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

3. - 4. 12. MUDr. Ševčík Polička, 1. máje 607 461 724 423 
10. - 11. 12. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
17. - 18. 12. MDDr. Martinec Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

23. 12. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 
24. 12. MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 
25. 12. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
26. 12. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 
27. 12. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
28. 12. MUDr., MBA Feltlová Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
29. 12. MDDr. Kašpar  Polička, Růžová 195 775 724 524 
30. 12. MUDr. Kašparová Polička, Růžová 195 775 724 524 
31. 12. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

1. 1. MUDr. Kossler Polička, Haškova 445 461 724 369 
7. - 8. 1. MUDr. Králová Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
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   OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 1. 6. 2022 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 4. 2022. 
- smlouvu o úpravě pojistných podmínek na pojištění majetku obce. 
- pořízení profesionálního prezentačního videa obce Lubná od Jaroslava Horáka. 
- cenovou nabídku na nákup motorové sekačky. 
- žádost Rady rodičů o pronájem sálu Skalky pro ples přátel školy a prominutí nákladů  

na pronájem sálu – elektrická energie, vodné a stočné. 
- opravu a nákup hracích prvků pro dětské hřiště u prodejny COOP. 
- smlouvu o dílo pro úpravu prostranství u Košňarových. 
- dodatek ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 

se spol. Technické služby Hlinsko, s.r.o. 
RO bere na vědomí: 
- upozornění spol. ČEZ Distribuce na odstávku elektřiny ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2022  

ve střední a dolní části obce z důvodu přepojování kabelového vedení NN. 
- protokol o revizi elektrického zařízení budovy OÚ Lubná. 
- žádost o nákup obecního pozemku p.č. 3176/1 v k.ú. Lubná u Poličky. 
- kolaudační souhlas MěÚ Litomyšl s užíváním sila na krmnou směs ZOD Lubná. 
- rozhodnutí Krajského úřadu Pk o umístění krkavce velkého v zařízení v Lubné. 
- protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení v budově OÚ Lubná, odebraný vzorek 

vyhovuje normám. 
- oznámení o projednání návrhu pro zpracování změny územního plánu Proseč.  
RO zamítá: 
- návrh o zvýšení ceny elektrické energie s Pražskou plynárenskou, a.s.  
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 16. 6. 2022 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období a plnění rozpočtu k 31. 5. 2022. 
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce. 
- účetní závěrku obce Lubná za rok 2021. 
- závěrečný účet hospodaření obce Lubná za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2021, a to bez výhrad. 
- inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2021. 
- příspěvek na rok 2022 pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Lubná, z.s., pro Tělovýchovnou 

jednotu Sebranice, z.s. a Lubenskou šťopičku, z.s. 
- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 na úpravu prostranství v regionu Desinka. 
- prodej a nákup nemovitostí - p. č. 609/3 o výměře 75 m2 a p. č. 603/4 o výměře 21 m² v k.ú. 

Lubná u Poličky.  
- prodej a nákup nemovitostí p. č. 412/3 o výměře 949 m2, p. č. 3220/5 o výměře 11 m2,  

p. č. 2914 o výměře 39 m2, p. č. 2915/3 o výměře 227 m2 a p. č. 410 díl „c“ o výměře 6 m2,  

p. č. 411 díl „d“ o výměře 17 m² v k.ú. Lubná u Poličky. 
- schvaluje umístění venkovního sportoviště vedle ZOD Lubná. 
ZO bere na vědomí: 
- výsledky hospodaření a závěrečné účty za rok 2021 mikroregionů, svazků, spolků, sdružení 

a dalších organizací.  
- protokol o kontrole a rozhodnutí o uložení pokuty ohledně nesprávné likvidace odpadů. 
ZO revokuje: 
- usnesení ze dne 1. 10. 2020 takto: Zastupitelstvo obce Lubná rozhodlo o pořízení změny č. 

3 územního plánu Lubná zkráceným postupem. 
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Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 7. 7. 2022 
RO schvaluje: 
- dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení se spol. VAY energo, s.r.o. 
- plánovací smlouvu pro stavebníky v lokalitě Lubná „Na Zrnětín“. 
- žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství 

ve výši 30.040 Kč. 
- nákup kuchyňského a dalšího vybavení pro Skalku a letní areál. 
- dodatek k pachtovní smlouvě ze dne 23. 10. 2018 se ZOD Lubná. 
- ošetření památné lípy v Lubné na pozemku p.č. 194/3 z důvodu zhoršení zdravotního stavu.  
- zajištění poptávky na administraci zakázky pro výstavbu sportoviště vedle ZOD Lubná 

z dotace Národní sportovní agentury. 
- vypracovaní projektové dokumentace pro změnu využití budovy bývalé budovy sušky ZOD 

na sběrné místo odpadů, projektovou dokumentaci vypracuje Ing. arch. František Košňar. 
- projektovou dokumentaci pro připojení odběrného místa na pozemku p.č. 1850/8. Dále RO 

schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-2024983/01. 

- projektovou dokumentaci k instalaci ČOV AT-6 na pozemku p.č. 1252/1 pro novostavbu 
rodinného domu. 

RO bere na vědomí: 
- stížnost na rušení nočního klidu v okolí chaty Lubenka a pověřuje starostu a komisi 

veřejného pořádku řešením této záležitosti. 
- protokol Oblastního inspektorátu práce o kontrole bezpečnosti práce a používání ochranných 

prostředků. 
- protokol o zkoušce vody na adrese Lubná čp. 183 ze dne 7. 6. 2022, kterou provedla 
    spol. ČEVAK, a.s., České Budějovice, odebraný vzorek vyhovuje normám. 
- informaci Ministerstva spravedlnosti ČR o novele zákona střetu zájmu – ze skupiny 

veřejných funkcionářů jsou nově vyňati místostarostové a členové rad jedničkových obcí 
v případě, že tyto osoby jsou pro výkon funkce neuvolněné. 

RO zamítá: 
- nabídku spol. COOP HB o pronájmu nebo odkoupení části objektu vedle prodejny potravin. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 25. 8. 2022 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 7. 2022. 
- smlouvu o spořícím účtu s Českou spořitelnou, a.s., Praha. 
- smlouvu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-

2006807/VB/1 pro stavbu Lubná vývody TS SY_0077 0979 a 1097 – rek. kNN. 
- prodloužení platnosti rozhodnutí MěÚ Litomyšl pro stavbu - chodník při silnici III/36031 –  

I. etapa Lubná o čtyři roky a prodloužení termínu dokončení stavby o dalších šest let. 
- dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022 na provedení stavebních prací v rámci akce 

Lokalita Lubná – Na Zrnětín. 
- projektovou dokumentaci pro zadání výběrového řízení na akci Bezdrátové rozhlasy 

v Mikroregionu Desinka včetně zapojení obce Lubná do tohoto projektu. 
- kompletní zajištění dotace na výstavbu sportoviště v obci, vypracování žádosti o dotaci 

včetně vysoutěžení veřejné zakázky a aktualizaci plánu rozvoje sportu. 
- výběr dodavatele projektové dokumentace sportoviště dle dotačních podmínek a  

ve spolupráci s firmou spol. SMS SLUŽBY, s.r.o., s tím, že budou osloveny alespoň tři firmy. 
- ponechání koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na základě sdělení FÚ. 
- pronájem bytu v DPS Lubná pro paní Marii Klusoňovou. 
- vypracování požárního řádu obce Lubná. 
- podání žádosti o dotaci pro přestavbu požární zbrojnice v rámci HZS ČR. 
RO bere na vědomí: 
- cenovou nabídku na výměnu parket v sále Skalky, vyhlášená dotační výzva Národní 

sportovní agentury se na tuto opravu nevztahuje. 
- pastorační plán Farnosti Sebranice na období září 2022 – srpen 2023. 
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- zápis z členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko s tím, že výstavba propojení 
vodovodu Lubná – Zrnětín proběhne v roce 2023-2024 na základě získání dotace. 

