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   OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 17. 5. 2021 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 4. 2021. 
- záměr prodeje pozemkových parcel v lokalitě Na Zrnětín. 
- dopracování studie na likvidaci odpadních vod prostřednictvím stávající kanalizace a 

domovních čistíren včetně ekonomického vyhodnocení a možnosti získání dotací, součástí 
bude i představení všech variant zastupitelům a občanům naší obce. 

- vyhotovení geometrického plánu k bezúplatnému převodu části pozemků p.č. 753 a p.č.758 
ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

- zhotovení pohlednic, kalendářů a velkoplošných fotografií dle cenové nabídky. 
- podání žádosti na rekonstrukci požární zbrojnice pro rok 2022. 
- přidělení čísla popisného 385 pro novostavbu rodinného domu na pozemku st.č. 706. 
- vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě domovní ČOV rodinného domu čp. 104. 
- vymazání budovy z důvodu odstranění rodinného domu čp. 131. 
- označení a očipování popelnic na komunální odpad v naší obci. 
- přidělení kompostéru k popisnému číslu, nebo k bytové jednotce (domácnosti), pokud je 

jich v popisném čísle více s tím, že budou upřednostněny ty domácnosti, které neobdržely 
kompostér v roce 2015 a uhradí příspěvek ve výši 635 Kč/ks s tím, že kompost si budou 
sami zužitkovávat minimálně do 1.1.2027. Poté jim kompostér zůstane. 

- pronájem Víceúčelového zařízení Skalka pro oddíl sportovní gymnastiky Lokomotiva. 
- žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Krajským úřadem Pk. 
- smlouvu o provádění kontrol odvodu kouře a tepla na Skalce. 
RO bere na vědomí: 
- nařízení Města Litomyšl o záměru zpracování lesních hospodářských osnov. 
- upozornění místních občanů na nebezpečnou krajnici u silnice III. třídy nad točnou 

autobusu z důvodu sesunutí kamenné zdi. 
- sdělení Mgr. Jitky Rubkové ohledně otevření vnitřních sportovišť od 17. 5. 2021 za 

podmínky dodržení všech stanovených opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti 
pandemií COVID-19. 

- společný souhlas MěÚ Litomyšl ke stavbě rodinného domu včetně zpevněných ploch, 
připojení na technickou infrastrukturu a oplocení na pozemku p. č. 1792/2 a p. č. 3219. 

- územní souhlas MěÚ Litomyšl o rozšíření sítě veřej. osvětlení na pozemku p.č. 2073/39, 
2073/40 a 2073/61. 

- protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ. 
- informaci hejtmana Pardubického kraje o otevření nových očkovacích míst v kraji. 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 10. 6. 2021 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 5. 2021. 
- brigádnickou výpomoc o letních prázdninách 2021 prostřednictvím studentů a občanů. 
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006795/VB/1 – Lubná vývody 

TS SY_0076 a 0773. 
- přidělení čísla popisného 368 pro novostavbu rodinného domu na pozemku st. č. 709. 
- projektovou dokumentaci pro výstavbu domovní ČOV pro rodinný dům čp. 58. 
- projektovou dokumentaci pro rodinný dům na pozemku p.č. 2073/62. 
- cenovou nabídku na opravu oplocení u mateřské školy. 
- podání žádosti o finanční příspěvek na obnovu a výsadbu lesních porostů z rozpočtu 

Ministerstva zemědělství ve výši cca 82 000 Kč. 
- smlouvu o bezúplatném převodu mobilního terminálu Marta do vlastnictví obce. 
- převod majetku - vodovodní přípojka pro čp. 191, 195 a 194 do vlastnictví obce od Svazku 

obcí Vodovody Poličsko. 
- dodatek ke smlouvě o prodloužení nájmu pohostinství Skalka do 30. 9. 2021. 
- umístění platebního terminálu v kanceláři OÚ pro bezhotovostní platby občanů. 
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RO bere na vědomí: 
- žádost o přidělení bytu v DPS Lubná s tím, že v současné době není žádný byt volný a 

žádost zařazuje do seznamu uchazečů o přidělení bytu v DPS Lubná. Žádost má platnost 
jednoho roku, po této době bude z evidence odstraněna. 

- veřejnou vyhlášku o hromadném předpisném seznamu o vyměření místního poplatku  
 za odstraňování komunálních odpadů za rok 2020. 
- sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR o podávání oznámení veřejných funkcionářů. 
- zpracování projektové dokumentace na přivaděč Zrnětín - Lubná (propojení vodovodního 

řadu ze Zrnětína do vodojemu v Lubné) v roce 2021. 
- oznámení MěÚ Polička o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního 

plánu Oldřiš. 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 9. 7. 2021 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období. 
- plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2021 a rozpočtové opatření Zastupitelstva obce Lubná. 
- inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020, včetně všech příloh a vyřazeného majetku. 
- závěrečný účet hospodaření obce Lubná za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2020. 
- smlouvy o poskytnutí dotací, příspěvků a darů pro Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, Bílou 

Holubici-mobilní hospicová péče, z.s., Římskokatolickou farnost Sebranice, obec Hrušky, 
městys Moravská Nová Ves, obec Lužice a obec Mikulčice. 

- dohody o výmazu výhrady zpětné koupě na pozemcích v k.ú. Lubná. 
- smlouvy o prodeji pozemků v lokalitě Na Zrnětín pro výstavbu rodinných domů. 
- prodej a nákup nemovitostí dle evidence v katastru nemovitostí a dle geometrického plánu 

č. 608-12/2021 a č. 602-85/2020. 
ZO neschvaluje: 
- účetní závěrku obce za rok 2020 z důvodu marného uplynutí času. 
ZO bere na vědomí:  
- kontrolu usnesení z minulého zasedání. 
- zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lubná za rok 2020. 
- hospodaření a závěrečné účty za rok 2020 mikroregionů, svazků, spolků, sdružení a 

dalších organizací. Jedná se o Svazek obcí AZASS Polička, Mikroregion Litomyšlsko, 
Mikroregion  Litomyšlsko-Desinka, Kraj Smetany a Martinů, Svazek obcí Vodovody 
Poličsko, Liko Svitavy, a.s.,  obec Lubná – provoz kanalizace, Komunální služby Hlinecko - 
svazek obcí, Spolek pro obnovu venkova ČR. 

 
Vážení spoluobčané,  
 krásné, slunečné podzimní dny nám umožňují procházky a výlety jak po obci, tak po okolí. 
Současně nám umožňují připravit svoje zahrádky na zimní období a dokončit realizované 
akce v naší obci. Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o akcích a dění 
v naší obci za uplynulé období. 
 
Oslava 100. výročí kaple sv. Anny v Lubné 
 V sobotu 24. července 2021 se uskutečnila oslava 100. výročí posvěcení kaple sv. Anny 
v Lubné. Slavnostní mši celebroval Mons. Josef Kajnek, královéhradecký biskup, 
za přítomnosti P. L. Kozubíka, P. J. Kopeckého, P. Z. Kubeše a vikáře J. Matrase. Celá mše 
byla doprovázena nádhernými zpěvy scholy pod vedením Ivo Klusoně. Poté následovalo 
vystoupení dechové hudby Dolnovanka pod vedením kapelníka P. Čermáka. Ve vyzdobené 
kapli bylo možné shlédnout i výstavu dobových fotografií.  K dispozici byly dárkové předměty 
a malé občerstvení, které zabezpečili zastupitelé a zaměstnanci obce. Touto cestou děkuji 
všem zastupitelům, zaměstnancům, občanům a P. L. Kozubíkovi za přípravu a zdárný průběh 
této oslavy, především pak děkuji Otci biskupovi J. Kajnekovi, který nás pocit již po čtvrté svojí 
návštěvou a svojí lidskostí a milými slovy obohatil celou slavnost.   
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Děkovná mše sv. celebrovaná Mons. Josefem 
Kajnekem, královéhradeckým biskupem 
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Poděkování zastupitelů obce, vystoupení dechové  
Hudby Dolnovanka 
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Pohled na zázemí slavnostní mše v okolí kaple sv. Anny 

 
 
 
Rekonstrukce sítě NN v obci 
 Druhá etapa rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí od Šprojcarových přes točnu 
autobusu až k horní prodejně potravin COOP se blíží ke svému závěru. Kabelové vedení je 
položeno, připojují se rodinné domy a asfaltují se jednotlivé překopy. Vážení občané, děkuji 
Vám za Vaši trpělivost a shovívavost při realizaci této akce. V případě potřeby úpravy 
povrchů volejte přímo stavbyvedoucímu panu Michalu Skusovi, mobil 732 886 477, 
nebo starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707. 
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 
 Druhá etapa rekonstrukce veřejného osvětlení od Šprojcarových přes točnu autobusu až k 
horní prodejně potravin COOP probíhá současně s pokládkou kabelového vedení NN. V zemi 
je položeno kabelové vedení včetně uzemňovací pásky, dokončují se výkopy u horního 
rybníka a prodejny potravin, instalují se sloupy veřejného osvětlení. 
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 Vážení občané, děkuji Vám za Vaši trpělivost a shovívavost při realizaci této akce. 
V případě potřeby úpravy povrchů volejte přímo stavbyvedoucímu panu Michalu 
Skusovi, mobil 732 886 477, nebo jednateli firmy panu Václavu Kopeckému, mobil 
724 305 736, popřípadě starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707. 

