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Je to až k neuvěření, jak ten čas letí. Možná se vám zdá, že tento povzdech říkáme 
neustále, ale považte - není to tak dávno, kdy jsme se hřáli paprsky letního sluníčka a nyní již 
jsme zapálili druhou adventní svíci. I matka příroda chystá se k zimnímu spánku a vše v ní se 
zpomalí, aby šetřilo sil do příštího jara. Ne však toliko homo sapiens čili člověk moudrý. Někteří 
jedinci tohoto druhu naopak vystupňují svou aktivitu na nejvyšší obrátky. Stačí nahlédnouti do 
kteréhokoliv nákupního centra, jež jimi přímo kypí. Co na tom, že kapsa jaksi nedovoluje pořídit 
onen vysněný dárek, je tu přece ta báječná vymoženost zvaná půjčka, aniž se domýšlí 
důsledky. Jiní zase dokolečka řeší kdo, proč a jak rozděluje společnost, podepisuje petice a 
protipetice a burcuje občany k tomu či onomu. V sobotu jsem navštívil skanzen Vysočina na 
Veselém Kopci a jaký to kontrast proti téhle dnešní upachtěnosti.  I z té nejchudší chaloupky na 
mě dýchlo teplo, a to nejen z rozpálených kamínek, a zavála vůně klidu, sounáležitosti a 
skromnosti. Člověk, ovšem chce-li, si uvědomí, jak málo tenkrát stačilo k spokojenosti. Myslím, 
že bychom si špetku té pokory a skromnosti našich předků měli přenést do té naší uhoněné 
doby a v čase předvánočním dvojnásob.

Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář

            Zubní pohotovost 2016/2017 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)

24.12. MUDr. Kőssler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369
25.12. MUDr. Kősslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369
26.12. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
27.12. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670
28.12. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
29.12. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402
30.12. MDDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
31.12. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635

1.1. MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633
7. - 8. 1. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501

14. - 15. 1. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423
21. - 22. 1. MDDr. Stavělová Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423
28. - 29. 1. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663

4. - 5. 2. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402
11. - 12. 2. MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827
18. - 19. 2. MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987
25. - 26. 2. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987

            Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků

Úterý 27. 12. 2016 Sebranice   8.00 – 10.00
Středa 28. 12. 2016 Lubná 11.00 – 13.00
Čtvrtek 29. 12. 2016 Sebranice   8.00 – 10.00
Pátek 30. 12. 2016 Lubná 11.00 – 13.00

Ordinační doba - MUDr. Mareš

Úterý 27. 12. 2016 Sebranice   8.00 – 10.00
Středa 28. 12. 2016 DOVOLENÁ
Čtvrtek 29. 12. 2016 DOVOLENÁ
Pátek 30. 12. 2016 Sebranice 8.00 – 10.00

      Prodejna Jednoty v horní části obce bude otevřena od 2. 1. 2017
pondělí, čtvrtek 6:30-11:30
úterý, středa, pátek 6:30-11:00, 14:00-17:00
sobota 7:30-10:00

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  23. 12., 6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 4. 8. 2016
RO schvaluje:
 Pronájem bytu v DPS pro J. Herovou od 1. 4. 2016 a pro P. Češku od 1. 9. 2016. 
 Plnění rozpočtu k 30. 6. 2016 v příjmových a výdajových položkách.
 Ukončení nájemní smlouvy pro J. Kadidlovou v DPS k 31. 7. 2016.
 Cenovou nabídku na elektrické ovládání oken v sále na Skalce.
 Aktualizaci mapy Kraje Smetany a Martinů pro umístění před OÚ.
 Revizi elektrického zařízení, hromosvodů a spotřebičů pro budovy a majetek obce na 

základě kontrolní dohlídky BOZP a PO. 
 Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu Fitness.
 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč na náklady spojené s pořízením praporu a 

na slavnostní žehnání praporu pro Okresní sdružení hasičů Svitavy.
 Likvidaci škodné události – rozbité okno u osobního automobilu při sečení trávy.
 Záměr na odkoupení pozemku p. č. 977/1 v k. ú. Lubná u Poličky o výměře 2 830 m2.
 Cenovou nabídku firmy Geodeta Litomyšl na zaměření skutečné polohy kanalizace a 

vyhotovení dokumentace v obci s termínem vyhotovení do 30. 9. 2016.
 Posunutí autobusové zastávky u Pálenice.
 Smlouvu o výpůjčce radiostanice s HZS Pardubického kraje.
 Nákup daru pro P. Vojtěcha Glogara, který po deseti letech působení v Sebranicích odešel

do farnosti v Pardubicích. 
RO zamítá:
 Manipulaci se sochou sv. Trojice z důvodu poškození.

