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OBECNÍ ÚŘAD  
 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 7. 12. 2022 
RO schvaluje: 
- smlouvy na pronájem bytů v DPS Lubná. 
- pořízení nabíječky na jízdní kola prostřednictvím dotace z Kraje Smetany a Martinů, včetně 

umístění u altánku před obecním úřadem. 
- složení povodňové komise obce: Josef Chadima - předseda, Ing. Petr Jiráň - místopředseda, 

Ing. Jaromír Klusoň, Jiří Vomáčka, Jana Dřínovská, Bc. Martin Klusoň - členové. 
- rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu základní a mateřské školy na rok 2023. 
- smlouvu o dílo na zajištění výpomoci při zimní údržbě místních komunikací v obci se ZOD 

Lubná. 
- strategický rámec investičních priorit MAP pro Základní školu Lubná-Sebranice a Mateřskou 

školu Lubná pro období 2021-2027. 
- navýšení hodnoty dárkového poukazu jubilantům na 700 Kč pro nákup zboží v místních 

prodejnách potravin s účinností od 1. 1. 2023. 
RO bere na vědomí: 
- protokoly o zkoušce vody; zkoušky proběhly v mateřské škole a obecním úřadě, odebrané 

vzorky vyhovují normám. 
- protokol spol. EKO-KOM, a.s., o provedeném auditu, při kterém nebyly shledány nedostatky. 
- sdělení Technických služeb Hlinsko, s.r.o., ohledně ceny za odvoz odpadů na rok 2023. 
 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 15. 12. 2022 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období a plnění rozpočtu k 30. 11. 2022. 
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 3. 
- rozpočtové provizorium na rok 2023 pro obec Lubná. 
- vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že poplatek za komunální 
odpad je ve výši 800 Kč za osobu a kalendářní rok a 800 Kč za objekt k individuální rekreaci 
- byt, rodinný dům - ve kterém není hlášena osoba k trvalému pobytu. 

- cenu vodného ve výši 49,50 Kč/m3 a stočného 66,00 Kč/m3 na rok 2023, ceny včetně DPH. 
ZO neschvaluje: 
- záměr Lubenského okrašlovacího spolku, z.s., k vytvoření relaxační plochy – veřejného 

ohniště s lavičkami a palisádovou zástěnou na obecních pozemcích za Skalkou. 
ZO bere na vědomí: 
- plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022. 
- Rozhodnutí soudu, dle kterého Obec Lubná zastává funkci veřejného opatrovníka  

pro B. Dřínovského. 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 31. 1. 2023 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 12. 2022. 
- návrh rozpočtu na rok 2023 v příjmových a výdajových položkách a návrh střednědobého 

výhledu na rok 2024 a 2025. 
-   cenovou kalkulaci obědů pro školní jídelny Lubná a Sebranice. 
- připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.  
- aktualizované dohody o členství pro členy jednotky SDH Lubná. 
RO bere na vědomí: 
- protokol o zkoušce vody v kuchyni mateřské školy dne 2.1., odebraný vzorek vyhovuje 

normám. 
- protokol o kontrole zařízení dětského hřiště vedle prodejny COOP a nářadí a náčiní 

používaného v tělocvičně na Skalce, RO doporučuje opravu a vyřazení vadných prvků. 
- výsledky výzvy HZS ČR pro rekonstrukci požární zbrojnice, obec Lubná se umístila v pořadí 

sedmá a dotace nebyla přidělena. 
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Milí čtenáři, 
 Už se všichni těšíme, až chladné zimní období během měsíce března pomine a my 
vyrazíme na naše zahrádky. Než se tak stane, dovolte mi, abych několika řádky připomenul 
realizované akce za uplynulé období.  
 
ZŠ Lubná – „Recyklohraní“  
 V rámci projektu „Recyklohraní“ navštívili v měsíci prosinci žáci 9. třídy spolu s paní 
učitelkou Mgr. A. Kvasničkovou obecní úřad a sběrné místo. Starosta obce seznámil účastníky 
projektu s pravidly pro sběr, třídění a shromažďování odpadů, včetně rozmístění kontejnerů na 
tříděný odpad v naší obci. Zaměstnanci obce ukázali žákům objekt, kde se shromažďují odpady 
od občanů a chalupářů Lubné. 

 
 Žáci 9. třídy s paní učitelkou před obecním úřadem a ve sběrném místě 

 
Zastupitelé obce při výdeji polévky       Zázemí na obecním úřadě 
   

 
Starostova silvestrovská polévka a svařák Lubenských žen všem chutnaly 
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Silvestrovský ohňostroj 
 V sobotu 31. prosince 2022 v 18 hodin se před obecním úřadem uskutečnil silvestrovský 
ohňostroj, který pro nás zajistila firma Širokodolská, s.r.o., a ozvučení zabezpečil M. Briol.  Celý 
ohňostroj pro nás připravil pan J. Havel ve spolupráci s paní M. Jílkovou. Mohli jsme shlédnout 
římské svíce, fontány i kulové pumy a mnoho dalších světlic, které ozařovaly nebe několik 
minut. Již tradičně se přišly podívat desítky občanů z naší i okolních obcí. Na zahřátí se 
podávala starostova silvestrovská polévka, kterou pro nás připravila kuchařka paní  
M. Rensová se synem Lukášem a jeho kamarádem Láďou Barcalem. Lubenské ženy nabídly 
občanům hřejivý svařák. Náklady na ohňostroj dosáhly částky 35 000 Kč bez DPH. Všem, kteří 
se podíleli na této akci, upřímně děkuji, především pak děkuji Marušce Rensové, 
Lukášovi a Láďovi za vynikající polévku. 

 
Silvestrovský ohňostroj před obecním úřadem 

    

 
Pronájem krytého plaveckého bazénu v Litomyšli a spokojení účastníci 
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Bezplatný vstup do bazénu v Litomyšli 
 Od prosince 2022 do února 2023 jsme společně mohli využít bezplatnou návštěvu krytého 
plaveckého bazénu v Litomyšli, kterou pro nás zakoupila obec. Všichni účastníci mohli během 
čtyř pátečních večerů 2. prosince a 30. prosince 2022, 13. ledna a 3. února 2023 vyzkoušet po 
dobu 90 minut příjemně teplou vodu v bazénu, velkou vířivku, rychlý tobogán a hřejivou páru. 
Celkem se této zdařilé akce zúčastnilo 335 osob, což je v průměru 84 osob na jeden 
vstup.  
 
Tříkrálová sbírka  
 V sobotu 7. ledna 2023 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní 
charity Polička. I v letošním roce se o její zabezpečení postarali zaměstnanci obce, místní 
občané a děti ze základní školy. Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily naše 
domácnosti. Po ukončení sbírky bylo pro všechny koledníky připraveno teplé občerstvení na 
DPS Lubná. Celkový výtěžek z této sbírky v obci Lubná činil 51 789,- Kč. Touto cestou děkuji 

vedoucím skupinek paní  
M. Boštíkové, J. Rösslerové, 
Haně a Kamile Čermákové, 
žákům základní školy a jejich 
rodičům, paní M. Boštíkové,  
M. Vitouškové a místostarostovi 
obce P. Jiráňovi za zajištění 
sbírky a občerstvení pro 
koledníky. 
 