- protokol o zkoušce vody v místě odběru Lubná čp. 17 – kuchyň – dřez, kterou provedla spol. 
ČEVAK, a.s., České Budějovice, odebraný vzorek vyhovuje normám. 

- koncept opatření spol. ENVICONS, s.r.o., Pardubice, v rámci Regionální strategie v oblasti 
Jalový potok, která zasahuje až k našemu katastru. 

- žádost HZS Pardubického kraje o spolupráci při zajištění požářiště NP České Švýcarsko. 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 15. 9. 2022 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období a plnění rozpočtu k 31. 8. 2022. 
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 2. 
- Zprávu o uplatňování územního plánu Lubná za období duben 2018 - květen 2022. 
- vydání změny č. 3 územního plánu Lubná formou opatření obecné povahy. 
- příspěvek na rok 2022 pro COOP družstvo HB a Svazek obcí AZASS Polička. 
- nákup nemovitosti p. č.254/4 o výměře 25 m2. 
- prodej a nákup nemovitostí p. č. 2923/26 o výměře 174 m2, p. č. 551/3 o výměře 17 m2, p. č. 

544/4 díl „b“ o výměře 545 m2, p. č. 548/2 díl „a“ o výměře 50 m2, p. č. 2923/25 o výměře  
92 m2, p. č. 548/3 o výměře 31 m2, p. č. 544/5 o výměře 18 m2. 

- nákup a prodej nemovitostí p. č. 2877/11 – díl „d+e“ o výměře 20 m2, p. č. 2890/1 – díl „f“ o 
výměře 58 m2, p. č. 1822/1 – díl „b“ o výměře 16 m2, p. č. 2877/4 – díl „k+l“ o výměře 4 m2, 
p. č. 1881/2 – díl „i“ o výměře 1 m2, p.č. 1882/1 – díl „r“ o výměře 1 m2, p. č. 2890/1 – díl 
„t+u“ o výměře 4 m2, p. č. 1882/2 – díl „p“ o výměře 12 m2, p. č. 2890/2 – díl „o“ o výměře  
6 m2, p. č. 1881/4 o výměře 1 m2, p. č. 1881/3 o výměře 19 m2, p. č. 5499/2 o výměře 12 m2. 

 
Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného 19. 10. 2022 v 18.00 hodin v sále kina 

 
Sedící zleva:  Eva Chadimová, Jaroslava Vraspírová, Mgr. Jitka Kučerová, Zuzana Šprojcarová 
Stojící zleva:  1. řada - Ing. Jaromír Klusoň, Bc. Martin Klusoň, DiS., Josef Chadima, Ing. Petr Jiráň,  

Martin Břeň, Alois Kovář 
2. řada - Karel Haupt, Jan Šplíchal, František Košňar, Radek Bartoš, Ing. Jiří Boštík 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- jednoho uvolněného starostu, jednoho neuvolněného místostarostu a pětičlennou radu obce 

Výsledky volby starosty, místostarosty, členů rady obce 
Starosta:   Josef Chadima  
Místostarosta:  Ing. Petr Jiráň 
Členové rady:  Josef Chadima, Ing. Petr Jiráň, Martin Břeň,  

Ing. Jaromír Klusoň, Bc. Martin Klusoň, DiS. 
Zastupitelé obce: Bartoš Radek, Ing. Boštík Jiří, Břeň Martin, Haupt Karel, Chadima Josef, 

Chadimová Eva, Ing. Jiráň Petr, Ing. Klusoň Jaromír, Bc. Klusoň Martin, 
DiS., Košňar František, Kovář Alois, Mgr. Kučerová Jitka, Šplíchal Jan, 
Šprojcarová Zuzana, Vraspírová Jaroslava 

předseda kontrolního výboru ZO - Ing. Jiří Boštík,  
členové kontrolního výboru ZO - Radek Bartoš, František Košňar 
 

předsedkyně finančního výboru ZO - Zuzana Šprojcarová,  
členové kontrolního výboru ZO - Eva Chadimová, Stanislava Flídrová. 

 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce v místním kinosále  

 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 1. 11. 2022 
RO schvaluje: 
- členy komise životního prostředí, sociální komise, komise pohledávek a veřejného pořádku 

a kulturní komise. 
 

Předseda komise životního prostředí - Michal Kovář 
členové komise životního prostředí - Martin Lněnička, Michal Šimek 
 

předsedkyně sociální komise - Milada Vitoušková 
členové sociální komise - Marie Boštíková, Petr Háp 
 

předseda komise pohledávek a veřejného pořádku - Alois Kovář 
členové komise pohledávek a veřejného pořádku - Josef Chadima, Lukáš Chadima 
 

předsedkyně kulturní komise - Eva Chadimová  
členové kulturní komise - Jaroslava Vraspírová, Josef Chadima. 
 

Vážení občané,  
 blíží se adventní doba, která nám umožňuje zastavení se, ztišení a radostné očekávání 
příchodu Vánoc. Dovolte mi, abych Vás při této příležitosti informoval o ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce po komunálních volbách.  
 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 
 Po komunálních volbách, které se uskutečnily 23. a 24. září 2022 na Skalce, jste dali 
mandát lidem, kteří Vás budou zastupovat v obecních záležitostech v dalším čtyřletém 
volebním období 2022 - 2026. 
 Ustavující zasedání zastupitelstva svolal starosta obce na středu 19. října 2022 v 18.00 hod. 
do sálu kina. Na zasedání byli přítomni všichni nově zvolení zastupitelé obce. V úvodu jsme 
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vyslechli státní hymnu a úvodní slovo starosty. Poté vedl zasedání nejzkušenější člen 
zastupitelstva, pan A. Kovář. Před slibem nově zvolení zastupitelé zvolili zapisovatele a 
ověřovatele zápisu. Slib přečetl pan A. Kovář. Po přečtení složili slib nově zvolení členové 
zastupitelstva obce pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch. Dále byl 
schválen program zasedání a složení návrhové a volební komise.  
 V obci jsme zachovali vyzkoušený a dobře fungující model vedení obce. Uvolněný starosta, 
jeden neuvolněný místostarosta a pětičlenná rada obce. Zastupitelé schválili tajnou volbu 
starosty, místostarosty a členů rady. Volba předsedů a členů výboru zastupitelstva se 
uskutečnila veřejným hlasováním. Ustavující zasedání se konalo v příjemném a pěkně 
vyzdobeném prostředí kina. Po ukončení zasedání obdrželi všichni přítomní malé občerstvení a 
zastupitelé drobný dárek.  
 

Milí spoluobčané, 
 důvěra, kterou jste nám ve volbách dali, nás velice těší a vážíme si jí. Současně  
to vnímáme i jako velkou zodpovědnost vůči Vám, občanům, i naší hezké obci. Chceme i 
nadále komunikovat s Vámi, občany, řešit Vaše problémy a rozvíjet naši obec tak, aby se 
v ní nám i našim dětem dobře žilo.  
 Jménem svým i nově zvolených zastupitelů obce Vám za projevenou důvěru děkuji a 
pevně věřím, že ji nezklameme.                                                 

 Josef Chadima, starosta obce 
 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lubná - 23. a 24. 9. 2022 
 

Jméno a příjmení kandidáta Navrh. strana Počet hlasů Procenta  

Jiráň Petr Ing. SNK 335 5,35% ZVOLEN 

Klusoň Jaromír Ing. KDU-ČSL 301 4,81% ZVOLEN 

Břeň Martin SNK 296 4,73% ZVOLEN 

Bartoš Radek SNK 293 4,68% ZVOLEN 

Klusoň Martin Bc. KDU-ČSL 284 4,54% ZVOLEN 

Chadima Josef SNK 276 4,41% ZVOLEN 

Haupt Karel KDU-ČSL 274 4,38% ZVOLEN 

Madejewský Pavel SNK 274 4,38%  
Rensová Irena Mgr. SNK 274 4,38%  
Kovář Alois SNK 267 4,27% ZVOLEN 