RO bere na vědomí:
 Pohledávky po splatnosti k 15. 7. 2016 a pověřuje místostarostu a starostu obce jednáním 

s dlužníky.
 Kolaudační souhlas MěÚ Litomyšl k užívání části stavby Lesní cesty Na Podhůru, 

Vávrovka, Zrnětín Lubná.
 Podmínky účinnosti smluv a jejich uveřejňování v registru smluv. 
 Změnu zákona č. 184/2016 o ochraně zemědělského půdního fondu.
 Informace od firmy VODA CZ, s.r.o., Česká Skalice o čističkách odpadních vod.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 6. 9. 2016
RO schvaluje:
 Plnění rozpočtu k 31. 8. 2016 v příjmových a výdajových položkách.
 Ukončení nájemní smlouvy pro M. Pirkla v DPS k 7. 9. 2016.
 Pronájem bytu v DPS pro A. Kárskou od 1. 10. 2016. 
 Objednávku na pronájem litomyšlského bazénu v termínech – 27. 10. 2016, 25. 11. 2016, 

16. 12. 2016, 27. 1. 2017, 17. 2. 2017 a 17. 3. 2017 od 19.00 do 20.30 hodin.
 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci POV 

v roce 2017 na výstavbu místní komunikace v horní části obce. 
 Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV pro rok 2017 v rámci Mikroregionu Desinka na 

úpravu prostranství před garážemi ČSAD.
 Smlouvu o umístění a provedení stavby, souhlas spoluvlastníka sousedního pozemku pro 

stavbu rodinného domu J. Chromého, včetně napojení inženýrských sítí a komunikace.
 Smlouvu o umístění a provedení stavby, souhlas spoluvlastníka sousedního pozemku, 

umístění stavby v ochranném pásmu lesa pro stavbu rodinného domu P. Štefla a  
J. Kadidlové včetně napojení inženýrských sítí a komunikace. 

 Plnou moc pro Ing. arch. Roberta Chládka, Hradec Králové k úkonům souvisejících 
ve věci územního rozhodnutí pro stavbu komunikace a inženýrské sítě v lokalitě u 
bramborárny.
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 Podání žádosti spol. D.A.S., Praha o prověření vlastnictví pozemků p. č. 217 a 2873/1.
 Pojištění pro případ úrazu a odpovědnosti pro členy jednotky SDH Lubná.
 Archivaci, skartaci a uložení dokumentů obce, kterou provede Dr. M. Peška, Svitavy.

RO bere na vědomí:
 Žádost K. Kykala o prodloužení nájemní smlouvy. 
 Protokol o měření objemové aktivity radonu v objektu mateřské školy – I. a II. pavilon.
 Oznámení MěÚ Litomyšl o změně č. 1 územního plánu obce Horní Újezd.
 Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení v rodinném domě, hodnocený vzorek 

vyhovuje příslušným normám.
 Pohledávky po splatnosti k 29. 8. a pověřuje místostarostu a starostu obce jednáním 

s dlužníky.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 8. 9. 2016
ZO schvaluje:
 Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
 Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2016 v příjmových a výdajových položkách.
 Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 2.
 Změnu č. 1 územního plánu obce.
 Smlouvu na prodej nemovitosti p. č. 2876/1 „díl a“ v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na 

sepsání smlouvy, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, 
zhotovení geometrického plánu, náklady za ocenění pozemku a daň z nabytí nemovitosti
hradí kupující.

 Smlouvu na prodej nemovitosti p. č. 620/3 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání 
smlouvy, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, zhotovení 
geometrického plánu, náklady za ocenění pozemku a daň z nabytí nemovitosti hradí 
kupující.

ZO bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 15. 6. 2016.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 13. 10. 2016
RO schvaluje:
 Plnění rozpočtu k 30. 9. 2016 v příjmových a výdajových položkách.
 Zabezpečení výběrového řízení na akci oprava místní komunikace v horní části obce.
 Navýšení hodnoty hlavního jističe pro budovu hasičské zbrojnice.
 Podání žádosti o prodloužení stávající dohody VPP s Úřadem práce.
 Členský příspěvek pro svazek obcí AZASS, Polička na rok 2016.
 Smlouvu se spol. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem o napojení plynárenského zařízení 

pro výstavbu inženýrských sítí a komunikace v lokalitě u bramborárny.
 Vyhlášení volného dne v základní škole v pátek 18. 11. z technických důvodů. 
 Přemístění provozovny kadeřnictví H. Chadimové do bývalé zubní ordinace s tím, že 

nejprve je nutné vypracovat projektovou dokumentaci na změnu využití místností.
 Opravu zdi, výstavbu místní komunikace a parkovacích míst vedle objektu Skalka a 

vypracování projektové dokumentace s termínem vyhotovení do 31. 1. 2017.
 Umístění sídla pro Lubenskou šťopičku, z.s., Lubná na adrese Lubná 327.
 Pořízení mobilního telefonu pro správce sběrného dvora.
 Opravu poškozených listových per u hasičského vozidla LIAZ CAS 25.