 
 
 
 
 

Skupinka koledníků u Šprojcarových 

 
Společné foto koledníků a vedoucích na prostranství před obecním úřadem 

 
Prezidentské volby 2023 
 V měsíci lednu 2023 se uskutečnila 2. přímá volba prezidenta ČR. První kolo 13. a 14. 
ledna i druhé kolo 27. a 28. ledna proběhlo ve třídě základní školy Lubná čp. 34 z důvodu 
plesové sezóny, která se konala na Skalce. Účast voličů v obou kolech v naší obci byla 
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nadprůměrná, okolo 79%.  
V druhém kole z 767 voličů 
přišlo k volbám 610 osob. 
V Lubné zvítězil Petr Pavel 
s 397 hlasy, což bylo 
65,51%, Andrej Babiš 
získal 209 hlasů, což bylo 
34,49%. Touto cestou 
ještě jednou děkuji všem 
členům volební komise  
za precizně zvládnuté 
volby a Vám, voličům,  
za účast ve volbách. 

 
Volební komise 
 

 
Paní A. Flachová a paní M. Jiráňová při volbě prezidenta v základní škole 

 
Přednáška na „Skalce“ 
 Lubenská šťopička a kulturní komise uspořádaly v měsíci únoru na Skalce přednášku paní 
Amiry Staiger s názvem „Žij svůj život a ne své strachy“. Paní Milušku, jak si nechá říkat paní 
Amira, vřele přivítala paní J. Vraspírová. Rodilá Češka paní Miluška v současné době žije ve 
Švýcarsku, mluví několika jazyky a pořádá kurzy. Během besedy nám sdělila své životní 
zkušenosti. Přednášku si přišli poslechnout i občané z okolních obcí, za což jim děkujeme. 

 
Beseda s paní Amiry Staiger v salónku na Skalce 
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Společná fotografie účastníků přednášky 
 

Návštěva v DPS  
 V lednu jsme společně s paní A. Flachovou a  
M. Lněničkou navštívili paní M. Chvojkovou v prosečském 
domě s pečovatelskou službou. Paní M. Chvojková byla jako 
vždy usměvavá a plná elánu. Tímto zdraví všechny známé 
z Lubné. Jsme moc rádi za toto milé setkání, těšíme se na 
další a přejeme paní M. Chvojkové hodně zdraví, pohody a 
spokojenosti v novém domově.  
 
 
 
 
 

Paní M. Chvojková, paní A. Flachová a M. Lněnička  
v DPS v Proseči 

 

Vážení občané, 
 touto cestou Vás zvu na Dětský karneval, který se uskuteční 18. března na Skalce, 
Velikonoční jarmark v Letním areálu v Lubné dne 1. dubna a Setkání seniorů 
Mikroregionu Desinka, na kterém se uvidíme 16. dubna na Skalce.  
 Do dalšího období Vám přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodně sluníčka a 
energie do Vašich srdcí.  

                       Josef Chadima, starosta obce 
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POČET OBYVATEL V LUBNÉ 
 

 K 1. 1. 2022 měla obec Lubná 952 obyvatel a k 31. 12. 2022 - 945 obyvatel. V roce 2022 
se narodilo 13 občánků, zemřelo 13 občanů, bylo přihlášeno 13 občanů, odhlásilo se jich 20.  
 V roce 2022 se narodili: Dominik Kuchta, Monika Zerzánová, Oliver Klusoň, Mikuláš Vraspír, 
Elin Horníčková, Mia Hápová, Matyáš Šimek, Patrik Krivák, Oliver Nunvář, Matteo Tauber, 
Agáta Chadimová, Tereza Flídrová, Tobiáš Mňuk. 
 V roce 2022 zemřeli: Zdeňka Pavlišová, Anna Kovářová, Věra Rotzerová, Marie Kučerová, 
Ivana Novotná, Josef Renza, Arnošt Brandner, Marta Vomáčková, Zdenka Jůzová, Jan Pavliš, 
Josef Doseděl, Karel Kovář, Jiřina Chadimová.                                                             
 Složení obyvatelstva:  

- děti do 15 let - 127 (73 chlapců a 54 dívek), z toho děti do 3 let - 48,  
počet dětí ve věku 15 - 18 let - 22 (11 chlapců a 11 dívek), 

- dospělí – 796 (401 mužů a 395 žen), 
- průměrný věk obyvatel – 42,97 roků.                                                                              OÚ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Projektový den - Recyklohraní 
 Ve středu 14. 12. 2022  se na druhém stupni konal projektový den na téma Recyklohraní.  
Žáci nejprve mapovali obec a sbírali podklady k pracovním listům. Šestá třída měřila 
donáškovou vzdálenost odpadů, sedmá a osmá třída zakreslovaly umístění kontejnerů  

do mapy. Žáci deváté třídy navštívili 
Obecní úřad v Lubné, kde se jich 
ujal pan starosta Josef Chadima. 
Ten jim vysvětlil plán obce, jak 
nakládá s odpady. Pak navštívili 
sběrné místo, kde se seznámili 
s provozem, otvírací dobou a 
rozmístěním odpadů.  
 Po venkovním pátrání se žáci 
přemístili do školy, kde  
ve skupinkách vyplňovali pracovní 
listy.  
 
Mapování v terénu – 6. třída 

 

Žáci hodnotí projektový den následovně:  
 Recyklohraní se mi velmi líbilo. Byli jsme na procházce v Lubné. Bavilo mě to. 
 Líbilo se mi to. Hezky jsme se prošli. Ukazovali jsme paní učitelce a Sebraňákům krásy 

Lubné.  
 Dalo mi to ponaučení, že třídit odpad je správná věc. 
 Bavilo mě, jak jsme do mapy zakreslovali, kde se nachází popelnice. 
 Líbilo se mi, že jsme pracovali ve skupinách. 

Mgr. Lenka Čermáková 
 
Co se děje ve školní družině  
Korále pro Kleopatru 
 Královna Kleopatra byla velká parádnice a měla zálibu v krásných šatech, špercích a 
ozdobách všeho druhu. 
 Aby děti ze školní družiny Kleopatře udělaly radost, rozhodly se, že jí navlečou krásné 
korále. Bude ale potřeba najít 44 kousků, které jsou zasypané v písečných dunách, navléct a 
až poté královně donést. Hledači byli úspěšní a svým darem udělali královně velkou radost. 
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Diskotéka 
 Půlka ledna, za oknem sviští vítr a všude kolem mokro 
a bláto. V takovém počasí se nikomu nechce ven. Ale tělo 
se protahovat musí. Takže ideální aktivitou je tanec. A 
když máte k dispozici velkou zásobu písniček, můžete si 
udělat třeba diskotéku, tak jak to udělaly děti ve družině.  
 
Hair studio 
 Je - libo culík, drdol, anglický cop nebo rasta copánky? 
Není problém. Navštivte naše vlasové studio a my Vaše 
přání rychle splníme. Účesy od našich malých kadeřnic 
budou slušet opravdu každému. 