 
Rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí 

 

 
Druhá etapa rekonstrukce veřejného osvětlení 

 
Stavební lokalita „ Na Zrnětín“ v Lubné 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizualizace studie lokality Na Zrnětín 
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 Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bylo již v lokalitě „Na Zrnětín“ prodáno 9 z 12 
stavebních pozemků. Jedná se o tyto  parcely: parcela č. 1 – Miroslav Klusoň a Lenka 
Korečková, parcela č. 2 – manželé Vít a Veronika Kalvodovi, parcela č. 3 – manželé Jan a 
Dominika Novotní, parcela č. 4 – manželé Martin a Tereza Klusoňovi, parcela č. 5 – manželé 
Jiří a Adéla Boštíkovi, parcela č. 6 – manželé Jan a Markéta Šplíchalovi, parcela č. 7  
– manželé Miloš a Michaela Břicháčkovi, parcela č. 9 – manželé Pavel a Simona Kalánkovi, 
parcela č. 10 – Stanislav Hladík a Natálie Bartoníčková.  
 Na další výzvu tedy zbývají 3 pozemky. Jedná se o tyto parcely: parcela č. 8 o výměře  
944 m2, parcela č. 11 o výměře 1120 m2, parcela č. 12 o výměře 1141 m2. V současné době 
pracujeme na zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací  
v lokalitě „Na Zrnětín“. Naším cílem je vysoutěžit firmu do konce letošního roku. 
 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
 Na základě rozhodnutí MV - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky byla v letošním roce v Pardubickém kraji přidělena dotace na rekonstrukci požární 

zbrojnice těmto šesti žadatelům: městys 
Choltice, město Nasavrky, obec Černá u 
Bohdanče, obec Staré Ždánice, město 
Litomyšl, obec Jedlová. Naše obec skončila 
v žebříčku žadatelů na 12. místě za obcí 
Vrbatův Kostelec, Klešice, Červená Voda, 
Rudoltice a město Chrast. V současné době 
máme stavební povolení na přeložku 
vodovodu a napojení na kanalizaci u objektu 
hasičárny. I nadále pracujeme na přípravných 
pracích na přestavbu hasičské zbrojnice. 
V roce 2022 se opět pokusíme získat dotaci 
od Hasičského záchranného sboru České 
republiky. 

Vizualizace rekonstrukce hasičské zbrojnice 
 
Studie pro umístění sportoviště v obci 
 Po dokončení výstavby zdi a parkovacích míst u objektu Skalka jsme nechali vypracovat 
zaměření skutečného stavu v daném místě. Zaměření jsme poskytli zpracovatelské firmě 
k zapracování do studie. Firma ADONIS, s.r.o., pracuje na studiích v obou lokalitách s tím, že 
oslovila vlastníky kabelového vedení (ČEZ, CETIN), které vede přes pozemek za Skalkou, 
aby se vyjádřili k plánované výstavbě sportoviště. Po vyhotovení studie a rozhodnutí 
zastupitelů Vás budeme informovat o dalších krocích. 
 
Studie na rekonstrukci objektu Skalka 
 Vítěznou studii na rekonstrukci objektu Víceúčelového zařízení Skalka Lubná dopracovali 

na základě současného stavu, 
předložených podkladů a 
rozhodnutí zastupitelů Ing. arch.  
F. Košňar, Ing. arch. V. Kalvoda a 
Ing. arch. Jakub Soška.  Studie je 
zveřejněna na internetových 
stránkách obce www.lubna.cz. 
Děkuji všem architektům za účelné, 
precizní návrhy a citlivou tvořivost 
s níž k studií přistupovali. Současně 
Vám předkládáme některé pohledy 
z vypracované studie. 

 
Vizualizace rekonstrukce objektu Skalka – čelní pohled 
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Vizualizace prostranství u objektu Skalka – celkový pohled 

 
Ošetření stromů v lokalitě „U Štátule“ 

 V rámci projektu „Péče o dřeviny“ 
realizujeme v těchto dnech prostřednictvím 
Mikroregionu Litomyšlsko ošetření stromů 
v lokalitě „U Štátule“. Na základě odborného 
posudku vypracovaného firmou SAFE 
TREES, s.r.o., Brno, bude ošetřeno  
cca 46 stromů, pokácena jedna stromová 
skupina, a výsadba nových stromů. Celý 
projekt je realizován v rámci dotace 
z Operačního programu životního prostředí. 
Celkové náklady dosáhnou částky kolem 
204 000 Kč, podíl dotace činí přibližně  
60% uznatelných nákladů. 

 
Ošetření stromů v lokalitě „U Štátule“ 

 
Likvidace odpadních vod v obci 
 V současné době pracuje projekční firma na aktualizaci cenových nákladů na variantu 
1 - stávající gravitační kanalizace rozšířená na celou obec, variantu 2 - DČOV s použitím 
monitorovacího a řídícího systému u všech objektů v obci a dopracovává variantu 3 - stávající 
gravitační kanalizace ve střední části obce + domovní čističky odpadních vod (DČOV) 
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s použitím monitorovacího a řídícího systému na ostatních místech a to včetně možnosti 
získání dotací u všech tří variant. Po aktualizaci a rozhodnutí zastupitelů Vás budeme 
informovat o dalším postupu. 
 
Volby do Parlamentu ČR a výstava zahrádkářů 
 První víkend v měsíci říjnu se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Volby se konaly v zadním salónku na Skalce, kde měla sídlo i volební 
komise ve složení: předsedkyně M. Šplíchalová, členové M. Boštíková, M. Chadimová,  
K. Čermáková, K. Dřínovská, K. Kvasničková, I. Novotná, M. Břeň a zapisovatel M. Zerzán. 
Všichni členové komise bezchybně zabezpečili celý průběh voleb, včetně sčítání hlasů a 
odevzdání výsledků. Touto cestou jim děkuji.  

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 

 Součástí voleb byla i tradiční podzimní výstava lubenských zahrádkářů v prostorách 
Skalky pod názvem „Pranostiky“. Nápaditá a krásná výzdoba vestibulu a přilehlé chodby 
lahodila každému oku. Velké poděkování patří předsedkyni M. Tejkalové a všem členům a 
občanům, kteří se na výstavě podíleli svým časem, pomocí i výpěstky. 
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Podzimní výstava lubenských zahrádkářů v prostorách Skalky na téma „Pranostiky“ 

 
Vítání občánků 
 První říjnovou neděli jsme prožili velkou slavnost. V místním kinosále jsme přivítali 
šestnáct narozených občánků. Oslavu a dárky pro děti připravily Lubenské ženy společně 
s obecním úřadem. Úvodní slovo tradičně patřilo paní Z. Kvasničkové, která nové občánky, 
jejich rodiče, prarodiče a přátele mile přivítala a navodila slavnostní atmosféru. Žáci základní 
školy s paní učitelkou P. Kubátovou svým vystoupením zpestřili celý program. Starosta obce 
J. Chadima přivítal nově narozené občánky do naší obce. Jsou to Saša, Emma, Jáchym, 
Matyáš, Kateřina, Matyáš, Nela, Sebastian, Timotej, Elizabeth, Jan, Adam, Tomáš, Radek, 
Štěpán a Lukáš. 
 Milé děti, vítám Vás mezi občany naší obce. Vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost svých 
rodičů, prarodičů a nás všech. 
 Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení tohoto slavnostního dopoledne, 
zejména pak paní E. Chadimové, která celou akci koordinovala. 

 
Vítání občánků v kinosále Lubná 
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Společné fotografie narozených občánků s rodiči 

 
 
Milé čtenářky, vážení čtenáři, 
 přeji Vám krásné podzimní dny naplněné vírou, nadějí a láskou. 

            Josef Chadima, starosta obce 
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       VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY           
                            PARLAMENTU ČR V LUBNÉ  

-  

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

795 598 75,22 598 591 98,8 

-  

Strana 
číslo - název 

Platné hlasy  
 

Strana 
číslo - název 

Platné hlasy 

celke
m 

v % 
 celkem 

v % 

1 Strana zelených 8 1,35  12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 33 5,58 

2 Švýcarská demokracie 2 0,33  13 SPOLU–ODS, KDU-ČSL, TOP 09 229 38,74 

3 VOLNÝ blok 2 0,33  15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,00 

4 Svoboda a př. demokracie -SPD 29 4,90  16 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,33 

5 Česká str.sociálně demokrat. 20 3,38  17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 73 12,35 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 4 0,67  18 Komunistická str.Čech a Moravy 32 5,41 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 18 3,04  20 ANO 2011 133 22,50 

9 Aliance pro budoucnost 0 0,00  21 Otevřeme ČR normálnímu životu 4 0,67 

10 Hnutí Prameny 2 0,33  22 Moravané 0 0,00 

-  
Zdroj ČSÚ 

 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Zahájení školního roku 2021/2022 
 Zahájení školního roku se i letos konalo v kmenových třídách s třídními učiteli. 

První září 2021 bylo významným dnem pro 16 našich prvňáčků. V doprovodu rodičů i 
prarodičů se sešli ve své třídě, kde je přivítala ředitelka školy Mgr. Jitka Kučerová a třídní 
učitelka Mgr. Ilona Břeňová. Slavnostního zahájení se také zúčastnili zástupci obou obcí  
– paní starostka Lenka Karalová, místostarosta Ing. Petr Jiráň a paní Eva Chadimová, kteří 
prvňáčkům popřáli, aby se jim ve škole líbilo a dařilo. 

 
Zahájení školního roku 
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 Jako vzpomínku na svůj první školní den si děti domů odnesly drobné dárky, které 
věnovaly Pardubický kraj, obec Lubná a firma Bovys (Mléko a ovoce do škol). 
 Našim novým prvňáčkům přejeme hodně úspěchů, dobrou náladu a mnoho krásných 
zážitků. Rodičům přejeme dostatek trpělivosti a mnoho radostí z úspěchů jejich dětí. 
 Do školních lavic poprvé zasedli:  
Michal Blažek, Markéta Drobná, Vlastimil Gašparik, Adéla Hájková, Antonín Jiráň, Sofie 
Jiskrová, Michaela Lehocká, Jaroslav Leksa, Jan Lidmila, Natálie Lněničková, Matyáš 
Makovský, Matyáš Jan Obolecký, Josef Rensa, Simona Říhová, Veronika Sommerová, 
Anežka Zajícová. 

       Mgr. Jitka Kučerová 
Křest knížky RÝMÁNKY 

 Na vzniku leporela RÝMÁNKY autorky paní Jany 
Andrlíkové z Osíka se svou ilustrací koťátka podílel i 
Marek Mokrejš ze 4. třídy. V sobotu 4.9. se zúčastnil křtu 
knížky v Městské knihovně v Litomyšli společně s 
ostatními 12 ilustrátory z okolních ZŠ.  