Boštík Jiří Ing. KDU-ČSL 266 4,25% ZVOLEN 

Chadimová Eva SNK 258 4,12% ZVOLEN 

Vraspírová Jaroslava SNK 253 4,04% ZVOLEN 

Kučerová Jitka Mgr. SNK 253 4,04% ZVOLEN 

Vomáčka Jiří KDU-ČSL 244 3,90%  
Šplíchal Jan KDU-ČSL 241 3,85% ZVOLEN 

Šprojcarová Zuzana SNK 239 3,82% ZVOLEN 

Zavoralová Anna SNK 232 3,71%  
Kovář Pavel KDU-ČSL 214 3,42%  
Unger Jan SNK 212 3,39%  
Vomáčková Alena SNK 208 3,32%  
Košňar František KDU-ČSL 204 3,26% ZVOLEN 

Zavoral Josef KDU-ČSL 204 3,26%  
Faltys Jaroslav SNK 189 3,02%  
Renza František Ing. KDU-ČSL 167 2,67%   
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Počet voličů 788 Vydané a odevzdané obálky 525 
Volební účast 66.62 % Platné hlasy 6 258 
Počet hlasů SNK obce Lubná 3 859 
Počet hlasů KDU-ČSL 2 399 

OÚ Lubná 
 

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA 2022 NA ČERSTVÉM VZDUCHU 
 
Tradiční kulturní akce spojená s příchodem podzimu, Lubenská šťopička, se letos 
konala už po třinácté. Letošní ročník představil program a show, které byly šité na míru 
letnímu venkovnímu areálu.  
 V sobotu 10.9. se po covidové pauze konal 13. ročník Lubenské šťopičky, kde se setkali 
místní i přespolní, aby okoštovali známé i netradiční pálenky, poslechli si dechovku v podání 
sourozenců Zavřelových a zatancovali si při večerní zábavě se sebranickou skupinou Arzekt. 
Každoročně je připraven atraktivní program, který letos otevřely mažoretky ze ZUŠ Bystré, 
následovala Slack show a uzavírala ho večerní ohňová show v podání dua Ožehavá záležitost. 
Venkovní akce jsou vždy závislé na počasí, a nejinak tomu bylo i na Šťopičce. Naštěstí bylo 
vše připraveno tak, aby návštěvníci deštěm nijak nestrádali a mohli se nerušeně bavit, koštovat 
a debatovat. Říká se, že kde se dobře pije, tam se dobře žije. Na Šťopičce to platí dvojnásob, 
protože tam se i dobře jí! Letošní speciality z grilu nebo ukrajinský boršč to jen potvrdily. 

 
Zahájení 13. ročníku Lubenské šťopičky a vystoupení dechové hudby 

 

 
Pohled na spokojené návštěvníky a nástup mažoretek ze ZUŠ Bystré 

 

 Není výjimkou, že diváci mohou vybírat hned z několika set destilátů, které jsou rozdělené 
do 12 kategorií, např. dle typu ovoce, ze kterého jsou vypáleny. Letos jich bylo na čtyři sta a 
velmi nás potěšilo, že vítězem jedné kategorie pálenek byl pan J. Bartoš z Lubné. 
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 Každý ročník LŠ je jiný a každý ročník jinak i vnímám. Ten letošní byl pro mě výjimečný 
řadou dobrovolníků, dobrých pracovitých lidí, kteří velmi obětavě věnovali svůj volný čas a 
energii této akci. Bez nároku na jakoukoli odměnu, jen za to „Moc děkujeme!“ 
 Tak ještě jednou „Moc děkujeme“ a na vás, milí návštěvníci, se „Moc těšíme!“ i příští rok, 
kdy Šťopička bude se 14. 

Eva Šímová 

 
Pořadatelé Lubenské šťopičky v akci  

 

 
Slack show  

 

 
Prodej skleniček a předání tomboly 
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Ohnivá show a vystoupení skupiny Arzekt 

 
Poděkování 
 Touto cestou děkuji zaměstnancům obecního úřadu, hasičkám a hasičům, 
předsedkyni kulturní komise E. Chadimové, J. Vraspírové, moderátorce šťopičky Mgr. 
Evě Šímové, vystupujícím a ostatním občanům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
přípravě a zabezpečení 13. ročníku Lubenské šťopičky. 

         Josef Chadima 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 
 V pondělí 1. září jsme se sešli v kulturním domě v Sebranicích, abychom společně zahájili 
nový školní rok. Programem nás premiérově provázel Mgr. Zdeněk Přiklopil, který přivítal 
všechny přítomné. Pozvání přijali zástupci obcí (starostka obce Sebranice Lenka Karalová a 
starosta obce Lubná Josef Chadima), za místní farnost P. Ladislav Kozubík, za Lubenské ženy 
Marta Sýkorová a Jana Grundová. 
 

 Paní ředitelka Mgr. Jitka Kučerová přivítala všechny přítomné, zvláště 18 nových prvňáčků, 
a představila novou paní učitelku Mgr. Olgu Klímovou a asistentku pedagoga Jitku Jirkovou. 
 Poté se ujali svého úkolu žáci 9. třídy. Ti představili na pódiu nové prvňáčky, kterým jejich 
třídní učitelka Mgr. Markéta Andrlová a členky svazu Lubenských žen předaly drobné dárky, 
které věnovala obec Lubná. Celý program doprovodil svými písněmi pěvecký sbor Lubenika 
pod vedením paní učitelky Bc. Petry Kubátové Šiškové. 
 Na slavnostní ceremoniál ještě navázalo setkání prvňáčků v jejich třídě, kde poprvé zasedli 
do školních lavic. Žáci starších ročníků se rozešli domů, aby si ještě užili zbytek volného dne. 

 
Mgr. Jindřich Novotný 
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Evropský den jazyků  
 V pondělí 26. září jsme na druhém stupni naší školy uspořádali soutěž, která byla 

věnována Evropskému dni jazyků, 
připadajícímu na tento den. Soutěž žákům 
připomněla rozmanitost světových jazyků a 
také reálie nejrůznějších evropských i 
mimoevropských zemí. Žáci deváté třídy 
pomohli s organizací, ostatní se rozdělili do 
družstev a poté již plnili úkoly na osmi 
stanovištích rozmístěných po škole. Přiřazovali 
jazyk k psanému textu, vlajky ke státům, 
rozpoznávali pozdravy v různých jazycích, 
luštili křížovku s „cestovatelskými slovíčky“, 
určovali hlavní města států, poznávali a 
pojmenovávali světově známé stavby. 
Dozvěděli se také zajímavosti z národních 

kuchyní a nechyběl ani praktický úkol, a to stavění šikmé věže v Pise. Soutěž si všichni 
zúčastnění pěkně užili, zopakovali si své vědomosti a jistě se také něco nového dozvěděli. 

           
Mgr. Leona Plešingerová 

 
Evropský den jazyků na 1. stupni 

  
Evropský den jazyků na 1. stupni 
 
 
 Letošní Evropský den jazyků nás zavál do 
Norska. Tato severská země, plná krásných 
přírodních scenérií, fjordů, vodopádů a čistých 
řek, je v posledních letech stále více 
vyhledávanou turistickou destinací. Tu 
navštívila i rodina naší spolužačky Elišky 

Jánové a my jsme toho využili. Pozvali jsme si Elišku a její maminku, aby nám o svém 
cestování po této zemi, kterou společně projeli obytným vozem, vyprávěly. 
 Protože je Norsko také místem, kde se rodí sportovní hvězdy, zahráli jsme si na ně. Každá 
třída se na chvíli stala týmem skokanů na lyžích (které doplnili i borci z jiných disciplín) a pod 
vlajkou 5 zemí se zúčastnili MS. Na pomyslném vrcholku skokanských můstků v Holmenkollenu 
tak stanuly hvězdy jako Piotr Žyla, Jakub Janda, Stefan Kraft nebo několikanásobný mistr světa 
Noriaki Kasai. K vidění byly dlouhé skoky v perfektním provedení a závod byl do poslední 
chvíle napínavý. Vítězem se nakonec stal domácí Ole Einar Björndalen, mnohonásobný mistr 
světa v biatlonu, který začínal jako běžec na lyžích. Tímto vítězstvím dokázal svoji 
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mnohostrannost a norský tým dostal jasný signál, aby ho zařadil jako stálého člena 
skokanského týmu? Zlatou medaili poté přebíral z rukou samotného norského krále Haralda V. 