     Petra Vetešníková, DiS. a 
Lenka Kunčíková 

 
 

 
 
 

Korále pro Kleopatru 

 
Plavecká výuka 2. a 5. třídy zahájena 

 Ve čtvrtek 5. 1. odstartovala 
plavecká výuka ve 2. a 5. třídě, 
která je organizovaná na krytém 
plaveckém bazénu v Poličce. 
Někteří žáci se v deseti 
dvojhodinových lekcích naučí 
základům plavání, jiní se zdokonalí 
ve svých plaveckých dovednostech, 
ale čas bude i na zábavné dovádění 
ve vodě.  

Mgr. Jindřich Novotný 
 
Plavecká výuka v poličském bazénu 

 
Prezidentské volby ve škole: výsledky I. kola 
 V pátek 13. ledna proběhly na naší škole prezidentské volby. Žáci „nanečisto“ volili 
budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky. Vybírali z těch, kteří na post hlavy 
státu kandidují ve skutečných volbách.  

 
Prezidentské volby ve škole 
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 Volby na škole probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: žáci sestavili volební 
komisi, připravili volební místnost s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích 
lístcích jméno vybraného kandidáta. Vše probíhalo pod vedením pedagoga.  
 Žáci si vyzkoušeli, jak to chodí ve volební místnosti. Někteří byli překvapeni, že u volební 
komise dostanou druhou obálku, se kterou musí jít za plentu, kde zaškrtávají svého kandidáta. 
U některých zapracovala mírná nervozita a volební obálku s kandidátem zapomínali hodit  
do urny. Na všechny nedostatky dohlížela volební komise složená z žáků 9. třídy – Jakub 
Bartoš, Filip Malý, Kateřina Johnová a Johana Šimková. 
 Platný hlas odevzdalo 79 žáků. Volební účast na naší škole byla velká 96,35 %. A jaké byly 
výsledky? Na prvním místě se umístil Petr Pavel s 39,2% hlasů a na druhém místě Andrej 
Babiš s 20,3% hlasů. Na třetím místě se umístila Danuše Nerudová, která získala  
14,0% hlasů.  
 Volby „nanečisto“ nebyly jen o samotném volebním aktu. Díky navazujícím aktivitám a 
debatám v hodinách občanské nauky se žáci seznámili se základními principy demokracie a 
volebním systémem ČR.  

         Mgr. Věra Kořínková 
Okresní kolo ve sportovním lezení v Poličce 
 V pátek 6. ledna 2023 se v Poličce konalo Okresní kolo ve sportovním lezení na umělé 
stěně, kterého se zúčastnily dvě žákyně 8. třídy. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – závod na 
rychlost a závod na obtížnost. Marie Motyčková obsadila 3. místo v závodě na rychlost a 
Daniela Malá krásné 2. místo v závodě na obtížnost. Děvčata si zaslouží velkou pochvalu o to 
více, že soutěžila v kategorii 8. a 9. tříd, tudíž i s děvčaty o rok staršími. Z této soutěže bohužel 
nebyl postup do krajského kola.  

Mgr. Zdeněk Přiklopil 
 Za výkres - knihu 
 Výkresy některých žáků 4. a 5. třídy vystihly zadané 
téma Pohlednice z cest a byly vystaveny v Městské 
knihovně v Litomyšli. Za odměnu dostala naše škola 
nové knížky, které nám obohatí žákovskou knihovnu. 

Mgr. Martina Jakoubková 
 

Žáci 4. a 5. třídy s novými knihami  
 

Kvasinky, řasy a sex (na ZŠ) 
 Ač je úvodní titulek asi šokující, je to tak. Kvasinky i 
řasy mají určitý vztah k sexu. Opomeneme-li (zvláštní 
slovo) vaginální kandidózy (o tom se ve výuce raději 
nezmiňuji), z řas se získává kromě agaru i karagen, který 
se využívá jako zahušťovadlo (zubní pasty, jogurty aj.) a 
lubrikant. A je to tu! 

 Nicméně tento příspěvek má pojednávat o tom, že jsme ve výuce opět použili nově 
zakoupené mikroskopy a zkoumali s žáky 6. třídy kvasinky z droždí a jednobuněčnou řasu, 
která vytváří nám známé zelené povlaky na kůře stromů a hornin a to zrněnku obecnou. Droždí 
je v podstatě lisovaná mouka s pivními kvasinkami. Pokud rozpustíme trochu droždí ve vlažné 
vodě, přidáme cukru a necháme cca 20 minut odstát, můžeme krásně vidět množící se 
jednobuněčné nižší houby – KVASINKY. Zadařilo se, nicméně pan učitel nechal odstát výše 
uvedený mix trochu delší dobu cca 1 hodinu, a tak se kvasinky namnožily trochu více – 
v mikroskopu se pak navzájem překrývaly, což nebylo optimální pro pozorování. Chybami se 
člověk učí! Následně jsme zkusili seškrábnout trochu zeleného povlaku z kůry borovice do 
kapky vody na podložním sklíčku a mrknout se na řasu. Tož se částečně také zadařilo, ale 
protože jsme v mikroskopech viděli i kousky seškrábnuté kůry a hlavně už nebylo tolik času, 
opět, chybami se člověk učí! Příště pozorování rozdělím na dvě vyučovací hodiny. 
 Doufám, že se praktická činnost žákům líbila a podnítila tím zájem o živou přírodu. Tož 
zase někdy příště.  

S pozdravem Mgr. Zdeněk Přiklopil mj. učitel Přírodopisu  
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Renesanční génius Leonardo da Vinci 
 V úterý 31. ledna zavítal mezi žáky naší školy vzácný host – Leonardo da Vinci. Se životem 
a prací tohoto významného všestranného renesančního umělce a vynálezce nás přijeli 

seznámit členové umělecké Agentury 
Pernštejni z Pardubic. Žáci se tak dozvěděli 
spoustu informací, zajímavostí a také 
okolností, za nichž vznikla známá malířská 
díla, jako např. portrét Mony Lisy či Poslední 
večeře. Součástí představení byla také 
interaktivní výstava maket Leonardových 
vynálezů – jízdního kola, samonosného mostu 
nebo vznášedla, předchůdce dnešního 
vrtulníku. Představení se všem velmi líbilo. 
Příjemné bylo i to, že vstupné žákům hradila 
rada rodičů jako odměnu za jejich pololetní 
vysvědčení.  

    Mgr. Leona Plešingerová 

Výklad o samonosném mostě 
 

Zimní kolo přírodovědné poznávačky v Litomyšli bylo úspěšné 
 V úterý 7. 2. přírodovědně založení žáci vyjeli do Litomyšle porovnat své znalosti  
s ostatními žáky škol v naší oblasti. A nevedeme si v té konkurenci vůbec špatně. Tomáš 
Kysilka v kategorii 5. tříd se umístil na 1. místě - velká gratulace! 
 Na žáky čekaly vycpané ukázky zimního ptactva, obilí, zimní stromy, a hlemýžď  
s okružákem a páskovkou. Žáci také využívají možnosti si po výkonu pohrát s hrami z klubu 
Střediska volného času, i venku na hřišti na prolézačkách. 