RO doporučuje:
 ZO schválit vybudování jazykové učebny na II. stupni základní školy včetně potřebných 

stavebních úprav.
 ZO schválit smlouvu na nákup pozemků p. č. 856/2, p. č. 3000, p. č. 837/29, a p. č. 837/28 

v k. ú. Lubná u Poličky včetně vybudované el. přípojky. 
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 ZO schválit smlouvu na prodej pozemků p. č. 884/21, p. č. 884/19 v k. ú. Lubná u Poličky 
s tím, že nejprve je nutné zhotovit geometrický plán.

RO bere na vědomí:
 Zaměření skutečné polohy kanalizace, kontrolní prohlídku včetně zjištěných závad a čištění 

kanalizace. Dále RO schvaluje opravu poškozených kanalizačních šachet provozovatelem 
VHOS, a.s., Moravská Třebová.

 Kolaudační rozhodnutí objektu Skalka Lubná a zápis objektu Víceúčelového zařízení 
Skalka Lubná č. p. 346 do katastru nemovitostí. 

 Žádost M. Taberyové, Z. Zavorala o prodloužení nájemní smlouvy. 
 Žádost o odkoupení pozemku p. č. 367/2 a úpravu hranic pozemků 2900/1 a 367/1 s tím, 

že nejprve je nutné pozemky zaměřit geometrickým plánem.
 Žádost o koupi pozemku v lokalitě u bramborárny za účelem výstavby rodinného domu a 

zařazuje ji do seznamu došlých žádostí.
 Informací ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.
 Sdělení Ministerstva vnitra k problematice rušení nočního klidu. 
 Informaci k zákonu č. 201/2012 o ochraně ovzduší, který nabývá platnosti od 1. 1. 2017 a 

vztahuje se na všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva.

Poplatky 2017
Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 550 Kč za osobu, od poplatku jsou 

osvobozeny osoby dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 5/2015. V případě požadavku 
osvobození třetího dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození, a 
to u všech nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu, a poplatník u nich žádá 
osvobození od poplatku. Přiznání k poplatku pro rok 2017 obdržíte poštou koncem února 
nebo bude ke stažení na adrese www.lubna.cz/formulare-ou/.

Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2017. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1340 + číslo popisné.

Poplatek za sms – rozhlas: 120 Kč za jedno telefonní číslo pro období duben 2017 
- březen 2018, splatnost poplatku je 1. 3. - 31. 3. 2017. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné. Pokud sms – rozhlas ještě 
nevyužíváte, stačí vyplnit v kanceláři OÚ registrační formulář.

Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců 
věku. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2017. Každou skutečnost, která má vliv na 
výši poplatku, např. úmrtí psa, je poplatník povinen oznámit do 15 dnů. Při platbě 
převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné.

Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou. Děkujeme.

OÚ

Vážení občané,
prožíváme adventní čas, který nám dává prostor k tomu, abychom se připravili na Vánoce a 

na příchod nového roku. Určitě většina z nás zapálila svíčku na adventním věnci, navštívila 
vánoční trhy, výstavy a koncerty. Ve městech a na vesnicích se rozsvítily vánoční stromy.  
V našich rukou máme toto krásné, neopakovatelné období a je jenom na nás, jak s tímto 
časem naložíme. Dovolte mi tedy, ještě než se sejdete u štědrovečerní večeře, abych Vás 
informoval o akcích a dění v naší obci za uplynulé půlroční období.

Havárie vodovodního řadu na Skalce
Ještě v 1. polovině tohoto roku jsme řešili havárii vodovodu v objektu Skalka. Došlo k 

prasknutí přívodního litinového potrubí DN 100. Protože oprava byla časově náročná, 
zabezpečili jsme provizorní zásobování budovy vodou z mateřské školky. Pracovníci 
zemědělského družstva demontovali původní poškozené potrubí z napojovacích šachet uvnitř 
budovy. Zaměstnanci VHOS, a.s., Moravská Třebová vytyčili místo poruchy ve vestibulu pod 
schody na galerii. Pro detailní zjištění poruchy a možnost opravy pomocí řízeného protlaku 
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jsme použili kameru s průměrem 40 mm od firmy Radeton, s.r.o., z Brna. Firma DS Delta 
Lubná nám vyhloubila příkop 5 m dlouhý a 1 m široký před vodoměrnou šachtou u Skalky. Ve 
středu 8. června nám ostravská firma TALPA – RPF, s.r.o., provedla bezvýkopovou pokládku 
potrubí DN 50 do vestibulu. Vlastní napojení armatur uvnitř objektu zabezpečili zaměstnanci 
firmy Flach, s.r.o., Litomyšl a dne 13. června jsme obnovili dodávku vody do celé budovy. 
Celkové náklady na opravu havárie dosáhly částky cca 130.000 Kč. Touto cestou ještě jednou 
děkuji všem firmám i jejich pracovníkům za opravu potrubí a obnovení dodávky vody do 
víceúčelového zařízení Skalka.