 
Petra Vetešníková, DiS. 

 
Mokrejš se Svobodou ovládli 
přespolní běh 
 Výrazný otisk zanechali dva naši žáci  
v oblastním kole přespolního běhu, které se 
uskutečnilo dne 15. září v areálu parku za ZŠ 
U Školek Litomyšl. V kategorii 5. třída zvítězil 
Marek Mokrejš, za nímž si doběhl  
pro stříbrnou medaili Filip Svoboda.  
 Oběma chlapcům děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy. 

Mgr. Jindřich Novotný 
 
 
 
 

Tessie opět mezi námi ve školní družině  
 Tessie, fenka labradorského retrievera, která se pyšní titulem „Pes záchranář“, opět 
zavítala mezi děti do naší školní družiny. Spolu se svou paničkou a cvičitelkou si pro nás 
připravily program, který byl zaměřený na arteterapii. Po krátkém úvodu, kdy jsme se dozvěděli, 
co je nového v jejich práci, jsme se vrhli na tvoření. Nejprve jsme obkreslovali postavu Tessie 
na velké tvrdé kartony, vybarvovali jsme je a dokreslovali pozadí a potom přišla řada na otisk 
tlapek na tričko. Celou dobu byla Tessie neuvěřitelně milá, přátelská a trpělivá, od dětí se 
nechala hladit a hezky spolupracovala. My jí i její paničce moc děkujeme za další krásné 

odpoledne. Doufáme, že se zase setkáme při 
nějakém zajímavém programu. 

        
Petra Vetešníková, DiS. a Lenka Kunčíková 

 
Kurz tkaní 
 V září navštívili žáci 7. třídy Kurz tkaní v Sebranicích ve Spolku archaických nadšenců.  
Na kurzu se od paní Kmoškové dozvěděli o pěstování a následném zpracování lnu. Sami si 
vyzkoušeli lámání, česání a výrobu vlastní nitě. Seznámili se se základy práce na tkalcovském 
stavu.  
 Po úvodní teoretické části si žáci mohli vytvořit svoji vlastní dečku. Než se pustili do práce, 
museli si připravit osnovu. Už i to byl pro někoho menší problém. Poté se pustili pod vedením 
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paní Kmoškové do tkaní své dečky. Výsledek jejich práce byl plně závislý na pečlivosti. Hotový 
výrobek si žáci odnesli ihned domů, ukázat všem svým nejbližším. Nejprve měli žáci obavu,  
že to bude obtížné. Nakonec byli se svojí prací všichni spokojeni.  

        Mgr. Věra Kořínková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazonie 
 V pátek 14. října jsme se prostřednictvím manželů Kateřiny a Miloše Motani nechali přenést 
do daleké Amazonie v Jižní Americe. Víc jak hodinu jsme měli možnost sledovat jejich zajímavý 
přírodovědný pořad o životě zvířat i domorodých obyvatel v této překrásné vzdálené krajině a 
prožít s nimi nejedno dobrodružství. Součástí programu byl také malý kvíz na konci 
představení, který prověřil, co všechno si žáci zapamatovali. Pořad je zaujal natolik, že každá 
jejich odpověď byla správná! Už teď se těšíme na další přednášku, kterou cestovatelská dvojice 
chystá na příští rok, a jistě si ji nenecháme ujít. 

         Mgr. Leona Plešingerová 
 

Hrdinství a jak se nenechat podvést 
 V 8. a 9. třídě se uskutečnily programy primární prevence. Téma primárních programů byla: 
Jak se nenechat podvést (8. třída): Mladá generace je dnes vystavena takovému množství 
informací jako žádná jiná generace před nimi. Zároveň s tím jsou k informacím přehnaně 
důvěřiví. Jedním z rostoucích zájmů mladých je esoterika a konspirační teorie. Kritické myšlení 
je aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které jim lektor přednášel.  
 Hrdinství (9. třída): Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Vytvoření dovednosti 
pro zvyšování aktivity žáků, tedy jejich aktivizace na principu vnitřní motivace.  
Žáci 9. třídy hodnotili program takto:  

 „Za mě skvělý program. Přišel fousatý na první pohled hodně mladý pán. Jeho projev a 
styl výkladu mi byl sympatický.“ 

 „Tento program mě velice bavil. Na pánovi se mi líbilo, že měl velice dobrý humor, jeho 
prezentace na tabuli byla dobře zpracovaná a kolektivní hry hodnotím taky skvěle.“ 

 „Program se mi moc líbil a dost mě překvapil. Zdálo se mi, že to rychle uteklo a že i ty 
dvě hodiny byly doba.“ 

 „Asi bych začala tím, že pán byl moc příjemný. Možná proto se nám s ním tak dobře 
komunikovalo. Z celého programu jsem si odnesla hodně zážitků, ale taky ponaučení a 
instrukcí, jak se mám zachovat v danou chvíli.“ 

 „Pán nás toho hodně naučil. Jak se správně chovat a myslet i na ostatní. Hodiny nám 
zpříjemňoval ukázkami a krásně zpracovanou prezentací.“  

 „Program byl super. Pán s námi příjemně komunikoval.“ 
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 „Celý tento program hodnotím velice pozitivně, odnesla jsem si z toho ponaučení a 
hodně nových informací.“ 

Mgr. Věra Kořínková 
 

Dějepis +  
 Naše škola se v říjnu zapojila do projektu Dějepis +. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je 
podporovat učitele v tom, aby vedli své žáky ke kritickému myšlení, aby o dějinách učili 
v širších souvislostech, aby žáci byli aktivní součástí každé hodiny, aby nad dějinami přemýšleli 
a diskutovali o nich. 
 Pomůckou realizace těchto vizí je aplikace „HistoryLab“, kde mohou žáci analyzovat 
dobové dokumenty, historické fotografie, mapy, zvukové záznamy a další prameny.  

 
Mgr. Lenka Čermáková 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 
  

 Milí čtenáři, léto už je fuč a my zase školkujeme. Doufáme, že jste si užili sluníčka alespoň 
trochu jako my! Samozřejmě nám bylo po školkových kamarádech smutno, a tak se sem tam i 
přihodilo, že jsme rodiče přemlouvali, aby nás do mateřinky poslali. Co se nestalo, začalo září a 
už ve školce zase rošťačíme, juhuu.  

  
 Když jsme přišli za svými známými kámoši a na zvykání, protože někteří z nás přišli do 
mateřinky prvně, tak se nás ujala čtveřice učitelů. V oddělení „Velčáků“ máme paní vedoucí 
učitelku Irenku Rensovou, ale nově také paní učitelku Andrejku Královou – holky to jsou 
šikovný. U „Malčáků“ máme pana učitele Martina Madejewského a novou paní učitelku 
Andrejku Kopeckou – plní úsměvů. Tolik Andrejek, kdo se v tom má vyznat?!  Nově je  



 14 

v malém oddělení i paní asistentka Jana Grünerová, která nám se vším moc pomáhá. 
Dohromady je nás zlobidel 37 (zapsaných k 1. září) – z toho ve starším oddělení 21 dětí,  
v oddělení mladším 16 rošťáků. O školku uvnitř, ale i zvenčí bezvadně pečuje paní školnice 
Marie Flachová. Abychom se mohli prvotřídně nabaštit, obědy nám přichází vydávat paní Jana 
Chadimová. Zkrátka všichni, kdo se o chod školky starají, jsou fajn lidé! 