Mgr. Martina Jakoubková 
 
Marek Mokrejš 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     
                   Návštěva muzea v Litomyšli 

 
Návštěva Regionálního muzea v Litomyšli 

V úterý 14. září se žáci 8. a 9. třídy vydali do Regionálního muzea Litomyšl. Seznámili se 
zde se životem a dílem Aloise Jiráska. Exkurze se žákům líbila, o čemž svědčí i následující 
hodnocení žáků 9. třídy: 

 Autobus měl zpoždění, takže jsme museli jít rychle. 
 V muzeu nás čekala paní průvodkyně, která nás mile přivítala.  
 Potom jsme měli výklad o A. Jiráskovi. Byl velmi poučný. 
 Paní průvodkyně dokázala zaujmout posluchače. 
 Přes roušku nebylo občas rozumět, ale něco jsem se dozvěděl. 
 Doporučil bych, aby na prohlídku šlo méně lidí, protože nebylo moc slyšet. 
 Historické věci byly velmi zajímavé. 
 Jelikož jsme se v 8. třídě učili o době, kdy Jirásek žil, dokázala jsem si spoustu věcí 

spojit. 
 Překvapilo mě, že mnoho příběhů napsaných Jiráskem bylo podle skutečných událostí. 
 Po prohlídce jsme vyplňovali pracovní listy. 
 Čerpali jsme částečně z výkladu a částečně z popisů kolem fotek na nástěnkách. 
 Stránek bylo ale moc, nestihla jsem všechno, což je škoda. 
 Listy jsme si na závěr společně zkontrolovali a opravili. 
 O Jiráskovi jsem se dozvěděl docela dost nového. 
 Přišlo mi, že se hodně spěchalo. 



 15

 Muzeum se mi docela líbilo. 
 Doporučil bych, aby se tam jely podívat i ostatní školy. 
 Dnešek se mi líbil a určitě bych chtěla jet na další prohlídku. 
 Muzeum bych doporučil všem. 

Mgr. Lenka Čermáková, Hana Dvořáková 
 
Technohrátky na SOU Svitavy 
 Ve středu 15. září se chlapci osmé a deváté třídy zúčastnili Technohrátek pořádaných 
Pardubickým krajem s cílem vzbudit u žáků základních škol zájem o technické obory.  

 Učitelé a studenti SOU Svitavy pro žáky připravili 
šest stanovišť, na kterých je zábavnou formou seznámili 
s učebními obory mechanik seřizovač, nástrojař, obráběč 
kovů, mechanik plastikových strojů, zámečník a 
instalatér. Na stanovištích se chlapci dozvěděli informace 
o oboru, následně pak plnili bodované úkoly. Získané 
body organizátoři sečetli a na závěr ocenili nejšikovnější 
tým z devíti škol. Našim žákům se podařilo na pěti 
stanovištích získat plný počet bodů, avšak neúspěch 
v jedné disciplíně je posunul na šesté místo. 
 Potom následovala vědomostní část soutěže. V ní 
žáci využívali informace, které se dozvěděli při exkurzi. 
Získané znalosti, trocha štěstí a rychlé rozhodování 
pomohlo našim žákům získat první místo. Na ovocném 
dortu si pochutnali druhý den ve škole. 
 Akce se žákům líbila. Během exkurze si žáci 
prohlédli dílny a jejich vybavení, poznali některé studenty 
a učitele středního odborného učiliště, dozvěděli se nové 

informace o technických oborech, které jim mohou pomoci při volbě budoucího zaměření. 
 

        Mgr. Andrea Kvasničková 
 

Moi Suomi! – Ahoj Finsko! aneb Evropský den jazyků na 1. stupni 
 V pátek 24. 9. jsme si připomněli Evropský den jazyků. Na 1. stupni s žáky zavzpomínala 

paní učitelka Klusoňová na své pozvání od 
syna do Finska. Naučila nás základní fráze a 
při promítání jsme poznali, jaké mají stavby, 
zamrzlé slané moře, zvláštní kostel ve skále, 
park jen pro pejskaře. Pak už bylo snadné 
vyplnit pracovní list, vybarvit vlajku, 
poslechnout si státní hymnu, a pochopit , jak 
jsou Finové spjatí s přírodou a uznávají 
přirozené věci. Paní učitelka Kubátová se 
také se sborem přidala a nazpívali pro nás 
finskou píseň Kumala Vista. 

 
Mgr. Hana Klusoňová a Mgr. Martina Jakoubková 

 
Pod mikroskopem 
 V pátek 8. 10. navštívili žáci 6. třídy akci Pod mikroskopem v Městské knihovně Polička. 
Nejdřív se dozvěděli, jak se v přírodě bádá a čím vším je možné přírodu pozorovat. Výletem 
do mikrosvěta žáci pozorovali, jak vypadají rostliny, živočichové i běžné věci, když si je 
prohlédli pěkně zblízka, lupou a pak mikroskopem. Naučili se, jak si správně připravit 
mikroskopický preparát, jak funguje mikroskop a jak se správně dělají náčrty toho, co pozorují. 
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  Nejprve jim paní Feltlová připravila hádanku, žáci měli uhodnout, co je pod mikroskopem. 
Bylo to zrníčko máku. Pak se rozdělili do skupin po dvou a připravovali preparáty z trávy a 
poznávali včelu pod mikroskopem.  V krátkém výletu do mikrosvěta objevili plno krás, které 
jsou lidskému oku obyčejně skryté.  

       Mgr. Věra Kořínková 
 

Technohrátky  
 Dne 6. října se žáci deváté třídy zúčastnili Technohrátek pořádaných SŠ automobilní Ústí 
nad Orlicí. Přikládám několik ohlasů od žáků. 

 Technohrátky byly zábavné. Program mě bavil. Škola byla pěkná a moderní. Mohl jsem 
vyzkoušet jízdu na motorce na trenažeru.  

 Bylo to zajímavé. Překvapilo mě, jaké mají vybavení. Moc se mi líbila jízda  
na trenažeru. Jen pán v dílnách byl docela nepříjemný a u dílen byl zmatek, kam jít. 
Vedoucí ale byli fajn. Na tuto školu nepůjdu, ale zaujala mě. 

 Technohrátky se mi líbily. Mohli jsme vyzkoušet trenažer na auto a motorku, jízdu 
autíčky na ovládání, elektrickou jednokolku. Navštívili jsme dílny. Přezouvali jsme auto. 

 Kromě zmíněných aktivit mohli žáci 
vyzkoušet jízdu na motokáře, třídili 
kapaliny do auta, zdolávali 
překážkovou dráhu a řešili úlohy  
na ekologii, dozvěděli se informace o 
lakování aut, sestavovali obličejovou 
masku a v dílnách vyráběli kovový 
štítek. 
 Žáci měli možnost poznat učebny 
ve škole i prostředí dílen a jejich 
vybavení. Zábavnou formou se 
dozvěděli nové informace o oborech  
na škole.    

        Mgr. Andrea Kvasničková 
 

Vařil nám profík z Bonduelle 
 Petr Janů je v odborné veřejnosti znám jako vynikající 
kuchař, chuťový virtuóz a kulinářský mág, který šíří a 
propaguje po České republice nejnovější trendy 
moderního vaření se specializací na veřejné stravování. 
Tohoto profesionála české gastronomie pozvala na svoje 
pracoviště naše kuchařka Božena Horáčková, aby 
představil svoje pochoutky žákům z 1. stupně  
v Sebranicích. 
 A tak se v pátečním obědovém menu objevily 
kromě brokolicového krému s cizrnou a zeleninou také 
delikatesní a skvěle prezentované pepitkové lívance s 
borůvkovým přelivem a tvarohem. 
 Bylo velice příjemné slyšet ve školní jídelně dětské 
pomlaskávání, děkujeme Petrovi za jeho návštěvu a 
pevně doufáme, že nebyla poslední. 

Mgr. Jindřich Novotný 
 

Pátek trochu jinak - dýňové lívance ze žlutých pepitek s tvarohem a 
borůvkovým přelivem 
 Dne 15. 10. 2021 byl pro nás, i pro děti den výjimečný, neboť nás navštívil kuchař 
od firmy Bonduelle. Našim cílem bylo uvařit oběd za použití zeleniny a luštěnin. Vybrali jsme 
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polévku brokolicový krém s cizrnou a zeleninou a hlavní 
pokrm jsme zvolili sladké jídlo, které děti vyhledávají více. 
 My to máme ale zdravý pokrm, obohacený o 
luštěniny. Cizrnové pepitky a zeleninová 
složka dýňové pyré. Zeleninové pokrmy děti zas tolik 
nevyhledávají, ale když jim to do hladka vymixujeme, 
zeleninu dobře schováme. 
 Jen pro informaci - pepitky jsou těstovina, vyráběná 
výhradně z luštěnin s přídavkem  
zeleniny. Jsou buď z červené čočky a mrkve nebo  
z hrachu a z cukety, my jsme použily pepitky z cizrny a 
kukuřice. 
 Kuchař dětem jídlo s láskou a s úsměvem vydal, 
nadšení jsme mohli vidět z jejich očí a  
z prázdných talířů. Myslím, že to byla povedená akce a 
budeme se těšit na další setkání s Petrem Janů. 

Božena Horáčková 
 

Dopravní hřiště Polička 
 Ve středu 13.10. jela 5. třída na dopravní hřiště. Půl hodiny volného času před dopravním 
hřištěm využila k návštěvě parku, kde zapátrala po památníku věnovaném 
 "Na památku těch, kteří se nesmířili se ztrátou svobody v naší zemi v letech  
1938 - 1989." Dále navštívila i sochu B. Martinů a zavzpomínala na výchovný koncert pana 
Kubáta. Dokonce si zazpívala písničku z tohoto koncertu Bohoušku, Bohoušku. Po sběru 
žaludů a kaštanů se odebrala na dopravní hřiště, kde si procvičila dopravní značky, pravidla a 
sklidila pochvalu od instruktorů za jízdu na kolech a kárách.  