 

                                   Výsledky žáků v poznávání přírodnin – ZIMA 
 

2. třída 7. – 8. místo Michaela Lehocká 25 bodů 
3. třída 7. místo Marek Šíma 29 bodů 
 13. místo Josef Motyčka 23 bodů 
 14. – 15. místo Ludmila Křivková 22 bodů 
5. třída 1. místo Tomáš Kysilka 51 bodů 
7. třída 4. místo Eliška Jánová 47 bodů 
 15. místo Andrea Gašparíková 25 bodů 
8. třída 5. místo Marie Motyčková 56 bodů 

Mgr. Martina Jakoubková 
Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 
 Po tříleté covidové pauze se ve středu 8. února na druhém stupni naší školy konala 
konverzační soutěž v angličtině. Své síly si v ní poměřili 4 soutěžící: Adam Rejmon a Evelína 
Makovská z osmé třídy a dvojice žákyň deváté třídy – Kateřina Johnová a Valérie Šprojcarová. 
Jako obvykle měla soutěž dvě části: první byla poslechová, druhá konverzační. Letos si nejlépe 
vedla Valérie z 9. třídy, která po zásluze získala 31 bodů a obsadila tak první místo. O druhé a 
třetí místo se podělili se stejným počtem bodů (28) Adam s Katkou a špatně si nevedla ani 
Evelína, která skončila čtvrtá s 24 body. 
 Do okresního kola, které proběhne v březnu v Litomyšli, pojede naši školu reprezentovat 
Valérie Šprojcarová. 

         Mgr. Leona Plešingerová 
LVK 2023 (lyžařský výcvikový kurz) 
 V neděli 12. 2. po obědě jsme opět po roce vyrazili na 6 dní do Deštného v Orlických 
horách. Sněhové podmínky byly, vzhledem k proměnlivému počasí posledních let, naprosto 
ideální. Nově jsme bydleli v hotelu Orlice, kam jsme minulé roky chodili na stravování. Výuka 
probíhala ve třech družstvech rozdělených podle výkonnosti a úrovně lyžařských dovedností. 
To vedlo k zajištění efektivnějšího plnění cílů LVK pro všechny zúčastněné žáky. Hlavní cíl LVK 
– naučit žáky základním lyžařským dovednostem, resp. zdokonalit jejich již osvojenou techniku 
lyžování – byl splněn. Žáci si z pobytu odnesli také nové poznatky z oblasti teorie a historie 
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lyžování, které načerpali v rámci přednášek večerního programu. Doufám, že se „lyžák“ všem 
zúčastněným líbil a sjezdové lyžování zařadí do svých oblíbených sezónních aktivit. Zároveň 
děkuji zúčastněným instruktorům ( Mgr. Jindřich Novotný, Andrea Kopecká DiS.) za obětavý a 
trpělivý přístup při vedení družstev. 

Mgr. Zdeněk Přiklopil 

 
Lyžařský výcvik v Deštném v Orlických horách 

 
 

Projekt Domestos 
 Žáci I. stupně plní během celého roku úkoly projektu Domestos pro školy, který formou hry 
a objevování seznamuje žáky s nácvikem hygieny, udržování zdraví a čistého okolí. Naposledy 
jsme poznávali svoje sliznice v úkolu T jako tvoje zdraví. Díky tomu žáci 1. třídy vědí, kde mají 
sliznice, kterými vstupuje do těla nejvíce bacilů a bakterií, kde se tedy nemají dotýkat obličeje. 
Jindy hrají žáci pexeso, které si sami vytvořili s názvem Zlozvyky a Dobrozvyky. 

Mgr. Martina Jakoubková 

 
Projekt Domestos v 1. třídě 

 

 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 
 Jaro je čas, kdy se vše probouzí a rodí se nový život v přírodě. Probouzejí se stromy, keře 
a rostliny ze zimního spánku. Ptáci přilétají z teplých krajin. Jaro je pro zahrádkáře období 
výsevů a příprav na novou sezonu, která právě přichází.  

Bohatou úrodu v nové sezóně Vám přejí lubenští zahrádkáři  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce v mateřské škole 
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Najdeš pět rozdílů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 
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Karneval, recyklohraní a zimní sporty 
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                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
Ludmila Kopecká - 70 let                                                   Emilie Bartošová - 75 let 

 
 Marie Madejewská - 80 let                                                 Jana Herová - 75 let 

90 let Zdeňka Čermáková 75 let Emilie Bartošová 
   Jana Herová 

88 let Anna Kárská  Pavel Pups 
   Jan Vomáčka 

87 let  Marie Renzová   
  70 let Ludmila Kopecká 

86 let Marta Šteflová  Jiří Dřínovský 
   Jaroslav Kopecký 

84 let Marie Chvojková   
 Vladimír Machek 65 let Marta Taberyová 
    

83 let Jan Chadima 60 let Marie Mičková 
   Josef Boštík 

82 let Jan Čupr   
 Václav Kabrhel 55 let Pavel Vomáčka 
    

81 let Zdeněk Kopecký 50 let Pavel Vomočil 
   Petr Bednář 

80 let Marie Madejewská  Pavel Pakosta 
 Božena Nádvorníková  Radek Bartoš 
   Ilona Břeňová 
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Zdeňka Čermáková - 90 let                                               Jiří Dřínovský - 70 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel Pups - 75 let 

 
 V lednu jsme se naposledy rozloučili s panem Stanislavem Bartůškem a v únoru s panem 
Josefem Neumeisterem. 
 
 V prosinci narodil Tobiáš Mňuk. V lednu se narodila Ema Kalvodová, v březnu 
Daniela Kopecká. Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to 
nejlepší! 

 

      LUBENSKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 
 
 

 Už to zase jde. Je možné se setkávat a pořádat hromadné akce. Proto jsme na podzim 
založili spolek, o kterém jsme již delší dobu přemýšleli. Jmenuje se Lubenský okrašlovací 
spolek a je to jeden z 205 okrašlovacích spolků, které dnes u nás jsou. Nejbližší z nich působí 
od roku 2017 v Lezníku.  
 Tím ale úplně prvním byl spolek založený v Kutné Hoře již v roce 1861, krátce po konci 
Bachova absolutismu a ve stejném roce jako Sokol. Uvolněná atmosféra v monarchi spolkům 
přála, a tak těch okrašlovacích bylo za první republiky už více než 400. Tenkrát naši 
prapradědové chtěli vytvořit krajinu ryze českou, malebnou a odlišit ji od té Rakouskouherské, 
aby každý, kdo překročí hraniční hory při návratu ze světa, mohl říct „Zde domov můj“. Chtěli 
uchránit krajinný ráz s políčky, remízky, mezemi, rozcestníky, křížky a sochami svatých před 
nástupem průmyslu a strojního obdělávání půdy, které začalo tento krajinný ráz, známý  
z obrazů Julia Mařáka, Antonína Chitussiho, Josefa Mánesa či Antonína Slavíčka měnit. K 
ochraně domoviny, jak to nazývali, patřila výsadba stromů, alejí i celých parků, výstavba 
odpočinkových míst, laviček, naučných stezek a rozhleden. První rozhlednu na Andrlově 
Chlumu postavil Okrašlovací spolek z Ústí n. O. v roce 1905. Dále pak je zajímala ochrana 
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přírody a drobných kulturních a historických památek, odhalování památníků, pamětních desek, 
jakož i organizování života spolkového. 

