábava s Dj Alíkem, areál SDH 
13. 8. -  Letní kino, areál koupaliště, od 21:30 hod., Špunti na vodě 
14. 8. -  Italská II, areál SDH 
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Jedlová  
17. - 20. 8. - Letní kino - od 21.00 hod. pod Cykloubytovnou, Kinematograf bratří Čadíků 
17. 9. -  „Jedlovská muzikální tradice“ - na fotbalovém hřišti – koncert kapel Wohnout, Arakain a 

Paní věší prádlo.  
 
Litomyšl 
2. 7. - 27. 8. - Toulovcovy prázdninové pátky - pohádka nejen pro děti a koncert nejen pro  
  dospělé na Toulovcově náměstí od 18:00 hod. 
22. 7. -  Arakain a Lucie Bílá - koncert na nádvoří zámku Litomyšl od 20:30 hod. 
24. - 25. 7. - Astrovíkend - Dny tajemna a zdraví - Zámecké návrší - So 9:00-18:00, 
  Ne 10:00-17:00 hod. 
30. 7. - 3. 8. -  Meda - divadelní představení na zámku Litomyšl - denně 20:00 hod. 
  1. 8. - 5. 8. - Kinematograf bří Čadíků - letní kino na Smetanově náměstí - denně 21:00 hod. 
  5. 8. -  Čechomor - koncert na nádvoří zámku Litomyšl - 19:00 hod. 
  7. 8. -  Litomyšlský pivní festiválek na Toulovcově náměstí 
14. 8. -  Slavnosti Prosecca na zámku Litomyšl - od 12:00 hod. 
 
Lubná  
24. 7. -  Oslava 100. výročí posvěcení kaple sv. Anny, začátek v 9.30 hod. 
24. 7. -  Pouťová zábava v letním areálu, hraje Rock Faktor, pořádá SDH 
30. 7. - Letní kino - Štěstí je krásná věc 
13. 8. -  Letní kino - Příliš osobní známost 
27. 8. -  Letní kino - Bábovky 
Promítání po setmění, vstup do letního areálu od 19:00, parkování v zadní části areálu,  
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno, více na FB „Akce v Lubné“. 
 
Polička 
VALY VÁLÍ - série letních koncertů a divadlo v parku u hradeb 
30. 7. -  PRAGO UNION + hosté 
14. 8. -  POPRASKD – kočovné divadelní přestavení 
28. 8. -  MARKANT ROCK 
17. 9. -  VYPSANÁ FIXA + hosté 
20. - 22. 8. - Festival Polička 555 - oblíbený letní multižánrový festival  
31. 7. - 1. 8. - Divadelní pouť na hradě Svojanově  
28. - 29. 8. - Třicetiletá válka na Svojanově 
 
Sebranice 
25. 7. -  Anenská pouť na Vysokém Lese v 15.00 hod. začne mší svatou, následuje sousedské 

posezení s harmonikami.  
15. 8. -  Posezení pod lípou – od 15.00 hod. u kapličky na Pohoře. K tanci a poslechu zahraje 

kapela Jana Pohorského. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. 
 
Svojanov 
25. 7. -  Pouť u Majdalenky  
Po celé prázdniny na radnici výstava Kouzlo přírody a Svojanova p. Jany Svobodové. 
 
 

 

Lubenský zpravodaj č. 2/2021 (čtvrtletník) 20. 7. 2021 - periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává obec Lubná, 569 63 Lubná 327, IČ 00276952, telefon: 461 745 215, http://www.lubna.cz, e-mail: 
zpravodaj@lubna.cz. Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Eva Šímová, Libuše Bulvová, Marta 
Sýkorová, Michal Kovář, grafická úprava Jana Dřínovská. Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. 
č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a 
nemusí být vždy totožné s názory redakce. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Neprošlo redakční 
jazykovou úpravou. Tisk Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel. 461 618 111. Uzávěrka příštího čísla 1. 9. 2021. 
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V sobotu 24. července 2021 od 9.30 hodin 
 
 

OSLAVÍME 100. VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ 

LUBENSKÉ KAPLE SV. ANNY 
 

 
Program: 

 
Mše svatá v kapli sv. Anny, kterou bude celebrovat  

Mons. JOSEF KAJNEK, královéhradecký biskup 
 

Vystoupení dechové hudby DOLNOVANKA 
 

Prohlídka kaple, občerstvení, dárkové předměty 
 

Všichni jste srdečně zváni!       
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