                                                                                                  Mgr. Hana Klusoňová 

 
Na dopravním hřišti          U památníku B. Martinů 

 
5. třída v domě U Rytířů  
 V pátek 1.10. navštívila krásnou výstavu Veroniky Šrek Bromové a při té příležitosti se 
naučila novou výtvarnou techniku = KYANOTYPII. 
 Postup byl překvapivě jednoduchý. V temné místnosti jsme nanesli štětcem chemickou 
tekutinu na čtvrtku tam, kde jsme chtěli mít ve výsledku modrou barvu. Nechali jsme čtvrtky  
ve tmě zaschnout a šli se podívat na výstavu Časy mezi časy. Veronika Šrek Bromová tato 
svá díla vytvořila v době Covidu 19. Viděli jsme její umělecké fotografie, obrazy, keramiku i 
videofilm z jejího života. Mohli jsme tak poznat její rodinu a přátele. Výstava se nám všem 
moc líbila, využili jsme čas i k focení s některými jejími díly. 
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 K závěru jsme nasbírali na místním dvorku různé 
přírodniny a pokryli jimi místa potřená zaschlou chemikálií. 
Naše díla jsme přikryli sklem a zanesli na sluneční svit. 
Slunko dokonalo naše tvůrčí snažení. Místo našich přírodnin 
je bílé a navíc se vykreslila i struktura přírodnin.  
 Zde najdete i několik obrázků KYANOTYPIE.                    

                                      
         Mgr. Hana Klusoňová 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. třída v domě U Rytířů 

 
Výchovný koncert 
 V úterý 12. 10. na 1. stupni proběhl moc pěkný, výchovný koncert. Pan M. Kubát dokázal 
hravou formou, která odpovídala věku dětí, přiblížit, vysvětlit život a dílo B. Martinů. Naučil je i 
novou písničku, kterou si žáci s chutí zazpívali. 

                                                                                                        Mgr. Hana Klusoňová 

 
Výchovný koncert s M. Kubátem 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 Začal nám v mateřince nový školní rok, a to znamená, že k nám přišli i další noví 
kamarádi. Právě jim pomáháme se mezi nás včlenit, jdeme jim příkladem, jak se k sobě a 
k ostatním hezky chovat a ukazujeme jim, jak se všichni máme rádi. Stejně jako minulý rok, 
tak i letos máme dvě třídy. V jednom oddělení je nás 17, ve druhém 20 – čili 37 dětí zdobí 
naši školku. Učí nás tady a hrají si s námi paní učitelky Janča Chadimová, Irenka Rensová a 
pan učitel Martin Madejewský - ty již nějaký ten rok známe. Nově nám na tvářích pěstuje 
úsměv paní učitelka Eliška Sýkorová. Naše školnice paní Marie Flachová má pod palcem obě 
třídy, přiváží nám baštu v podobě svačin a moc hezky se nám stará nejen o vnitřní, ale i 
okolní areál mateřinky. Bříška zahřát dobrou polévkou a naplnit obědovými mňamkami 
přichází paní Jana Chadimová. Zkrátka všichni, co se o nás starají jsou děsně fajn a těšíme 
se, co společně tento školní rok zažijeme. 
 Poslední týden v srpnu jsme odstartovali školkování. Sice nás nechodilo tolik, ale i tak 

byla legrace. Nejmladší děti docházely do školky si 
zvykat na nové prostředí, kamarády a učitele. 
Všechna dítka byla opravdu statečná a zvládla vše 
na výbornou. Teď už se spolu hezky pozdravíme, 
dáme placáka a kámošíme se jako hrom. V září 
jsme všichni nastoupili v plné sestavě. Chodili 
jsme na procházky, spoznávali vesničku křížem 
krážem a hlavně jsme konečně mohli všichni zase 
mávat všem těm, kteří řídili traktory, náklaďáky a 
další zemědělskou techniku. Ani si nedovedete 
představit, jak jsme rádi, když nám někdo zpoza 
předního okna zamává nebo na nás zatroubí. 
 Když jsme přišli z procházky dříve (nebo jsme 

přemluvili učitele :-D ), tak jsme si hráli i v areálu školky. Na pískovištích jsme tvořili 
ohromitánské kopce, propadliny. Tolik báboviček, co jsme stihli. Dokonce jsme otestovali 
všechny prolézačky, pohoupali se a také sjížděli skluzavku. 

 
 Prožili jsme parádní šipkovanou v rámci projektu Recyklohraní. Fáborky a šipkami 
označenou cestou po naší krásné vesničce jsme nacházeli úkoly, které se týkaly třídění 
odpadu. Byla to bžunda a navíc jsme zase o něco chytřejší! Teď již víme, kam patří použité 
plasty, papír, sklo, ale i baterie nebo oblečení. 
 V druhé polovině září k nám přijela moc milá paní s projektem Zdravá 5. Zahráli jsme si 
s ní hry, zazpívali si a zatancovali. Naučila nás, co máme jíst, abychom byli svěží. Ukázala 
nám, co je zdravé a co naopak nezdravé. Teď již víme, že mlsat sladkosti není tak dobré pro 
naše tělo. Proto baštíme ovoce, zeleninu, sýry a tak dále… 
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 Teď nás čeká několik akcí – otestujeme naše očka, jestli je máme v pořádku; popovídáme 
si s logopedem. Navštíví nás také divadélko. Je toho mnoho, ale více vám prozradíme 
v dalším vydání zpravodaje. Hezký a všemi barvami malebný podzim přejí kluci a holky 
z lubenské školky. 

Martin Madejewský, DiS. 

 
Školkové radosti 

 

 
Projekt Recyklohraní 
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Zdravá 5 

 
Bleší trh 
 Dne 28. 9. 2021 se uskutečnil v letním areálu v Lubné Bleší trh, jehož výdělek byl předán 
mateřské škole na dobudování školní zahrady. 
 Velmi si ceníme spontánního nápadu, který vznikl teprve v polovině září, a zejména rychlé 
realizace. Ještě víc nás ale potěšilo, že bývalí žáčci si vzpomněli na mateřskou školu, kde 
trávili svá dětská léta. Hlavními iniciátory této akce byli Bartošovi. Zejména jejich dětem patří 
největší dík za myšlenku a nápad. Ale i p. Stáně a p. Radkovi, kteří tuto akci od rána 
zajišťovali a vytvářeli zázemí. K velkému překvapení došlo při předání finanční částky, která 
velmi potěšila a naše MŠ získala celkem 4 126,-Kč. Tyto peníze budou použity na dokončení 
úprav na zahradě (bosochodník – střelka, brány, oprava vyvýšeného záhonu…). 
 Ještě jednou velké díky „dětem“ za milé a příjemné překvapení. Děkujeme také 
Lubenským zahrádkářům, že si tuto akci vzali „pod svá křídla.“ 

Mgr. I. Rensová 

 

 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 
Aranžování květin v letním areálu 

„Lidem se všechny dny zdají stejné proto, 
že lidé si už neuvědomují, co dobrého jim život ukazuje, 

když po nebi putuje slunce.“ 
(Paulo Coelho, Alchimista) 

 
 ...a tak jsme jeden ze všedních prázdninových dní proměnili na příjemné setkání lidí, 
květin a radosti z tvoření. 
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 Desátého srpna jsme s přáteli od rána obcházeli zahrady, příkopy, louky a stráně. To vám 
bylo krásných pokladů. Hledali jsme květiny ze záhonů, větvičky stromů a keřů, trávy, plevel, 
divoké kytky a plody a vůbec cokoli zajímavého na odpolední aranžování. Bylo toho celkem 
patnáct kbelíků… A v pět odpoledne to vypuklo. Pozvání přijala aranžérka a floristka Lenka 
Krčilová, aby nám ukázala něco svého umu. Celé odpoledne ukazovala vázání kytic, 
aranžování do nádoby a jiná kouzla s rostlinami. A protože akci jsme pořádali my  
– zahrádkáři, nesměla chybět ani naše předsedkyně Maruška Tejkalová, taktéž zkušená 
aranžérka. Se zajímavou sbírkou divokých květin přišel dlouholetý člen Pepík Trojtler. Mnohé 
z jeho rostlin jsme ani neznali, ale zapracovali jsme je do kytic raz dva. Lidí se sešlo plno: 
Lubeňáci, Sebraňáci, chalupáři, lidi z Lezníka i z Poličky. Přišli dospělí i děti, chlapi i holky a 
všichni aranžovali jako profíci. Květin rychle ubývalo, ale na každého se dostalo, aby si odnesl 
vlastní květinové výtvory. A kdo měl hotovo, mohl se občerstvit ve stánku u Kristýnky 
Bolomské. Nabízela kávu a čaj, vodu s bylinkami, víno i pivo, plevelovou pomazánku na 
domácím chlebu, buchtičky s jablky či rybízem. Malá roztomilá kavárnička zněla přátelským 
hovorem, mlaskáním a dětským smíchem. Stolky zdobily čerstvě naaranžované výtvory hostů. 
Lidé se rozcházeli spokojení s kyticemi v rukou. Doufám, že si to všichni užili tak jako my. 
 

Za lubenské zahrádkáře Stáňa Bartošová 

 
Květinové aranžmá 

 
                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

87 let Jiřina Chadimová 70 let Petr Háp 
 Božena Štiková   
 Růžena Bartošová 65 let Jana Vítková 
   Marie Tejkalová 

86 let Zdeňka Šplíchalová  Josef Jiráň 
   Milada Zdanovcová 

83 let František Jůza   
 Zdenka Pechancová 60 let Hana Šimková 
 Zdeněk Paťava  Zdeněk Dubač 
    

82 let  Anna Jílková 55 let Dana Kadidlová 
   Ivana Novotná 

81 let Jan Vomáčka  Stanislava Flídrová 
   Alena Boštíková 

80 let Anna Sýkorová   
 Marie Klusoňová 50 let Oldřich Pakosta 
 Marie Šplíchalová  Miroslav Klejch 
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 V září se narodil Josef Boštík. Rodičům blahopřejeme a Pepíčkovi přejeme do života jen 
to nejlepší! 
 
 

 V září nás opustili pan Miloš Havran, pan Jaroslav Čermák a paní Božena Bulvová. 
V listopadu jsme se naposledy rozloučili s paní Boženou Kadidlovou a panem Vlastimilem 
Pohorským.  
  