Vrtací souprava     Celkový pohled

Členská schůze sdružení vodovodu Poličsko
Poslední červnový den se uskutečnila na Skalce členská schůze Sdružení majitelů 

skupinového vodovodu Poličsko. Na schůzi přijeli zástupci VHOS, a.s., Moravská Třebová, 
zástupci sdružení a starostové z 16 obcí. Na 
programu bylo mimo jiné schválení 
závěrečného účtu, plnění plánu rozvoje 
vodovodu včetně schválení navržených změn 
a informace k dotačním projektům v obci 
Sádek, Budislav, Desná a Polička. Součástí 
schůze byla informace ředitele svazku k 
připravované změně stanov.  Po projednání 
programu následoval společný oběd všech 
zúčastněných a prohlídka místní Pálenice.

Členská schůze vodovodu Poličsko

Výlet sociální komise do Nových Hradů

Zmrzlina na zahrádce kavárny – Nové Hrady    Občerstvení na hotelu „Chata Polanka“ 
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Druhý výlet sociální komise se uskutečnil koncem měsíce června tohoto roku. Společně s 
našimi seniory jsme navštívili zahrady u zámku v Nových Hradech, které jsou ideou a dílem 
majitelů zámku, manželů Kučerových. Slunečné a teplé počasí provázelo naše kroky, proto 
jsme si na zahrádce kavárny odpočali a dali dobrou zmrzlinu. Součástí kavárny byla sezonní 
galerie, která hostí každoročně několik výstav. Poté jsme pokračovali na hotel „Chata Polanka“,
který jsme si prohlédli, a občerstvili se. Spokojeni a plni dojmů jsme se vraceli domů. Touto 
cestou děkuji všem účastníkům a členům komise za příjemně prožité odpoledne. 

Společná fotografie účastníků výletu

Rozloučení s P. V. Glogarem
V polovině měsíce srpna jsme se na 

sebranické faře rozloučili 
s P. Vojtěchem Glogarem, který se stal 
od 1. 9. 2016 ředitelem komunity 
salesiánského střediska a rektorem 
kostela sv. Václava v Pardubicích. 
Děkujeme mu za deset let obětavé 
služby v naší farnosti a přejeme mu vše 
dobré, především pak hodně síly a 
vytrvalosti v jeho poslání.

Zastupitelé a P. V. Glogar na faře 

Sběrný dvůr Lubná
Od 1. července 2016 je v provozu sběrný dvůr, který slouží našim občanům k ukládání 

komunálního a biologického odpadu včetně plastů, papíru, skla, azbestu a dalších odpadů z 
našich domácností. Dvůr je umístěn na středisku I Lubná za obecním úřadem. Provoz 
zabezpečuje správce sběrného dvora Josef Šebek ve středu od 13.00 do 17.00 hod. a v 
sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Pro případ individuálního dovozu odpadu volejte správce 
na mobilní telefon 730 870 577. Současně upozorňujeme občany, že sběrný dvůr bude 
uzavřen na Štědrý den 24. 12. a na Silvestra 31. 12. 2016.



7

Oprava vrat     Sběrný dvůr

Místní občané při třídění odpadu     Sova a stromovous na zahradě mateřské školy

Sochy v MŠ, kontrola kanalizace a přeprava zeminy. 
Na zahradu mateřské školy jsme v letních měsících umístili sochy sovy a stromovouse 

vyřezané na Lubenské šťopičce 2015. 
Ve spolupráci s firmou VHOS, a.s., Moravská Třebová a Geodeta Litomyšl jsme realizovali 

čištění a optickou inspekci stávající kanalizace obce včetně zaměření šachet. 
Prostřednictvím firmy DS Delta Lubná jsme převezli uloženou zeminu ze sídliště „Zrnětín“ 

na obecní pozemek za Stráníkovy z důvodu výstavby rodinného domu v této lokalitě.

Čištění kanalizace u Skalky     Odvoz zeminy ze sídliště k Zrnětínu 
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Společný výlet do Vídně
V pátek 16. září 2016 jsme uskutečnili společný výlet vlakem z České Třebové do Vídně za 

manželi Schmauzovými. Cesta vlakem byla příjemná a uběhla velmi rychle. Na vlakovém 
nádraží nás přivítal Hans Schmauz, který pro nás následně zabezpečil výlet vyhlídkovým 
autobusem po památkách Vídně. Poté jsme se prošli historickým centrem od Státní opery přes 
hrad Hofburg, na Michalském   náměstí jsme   zhlédli   vykopávky – zbytky římského tábora, 