 
  V první školkový měsíc, který se jmenuje září, jsme stihli kromě vytváření, písniček, 
básniček,… prožít i několik fajn akcí. Přijela k nám paní, která se stará o pejsky. Přijela se 
psíkem, který zachraňuje životy – se psem záchranářem. Pověděla nám o něm spoustu 
zajímavých věcí a i my si mohli s pejskem ledasco vyzkoušet. Zahráli jsme si s ním hry, 
pořádně nás očuchal a dokonce jsme si ho směli i pohladit. Když mezi námi vyčmuchával 
piškotky, to byla legranda! 
  Odstartovali jsme i projekt Recyklohraní, kde jsme si zopakovali, jak s ohledem na životní 
prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich 
recyklací. Vytvořili jsme si leporelo, na kterém bylo vyobrazeno pomocí komiksu, jak by měl 
celý proces třídění fungovat. A samozřejmě jsme si zopakovali barvy kontejnerů a kam jaký 
materiál patří. Už jsme zkušeňáci a víme, co a jak. 
  Cesta nás také zavedla k podzimní výstavě plné plodů, která se uskutečnila v blízkém sále 
Skalky. Nejenže jsme poznávali podzimní věci, ale také jsme obdivovali naše vlastní výrobky a 
malby, které jsme speciálně pro tuto výstavku připravili. Radost pohledět - byli jsme pyšní, že i 
naše veledílka přispěla k podzimní atmosféře celku. 
  Přijela k nám i veselá bandička dvou usměvavých děvčat, která se jmenuje Divadlo Jójo. 
To bylo švandy!    Společně  se  zvířátky jsme si zacvičili, zazpívali, ale především se zasmáli a  
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zaradovali. Pohádka, kterou nám dvojička zahrála, měla totiž šťastný konec. Ale abychom 
nevypisovali úplně všechno, mrkněte se na fotky, ty poví mnohem více. 
  Přejeme vám krásný podzim. Koukejte vytáhnout draka a vyrazit mezi barevné stromky si 
užívat bezva atmosféru. A dobrou chuť u dýňové polévky!  

Martin Madejewský, DiS. 
 

      CESTY DO LUBNÉ 
 

 Před několika lety, když jsem pracoval na fotoknize „Okouzlující Lubná“, jsem poprvé 
přemýšlel, jak se do Lubné dostat. Vedou sem čtyři hlavní trasy. 
Přes Sebranice, přes Široký Důl a pak od Svaté Kateřiny a 
Zrnětína. Letos v létě jsem v kostele sv. Mikuláše přemýšlel, 
jestli do Lubné nevede i jiná cesta.  
 Ano, existuje. Cesta srdcem! Lubná je totiž mojí srdeční 
záležitostí. Občas, když jsem ve Vídni, někdy osamělý a smutný 
v tomto velkém městě, zavřu oči a ve vzpomínkách jdu navštívit 
svoji milovanou Lubnou. Českou vesnici, která má svou tradici, 
pýchu a hrdost, kde je mnoho starých a malebných selských 
statků a dalších krásných domů, vesnici, která je plná zeleně a 
kde se každoročně pořádají zajímavé společensko-kulturní 
aktivity. Při těchto vzpomínkách myslím také na mnoho svých 
přátel a známých z Lubné a také ze Sebranic. 
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 Je to zvláštní, ale ve Vídni mám velmi málo přátel a příbuzných. Často se ptám sám sebe, 
kde je můj domov? Ve Vídni nebo v Lubné? Česká hymna mi dává jasnou odpověď. „Kde 
domov můj…země česká, domov můj!“ A když navštívím věžní místnosti kostela sv. Jakuba 
v Poličce, kde se narodil Bohuslav Martinů, na vstupních dveřích vidím napsáno: „Jsem 
doma“. 

 
 Přátelská setkávání s lidmi, radost ze vzájemných rozhovorů o stejných zájmech, přátelské 
pozdravy školních dětí, což ve velkém městě není zvykem, soucítění lidí v nemoci a smrti, to 
vše patří také k mým důvodům, proč se v Lubné cítím víc doma než ve Vídni. Mnoho svých 
přátel mohu, bohužel, navštívit jen na hřbitově a na mnohá setkání s nimi vděčně vzpomínám. 
Proto bych rád poděkoval všem přátelům a známým v Lubné a v Sebranicích za krásné léto 
s vámi.  
 Už teď se těším, až se zase uvidíme!    Hans Schmauz - lubenský chalupář 

 
 
                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

88 let  Jiřina Chadimová 70 let Milena Faltysová 
 Božena Štiková  Josef Šebek 
 Růžena Bartošová   
  60 let Radomír Tocháček 

87 let Zdeňka Šplíchalová   
  65 let Marie Stodolová 

84 let František Jůza   
 Zdeňka Pechancová 55 let Pavel Madejewský 
 Zdeněk Paťava  Miroslav Šimek 
    

83 let Anna Jílková 50 let Jitka Pavlišová 
   Petra Barcalová 

82 let  Jan Vomáčka  Jiří Renza 
   Ivona Šprojcarová 

81 let Anna Sýkorová  Pavla Madejewská 
 Marie Klusoňová   
 Marie Šplíchalová   
    

75 let Marie Kuchtová   
 Josef Chadima   
 Jaroslav Rensa   

 Zbyněk Soušek   
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 V srpnu jsme se naposledy rozloučili s paní Ivanou Novotnou. V září jsme dali poslední 
sbohem panu Arnoštovi Brandnerovi a panu Josefu Renzovi. V listopadu jsme se rozloučili 
s paní Zdeňkou Jůzovou a panem Janem Pavlišem. 

 
 V červenci se narodil Oliver Nunvář a Matteo Tauber, v srpnu se narodila Agáta 
Chadimová, v září se narodila Tereza Flídrová. 
 Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší! 
 

            LETNÍ KINO PŘILÁKALO REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 
 
 V letošním roce proběhla již 4. sezóna letního kina v Lubné. První promítání v pátek  
15. července jsme zahájili sportovní komedií Vyšehrad: Fylm. Na Julia Lavi Lavického se přišlo 
podívat 200 lidí. Při následujícím promítání v pátek 5. srpna běžela komedie Po čem muži touží 
2 s účastí 250 návštěvníků. Pohádkové zakončení prázdnin přitáhlo rekordní počet lidí – 270. 
Na plátně se promítala pohádka Tajemství staré bambitky 2. Aby loupežníka Karabu a rádce 
Ference a Lorence mohly zhlédnout také děti, začali jsme promítat už po 20. hodině.  
 V tomto roce jsme přišli se dvěma novinkami. O první jsme Vás informovali již 
v předchozím čísle LZ. V dubnu jsme spustili anketu s výběrem filmů. Na základě těchto 
výsledků (tři filmy s nejvyšším počtem hlasů) jsme filmy objednali. Věříme, že tato anketa 
přispěla k vyšší návštěvnosti. Další novinkou bylo zavedení bezhotovostních plateb ve stáncích 
s občerstvením. Myslíme si, že v dnešní době má být tato služba standard i na vesnici.  
 Chtěli bychom poděkovat všem, kteří letní kino navštěvují a také přispívají do kasičky u 
vstupu. Vybraný výtěžek nám umožňuje nakupovat licence letních filmových novinek. 
Děkujeme také panu starostovi za záštitu nad letním kinem. 
Podívejte se na fotografie Hanze Schmauze.                                                              Martin Břeň 

 
Stánek s občerstvením        Zahájení promítání 

 
Návštěvníci letního kina 
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 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
 
 V pátek 7. října pořádala obec Lubná pro děti a rodiče tradiční lampiónový průvod. Sešli 
jsme se na letním areálu, kde jsme malým návštěvníkům rozdali svítící náramky. Po setmění 
jsme se vydali pěší stezkou k hasičárně a dále po silnici k obecnímu úřadu. Dětem zářily oči i 
lampióny. Do kroku nám hrály písničky z obecního rozhlasu a cesta nám tak krásně uběhla. 
Děti dostaly malé občerstvení, které potěšilo i zahřálo. Zúčastnilo se 90 dětí se svými rodiči. 
Průvod jsme zakončili ohňostrojem. 