                               LAMPIONOVÝ PRŮVOD  

 
 Podzim je tu a s ním oblíbená tradice, hlavně pro děti - lampionové průvody. Víte, že 
lampiony pocházejí z Asie a jejich historie sahá hluboko do minulosti? 

 
Ukázka výcviku policejních psů 
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Občerstvení v letním areálu 

 

 
Lampionový průvod 

 

 V pátek 1. října pořádala obec Lubná lampionový průvod, kterého se zúčastnilo asi 60 dětí 
společně s rodiči a ostatními dospěláky. Každé dítě s lampiónem dostalo jako odměnu 
sušenku a svítící náramek a v letním areálu jsme se mohli zahřát horkým čajem. Členové 
zastupitelstva ve stánku s občerstvením připravovali výtečné langoše a hranolky. Před 
samotným průvodem jsme shlédli na louce ukázku výcviku policejních psů.  Mnozí účastníci 
byli překvapeni, jakou silou dokáže pes zaútočit a povalit na zem podezřelého. 
 Těšíme se, že se za rok opět sejdeme a zažijeme spolu kouzelný večer! 

Za ZO Lubná Eva Chadimová 
 

             TŘI VEČERY S LETNÍM KINEM 
 

 I letos v průběhu prázdnin proběhlo na místním letním areálu promítání pod širým nebem. 
První se uskutečnilo poslední červencový pátek. Na plátně běžela česká komedie s názvem 
Štěstí je krásná věc. Za čtrnáct dní byl na programu film Příliš osobní známost. Konec 
prázdnin jsme uzavřeli filmem Bábovky podle bestselleru Radky Třeštíkové. Venkovní 
prostředí odlišilo všechny tři večery – příjemný teplý večer vs. občasné mrholení + pozorování 
meteorického roje Perseid vs. chladnější večer na konci prázdnin. Na druhém letním kině 
proběhlo natáčení promo videa. Zhlédnout ho můžete na facebooku a instagramu „Akce 
v Lubné“ nebo a youtube pod názvem „Letní kino Lubná“.  
 Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům za přispění do kasičky u vstupu. Výtěžek byl 
použit na zaplacení licence filmu. Dále děkuji panu starostovi za vstřícný přístup k celému 
letnímu kinu, panu Kováři a Šebkovi za pomoc s vynášením laviček a nakonec mým 
vrstevníkům za pomoc se zajištěním občerstvení.  
 Podívejte se na fotografie od pana Hanse Schmauze (dále HS) a Patrika Kokindy (dále 
PK).               Martin Břeň 
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Připravený letní areál (PK)                               Mladí pořadatelé 

 
Natěšení návštěvníci (HS)        Zahájení letního kina (HS) 

 
Návštěvníci (PK)        Promítací plátno (PK) 
 

KALENDÁŘ AKCÍ V LUBNÉ 
Datum                Akce                                                                        Pořadatel 
27.11. Rozsvícení vánočního stromu před obecním Obec Lubná 
 úřadem v 17.00 hodin 
 Koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy    Obec Lubná 
 v kině od 19.00 hodin 
29.11. Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem  Lubenské ženy a 
 v kině od 17.00 hodin   Obec Lubná 
11.12. Vánoční trhy v letním areálu   Obec Lubná 
31.12. Silvestrovský ohňostroj před obecním   Obec Lubná 
 úřadem od 18.00 hodin 

                                                                                    Eva Chadimová 
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                           DEN POMOCI PRO KLÁRKU  
 
 V úterý 28. září se konal v obci Příluka den pomoci 
pro nemocnou malou holčičku Klárku Doležalovou ze 
Suché Lhoty. Celý výtěžek z této charitativní akce půjde 
na kompenzační pomůcky a rehabilitace, které jsou  
v tuto chvíli pro ni velice důležité. Obec Lubná podpořila 
tuto akci bezplatným zapůjčením kávovaru, kávou a 
kelímky. Jménem rodičů Klárky za tento sponzorský dar 
děkuji. 
 Celý příběh malé holčičky, velké bojovnice, si můžete 
přečíst na stránkách Charity Nové Hrady. 

Eva Chadimová 
 
 
 
 

 
 
 

           MLADÍ HASIČI 
 
 

Mladí hasiči a soutěže v nelehké době 
 I přes celý rok přetrvávající protiepidemická opatření se snažíme s našimi mladými hasiči 
účastnit všech soutěží v našem okrese.  Bohužel protiepidemická opatření hlavně na jaře 
nedovolovala téměř nic. Nemohli jsme celou zimu chodit na přípravu do tělocvičny, některé 
děti se rozhodly dále nepokračovat, z kroužku odešly, a tak se stále pereme s nedostatkem 
dětí, které mají chuť závodit. Okresní kolo také nemohlo proběhnout tak, jak jsme byli 
předešlé roky zvyklí. Proběhlo takzvanou distanční formou. Děti tedy na soutěž přijely, 
odběhly omezený počet disciplín a zase odjely, aniž by se potkaly s ostatními družstvy. Na 
trénink jsme měli necelé tři týdny za přísných protiepidemických podmínek. I tak soutěž 
dopadla nad očekávání. Naši mladší obsadili 2. místo a starší 4. místo. Další soutěže 
proběhly až po prázdninách. I na těchto soutěžích se našim nejmenším dařilo. V Kamenci 
obsadili 2. a v Sádku 4. místo. Starší žáci v Kamenci obsadili 7. a v Sádku 5. místo.   
 Naši dorostenci Jan Bartoš a Vít Zavoral vytvořili spolu s dorostenci z Pomezí a Širokého 
Dolu dobře fungující team, podařilo se jim vyhrát krajské kolo a postoupit tak na mistrovství 
ČR. Tohoto úspěchu si nesmírně ceníme hlavně proto, že si kluci vše sami domluvili, sami 
trénovali a my jsme se mohli jenom radovat z jejich úspěchu. Sezona stále ještě pokračuje a 
my věříme i v další úspěchy. Všechny aktivity, které s dětmi organizujeme, by nešlo dělat bez 
velké pomoci rodičů, obecního úřadu a kluků z výjezdové jednotky, kteří nám pomáhají 
s dopravou. Dále také díky nemalé finanční pomoci z dotací MŠMT a našeho sboru. Za 
pomoc všem moc děkujeme. 

Pavel Uher 



 27

 
Mladí hasiči při soutěžích 

 
Adrenalin nejen na soutěžích 

V neděli 19. září jsme uspořádali pro 
naše mladé hasiče výlet do přírodního parku 
Velká Dohoda v Moravském Krasu. Na děti 
čekala nová zkušenost s lezením po skalách 
a ferratovém parku, obří lanovka, lanové 
centrum a spousta dalších aktivit. Díky 
vstřícným a zkušeným instruktorům se dětem 
podařilo překonat strach z výšek a naučit se 
tak novým dovednostem. Někteří opravdu 
překonávali sami sebe.  

Pavel Uher 
 

V parku Velká Dohoda 

 
 
Družstva požárního sportu 

 
 V letošním roce se náš tým mužů SDH Lubná zúčastnil celého seriálu závodů Okresní ligy 
Svitavska, i když díky protiepidemickým opatřením poněkud zkráceného. Z počátku se nám 
moc nedařilo překonat naši osudnou hranici 20 sekund. Po pár prasklých hadicích a drobných 
uklouznutí se nám podařilo tento čas překonat na soutěži v Kamenci s časem 19:57. Na 
následující soutěži v Nedvězím jsme tento čas ještě vylepšili na 19:02. Na soutěži v Kamenci 
jsme si pro naše soupeře připravili malé překvapení. Po dlouhé odmlce zde startovalo 
družstvo žen SDH Lubná. Tento mladý tým tvořený převážně děvčaty, která teprve končí své 
působení v žácích, se teprve zabíhá. Jejich čas z posledního závodu v Květné 21:84 nám ale 
dává naděje do budoucnosti. 

Lukáš Faltys 
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Družstvo žen SDH Lubná 

 

Letní tábor SDH Lubná - Damašek 2021 - „Percy Jackson“ 
 Předposlední prázdninový týden pořádal náš sbor tradiční letní tábor. Zúčastnilo se ho  
40 dětí jak z našeho sboru, tak i pravidelní či zcela noví účastníci z blízkého i vzdáleného 
okolí. Letošní tábor se konal za přítomnosti řeckých bohů, jimž byla ukradena bájná hůl, a 
čtyři týmy dětí dostaly za úkol tento vzácný artefakt nalézt. Prošly výcvikem, utkaly se 
s medúzou a dokonce i s bájnou Hydrou. Učily se řeckou abecedu a díky ní doputovaly až do 
podsvětí. Nakonec se podařilo bájnou hůl ukrývající blesky vypátrat a navrátit bohu Diovi. 
   I přes letošní rozmary počasí jsme si všichni tábor užili, pochutnali si na táborové kuchyni 
a ve zdraví plni spoustou zážitků jsme se po týdnu vraceli domů. Příští rok se budeme těšit 
opět na 18. setkání na táboře na Damašku u Pusté Rybné. 

Pavel Uher 

 
Letní tábor Damašek 
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           NÁRODOPISNÉ OBLASTI - HORÁCKO 
 
Dokončení z minulého čísla Lubenského zpravodaje. 
 
 Polná je další zajímavé sídlo v národopisné oblasti Horácko. První zmínka je z roku 1242 
o trhové vsi, na konci 13. století byla povýšena na město. V držení bylo mnoho šlechtických 
rodů, jako poslední Clam-Gallasové. Hrad postavený na ostrohu Kateřinov chránily rybníky 
Peklo a Peklíčko. Kašna na nádvoří nese letopočet 1693. Ze čtyřkřídlého hradního paláce se 
zachovalo jen západní renesanční křídlo z konce 16. století, nyní je tady muzejní expozice.  
Ve dvou síních, Pirknštejnské a Hradecké, jsou pozoruhodné trámové stropy, v Kunštátské 

výjimečná křížová klenba, v arkýři 
hvězdicová hřebínková. Děkanský chrám 
Nanebevzetí Panny Marie je monumentální 
trojlodní bazilika. Velmi bohatá štuková 
výzdoba interiéru je od Corbelliniho. Barokní 
hřbitovní kostel sv. Barbory je postavený na 
půdorysu řeckého kříže, nástropní fresky s 
ikonografií vytvořil J. Czeregetti, oltářní obraz 
I. Raab, oltář zhotovil V. Morávek, žák 
Brokofův a autor sousoší Nejsvětější Trojice 
a kašny. 
 