 
Pravidelné školení s Krajskými koordinátory             Starosta obce nám ukázal místa, která jsou za větších  
projektu Model Živá krajina    dešťů problematická 
 
 Svoje myšlenky a ideály prosadily spolky až do školních osnov obecných a měšťanských 
škol, jak se můžeme dočíst ve školním řádu z roku 1937: „Škola má podporovat snahy o 
zkrášlení domova, včetně podpory samotných okrašlovacích spolků a vkusnější úpravy 
domácností i veřejných míst.“ Svaz okrašlovací a ochranný vydával vlastní časopis Krása 
našeho domova, který od roku 2001 opět vychází.  
 Z činností, které tehdy spolky organizovaly a propagovaly, se nám do dnešní doby 
zachovaly truhlíky s živými květinami umístěné na veřejných prostranstvích, náměstích a 
budovách. Z tohoto počinu a ze soutěží o nejhezčí truhlík či předzahrádku vznikly později 
zahradnické a floristické výstavy. Lidé se naučili vyvěšovat ptačí budky. Dodnes fungují 
vyhlídková a odpočinková místa, lavičky a naučné stezky. Okrašlovací spolky vysadily většinu 
dnes staletých stromů.  
 Zvolili jsme toto tradiční jméno a rádi bychom na myšlenky i činnost Okrašlovacích spolků 
navázali. Pokud vás zajímají témata ochrany přírody a životního prostředí, historie, lidové 
architektury a činnosti s tím spojené, rádi vás uvidíme na našich akcích a rádi vás uvítáme v 
našem spolku. 
 Možná nás v těchto jarních měsících uvidíte běhat po polích v okolí Lubné s mobilním 
telefonem v ruce. Zapojili jsme se do sběru dat projektu „Model Živá krajina“, který se v roce 
2019 dostal mezi šest nejlepších řešení pro adaptaci krajiny na změny klimatu na světě, ve 
Stockholm Water Prize, známé jako „vodní Nobelovka.“ Chceme pro Lubnou to nejlepší řešení. 
Jsme totiž na evropském rozvodí a máme jen tu vodu, kterou si na našem katastru zadržíme.  
 O tom proč a jak ale zase někdy jindy.  

Michal Lehocký 
 

     NEJSTARŠÍ PÍSEMNÁ OBECNÍ PAMÁTKA 
 
 
 

 Patrně nejstarší obecní písemnou památkou Lubné je Rychtářská kniha uložená dnes 
v Okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli ve fondu archiv obce Lubná pod signaturou 
kn. 1. Kniha má 91 listů. Jejím zakladatelem byl pravděpodobně Šimon Zindulka (1666-1735), 
od roku 1694 sedlák v čp. 16. a již od roku 1695 volený rychtář. V roce 1713 za jeho rychtářství 
přijela do Lubné komise z Prahy. Měřila pole pro berní účely a toto měření se stalo základem 
pozdějšího Prvního tereziánského katastru. Jako rychtář byl Šimon Zindulka této komisi k ruce. 
Do své knihy si zaznamenal jména hospodářů z posledního berního měření v roce 1675, jména 
aktuálních hospodářů, polohu a výměru jejich polí. 
 V letech 1748-1757 probíhaly práce na Druhém tereziánském katastru a pravděpodobně 
tehdy byl do knihy doplněn nedatovaný osevní výkaz. Nelze vyloučit, že se tak stalo až  
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za rychtáře a sedláka v č.138 Václava Vopařila (1707-1776). Rychtářský úřad převzal v roce 
1755 po nebožtíku Mikuláši Jirušovi (1684-1755), ale již před tím zastával funkci obecního 
konšela. Zápisy z jeho rukou počínají 29. 5. 1754, ale řada z nich je retrospektivních, tj. je 
pravděpodobné, že i první zápis z roku 1754 zapsal Václav Vopařil až po svém zvolení 
rychtářem z kraje roku 1755. Václav Vopařil byl rychtářem v letech 1755-1765, kdy jej v úřadu 
nahradil syn Mikuláše Jiruše Pavel. Václav Vopařil učinil do knihy 32 poznamenání mezi něž, 
pravděpodobně v červnu 1763, vepsal i šest retrospektivních zápisů z let 1726-1758.  
Do rychtářské knihy dělal zápisy ze své rychtářské agendy, která nebyla zapsána jinde. 
Nezabýval se zde tedy např. převody gruntů, které byly zapisovány do zámeckých knih, ani 
zločiny, které nespadaly do jeho kompetence a rozhodoval je soud v Litomyšli. Jednalo se tedy 
víceméně o drobou agendu řešící zejména různé sousedské neshody, narovnání dříve 
dohodnutých výminků, pronájmy polí či obecnice a drobné prodeje luk nebo zahrad ležících  
na obecních pozemcích. Mezi nejzajímavější patří zápis z 20. 3. 1757, kdy se řešilo podezření 
Jana Jílka (chalupníka v č.157) na škody způsobené čárami od manželky Jakuba Sedláka 
(chalupníka v č.156). Jan Jílek však nebyl schopen své podezření před právem lubenským 
dokázat. Sousedský spor se zřejmě vystupňoval z obou stran, a tak rychtář rozhodl, že kdyby 
jeden nebo druhý tomu druhému něco vyčítal, nebo jej mezi lidmi pomlouval, měl zaplatit 
pokutu  
5 kop míšeňských grošů k záduší v Sebranicích a stejnou částku obci. Nejednalo se vůbec o 
malou částku. Pro srovnání cena chalupy Jakuba Sedláka byla 20 kop míšeňských grošů a 
cena chalupy Jana Jílka 30 kop. Čtenářsky zajímavý je i zápis z 22. 6. 1760, kdy se řešily 
pomluvy Jana Zavorala. Ten tvrdil, že Mariana, dcera vdovy Bednářky, když sloužila u Jakuba 
Simona, jezdila nahá na svini. Toto tvrzení se však nepovedlo prokázat, a tak bylo rychtářem 
nařízeno, že kdo bude tuto pomluvu šířit, zaplatí pokutu 1 kopu míšeňských grošů k záduší 
v Sebranicích a ½ kopy obci. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V roce 1765 se ujal rychtářského úřadu Pavel Jiruše (1729-1800) a pokračoval v zápisech 
Václava Vopařila. Do roku 1784, kdy pro změnu převzal rychtářský úřad syn Václava Vopařila 
Jan, zapsal Pavel Jiruše do knihy okolo 21 zápisů. Jestliže Václav Vopařil zapsal průměrně tři 
zápisy za rok, Pavel Jiruše byl v tomto směru mnohem méně aktivní a vystačil si průměrně 
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s jedním zápisem za rok. Tematicky se však zápisy neliší – půjčky peněz, pronájmy obecnice, 
narovnání mezi výminkáři a bratry. Výjimku tvoří tři zápisy svatebních smluv, které jinak patřily 
do zámeckých knih. K nejzajímavějším zápisům z této doby patří zápis z 24. 2. 1771, kdy bylo 
uzavřeno narovnání mezi Františkem Simonem (sedlákem z č. 29) a Františkem Pavlišem 
(chalupníkem z č. 153). František Simon pronajal Františku Pavlišovi krávu. Ten ji ale musel 
zabít a peníze získané z prodeje porážky použil. Cena krávy byla vyčíslena na 10 zlatých 
rýnských, které tak zůstal František Pavliš dlužit Františku Simonovi. Vzhledem však k tomu, že 
na jejich splacení neměl, domluvili se proto, že dokud mu je nesplatí, nebo nevrátí krávu o 
stejné ceně, bude každoročně sít zdarma Františku Simonovi dva věrtele jařin. Neznámo, kdy 
byl pak zápis škrtnut s tím, že vše bylo zaplaceno. Samotný František Pavliš zaměstnával 
rychtáře poměrně často. V rychtářské knize má hned čtyři zápisy. První je z 10. 6. 1761, kdy 
Václav Flídr půjčil Františku Pavlišovi 22 kop míšeňských grošů výměnou za užívání kusu 
obecnice. Peníze byly vráceny a užívání obecnice skončeno 26. 12. 1772, kdy si František 
Pavliš půjčil 32 zlatých rýnských od Václava Zavorala a obecnici o výměře 9 sáhů pro změnu 
pronajal Václavu Zavoralovi. Dalších 32 zlatých rýnských si pak František Pavliš půjčil  
21. 12. 1774 od Mariany Nechvilové, taktéž výměnou za užívání 9 sáhů obecnice. 
 V letech 1784-1794 byl rychtářem v Lubné Jan Vopařil (1743-1817). V této době přibylo 
v knize dalších 7 zápisů. Charakter zápisů se v zásadě nemění, přibývají však obecní povolení. 
První povolovací zápis se v knize objevuje již roku 1782 za Pavla Jiruše. Bylo jím povolení 
Františku Flídrovi z č. 163 k zahrazení stezky vedoucí okolo jeho stodoly přes sad ke kostelu. 
3. 6. 1790 obec povolila Mikuláši Flídrovi z č. 150 zahradit kus obecnice neb bělidla 
k budoucímu gruntu jako zahrádku. V roce 1794 pak byla Martinu Krejčímu z č. 102 povolena 
výstavba kamenného plotu. Patrně poslední zápis Jana Vopařila byl retrospektivní  
k 20. 5. 1756, kdy obec povolila jeho otci Václavu Vopařilovi z č.138 a Václavu Navrátilovi 
z č.137 společné užívání rybníčků a Janu Vopařilovi a Pavlu Boštíkovi užívání vrb. Zápis byl 
v tomto ohledu matoucí, neboť Pavel Boštík byl sedlákem v č. 137 až po Václavu Nárožném  
od roku 1760, tj. následně i v době, kdy byl zápis do knihy skutečně učiněn. 
 V letech 1794-1798 byl rychtářem v Lubné sedlák z č.125 Jan Boštík (1751-1824). Za jeho 
úřadování přibyly v knize jen tři zápisy řešící sousedské při. V letech 1798-1809 byl rychtářem 
Josef Rensa (1755-1820), sedlák z č.160, který přispěl dvěma zápisy. Jeho první zápis  
z 29. 5. 1804 se týkal poznamenání mezníků na drahách mezi roli Mikuláše Flídra a Jana 
Zavorala. Druhý zápis z 14. 3. 1808 je zajímavější. Zmiňuje v obci velkou vodu, která tehdy 
způsobila velké škody. Obec tehdy přikázala těm, kteří neměli vodoteče, jejich zřízení. Tak 
měla být voda do budoucna usměrněna. 
 Posledními, kteří do rychtářské knihy psali, byl Josef Šimek (1779-1826) a František Boštík 
(1776-1820). Josef Šimek, sedlák z č. 161, se ujal rychtářského úřadu v roce 1809. Střídavě se 
v úřadu udržel až do roku 1825. Pro obec by pracoval i déle, ale ve 46 letech jej 13. 4. 1826 
trefil šlak. V letech 1813, 1814 a 1816 byl rychtářem František Boštík, sedlák z č. 59 a v letech 
1822 a 1823 se v rychtářském úřadu objevuje poslední rychtář v Lubné František Rensa  
(1802-1864), sedlák z č. 17. Ten však již do rychtářské knihy nezapisoval. Poslední zápis učinil 
Josef Šimek 25. 7. 1824. Jednalo se o retrospektivní zápis k roku 1695, kdy Matěj Horák povolil 
Janu Boštíkovi, zakladateli selského mlýna v Lubné, udělat přes svůj sad strouhu. Za to mu měl 
Jan Boštík dělat zdarma dříví. Tato povinnost pak přecházela na každého nového mlynáře a 
v roce 1824 se stala již přežilou. 
 Rychtářská kniha Lubné je vzácná nejen zápisy vztahujícími se k běžnému životu zejména 
v průběhu 18. století, ale také tím, že se jedná o výjimečnou písemnou památku z dob 
vrchnostenské správy. Takových se mnoho nejen nedochovalo, ale ani nevzniklo. 