Za ZO Lubná Eva Chadimová 
 

 

                NORSKÉ FONDY POMÁHAJÍ ČÍŽKOVĚ LOUCE 
 

 Na Čížkově louce probíhá obnova sekundárních suchých trávníků za přispění Norských 
fondů. Za projektem stojí Odbor životního prostředí Litomyšl, pod který obec Lubná spadá. Tato 
lokalita byla na většině plochy dlouhodobě neobhospodařovaná, pouze ve spodní části svahu 
byly sečeny dvě plošky s výskytem pětiprstky žežulníku o rozloze asi 5 arů. Cílem 
realizovaných zásahů by měla být obnova biotopu biotopů T3.4D (Širokolisté suché trávníky, 
porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a jalovce obecného) a zároveň podpora na ně 
vázaných druhů rostlin a živočichů. Pravidelnou sečí by mělo na některých plochách dojít k 
zmírnění dominance ovsíku, na zarostlých plochách křovinami k obnově trvalého travního 
porostu. Na samém začátku tříletého projektu byl proveden výřez náletových dřevin a keřů s 
ponecháním solitérních keřů, javorů nebo borovic. Následně probíhají mozaikové seče podle 
přesného harmonogramu (v souladu s vysemeněním některých druhů).  

 
Pilatka zelená                                                                     Vodní nádrž Lubenský les 

 
Východ slunce u Trojice                                                   Vlčí mák v pšeničném poli 
 
 Z rostlinných a živočišných druhů se zde vyskytují: modrásek jetelový (Polyommatus 
bellargus), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica), 
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vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), soumračník skořicový (Spialia sertorius), cikáda 
chlumní (Cicadetta montana), ještěrka obecná (Lacerta agilis), pětiprstka žežulník (Gymnadea 
conopsea), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), hořeček brvitý (Gentinapsis ciliata), voskovka 
menší (Cerinthe minor), černýš rolní (Melampyrum arvense), hlaváč fialový (Scabiosa 
columbaria), modřenec chocholatý (Muscari comosum), kosatec trávolistý (Iris graminea)  
– s vysokou pravděpodobností introdukován hlaváček jarní (Adonis vernalis), orlíček obecný 
(Aquilegia vulgaris) 
 Stejný projekt probíhá také na březích nádrže Lubenský les. 
 Ve svém volné čase ráda fotí přírodu při procházkách po Lubné Zuzka Šprojcarová.  
Na fotografiích níže si můžete prohlédnout nejen faunu a flóru z Čížkovy louky. Pokud se Vám 
fotografie líbí, spoustu dalších jich naleznete na instagramu @zu_photo_sprojcar. 
 

Martin Břeň s využitím projektové dokumentace MÚ Litomyšl, OŽP 
 

 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 
Aranžování květin v letím areálu 
 Pro zpestření prázdninového období jsme uskutečnili 2. ročník aranžování květin. Počasí 
nám přálo, v úterý 16. srpna byl krásný slunný den. 
 Materiál na vazbu jsme posháněli na zahradách, loukách a příkopech. Nejprve jsme 
ukázali, jak se váže kulatá a vysoká kytice včetně aranžování květin se Stáňou Bartošovou.  
Pak si to všichni vyzkoušeli. Bylo hezké sledovat, jak to šlo ženám hezky od ruky. Krásné 
květinové dekorace si potom každý odnesl domů.  
 Josef Trojtler nám přinesl různé květiny a keře, které tu rostou a nejsou tak známé, 
seznámil nás s nimi. Doufám, že si to všichni užili jako my. 

Marie Tejkalová, předsedkyně 

 
Aranžování květin v letním areálu 
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Podzimní výstava s názvem PROCHÁZKA ZAHRADOU 
 Ve dnech 23. – 25. září jsme pořádali podzimní výstavu na téma „PROCHÁZKA 
ZAHRADOU“ k 55. výročí založení ČZS Lubná. V těchto dnech probíhali komunální volby, tak 
jsme vyzdobili vestibul a chodbu. 
 Sešlo se mnoho krásných vzorků jablek, hrušek, švestek a různé druhy zeleniny. Všem, 
kteří přispěli svými výpěstky moc děkujeme. Základní škola Lubná-Sebranice a Mateřská škola 
Lubná přispěla svými výrobky a obrázky na naše letošní téma výstavy. Děkujeme za krásné a 
nápadité ztvárnění. 

 
Podzimní výstava ve vestibulu Skalky 
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Krátké ohlédnutí do minulosti naší organizace 
 V roce 1967 založilo organizaci ČZS Lubná 20 občanů Lubné – Bartoš František, Buben 
František, Flídr Jan, Flídr Václav, Hájek Stanislav, Klejchová Rosálie, Kopecký Josef, Kučera 
Jan, Kovář Jan, Kovář Bohumil, Křivka Josef, Machek Vladimír, Machek Václav, Pícha Václav, 
Renza František, Šimek Václav, Šimek Josef, Štefl Bohumil, Vomáčka Josef a Zamykalová 
Marie. 
 V roce 1968 vstoupilo 12 nových členů – Flach Antonín, Flídr Jan, Flídr Josef, Jána Václav, 
Jiráň Jan, Kovář Václav, Mazal Václav, Matejsek Josef, Michl Bohumil, Roušarová Marie, 
Vrabec Václav a Zavoral Václav.  Nejstarší zakládající členkou je paní Marie Roušarová. 

 
Lubenští zahrádkáři při oslavě 55. výročí založení místní organizace – 24. 9. 2022 

 
Předsedové lubenských zahrádkářů: 
František Bartoš (Lubná čp. 155) - 1967 - 1974, 
Jan Flídr (Lubná čp. 62) - 1974 - 1978, 
Antonín Flach (Lubná čp. 6) - 1978 - 2009, 
Josef Vomáčka (Lubná čp. 242) - 2009 - 9. 11. 2017, 
Jan Čupr (Lubná čp. 25) - 11/2017 - 2/2019 – vedl organizaci do nových voleb. 
Od roku 2019 je předsedkyní Marie Tejkalová (Lubná čp. 138). 

 
Marie Tejkalová, předsedkyně ČZS Lubná 

 

     NÁRODOPISNÉ OBLASTI - HANÁ  
 
 

 Národopisná oblast Haná leží v Hornomoravském úvalu, což je jedno z nejúrodnějších 
území v České republice. Hlavní osou oblasti je řeka Morava. Metropolí Hané a Olomouckého 
kraje je více jak stotisícové město Olomouc, páté největší u nás. A právě v Olomouci začneme 
naši pouť národopisnou oblastí Haná. V 11. století zde byl založen hrad, který se stal 
nejvýznamnějším ze tří sídel přemyslovských údělných knížat na Moravě. První český král 
Vratislav II založil roku 1063 biskupství, které od roku 1131 sídlilo na hradě. V roce 1253 byly 
položeny základy královského města. V roce 1306 tady byl zavražděn král Václav III., čímž po 
meči vymřela dynastie Přemyslovců. Karel IV., který zde jako markrabě moravský často 
pobýval, ustavil úřad moravských zemských desek. V roce 1573 byla ve městě založena 
jezuitská akademie, z níž se posléze vyvinula univerzita. V roce 1741 v době slezských válek 
obsadili Olomouc Prusové, a tak dostalo přednost rozhodnutí přebudovat město na barokní 
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pevnost. K dalšímu rozvoji došlo teprve po zrušení pevnosti v poslední čtvrtině 19. století.  
V novodobých dějinách město proslulo výstavami květin Flora (na jaře a v létě) a festivaly – 
Akademiafilm a Mezinárodní varhanní festival, je sídlem Univerzity Palackého, Arcibiskupství 
olomouckého a Spojeného velitelství armády České republiky. Působí zde Moravské divadlo –   
činohra, opera, balet a orchestr Moravské filharmonie. 