Hrad a zámek v Polné 

 
Telčské náměstí        Zámek v Třešti         
 
 V Polné se zachovalo několik architektonicky hodnotných domů. Patří k nim dům U Rytířů 
s hostincem a hotelem a řadou renesančních prvků. Renesanční původ mají i domy č. 48 a 
47, kde je umístěna pamětní deska připomínající pobyt Boženy Němcové. Klenbu průjezdu 
domu č. 48 podpírají kamenné sloupy s hlavicemi a patkami, typické pro románskou 
renesanci. V domě č. 28 byla od roku 1814 lékárna U Černého orla, vybavená dodnes 
původním zařízením. K pozoruhodným stavebním památkám patří pozůstatky židovského 
osídlení. Bývalé ghetto s rabínským domem, jehož průchod vede na rabínský plácek, a 
synagoga, v níž je umístěno muzeum židovské kultury. Židovský hřbitov leží 1,5 km severně 
od města. 
 Telč je jedním z nejvýznamnějších sídel Horácka. Poprvé je zmíněna v roce 1180 jako 
osada na moravsko-českém pomezí, na křižovatce cest spojujících Brněnsko s jižními 
Čechami. Z původně královského majetku se dostala roku 1339 do majetku jihočeských 
Vítkovců, pozdějších pánů z Růže, a jejich větve, pánů z Hradce. Noví majitelé zahájili v Telči 
rozsáhlou výstavbu. Postaven byl gotický hrad, farní kostel a kolem vyrostly hradby se dvěma 
branami. V průběhu staletí prošlo město i hrad několika přestavbami. K velkolepé přestavbě 
gotického hradu na monumentální renesanční zámek přistoupil Zachariáš z Hradce v letech 
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1546-80. Vystavěl Severní palác se dvěma sály – Zlatý s vyřezávaným zlaceným stropem a 
Modrý s trámovým stropem. Následovala stavba Jižního paláce s vystupující kaplí Všech 
svatých s velmi bohatou štukovou výzdobou. V patře nad kaplí je mramorový sál překrásně 
zdobený malbami na skle. Severní a Jižní palác spojuje patrový arkádový průchod. Dokonalou 
koncepci stavby doplňuje okrasná zahrada v italském stylu lemovaná přízemním arkádovým 
ochozem. Za tvůrce vrcholně renesanční přestavby zámku je považován italský B. Maggi  
z Arogna, oblíbený stavitel rožmberských zámků. Náměstí Zachariáše z Hradce obklopují 
dlouhé řady krásných městských domů. Honosný zámek s městskou památkovou rezervací je 
zapsán na prestižní listině kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO. 
 Návštěvu Horácka zakončíme ve městě betlémů v Třešti. Ves byla založena v roce 1349 
na moravsko-českém pomezí, při křižovatce obchodních cest Humpolecké a Lovětinské. 
Obyvatelstvo se živilo soukenictvím, výrobou sirek, hodinových skříněk a vyřezávaného 
nábytku. Na město byla Třešť povýšena v roce 1909. Nejstarší památkou je farní kostel  
sv. Martina. Zámek ze 16.století je čtyřkřídlá dvoupatrová budova s nárožními věžemi, 
arkádami a honosným vstupním portálem. Na zámek navazuje malebný anglický park o 
rozloze 15 hektarů. V zámku je kongresový, hudební a společenský sál, restaurace, část je 
upravena na hotel. Historie tvorby třešťských betlémů, od papírových po vyřezávané, je 
zdokumentována v Muzeu Vysočiny. V Třešti působí aktivně Spolek přátel betlémů. 
 V příštím čísle Lubenského zpravodaje zahájíme návštěvu Národopisné oblasti 
Podhorácko. 

 
 České republice byly na listinu hmotného dědictví UNESCO 
zapsány dvě památky.  
 24. července západočeské lázně a 28. července jizersko horské 
bučiny. 
 V příštích Lubenských zpravodajích se těmto památkám budu 
věnovat.                                                                           Josef Trojtler 
   

 
 

              MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY 
 

 Pokud jste četli 
předchozí zpravodaj, tak už 
víte, že jsem na mistrovství 
ČR v naturální kulturistice v 
kategorii Men’s physique 
OPEN obsadil 3. místo. To 
mě neuspokojilo. Chtěl jsem 
zvítězit! 
 Proto jsem o týden 
později vyrazil na 
Slovensko do města 
Zvolen, kde se konalo 
mezinárodní mistrovství 
Slovenské republiky. Jel 
jsem tam s jediným cílem – 
zvítězit! „Všechno, nebo 
nic!” 
 A jak to dopadlo? 
Vyhrál jsem svoji kategorii 

Men’s physique OPEN a díky tomuto vítězství jsem šel do boje o nejlepšího muže celé 
soutěže. Ptáte se, jak to dopadlo? Absolutním vítězem mezinárodního mistrovství Slovenské 
republiky se stal borec s číslem 23! Ano, byl jsem to já a splnil jsem si tak ohromný sen  
– vyhrát mezinárodní soutěž!  
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 Pokud si někdo myslí, že tento sport je jen o zvedání činek, je na omylu. Dřina v posilovně 
zaručí pouze 30% úspěchu. Stejně důležitá je také správná strava, soustředěná mysl a tvrdá 
disciplína! Úžasný pocit a ohromná radost z vítězství však potom stojí za to! 

              Petr Kučera 
 

                                  TJ SOKOL LUBNÁ  
 
Vážení spoluobčané,  
 rád bych vás seznámil s činností TJ Sokol Lubná za uplynulé období. Situace k pohybu a 
využívání sportoviště na Skalce nám tento rok prozatím moc nepřála. Věřím v to, že 
nadcházející sportovní sezóna 2021-2022 bude o poznání lepší a nebudeme opět nuceni 
zavírat sportoviště. Situace nám také bránila v osobním setkávání a vybírání členského 
příspěvku, v létě jsme nechtěli členy nějak zatěžovat a příspěvek budeme osobně vybírat nyní 
na podzim. Mění se částka člena, nyní bude každý člen platit poplatek ve výši 100 Kč za rok 
2020 (sportovní sezóna 2020-2021). Pro uvedený rok nebude rozdíl v aktivním a pasivním 
členovi, všichni platí stejně, toto platí i pro děti. Za rok 2021 (sportovní sezóna 2021-2022) 
budeme opět vybírat částku 100 Kč na člena a je opět jedno, zda je aktivní, pasivní nebo dítě. 
Kdokoliv z vás by se chtěl stát členem TJ Sokol Lubná, prosím o kontaktování prostřednictvím 
SMS nebo zavoláním na číslo 731 444 274.  
 Jak jste již všichni zaznamenali, na jaře roku 2021 se nekonal tradiční turnaj Dona Bosca 
ve florbale. Děkuji p. Košňarovi za vyřízení dotace od Pardubického kraje na tento turnaj, 
která se kvůli zrušení nemusela vracet, ale využila se na koupi velkoplošné dopadové 
žíněnky. Dále jsme nakoupili nové míče na volejbal, basketbal, nohejbal, byla zakoupena 
nohejbalová síť. Pro cvičení dětí školního věku jsme zakoupili pomocnou žíněnku 
trojúhelníkového tvaru a také pohybovou hru Spikeball. Zakoupili jsme 2 nové stoly na ping 
pong, zájemci jakéhokoliv věku o hru a aktivní využívání těchto stolů jsou vítáni.  

 Od začátku této sportovní sezóny jsme 
začali s cvičením dětí předškolního věku od 3 do 
6 let. Toto cvičení se koná každou středu od 
17:00 hodin a účast dítěte je podmíněna účastí 
minimálně jednoho zákonného zástupce. Není 
zde podmínkou žádná speciální dovednost 
dítěte, jde pouze o to, aby děti dostaly do svého 
podvědomí pohybovou aktivitu a vnímaly ji jako 
nedílnou součást svého života a to v jakékoliv 
podobě. Pro tyto děti byly také zakoupeny různé 
pomůcky na cvičení a jejich pohybový rozvoj. 
 Výlet  jsme  tento rok nepořádali, protože se 

                             Cvičení s dětmi            neustále  nevěděla,  neví  a  nedá    předpovídat        
         situace, která nás čeká, nebo nečeká. 