 

pro Lubenský zpravodaj napsal Radek Zdvořilý, http://zdvorily.wz.cz  
 

 POZDRAVY Z NEMOCNICE 
 
 Na přelomu roku si lidé přejí štěstí a spokojenost a především zdraví. Jako zdravý člověk 
tato přání bez emocí přijímáte a dále o nich nepřemýšlíte. Když je člověk zdravý, má hodně 
přání, a nemocný má jenom jedno. 
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 Když jsem 3. ledna 2023 dorazil do nemocnice na 
nadcházející operaci kýly, můj postoj ke zdraví se 
zásadně změnil. Viděl jsem mnoho trpících lidí s mnohem 
horšími nemocemi, sám jsem se své operace bál, protože 
při té poslední jsem utrpěl zástavu srdce. Půjde všechno 
dobře, polepším se a můžu zase cestovat? Mnohá přání 
jsem bleskově obdržel od mnoha přátel a příbuzných z 
Rakouska a České republiky, zejména z Lubné. 
 Dali mi důvěru a podporu před i po operaci, která 
naštěstí dopadla dobře. Zejména v nemocnici jsem cítil, 
jak je důležité mít mnoho přátel, kteří při vás stojí a 
láskyplnými přáními vám dodávají sílu a naději. Tolik 
děkuji mým přátelům v Lubné a Sebranicích, těším se 
zase na viděnou. 

Váš Hans Schmauz 
 

Pozdrav H. Schmauze z nemocnice 
 
Milý Hansi,  
 děkujeme za pozdrav. Myslíme na Tebe, přejeme brzké uzdravení a těšíme se na 
setkání v Lubné. 