Vídeň - vlakové nádraží    Vyhlídkový autobus

Kostel sv. Petra     Zahradní restaurace v Prátru

Vídeňské obří kolo s výhledem na památky     Zmrzlina s Hansem na rozloučenou
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pokračovali jsme ulicí Graben (Příkopy) a navštívili kostel sv. Petra – jeden z umělecky
nejbohatších barokních kostelů ve Vídni. Cílem naší procházky byla katedrála sv. Štěpána, kde 
jsou v hrobce pod hlavním oltářem uloženy urny s pozůstatky některých Habsburků. Počasí 
nám tento den přálo, proto jsme se vydali do Prátru, zábavního parku s mnoha různými 
atrakcemi a zahradními restauracemi. Legendou Prátru je hostinec Schweizerhaus, Švýcarský 
dům, kde jsme ochutnali vyhledávanou místní pochoutku – ovarové koleno a k tomu pravý 
budvar. Ze všech zajímavých atrakcí jsme vyzkoušeli alespoň jednu – Vídeňské obří kolo, ze 
kterého se nám otevřel nádherný výhled na podzimní Vídeň. Čas rychle utekl a nezbývalo, než 
se vydat zpět na vlakové nádraží. Pro rychlejší přesun jsme vyzkoušeli i vídeňské metro. Ještě 
jsme ochutnali vídeňskou kávu a zmrzlinu a nastal čas loučení. Hans byl výborným průvodcem, 
takže jsme si domů odvezli nejen krásné zážitky, ale i různé historky ze staré Vídně. 

Kolaudace objektu Skalka
V druhé polovině měsíce září nabylo právní moci  kolaudační rozhodnutí Víceúčelového 

zařízení Skalka Lubná č.p. 346. Během ročních stavebních úprav jsme realizovali výměnu 
hasicích požárních hydrantů, instalaci nouzového osvětlení, výměnu dveří a zárubní za 
protipožární, montáž sádrokartonového podhledu v šatně v 2 NP včetně výmalby, výměnu 
výdejního okénka do pohostinství za protipožární, instalaci požárního odvětrání v sále 
tělocvičny (3 ks oken v horní části prosklené stěny, bezpečnostní centrála, požární skříň, 
bezpečnostní tlačítka, speciální elektroinstalace s kabeláží proti ohni a akustická siréna), 
rozšíření dveří u zadního salonku, zřízení nových únikových dveří ze sálu a další stavební 
úpravy, dle požadavku dotčených orgánů. Celkové náklady dosáhly částky cca 700.000 Kč. 
Touto cestou děkuji všem, kdo se podíleli na stavebních úpravách celého objektu.

  
Montáž podhledu v šatně u Fitness     Výměna požárního hydrantu na galerii 

Výměna zárubní a dveří včetně výmalby u vstupu ho pohostinství Skalka
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Ošetření stromů v obci
Během druhého pololetí roku 2016 jsme na základě upozornění občanů na padající suché 

větve ze stromů  po silných větrech a na základě odborného posudku ošetřili jasany, lípy a 
břízy a pokáceli rizikové, proschlé, duté a 
úderem blesku nebezpečné stromy v těchto 
lokalitách: alej stromů podél místní 
komunikace od mostu k Sebranicím, stromy u 
č.p. 213, 199, 41, 150, u cesty nad 
koupalištěm, alej stromů na Malé Straně u č.p. 
149, lokalita u č.p. 259. Práce provedla firma 
Pavel Haupt – údržba zeleně a David Vágner 
– ošetřování stromů a rizikové kácení. Celkem 
se jednalo asi o 80 stromů. Náklady dosáhly 
částky cca 230.000 Kč.

Rizikové kácení lípy u čp. 41

Volby do Pardubického kraje a výstava ČZS Lubná

Volební komise     Poprvé u voleb

Ve dnech 7. a 8. října se uskutečnily volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. V naší 
obci jsme volební místnost umístili do zadního salonku Skalky. Z celkového počtu voličů 819 
osob v naší obci se voleb zúčastnilo 402 osob, což je cca 50% voličů. Nejvíce hlasů obdržela 
Koalice pro Pardubický kraj – 155 hlasů, následovali Starostové a nezávislí – 45 hlasů a Česká 
strana sociálně demokratická se 43 hlasy. Touto cestou děkuji členům volební komise za 
vzorný průběh voleb. 

Místní zahrádkáři při přípravě výstavy     Starostka Sebranic L. Karalová navštívila výstavu
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Ve stejné dny se v přilehlých prostorách Skalky konala výstava lubenských zahrádkářů pod 
názvem „Úroda z našich a přespolních zahrad budiž pochválena“. Krásně vyzdobené prostory
přilákaly mnoho návštěvníků, kteří obdivovali nápaditost, květinovou výzdobu, výpěstky z 
jednotlivých obcí a profesionální provedení celé výstavy. Touto cestou děkuji všem 
zahrádkářům, kteří se na výstavě podíleli, a předsedovi J. Vomáčkovi za zabezpečení celé 
akce.

Úprava prostranství na Malé Straně 
Začátkem listopadu jsme prostřednictvím dotace z Mikroregionu Desinka realizovali úpravu 

veřejného prostranství okolo křížku u Šplíchalových na Malé Straně. Jednalo se o pokácení 
proschlých stromů, které ohrožovaly své okolí, frézování pařezů, založení záhonů a výsadbu 
keřů, trvalek, tisu a převislého buku. Práce provedli zaměstnanci firmy Haupt – údržba zeleně. 
Celkové náklady dosáhly částky cca 34.000 Kč.