 V sobotu dne 2. 10. 2021 jsme pořádali již 5. ročník Lubenské desítky cross, který se opět 
konal na letním areálu a většina trasy vede přírodou a lesy v okolí Lubné. Počasí ráno 
nevypadalo moc dobře, ale postupně se umoudřilo a bylo z toho krásně prosluněné 
dopoledne. Na zajištění tohoto závodu se aktivně podílí mnoho lidí, zejména rodina 
Madejewských, kterým za toto mnohokrát děkuji. Na druhé straně poté mě, jako pořadatele, 
mrzí to, že závodu se neúčastní mnoho místních spoluobčanů se svými dětmi. Jsou zde 
naplánovány krátké tratě pro malé děti, které jsou za svůj jakýkoliv výkon odměněny a další 
pohybové hry. Z uvedených tratí 3, 5, a 10 km si každý zvolí tu, kterou je schopen dokončit. 
Není nikde psané, že se musí celou dobu běžet, nebo vítězit s profesionály, kteří pravidelně 
trénují. Člověk může klidně celou dobu jít a hodinu nebo dvě se jen tak procházet zvolenou 
trasou. Tento závod je také organizován na podporu pohybu dětí a jako sportovní 
společenská událost. Byl bych osobně rád, kdybych při dalším ročníku mohl vidět větší čísla 
závodníků, kteří se závodů účastnili. Velké poděkování patří sponzorům této akce za různé 
formy podpory.   
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Start dětí a děvčat 

 
Vyhodnocení závodu dětí 

 

 
Stupně vítězů chlapců a děvčat 

 
Nejlepší muži na trati 10 a 5 km 
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Nejlepší ženy na trati 10 a 5 km 

 
Šťastný Jiří Kalánek s rodinou a registrace závodníků před startem 

 
Výsledková listina: 

   Lubenská desítka cross - muži              Lubenská desítka cross - ženy 
 

Pořadí 
  

Čas 
  

Startovní  
číslo 

Příjmení  
a jméno 

 Pořadí 
 

Čas 
 

Startovní 
číslo 

Příjmení  
a jméno 

1 0:38:30 71 Kovář Lukáš  1 0:49:12 72 Brydlová Jana  

2 0:38:35 53 Tlapák Jaroslav  2 0:53:26 61 Pavelcová Romana 

3 0:39:50 67 Tmej Patrik  3 0:55:02 57 Dudková Jana 

4 0:40:20 60 Kyral Jiří  4 1:07:36 62 Hlaváčková Pavla 

5 0:42:26 58 Fliedr Jiří  5 1:23:22 70 Chaloupková Barbora 

6 0:44:18 55 Teplý Jaroslav      

7 0:44:28 56 Bureš Martin      

8 0:44:54 64 Vacek Jiří      

9 0:45:45 54 Sedláček Roman      

10 0:46:16 63 Vacek Michal      

11 0:46:35 65 Slavík Radek      

12 0:46:46 59 Kalousek Jan      

13 0:47:25 73 Němec Radek      

14 0:48:40 68 Gajdár Michal      

15 0:51:29 66 Kalánek Jiří      
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   Lubenská pětka cross - muži      Lubenská pětka cross - ženy 
 

Pořadí 
  

Čas 
  

Startovní 
číslo 

Příjmení 
a jméno 

 Pořadí 
 

Čas 
 

Startovní 
číslo 

Příjmení 
a jméno 

1 0:22:40 105 Madejewský Radek  1 0:32:28 107 Řehůřková Miluše 

2 0:23:01 106 Bukáček Marek      

3 0:24:35 109 Chaloupka Jan      
 

 

   Závod 3 km - chlapci       Závod 3 km - dívky 

  
Lukáš Chadima, předseda TJ Sokol Lubná 

 
 
 
 

            LUBNÁ MÁ MISTRA ČR! 
 
 Napadne vás někdy, že byste z práce domů běželi? Pokud pracujete i bydlíte v Lubné, 
možná to i někdy zkusíte. Patrik Tmej, který pracuje v Litomyšli, občas domů v zimě běhá. A 
vyplatilo se mu to. 
 O Patrikových úspěších v závodě Beskydská sedmička jste mohli číst v LZ už před dvěma 
lety. Letošní ročník byl však pro Patrika ještě úspěšnější. Poslední víkend v srpnu v 10 hodin 
večer vybíhal se svým kolegou Pavlem Peškem na závod, který měřil 101 km a vedl před  
9 beskydských vrcholů. Za 13 hodin a 29 minut překonali převýšení 5500 m a v závodě dvojic 
ZVÍTĚZILI! 

 
22:00 start na atletickém stadiónu v Třinci      Občerstvovací stanice a polévka v Ostravici  
(0 km, čas běhu 0)         (cca 51 km; čas běhu 6:22) 

 Jak sám říká, neměli během závodu žádnou krizi - ani spánkovou, žaludeční či únavovou  
(i když ta s přibývajícími kilometry narůstala), a to měli průměrnou rychlost 7,7 km/h. Patrik si 
„jen“ nakopl palec a jeho kamarád třikrát spadl, ale naštěstí se to obešlo jen s odřeným 
kolenem. Lubenský rodák vypil během závodu kolem 12 litrů tekutin a snědl šišku vysočiny. 
Napsané na několika řádcích to zní vcelku jednoduše. Vezmete si dobré boty, hůlky, 
běžeckou vestu, čelovku a dvě trika, postavíte se na startovní čáru spolu se 3000 dalšími 
závodníky, pak běžíte a „do krpálů jdete, protože běžet se to nedá,“ jak Patrik upřesňuje. Ale 
štěstí přeje připraveným. 

Pořadí 
  

Čas 
  

Startovní 
číslo 

Příjmení 
a jméno 

 Pořadí 
 

Čas 
 

Startovní 
číslo 

Příjmení  
a jméno 

1 0:21:20 104 Matyáš Novotný  1 0:15:17 108 Kalánková Gabriela 

     2 0:21:20 103 Jánová Eliška 

     3 0:25:18 102 Kyselá Lucie 

     3 0:25:18 101 Flídrová Anděla 
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 Obdivuju lidi, kteří se ráno před prací vzmůžou i na jiný sportovní výkon, než je běh 
k autobusu. Patrik ráno několikrát vyběhne Peklák v České Třebové, někdy to obmění 
Andrlákem a pak hurá do zaměstnání (kde neusne). „Mám rád pohyb, týdně sportuji 10 až 20 
hodin. Kombinuji běh, kolo, plavání a lezení. Občas se jdu proběhnout na Lucký vrch a zpět, 
nebo si zaběhnu do Maštalí, kde jsou suprové terény,“ doplňuje. Když v zimě přijede domů 
z práce autem, vezme čelovku a jde běhat. S tímto sportem začal před 5 lety, hledal výzvu a 
dlouhé běhy mu sedly. Možná si říkáte, co se vítězi honí hlavou, když zdolá takovou 

vzdálenost. „Že už nikdy,“ 
dostalo se mi krátké odpovědi, a 
tak se ptám na další běžecké 
cíle: „Další plány nemám. Myslel 
jsem, že skončím, bere mi to 
spoustu času, kamarádi mě ale 
hecují, zda vítězství zkusím 
obhájit, tak uvidíme.“  
 Na závěr připojuji odpověď 
mistra ČR na otázku, co mu 
závod přinesl, zda ho to někam 
posunulo: „Určitě. Uvědomil 
jsem si, že když něco chceš, 
dokážeš cokoli. Musíš tomu 
něco obětovat, srovnat si to 

v hlavě, mít pevnou vůli, abys ráno vstal dřív nebo šel v zimě po tmě běhat. Ale jde to.“ Není 
třeba nic dodávat, snad jen velké PATRIKU, GRATULUJEME!!! 

 
Eva Šímová 

 
Seběh z Radhoště (cca 87 km, čas běhu 11:43)             Doběh do cíle (101 km, v čase 13:29) 

 
Cílová fotografie        Stupně vítězů 
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     VODA  
 
Vodní zdroje 
 Cesta pitné vody do našich domácností a firem je poměrně dlouhá a složitá. Kapka vody, 
která spadne na zemský povrch ve formě srážek, k nám může dorazit za několik dní, měsíců 
či let. První činností člověka navázanou na cestu kapky vody je nalézt dostatečný a kvalitní 
zdroj pitné vody, nad zdrojem vybudovat jímací zařízení, vodu z tohoto zařízení vyčerpat do 
akumulace, upravit a potrubím ji dovést až do kohoutku.  
 Vodovod Poličsko zásobuje pitnou vodou kromě Poličky ještě dalších 16 obcí a jejich 
místních částí. Pro potřeby vodovodu je využívána pouze voda podzemní - z vrtů, studní a 
zářezů. Tento druh přírodní vody vzniká vsakováním srážkové vody propustnými vrstvami 
zemské kůry. Chemické složení podzemních vod je proto velmi různorodé, a to s ohledem na 

chemickou skladbu vrstev, s nimiž voda na 
své cestě v podzemí přijde do styku. 
V podstatě celý vodovod Poličsko se nachází 
v oblasti Vysokomýtské synklinály, která 
vytváří širokou artéskou strukturu s několika 
nad sebou uloženými zvodněmi a 
představuje jeden z nejvýznamnějších 
hydrogeologických celků české křídové 
pánve a rozprostírá v širokém pásu od 
Poličky ve směru na Litomyšl a Vysoké Mýto. 
 Otázka zásobování pitnou vodou není 
pouze realitou současnosti, ale nedostatek 

vody již v minulosti způsoboval migraci obyvatel či přesun celých měst do příhodnějších 
lokalit. V prvopočátku byly jako zdroj vody využívány vodoteče či studánky a studny.  Vyšší 
poptávka po vodě z veřejného vodovodu vedla k vyhledávání zdrojů mimo vlastní město či 
obce. Postupně tak bylo možné rozšiřovat vodovodní síť i do okolních obcí, a tím dát 
vzniknout skupinovému vodovodu v současnosti nazývanému Skupinový vodovod Poličsko. 
Dnes skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou Poličku, Střítež, Lezník, Modřec, Pomezí, 
Kamenec, Lubnou, Sebranice, Široký Důl, Korouhev, Sádek, Květnou, Oldřiš, Dolní Újezd, 
Jiříkov, Václavky, Budislav, Poříčí, Mladočov, Zrnětín, Horní Újezd, Desnou a Vidlatou Seč. 
Skupinový vodovod, jehož je VHOS, a. s., provozovatelem, využívá 5 pramenišť, která 
obsahují 4 jímací vrty, 5 pramenních zářezů a studny. Do vlastní Poličky lze přivést vodu ze tří 
z nich. Slovy čísel z cca 47 l/s, které jsou ze zdrojů odebírány pro potřeby skupinového 
vodovodu, spotřebuje město Polička téměř 60 % tohoto množství. 
 Nejvýznamnější prameniště, které v současnosti zásobuje prakticky celý skupinový 
vodovod včetně Poličky, je prameniště Čistá s artéským vrtem Cl-1. Tento vrt o hloubce  
192 m má povolený odběr 100 l/s a nachází se u obce Čistá v údolí Jalového potoka. Dalším 
významným prameništěm je prameniště Sebranice. Zde jsou v současné době pro 
zásobování Poličky a přilehlých obcí využívány vrty V-1 a V-5a hluboké 216 a 206 m. Jejich 
vydatnost je 10 a 23 l/s.  Přímo v Poličce se nachází v lokalitě Mánesova vrt V-6 hluboký  
106 m o vydatnosti 12 l/s. Z tohoto vrtu se voda čerpá do vodovodní sítě města Poličky a dále 
do Pomezí a Květné. Pro obec Lubná a částečně i obec Sebranice slouží jako zdroj pitné 
vody soustava 5 zářezů ve směru na Svatou Kateřinu. Jejich vydatnost je až 4 l/s. Posledním 
prameništěm využívaným skupinovým vodovodem Poličsko je lokalita V Borkách v Budislavi. 
Toto prameniště, které tvoří 4 studny, zásobuje obec Budislav a mimo sezónu je schopno 
dodávat přebytky vody do Poříčí.   
Odběr podzemní vody pro pitné účely je státem zpoplatněn. Zpoplatnění odběru podzemní 
vody stanovil již v r. 2001 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon). Od zavedení tohoto 
poplatku pro podzemní vody je jeho výše 2,- Kč za odebraný kubík (m3). Zpoplatněny jsou 
zdroje, jejichž odběr přesáhne 500 m3 za měsíc nebo 6000 m3 za rok. 