Josef Chadima 
 

       NÁRODOPISNÉ OBLASTI - HANÁ  
 
 

Pokračování z minulého čísla Lubenského zpravodaje. 
 V tomto článku budeme ještě pokračovat v návštěvě Olomouce. Dominikánský klášter 
s kostelem Panny Marie a sv. Bernardina Sienského byl postaven v polovině 15. století. 
Terezská brána (postavena 1752) dostala své jméno na počest Marie Terezie, která navštívila 
město v roce 1754. Muzeum umění má ve svých sbírkách na 60 tisíc předmětů včetně části 
Obrazárny olomouckých biskupů, v níž je vytaveno překrásné italské malířství 14. až 18. století. 
Klášter Hradisko založil olomoucký kníže Ota I. v roce 1078 jako benediktinský klášter. Po 
třicetileté válce byl v roce 1661 vstavěn nový kostel Panny Marie, který byl v budoucnu barokně 
upraven podle projektu brilantního stavitele G. P. Tencally. V druhé barokní etapě byla 
postavena prelatura a kostel sv. Štěpána podle projektu D. Martinelliho. Kašny, které jsou 
neodmyslitelnou součástí města, byly v roce 1989 doplněny sedmou, Ariónovou kašnou. 
Kousek od Olomouce leží věhlasné poutní místo Svatý Kopeček. Poutní tradice se rozvíjela  
od původního kostelíka, zničeného v roce 1643 Švédy, ale brzy obnoveného. Později bylo 
započato se stavbou komplexu kláštera premonstrátů, kde je dominantním objektem nádherný 
dvouvěžový poutní chrám Navštívení Panny Marie, navržený věhlasným G. P. Tencallou. Tento 
zcela jedinečný chrám patří k vrcholným barokním dílům na Moravě. Dnešní podoba chrámu je 
z roku 1736. Hlavní portál se 14 sochami je od J. Winterhaldera. Na interiérech pracovali přední 
sochaři a malíři jako B. Fontana, J. K. Handtke, J. A. Heinz a P. Trőger. Dalšími sakrálními 
objekty jsou mariánská kaple na nádvoří a barokní sochy sv. Norberta a sv. Jana 
Nepomuckého. Na hřbitově stojí barokní kaple sv. Barbory. Na pobyty J. Wolkera upozorňuje 
pamětní deska. Svatý Kopeček je rodištěm K. Svolinského. Velmi rád vycházím vstříc čtenářům 
Lubenského zpravodaje, kteří mě požádali o podrobný popis sloupu Nejsvětější Trojice. 
 Iniciátorem, autorem a mecenášem (plátcem) byl architekt Václav Render. Monumentální 
stavbu zahájil roku 1716 stačil však vystavět jen první podlaží s vnitřní kaplí. Sloup se šesti 
apoštoly a také interiér kaple je dílem olomouckého sochaře Filipa Sattlera. Render odkázal 
svůj majetek na dokončení stavby. Po jeho smrti práci převzal F. Thoneck, pak J. V. Rokycký a 
nakonec Jan Ignác Rokycký. Dokonalou sochařskou výzdobu provedl Ondřej Zahner, který 
vytvořil 21 soch v nadživotní velikosti. Sloup Nejsvětější Trojice byl slavnostně posvěcen v roce 
1754. Je vysoký 35 metrů (o dva metry vyšší než sebranický kostel), tvoří jej 45 kamenných 
soch, reliéfů a sedm postav z tepané pozlacené mědi. Ve spodních podlažích jsou to sochy  
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sv. Václava, sv. Mořice, Antonína Padvánského, Jana Kapistrána a sv. Floriána. Na reliéfech je 
šest apoštolů – Tomáš, Jan, Petr, Pavel, Ondřej a Jakub. Ve druhém podlaží jsou to sv. Cyril a 
Metoděj provázení čtyřmi mučedníky, dále sv. Vojtěch a sv. Blažej. Reliéfy zobrazují apoštoly 
Filipa, Matouše, Šimona, Judu, Tadeáše, Jakuba a Bartoloměje. Ve třetím podlaží zpodobuje 
šest soch – sv. Annu a sv. Jáchyma (rodiče Panny Marie), sv. Josefa (pěstouna Ježíše Krista), 
sv. Jana Křtitele, sv. Jeronýma a sv. Vavřince. Na nejvyšším místě je pozlacené sousoší Boha 
Otce, Ježíše Krista s křížem a holubice v zářivém slunci symbolizující Ducha svatého. Pod 
nejsvětější trojicí je umístěn archanděl Michal s mečem a štítem. Asi ve třetině stoupá vhůru 
skupina Nanebevzetí Panny Marie, kterou na oblacích vynáší dvojice andělů. Sloup Nejsvětější 
Trojice, jedno z nejkrásnějších sousoší svého druhu vůbec, tvoří se šesti barokními kašnami 
(Caesarovou, Herkulovou, Neptunovou, Jupiterovou a Tritonů) a mariánským sloupem 
jedinečně dochovaný soubor, který je mimořádnou památkou nejen evropského, ale i 
světového významu. S naprostou jistotou patří do elitní společnosti památek UNESCO.  
 Pokračování v příštím čísle Lubenského zpravodaje. 

Josef Trojtler 

 
 

Dominikánský klášter 
Poutní místo Svatý kopeček 

 
 
 
 
 

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI LUBNÁ 
 
Datum              Akce                                                                        Pořadatel 

 
 18. 3.  Karneval s klaunem Hopsalínem - Skalka TJ Sokol Lubná 
 1. 4. Velikonoční jarmark - letní areál Kulturní komise obce Lubná 
   1. 4.  Aprílová zábava sál Skalka  Michal Mrlina a spol. 
  hraje DREAMS OF ROCK 
 16. 4.  Setkání seniorů – Skalka Mikroregion Desinka 
  28. 4. - 29.4. Turnaj Dona Boska (muži) - Skalka TJ Sokol Lubná 
   7. 5. Den matek – oslava v kině Obec Lubná 
 17. 6.  Výlet Český kras – Karlštejn TJ Sokol Lubná 
   5. 7. Lubenská křídlovka 2023 – letní areál Lubenská šťopička 
 22. 7.  Pouťová zábava – letní areál SDH Lubná 
 23. 9. Lubenská šťopička – Skalka Lubenská šťopička  
  7.10. LUBENSKÁ DESÍTKA CROSS - letní areál TJ Sokol Lubná 
13. 10. Lampiónový průvod Obec Lubná 
 28.11. Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem v kině Obec Lubná 
 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu před OÚ Obec Lubná 
 9. 12. Vánoční výstava – Skalka Kulturní komise obce Lubná 
31. 12. Silvestrovský ohňostroj před OÚ Obec Lubná 
 