Rizikové kácení proschlých stromů a úprava prostranství u křížku na Malé Straně   

Vítání nových občánků
Druhou listopadovou neděli jsme v místním kinosále přivítali devět narozených občánků se 

svými rodiči, prarodiči a přáteli. Ve spolupráci obecního úřadu s Lubenskými ženami a školním 
sborem Lubenika jsme uvítali v naší obci Vojtěcha, Andreu, Zoru, Matěje, Elišku, Terezku, 
Jonáše, Ondřeje a Pavla. Milí rodiče, blahopřeji vám k narození dítěte a přeji vám na té dlouhé 
cestě k dospělosti vašeho děťátka, abyste společně prožili mnoho krásných chvil, zážitků, 
úspěchů a radosti. 

Společná fotografie při vítání občánků dne 13. 11. 2016 v kinosále Lubná
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Pronájem litomyšlského bazénu 
Kulturní komise obce opět pro naše občany a jejich partnery, kamarády a příbuzné 

pronajala na hodinu a půl litomyšlský bazén. Koupání se uskutečnilo 27. 10. a 25. 11. 2016. 
Dopravu si každý z účastníků zajistil sám. Plavání se zúčastnilo 94 a 105 osob. Tímto Vás zvu 
na další zamluvené termíny v novém roce 2017. Jedná se o pátky 
27. 1., 17. 2. a 17. 3. Pojďte si s námi utužit svoje zdraví!

Návštěva litomyšlského bazénu

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 26. listopadu před první adventní nedělí jsme se sešli před obecním úřadem, 

abychom společně rozsvítili vánoční strom. Setkání občanů obohatil kulturní program, kterým 

Příprava vánočního stromu     Vystoupení sboru Lubenika

Rozsvícení stromu provedli žáci základní školy         Občerstvení místních občanů na OÚ 
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nás prováděla paní E. Chadimová. Vystoupil zde školní pěvecký sbor Lubenika, pod vedením 
pana učitele V. Opletala, pozvání přijal také P. Petr Košák a zastupitelé obce. Slavnostní 
rozsvícení stromu provedli žáci místní školy Patrik Bartoš a Jan Nechvíle. Ozvučení a osvětlení 
prostoru zabezpečili Pavel Kovář se svojí přítelkyní. O teplé a chutné občerstvení se postarali 
místní dobrovolní hasiči a hasičky. Touto cestou děkuji všem, kdo se na rozsvícení vánočního 
stromu podíleli.

Mikuláš na obecním úřadě
Začátkem prosince zavítali žáci deváté třídy se svým třídním učitelem na obecní úřad. 

V kanceláři starosty se objevil Mikuláš s půvabnými anděly, čerty a s nadílkou. Touto cestou 
děkuji všem zúčastněným za milou návštěvu.

Mikuláš s anděly a čerty na obecním úřadě 

Květinová výzdoba
Touto cestou děkuji paní Miladě 

Vitouškové a paní Marii Tejkalové za celoroční 
květinovou výzdobu ve vstupní hale obecního 
úřadu. 

Výzdoba ve vstupní chodbě OÚ

Oprava komunikace u Šplíchalových
Koncem listopadu a začátkem prosince jsme realizovali první etapu opravy místní 

komunikace u Šplíchalových. Jednalo se o vyrovnání podloží štěrkovou drtí a položení živičné 
směsi na těleso komunikace. Součástí prací byla i obnova původního odvodnění a zpevnění 
krajnice podél celé trasy. Práce realizovala firma DS Delta, s.r.o., Lubná, náklady dosáhly 
částky cca 589.000 Kč. Současně jsme ještě živičnou směsí opravili prostor před sběrným 
dvorem v místě uložení kontejnerů.
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Oprava komunikace u Šplíchalových

Nová místní komunikace

Úprava plochy u sběrného dvora

Vážení čtenáři,
nový rok se nezadržitelně blíží, a tak mi dovolte, abych Vás pozval na silvestrovskou 

polévku a ohňostroj, který se uskuteční v sobotu 31. 12. 2016 v 18.00 hod. před obecním 
úřadem. Letošní ohňostroj bude s hudebním doprovodem!

Milí spoluobčané,
Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů 

Vám přeje           
            Váš starosta 

                                                                                                        Josef Chadima
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LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA 2016 

Lubenská šťopička se už stává tradicí, která je vyhledávaná diváky z blízka i z daleka. A 
nejinak tomu bylo i letos, a to již poosmé. Stejně jako v předchozích ročnících, i tento rok jsme 
se nejprve sešli u Pálenice, kterou jsme si mohli prohlédnout a kde se nám představila 
šťopičkovská kapela 5x Zavřel. Následoval přípitek, sice první, ale rozhodně ne poslední pro 
tento den, na zdar letošní akce. Sličné hasičky rozdávaly koláčky, mužní myslivci pohostili 
gulášem, k tomu slunné počasí a dechovka. A to byl teprve začátek!