 Dlouhodobé sucho, které nás v uplynulých letech až do nedávna trápilo, neznamenalo 
u nejvyužívanějších zdrojů zásobujících skupinový vodovod Poličsko významnější pokles 
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vydatnosti.  To nelze tvrdit o zdrojích podpovrchových (Budislav a Lubná), kde v suchých 
letech docházelo k podstatnému snížení vydatnosti, a musela být přijímána opatření na 
omezení odběru pitné vody z vodovodní sítě. Díky propojení jednotlivých zdrojů v rámci 
skupinového vodovodu Poličsko je možno krátkodobý pokles vydatnosti v některém ze zdrojů 
vykrýt. Přesto je v zájmu nás všech, aby byla co nejdříve realizována veškerá koncepční 
opatření zahrnující posilování odolnosti vodních zdrojů, zvyšování retenční a akumulační 
schopnosti krajiny a zodpovědné hospodaření s vodou.         
 
Vodovodní síť 
 Téměř 19 tisíc obyvatel, desítky provozoven, firem, objektů městské, obecní a občanské 
vybavenosti – to jsou tisíce vodovodních kohoutků, ke kterým je třeba dopravit vodu. Tímto 
vodovodním systémem ročně proteče bezmála jeden a půl milionu m3 vody. Délka vodovodní 
sítě sloužící pro skupinový vodovod Poličsko dosahuje takřka 250 km, z toho je 68 km pro 
samotné město Polička,  včetně místních částí. Z ostatních zásobovaných obcí má Dolní 
Újezd 25 km, obce Lubná, Sebranice a Pomezí po 18 km vodovodních řadů. Více než 10 km 
vodovodních rozvodů je v Budislavi (14), Korouhvi (13), Oldřiši (11), Květné (11) a Horním 
Újezdu (10). Zbývající obce, které jsou součástí skupinového vodovodu Poličsko, mají 
vodovodní síť kratší – Sádek (8), Poříčí (7), Kamenec (6), Desná (6), Vidlatá Seč (6) a Široký 
Důl (5). V současnosti je více než polovina rozvodů z plastových materiálů (PVC a polyetylén) 
a většinu zbývajícího tvoří potrubí kovové (především litina).  
 Ačkoliv je většina staveb vodovodu umístěna pod zemí, některé jeho objekty tvoří 
významné dominanty krajiny. Řeč je o vodojemech, ve kterých jsou uloženy dostatečné 
zásoby vody, které pomáhají vyrovnávat nerovnoměrnost ve spotřebě vody v případě 
krátkodobých přerušení dodávek elektřiny nebo při požárech. Pro potřeby provozování 

skupinového vodovodu Poličsko slouží celkem  
30 vodojemů a akumulací, které jsou schopny 
pojmout 9.200 m3 vody.  Pro dopravu vody do 
vodojemů se využívá celkem 26 čerpacích stanic, 
které jsou umístěny u zdrojů nebo u akumulací 
vodojemů a zajišťují přečerpávání vody mezi 
jednotlivými akumulacemi a dopravu vody do 
jednotlivých spotřebišť.  
 Odkud a jak se dostává voda k odběratelům 
v jednotlivých částech skupinového vodovodu? Voda 
odebíraná z vrtu v Čisté je čerpána do akumulace u 

hlavní čerpací stanice Sebranice, kam je rovněž čerpána voda ze dvou vrtů v prameništi 
Sebranice. Odtud je voda dopravována do vodojemů za letištěm Polička o celkovém objemu 
2 800 m3. Z těchto vodojemů voda gravitačně zásobuje vodovodní síť města Poličky, která je 
zde doplňována vodou z vrtu V-6 v lokalitě Mánesova. Voda z vodovodní sítě Poličky je dále 
distribuována ve třech směrech. Prvním směrem jsou zásobovány obce Pomezí a Květná. Na 
druhé straně města je voda vedena do obcí Kamenec, Sádek a Oldřiš. Obec Korouhev včetně 
osady Jelínek je zásobována prostřednictvím čerpací stanice umístěné na Šibeničním vrchu. 
Z vodojemů za letištěm jsou samostatně zásobovány Lezník a Sebranice. Z výtlačného řadu 
z čerpací stanice Sebranice je vedena odbočka do vodojemu Střítež, prostřednictvím, kterého 
je voda dodávána do Stříteže a Širokého Dolu. Z vodovodní sítě Sebranic je možno dotovat 
vodovodní řady v Lubné, které jako hlavní zdroj slouží zářezy ve směru od Svaté Kateřiny. 
Z výtlačného řadu z Čisté do Sebranic je vybudována odbočka, která přes vodojem Dolní 
Újezd zásobuje obce Dolní Újezd, Horní Újezd a dodává vodu dále ve směru na Desnou. 
Odtud je voda čerpána do vodojemů nad Mladočovem, které zásobují Poříčí, Mladočov, 
Zrnětín a Vidlatou Seč. Vodovodní síť v Poříčí je propojena s vodovodní sítí obce Budislav. Ta 
má jako svůj hlavní zdroj studny V Borkách.  
 Jednou z důležitých provozních činností na vodovodu je lokalizace a odstraňování poruch, 
jejichž nejčastějšími příčinami bývá stáří potrubí a vliv povětrnostních podmínek zejména 
v zimním období. Ročně je na skupinovém vodovodu Poličsko opraveno kolem 50 poruch, a 
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to jak na vodovodních rozvodech, tak na vodovodních přípojkách. Rozšiřování vodárenského 
dispečinku, pravidelná kontrola sítě a výměna poruchových vodovodů přispěly k významnému 
snížení ztrát vody v posledních 10 letech. Zatímco v roce 2010 byly vykazovány ztráty vody 
ve výši přes 20 %, v roce 2020 bylo dosaženo výše ztrát těsně nad 11 %.  
 Jistě vás bude zajímat, z čeho je hrazena obnova a rozvoj vodovodní sítě. Tyto akce jsou 
financovány z příjmů Svazku obcí vodovody Poličsko. Důležitou složku příjmů Svazku tvoří 
tzv. nájemné, což jsou finanční prostředky, které vyplácí Svazku obcí vodovody Poličsko 
provozovatel vodovodu. Dalším příjmem jsou účelové investiční dotace a v případě 
rozvojových akcí rovněž příspěvky obcí. Kromě větších akcí jsou každoročně z nájemného 
hrazeny výměny vodovodních řadů, ale také obnova a doplňování hydrantů a také sekčních 
šoupat tak, aby při opravách poruch mohly být uzavírány co nejmenší úseky vodovodní sítě.  
Přestože se jedná pouze o stručné shrnutí základních informací, věříme, že přispěje 
ke konkrétnější představě o  cestě vody od vodního zdroje ke spotřebiteli.  
 

VHOS, a.s. 
 

 

 
Zubní pohotovost - soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00 hodin - 2021/2022 

 

17. 11. MUDr. Oliva Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
20. - 21. 11. MUDr. Sejkorová Polička, Husova 25 606 202 501 
27. - 28. 11. MUDr. Ševčík Polička, 1. máje 607 461 724 423 

4. - 5. 12. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
11. - 12. 12. MDDr. Vlčková Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
18. - 19. 12. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 
24.12.2021 MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 

25. - 26. 12. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
27. 12. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
28. 12. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 
29. 12. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
30. 12. MUDr., MBA Feltlová Bystré, Zámecká 1 606 182 715 
31. 12. MDDr. Kašpar  Polička, Růžová 195 775 724 524 

1. - 2. 1. MUDr. Kašparová Polička, Růžová 195 775 724 524 
8. - 9. 1. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2021 
pátek: 19. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12. 
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Přehled cvičení TJ Lubná 
a dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka 

ve školním roce 2021/2022 
 
 
 

Den  čas   skupina   cvičitelé    
 

Pondělí  16:30 – 18:00  gymnastika žákyně  Novotná, Jánová, Chadimová  
   18:00 – 19:00  fotbal žáci H. Újezd  Kučera J. 
   19:00 – 21:00  volejbal    Boštíková M., Melša O. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Úterý  16:00 – 17:30  stolní tenis   Jána P. 
17:30 – 19:30  fotbalová školička  Flídr R., Jiráň P. 
19:30 – 21:00  florbal muži   Pakosta O., Madejewský P. 

____________________________________________________________________________ 
 

Středa  17:00 – 18:00  cvičení s dětmi   Jánová L., Chadina L.  
   18:30 – 19:30  kondiční cvičení ženy   Chadimová E.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Čtvrtek  16:00 – 18:00  SDH žáci   Uher P., Rensa J. 
   18:00 – 19:30  fotbal žáci   Dřínovský M. 
   19:30 – 21:00  futsal      Dřínovský M., Jiráň P. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Pátek   16:00 – 18:00  taneční kroužek   Chadimová J. 
    18:30 – 20:00  nohejbal    Doseděl S., Kyselý J. 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 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  18:00 – 20:30  rehabilitační cvičení  Novotná J. 
Středa  18:00 – 19:00  jóga     Vraspírová D. 

 
 
 

V Lubné dne 30. 11. 2021        Pavel Madejewský 
 
 
 
 
 
 
 