                                                                                   Eva Chadimová 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 NA POLIČSKU 

OBEC VÝTĚŽEK 2020 VÝTĚŽEK 2021 VÝTĚŽEK 2022 VÝTĚŽEK 2023 

Borová 42 384,00 Kč 36 269,00 Kč 19 803,00 Kč 59 593,00 Kč 

Bystré 58 429,00 Kč 54 710,00 Kč 74 357,00 Kč 75 698,00 Kč 

Hartmanice 17 200,00 Kč 14 058,00 Kč 18 539,00 Kč 23 205,00 Kč 

Jedlová 29 217,00 Kč 20 358,00 Kč 15 000,00 Kč 32 922,00 Kč 

Kamenec 21 801,00 Kč 15 481,00 Kč 13 976,00 Kč 27 819,00 Kč 

Korouhev 37 785,00 Kč 23 190,00 Kč 21 381,00 Kč 44 851,00 Kč 

Květná 13 737,00 Kč 9 247,00 Kč 15 934,00 Kč 13 785,00 Kč 

Lubná 42 155,00 Kč 24 434,00 Kč 22 674,00 Kč 51 789,00 Kč 

Nedvězí 13 955,00 Kč 11 868,00 Kč 15 530,00 Kč 18 512,00 Kč 

Oldřiš 28 231,00 Kč 8 680,00 Kč 32 604,00 Kč 35 344,00 Kč 

Polička 280 137,00 Kč 175 055,00 Kč 188 584,00 Kč 347 110,00 Kč 

Pomezí 25 830,00 Kč 17 303,00 Kč 10 182,00 Kč 42 528,00 Kč 

Pustá Kamenice 11 608,00 Kč 11 375,00 Kč 17 606,00 Kč 16 171,00 Kč 

Pustá Rybná 16 380,00 Kč 9 569,00 Kč 4 306,00 Kč 23 075,00 Kč 

Rohozná 3 348,00 Kč 4 413,00 Kč 5 246,00 Kč 17 326,00 Kč 

Sádek 40 243,00 Kč 33 956,00 Kč 52 739,00 Kč 49 528,00 Kč 

Sebranice 53 407,00 Kč 47 597,00 Kč 64 052,00 Kč 74 557,00 Kč 

Stašov 10 496,00 Kč 5 158,00 Kč 12 923,00 Kč 10 975,00 Kč 

Svojanov 16 123,00 Kč 15 837,00 Kč 18 620,00 Kč 22 170,00 Kč 

Široký Důl 16 386,00 Kč 16 500,00 Kč 13 530,00 Kč 22 930,00 Kč 

Telecí 22 112,00 Kč 9 989,00 Kč 25 455,00 Kč 24 087,00 Kč 

Trpín 28 828,00 Kč 32 924,00 Kč 39 290,00 Kč 42 240,00 Kč 

Vítějeves 9 275,00 Kč 5 136,00 Kč 13 486,00 Kč 12 482,00 Kč 

ONLINE POKLADNIČKA 
  6 400,00 Kč 10 450,00 Kč 

BEZHOTOVOSTNÍ DARY 
  59 350,00 Kč 1 000,00 Kč 

CELKEM 886 177,00 Kč 647 608,00 Kč 837 392,00 Kč 1 158 686,00 Kč 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KOLEDNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM SBÍRKY 
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TJ SOKOL LUBNÁ POŘÁDÁ ZÁJEZD 

ČESKÝ KRAS 
 SVATÝ JAN POD SKALOU / VELKÁ 

AMERIKA / KARLŠTEJN 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program:  
1. pro turisty: celá trasa 17 km – Svatý Jan pod Skalou – vyhlídka, Svatojánský 
okruh, po naučné stezce, Solvayovy lomy, zpět na červenou, jeskyně Arnika, 
Propadlé vody, Boubová, Bubovické vodopády, Kubrychtova bouda, Karlova 
studánka, Dub sedmi bratří, odbočka po žluté na Velkou Ameriku a zpět,dále po 
červené Karlštejn  
 

2. pro méně zdatné: 10 km – Stejná trasa jako 1. trasa bez Velké Ameriky  
 
3. pro odpočinkové turisty: 5 km – následně výstup z autobusu u Velké Ameriky, 
po žluté Dub sedmi bratří, Karlštejn  
 

Odjezd domů z Karlštejna mezi 17. a 18. hodinou.  
 
Datum: 17. 6. 2023, odjezd: 5:30 hod od zastávky „Točka“ a následně ze všech 
autobusových zastávek po Lubné. 
 
Cena pro členy: 200 Kč, děti do 10 let 100 Kč, ostatní 300 Kč. Platba předem při 
přihlašování.  
 

-------Zájemci, hlaste se do konce dubna 2023 u Lukáše Chadimi, 731444274------ 
 

        TJ SOKOL LUBNÁ  INFORMUJE 
 
-  všem dětem (členům TJ) do 18 let bude v roce 2023 zaplacena 1 návštěva fyzioterapeuta  
 v hodnotě 400 Kč - doklad musí být nejlépe vystaven na jméno dítěte. 
-  možnost zapůjčení party stanu 6x3 m, nebo 3x3 m - členové 300 Kč, ostatní 500 Kč.  
- velký stávající party stan k zapůjčení pro členy za 500 Kč pro ostatní za 700 Kč.  
-  volný termín na půjčení 1 paddleboardu je od 1.7. - 7.7. a volný termín na oba paddlebordy 

je ještě posledních 14 dní v červenci a prvních 14 dní v srpnu. Ceny stejné jako v roce 
2022. 

Lukáš Chadima 
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POZVÁNKA NA TÁBOR – MAFIE,  
ANEB PROHIBIČNÍ 20. LÉTA V AMERICE 

 

 Volnočasový spolek Barnabáš opět pořádá pobytový tábor na Maděře. Stejně jako loni se 
tak stane ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička a od řeckých bájí a bohů se přesuneme 
do 20. let minulého století, kdy byla v Americe v platnosti absolutní prohibice. V našem případě 
ovšem půjde o prohibici na sladkosti. Protože však máme cukrovinky  rádi, přidáme se k tajné 
skupině, která cukrovinky pašuje a snaží se o zrušení zákazu. V kulisách krásné přírody  
se dozvíme něco z historie, seznámíme se s nejznámějšími esy podsvětí, vyzkoušíme si 
výrobu některých dobrot a pokusíme se sestrojit bombu. Program bude jako již tradičně 
založen na pohybových hrách na čerstvém vzduchu. Chybět nebudou ani tradiční táboráky, 
diskotéka, noční hry a celodenní výlet. Děti budou mít možnost plnit různé dovednostní výzvy a 
díky tomu se posouvat v hierarchii a získávat vyšší postavení, s čímž se budou pojit různé 
výhody. Mimo svůj osobní rozvoj se děti budou učit pracovat v týmech a objevovat jedinečné 
schopnosti každého z nich a využívat je při týmových hrách. 

   KDY: od 16.7. do 23.7.2023 
   KDE: Skautská základna střediska Tilia Polička (Telecí 136, 572 01 Polička) 
   CENA: 4300 Kč 
   PRO děti od 6 do 15 let 
   UBYTOVÁNÍ: Stany s podstavou 
   Více informací a přihlášky na: https://www.spolek-barnabas.cz/. 
 Jsme rádi, že se k nám děti rády vrací a budeme se ze všech sil snažit, aby tomu tak bylo i 
nadále. 
Jiří Paulíček a tým Barnabáš, spolek-barnabas.cz, tabor@spolek-barnabas.cz, tel.739 871 751 

 
 

Zubní pohotovost v roce 2023 - soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00 hodin 
 

18. - 19. 3. MUDr. Sejkorová Polička, Husova 25 606 202 501 
25. - 26. 3. MDDr. Stavělová Polička, 1. máje 607 461 724 423 

1. - 2. 4. MUDr. Ševčík Polička, 1. máje 607 461 724 423 
7. 4. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

8. - 9. 4. MDDr. Švecová Polička, Smetanova 55 461 724 635 
10. 4. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 

15. - 16. 4. MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 
22. - 23. 4. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
29. - 30. 4. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 

1. 5. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
6. - 7. 5. MUDr., MBA Feltlová Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

8. 5. MDDr. Janoušková Polička, Smetanova 55 731 262 633 
13. - 14. 5. MDDr. Janypka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 
20. - 21. 5. MDDr. Kašpar  Polička, Růžová 195 775 724 524 
27. - 28. 5. MUDr. Kašparová Polička, Růžová 195 775 724 524 

3. - 4. 6. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
10. - 11. 6. MUDr. Kőssler Polička, Haškova 445 461 724 369 
17. - 18. 6. MUDr. Králová Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
24. - 25. 6. MUDr. Krpčiar Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

 
 
 
 
 

 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2023 

pátek: 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. a 30. 6. 
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