Zavřelova kapela se starostou obce        Hejtman a 1. náměstek při zahájení šťopičky

Společný přípitek hostů    Vyhlášení nejlepších vzorků

Pohled na zaplněný sál     Poděkování manželům Buričovým
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Rozloučení se Z. Bubílkovou a kolegy    Kankán Tornáda Lou v podání žen ze Sebranic     

Do mezinárodního festivalu sice máme ještě daleko, ale rozhodně se už jedná o akci 
krajskou. To ostatně dosvědčovala i návštěva hejtmana Pardubického kraje JUDr. M. 
Netolického a Ing. R. Línka, náměstka hejtmana, který nad celou akcí převzal záštitu. Kromě 
vrcholového vedení kraje se s návštěvníky přivítal i starosta města Litomyšle R. Kašpar a 
místostarosta M. Kortyš. Diváky pozdravil také majitel Pálenice a spolupořadatel Ing. Zdeněk 
Jelínek a předseda degustační komise Ing. J. Klusoň. Nesměl chybět ani starosta naší obce a 
zároveň předseda Občanského sdružení LŠ, pan J. Chadima. 

Na pódiu jsme se hned na začátku seznámili s paní Zuzanou Bubílkovou, která letošní 
Šťopičku spolumoderovala. Ta v průběhu dne několikrát zavzpomínala na svoje setkání 
s politiky, na natáčení satirického pořadu s panem M. Šimkem a pomáhala i dalšímu hostu, 
jímž byl Andrea Andrei, s gastroshow. Italský kuchař nám nejen ukázal pár rychlých receptů, 
ale i zazpíval známé italské hitovky, které dostaly na parket i ty, kteří dosud netančili. Na letošní 
Šťopičce dokonce lítaly lahve a skleničky, ale jen v průběhu barmanské show Václava 
Abrahama, šestinásobného barmana roku a v současnosti nejúspěšnějšího českého 
flairbarmana. Krásným překvapením i pro nás všechny bylo vystoupení houslového virtuosa 
Jiřího Erlebacha. O skvělou zábavu se při vyhlašování tomboly s paní Bubílkovou postaral 
místostarosta Alois Kovář. A ta letošní tombola nebyla jen tak ledajaká. No řekněte sami, jak 
často se v Lubné losuje jako hlavní cena zájezd do Chorvatska? Velké ovace sklidil kankán 
Tornáda Lou a jejích děvčat ze Sebranic, a to nejen pro hluboké výstřihy a rychlé nožky. 

Šťopička ale není jen o skvělém programu, ale také o výborných destilátech. Letos se sešlo 
přes 300 vzorků pálenek a soutěžilo se ve 13 kategoriích. Asi nejkurióznější vzorek byl letos 
destilát z japonské hrušky nashi.

Za tímto jednodenním festivalem destilátů a dobré zábavy se skrývají několikadenní 
přípravy, plánování a práce mnoha složek. Za vším stojí Občanské sdružení LŠ, které by se ale 
neobešlo bez kulturní komise, hasičů a hasiček, mnoha dobrovolníků a zaměstnanců OÚ 
Lubná. Ti všichni si zaslouží velké DĚKUJEME. A nemenší poděkování patří i sponzorům LŠ, 
kteří akci podporují finančně a díky nimž můžeme dělat program stále pestřejší a zajímavější. 
DĚKUJEME také vám, návštěvníkům Šťopičky. Je pro nás velkou odměnou, že se na Šťopičku 
chodíte pobavit, popít a zatancovat si, že si to tam prostě jdete užít. A věřím, že si to tam 
užijete i za rok. Na shledanou na 9. ročníku!                             Mgr. Eva Šímová

Poděkování
Touto cestou děkuji zaměstnancům obecního úřadu, členům kulturní komise, 

hasičkám a hasičům, majiteli Pálenice Zdeňku Jelínkovi, moderátorce šťopičky Mgr. Evě 
Šímové, vystupujícím a ostatním občanům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě 
a zabezpečení 8. ročníku Lubenské šťopičky 2016.

Josef Chadima 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Okresní kolo v přespolním běhu
Z oblastního kola přespolního běhu se podařilo postoupit třem žákům naší základní školy.

Ti se v úterý 4. 10. vydali za nepříznivého počasí na okresní kolo konané v poličském Liboháji.
   Všechny běžce bylo nutné ocenit už za to, že se vůbec odhodlali vydat za hustého deště na 
rozblácenou trať. Jako první se musel s těmito chmury poprat Jiří Mokrejš (4. třída – 1000 m), a 
zvládl to náramně. Způsobem start cíl mohl oslavovat zasloužené první místo. Hned po něm na 
trať vyběhli David Svoboda (5. třída – 1500 m) a Anička Drobná (9. třída – 1500 m). Pouze pár 
závodníků se dokázalo vypořádat s nepřestávajícím deštěm lépe, a tak David s Aničkou 
skončili v první desítce závodníků. 