 
Katedrála sv. Václava a sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 

 
 Nyní se vydáme na prohlídku nejvýznamnějších olomouckých památek. Poslední 
pozůstatek přemyslovského hradu je válcová pozdně románská věž, nazývá se bergfrit, dnes 
kaple sv. Barbory. Přemyslovský palác je národní kulturní památka. K severní straně dómu sv. 
Václava přiléhá vrcholně gotický ambit ze 14. století zaklenutý křížovou klenbou a vyzdobený 
pozdně gotickými a raně renesančními nástěnnými malbami. Na ambit navazuje kaple sv. Jana 
Křtitele. Nad gotickými klenbami se zachovala románská sdružená okna reprezentačního 
prvního patra původního paláce. Dóm sv. Václava byl založen již okolo roku 1100. Z románské 
etapy se zachovala část zdiva. Ve druhé polovině 13. století byl chrám přestavěn na gotické 
trojlodí, ke kterému byl posléze přistavěn vysoký manýristický presbytář. Současná podoba 
dómu se zrodila za novogotické přestavby v letech 1883–1892, autor G. Meretta. Kostel  
sv. Kláry, součást kláštera klarisek je na náměstí Republiky. Před kostelem si prohlédneme 
kašnu Tritónů z roku 1709, jejíž předlohou byla věhlasná Berniniho kašna na náměstí Barberini  
v Římě. Kostel Panny Marie Sněžné býval jezuitským a univerzitním kostelem. Arcibiskupská 
rezidence je rozlehlá čtyřkřídlá budova raně barokního slohu – stavitelé F. Luchches a proslulý 
G.P. Tencalla. Pamětní desky připomínají, že právě tady nastoupil na rakouský trůn v roce 
1848 František Josef I. Kaple sv. Jana Sarkandra má novobarokní podobu, architektem je  
E. Sochor, Kostel sv. Michala je raně barokní s třemi kupolemi, architektem je již zmíněný 
věhlasný G.P. Tencalla. V interiéru se mimo jiné nachází gotická monstrance ze začátku  
15. století. Dolní náměstí bývalo městským tržištěm. Stojí zde kapucínský kostel Zvěstování 
Panny Marie. Na jižní straně je novorenesanční budova masných krámů, uprostřed barokní 
mariánský sloup a Jupiterova a Neptunova kašna. Horní náměstí je hlavním náměstím 
Olomouce. Dominuje mu renesanční budova radnice s orlojem z počátku 15. století. Caesarova 
kašna zobrazuje bájného zakladatele města jako jezdce na koni, dále je tu Herkulova kašna. 
Druhou mimořádnou dominantou Horního náměstí je sousoší Nejsvětější Trojice (projektant  
V. Render). Je největším barokním sousoším v České republice, vysokým 35 metrů. Zároveň je 
jedinou olomouckou památkou, která je zapsána na listině kulturního a přírodního dědictví 
lidstva UNESCO. Farní chrám sv. Mořice má v interiéru naprosto unikátní varhany postavené  
v letech 1740–45 vratislavským mistrem Englerem – mají více než 10000 píšťal a 6 manuálů. 
Poblíž kostela je Merkurova kašna.  
 Pokračování v příštím čísle Lubenského zpravodaje.                                         Josef Trojtler 

 

    TJ SOKOL LUBNÁ 
 

  

 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych shrnul léto a podzim pohledem TJ Sokol Lubná. 
Nejprve bych vás chtěl informovat o nákupu 2 ks paddleboardů, které se již aktivně zapojily do 
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letní sezóny a ochutily nejen místní vody, ale také zavítaly k moři do Chorvatska. Je možné si 
tyto paddleboardy zamluvit na další letní sezónu.  
 Další naší akcí byla pouťová zábava, kterou osobně hodnotím jako úspěšnou, což 
potvrzuje samotná vysoká účast návštěvníků a jejich kladné odezvy na kapelu Rotoped a 
zábavu jako takovou. Především bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za pomoc při 
pořádání této akce, bez jejich pomoci by se nepodařilo takovou akci zvládnout. Také děkuji 
všem, kteří se této akce zúčastnili a podpořili tak kulturní činnost a spolek v obci.  
 S podzimem je TJ Sokol Lubná spjata s pořádáním běžeckého závodu „Lubenská Desítka 
cross“. Letošní počasí se dne 1.10.2022 opět vydařilo, bylo slunečno s příjemnou teplotou na 
samotný běžecký závod. Ocenil jsem v tomto ročníku zvýšený zájem místních rodin s dětmi, 
než tomu bylo v loňském roce. Dále jsme evidovali větší zájem závodníků, nejen z okresu 
Svitavy, ale také dalších přilehlých okresů, na tratích 5 a 10 km. Ohlasy na samotný závod, 
zázemí a trať byly jenom kladné a závodníci přislíbili účast i na dalším ročníku. Děkuji opět 
všem pořadatelům z řad členů TJ Sokol Lubná a jejich rodinným příslušníkům a dále všem 
sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny pro vítěze v různých kategoriích. Chtěl bych na další 
ročník pozvat i místní obyvatele, aby jakýmkoli způsobem (krátkou procházkou s dětmi) 
podpořili samotnou akci. Zde platí: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 
 Září a začátek října patří k „rozjedu“ cvičení a různých sportovních aktivit, které jsou v rámci 
TJ Sokol Lubná organizovány. Rozpis samotných cvičení je uveden v tabulce. S tím jde také 
ruku v ruce vybírání členských příspěvků, které jsou v pro sezónu 2022/2023 takové: Dítě  
do 18 let aktivní i neaktivní člen - 100 Kč, neaktivní dospělý (senior) - 100 Kč, aktivní dospělý  
- 300 Kč. Aktivní členové své příspěvky odevzdají svému garantovi (trenérovi) sportovní 
aktivity, neaktivní členové budou osobně navštíveni dle loňského seznamu. Kdo by se chtěl stát 
členem TJ Sokol Lubná, muže se mi osobně ozvat na tel. 731444274 a domluvíme další 
postup. 

Lukáš Chadima, předseda TJ Sokol Lubná 
 

        SDH LUBNÁ 
 
Letní tábor SDH Lubná - Damašek 2022 
 K létu patří tradičně pořádání dětského letního tábora, ten jsme letos připravili pro bezmála 
50 dětí. Týden v přírodě na Damašku u Pusté Rybné jsme letos pojali jako cestu kolem světa. 
Každý den děti čekala zastávka v některé zemi, kde plnily tematické úkoly, shlédly scénku a 
často i ochutnaly tradiční jídlo. Děti musely například absolvovat římské zápasy, projít 
egyptskou pyramidu, dobýt indické doly nebo obchodovat v čínské tržnici. Ve čtvrtek nechyběl 
ani celodenní výlet a koupání. Celý týden byl zakončen tradičním táborákem a rozdáním cen. 
 
Září - maraton okresní ligy mladých hasičů 
 Soutěžemi nabytá podzimní část okresní ligy MH začala 3.9. soutěží v Sádku. V požárním 
útoku (17,55 s) i ve štafetě 4x60m (52,03 s) vybojovali mladší žáci 3. místo. Celkově si naše 
děti odvezly stříbrnou medaili, a tak pódiová šňůra započatá v jarní části pokračovala. Další 
soutěž se konala hned další sobotu v Kamenci. Zde se nám soutěž úplně nevydařila. Při 
prvním pokusu selhala pojistka na rozdělovači, při druhém pokusu se spustil hustý déšť. 
Nakonec z toho bylo 6. místo. Další soutěží bylo klání v Pomezí. Zde na nás čekalo počasí na 
hraně regulérnosti soutěže. Ostrý boční vítr, zima 9 0C a prudký déšť prověřil odolnost všech 
soutěžících. I tak naše děti bojovaly statečně a odvezly si 4. místo. Poslední soutěží ligy byla 
soutěž 1.10. v Mladějově na Moravě. Po závodech v Kamenci a v Pomezí jsme věděli, že se 
zde bude rozhodovat o celkovém umístění v lize. Útoky bohužel nedopadly úplně podle našich 
představ, proto nakonec děti vybojovaly v lize nepopulární 4. místo. V Mladějově se také 
závodilo ve štafetě 4x60m. Ta se naopak dětem povedla bezvadně. Celkově si tedy ze závodů 
odvezly bronzovou medaili. Závodů se také zúčastnilo družstvo smíšeného dorostu. To se dalo 
dohromady na místě soutěže a závodilo bez předchozího tréninku. I tak vybojovalo 2. místo. 
 Závěrečnou soutěží byl závod požární všestrannosti v Bezděčí u Trnávky. Opět v deštivém 
počasí na naše děti čekal nelehký běh dlouhý téměř 3 km. Naši bojovali statečně a v soutěži se 
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umístili na 9. místě z celkových 26 startujících. Dorostenky potvrdily suverénní postavení 
v okrese a ze závodu si odvezly 1. místo.  
 
Odměna za soutěžní sezónu 
 Letošní soutěžní rok byl pro náš sbor jeden z nejúspěšnějších ve své historii. Po výhrách 
v okresním a krajském kole postup našich dorostenek na mistrovství české republiky, vítězství 
našich dětí v okresním kole hry Plamen a medailové umístění v dalších závodech, povedené 
požární útoky družstev mužů a žen v okresní lize Svitavska … Nic ale není zadarmo. Spousty 
hodin tréninků, údržby hřiště a dalších. Proto jsme chtěli našim sportovcům alespoň trochu 
poděkovat. Za dotačního přispění MŠMT jsme připravili soutěžní odpoledne s motokárami 
v Kart Aréně v Litomyšli. Všichni jsme si odpoledne užili na plno.   
 
Družstva požárního sportu 
 V letošním roce jsme se opět zúčastnili okresní ligy Svitavska. Ze začátku naše výkony 
nevypadaly příliš nadějně, ale po řadě nehod a pádů jsme se nakonec dostali do dobré 
kondice, a dokonce dvakrát jsme překonali náš dosavadní rekord. Naším cílem bylo překonat 
hranici 18:00, nejblíže jsme k tomu měli v Kamenci, kde se nám povedl útok s časem 18:06. 
Náš osobní cíl se nám ještě nepovedlo překonat, ale věříme, že příští rok tuto hranici 
prolomíme. Co se týče celkových výsledků, tak jsme obsadili 16.místo, což nás řadí zhruba do 
poloviny startovních družstev. 
 Naše ženy se od začátku sezóny držely na průměrném devátém místě. Když přišla na řadu 
soutěž v Kamenci, povedl se krásný požární útok s jejich rekordním časem 17:95. Konkurence 
byla ale na této soutěži vysoká, a tak je tento čas zařadil až na osmé místo. Na soutěži v Sádku 
se naše děvčata dostala na pomyslnou bednu a zaujala třetí místo. Ke konci sezony se bohužel 
dařit přestalo a děvčata si závod od závodu vybírala smůlu.  

Pavel Uher 
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           SPORTOVNÍ DEN POMOCI PRO RADOVANA A HONZÍKA 
 
 Velké díky všem, kteří přišli dne 28. září do hasičského areálu podpořit dva báječné 
hendikepované kluky Ráďu a Honzíka z Dolní Újezdu. I přes nástrahy a nepřízeň počasí se této 
krásné akce zúčastnily stovky lidí a na 5km trati vedoucí krásným údolím řeky Desinky a 
zároveň přes Újezdské kopce,  je čekalo i bláto a déšť. Pro děti byla nachystána stanoviště se 
sportovními disciplínami, za které dostaly medaili a sladkou odměnu. Odpoledne nám 
zpříjemnila krásná hudba v podání Petry Boštíkové, zatančila nám děvčata z tanečního studia 
ERA a sportovní odpoledne zakončil Zdenda Pešek (pětinásobný mistr České republiky v BMX) 
s parťáky, kteří nám předvedli Freestyle show BMX Dirt, při které se mnohým z nás tajil dech. 
 Výtěžek z akce, včetně příspěvku charity a ostatních dárců, je krásných 180.000 Kč. 
 Výtěžek z této akce bude použit jako příspěvek na příslušenství k novým vozíkům a 
službám v sociálních zařízeních. 
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 Obec Lubná podpořila tuto akci bezplatným zapůjčením kávovaru, kávou a 
kelímky. Jménem pořadatelů akce za tento sponzorský dar děkuji. 

Eva Chadimová 
 

            RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ PROSEČ 
 
Pozvání do Mikeše 
 V novém školním roce mezi sebou rádi uvítáme nové tváře. V Mikeši bude otevřeno každé 
pondělí a čtvrtek od 8:30 do 12 hodin. Hned od rána mohou děti využít volnou hernu.  
Od 10 hodin je připraven společný program – zpívání lidových písniček, hraní na orfovy 
hudební nástroje, říkanky s pohybem, hry s padákem a overbally, tancování na písničky a 
vyrábění či malování. Připojit se můžete kdykoliv během dopoledne.  
 
O Mikeši 
 Rodinné centrum Mikeš provozuje Oblastní charita Nové hrady u Skutče. Je určeno pro 
dospěláky s dětmi, které ještě nechodí do školy. Scházíme se v sále v přízemí římskokatolické 
fary na náměstí v Proseči (ul. Farská 1). Příspěvek na program je 30 Kč dítě, každé další dítě 
15 Kč, děti do 1 roku zdarma. Každý desátý vstup do Mikeše je volný. Chcete-li někoho potěšit 
netradičním dárkem, můžete zakoupit a věnovat dárkový poukaz na 5 vstupů do Mikeše.  
Kromě pravidelných dopoledních programů pořádáme nárazově i odpolední programy (např. 
besedu o první pomoci, vyrábění pro děti i dospělé).  
 Co říkají o Mikeši rodiče, kteří s dětmi do centra pravidelně docházejí? 
Například „Na Mikeši se mi moc líbí bohatý dopolední program – básničky, zpívání, tanec i 
vyrábění. Bezva hernička a skvělé setkávání s maminkami.“ „Mikeš je pro nás skvěle strávený 
čas mezi dětmi. Každý týden se moc těšíme na hraní, zpívání, tanečky a malování. A rodiče se 
těší na povídání s ostatními.“ „Mikeš je taková příprava na školku. Děti sedí a zpívají v kruhu, 
hrají si společně v herně, svačí a malují u stolečku. Poznali jsme tu děti a rodiče z okolí. Za nás 
návštěvu Mikeše rozhodně doporučujeme.“ 
 Dopolední programy startují opět od 1. 9. 2022, a to každé pondělí a čtvrtek. Aktuální 
program RC můžete sledovat na Facebooku Rodinné centrum Mikeš Proseč nebo  
na webových stránkách www.rcmikes.webnode.cz. 

Mgr. Romana Titová, vedoucí RC Mikeš 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
pátek: 2. 12., 16. 12. a 30. 12. 2022 
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Přehled cvičení TJ Lubná 
a dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení 

Skalka 
ve školním roce 2022/2023 

 
Den              čas   skupina   cvičitelé                  
 
Pondělí 16:00 – 17:30  gymnastika žákyně  Novotná, Jánová,  
  17:30 – 19:00  fotbal starší přípravka Dřínovský M. 
  19:00 – 21:00  volejbal    Boštíková M., Melša O. 
 
 
Úterý  16:00 – 17:30  stolní tenis   Jána P. 

 7:30 – 19:00   fotbal mladší přípravka  Flídr R., Jiráň P. 
19:00 – 21:00  florbal muži   Pakosta O., Madejewský P. 

 
 
Středa 16:30 – 18:00  cvičení s dětmi  Jánová L., Chadina L.  
  18:00 – 20:00  stolní tenis   Doseděl S., Kyselý J.  
 
 
Čtvrtek 16:00 – 18:00  SDH žáci   Uher P., Rensa J. 
  18:00 – 19:30  fotbal starší přípravka Dřínovský M. 
  19:30 – 21:00  futsal      Dřínovský M., Jiráň P. 
 
 
Pátek   16:00 – 17:30  fotbal mladší přípravka Flídr R., Jiráň P. 
  18:30 – 20:00  nohejbal    Doseděl S., Kyselý J. 
 
 
Sobota 13:00 – 15:00  SDH žáci   Bartůšek M., Faltys L. 
  17:00 – 18:00  stolní tenis ženy  Chadimová H. 
 
 
Neděle 10:00 – 12:00  stolní tenis    Doseděl S., Kyselý J. 
 
 
 
 

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. 10. 2022        Pavel Madejewský 
 