Za jejich výkony a reprezentaci školy jim patří velké díky!              
                                                                                                                            J. Haupt

Okresní kolo v přespolním běhu

Naši stolní tenisté se opět prosadili
Již tradičně se naši žáci zúčastnili přeborů základních škol ve stolním tenisu družstev 

chlapců, přičemž v obou věkových kategoriích jsme postavili hned dvě družstva.
Oblastní kolo soutěže se konalo 

dne 18. 10. v Litomyšli. Starším žáků se 
letos příliš nevedlo, když oba týmy 
skončily svoji pouť již v úvodu turnaje. 
Co se nepodařilo starším, dokázali 
mladší žáci, kteří v exhibičním duchu 
prošli až do společného finále, v němž 
bylo úspěšnější trio Pavel Jána, Jakub 
Renza, Jan Vostřel, jež si vybojovalo 
postup do litomyšlského okresního 
finále.

V něm tato trojice opět prokázala 
svoji vysokou výkonnost, prošla až do 
finálových bojů, ve kterých však již 

nestačila na soupeře z poličské ZŠ Na Lukách, což ale nic neubírá na jejím celkovém 
úspěšném vystoupení. Chlapci tak přetavili v okresní stříbro svoje každodenní tréninkové úsilí 
u pingpongového stolu o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a za to si zaslouží náš 
respekt i poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Za naši školu soutěžili:
Mladší žáci

Družstvo A: Pavel Jána, Jakub Renza , Jan Vostřel
Družstvo B: Lukáš Neumeister, Jiří Procházka, Vít Zavoral 
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Starší žáci
Družstvo A: Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Lukáš Jílek
Družstvo B: Jiří Hrůzek, Michal Peška, Filip Pavliš

Mgr. Jindřich Novotný

Tajemné baroko
V pátek 14. 10. se děti, které chodí do sboru, vypravily do Litomyšle na zámecké návrší za 

tajemným barokem. Byly ubytovány v zámeckých apartmánech, kde se všem líbilo. Program 
začal v zámecké jízdárně. Tam se děti nejprve dozvěděly, co to vlastně je baroko. Potom se 
vydaly na průzkum piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže. Uvítala je barokní melodie hraná 
na varhany. Po vyjití 142 schodů na věž chrámu mohly shlížet na Litomyšl. Podívaly se i do 
bývalé hrobky na Madonu, která je tam v současné době vystavená. Po rozloučení s paní 
průvodkyní se děti vrátily do apartmánů a pomalu usínaly.

Všechny děti si tajemné baroko užily, hodně nového se dozvěděly a doufají, že je na 
zámek zase někdy pozvou.

Petra Koukalová, DiS.

Užijte si klidné svátky,
pohodový čas jak z pohádky.
Až potom nový rok zaklepe,

s elánem do něj vejděte.
Krásné Vánoce a v novém roce hodně porozumění, radosti, zdraví a osobních i 

pracovních úspěchů.      
                                  Vedení školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Blíží se konec roku a s ním zároveň bilancování, co se povedlo, co méně, co nás čeká 
nového. Mám-li na mysli předškolní vzdělávání, tak novinek nás čeká hned několik. K 
nejzásadnější změně dochází hned od 1. 1. 2017 a to k povinnému roku předškolního 
vzdělávání. Děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září, musí v následujícím roce nastoupit k 
povinnému předškolnímu vzdělávání. Sjednotí se také termín zápisů do MŠ pro všechny 
věkové kategorie. Zápisy do MŠ se musí uskutečnit v termínu od 2. do 15. května, rodiče 
pětiletých dětí budou mít tedy povinnost nechat děti zapsat. Významnou změnou je také 
posunutí zápisu do ZŠ (na duben) a mění se termín, do kterého může zákonný zástupce podat 
žádost o odklad povinné školní docházky. Doposud bylo možné žádost o odklad doručit do
31. května, od tohoto školního roku 2016/2017 je to v době zápisu do ZŠ.

Od letošního školního roku se zavádí vymezení školských obvodů spádových mateřských 
škol. Děti, které půjdou do MŠ ve školním roce 2017/2018, tak budou dopředu vědět, která 
škola pro ně bude spádová (týká se MŠ ve městech nebo těch obcí, kde je více MŠ). Od roku 
2018 se bude snižovat počet dětí ve třídě za každé dítě mladší 3 let. Ale to už je budoucnost, a 
tom až někdy příště.

Od září děti jezdí na plaveckou výuku do Poličky. Jsou velice šikovné a vodu mají rády. 
Získají řadu zkušeností a dovedností. Touto cestou děkujeme Plavecké škole v Poličce, že 
plaveckou výuku pro předškolní děti organizuje. Máme s nimi jen tu nejlepší zkušenost.

V MŠ nás také pravidelně navštěvuje divadlo Jójo se svými pohádkami. Jsou velmi 
nápadité a veselé a děti se na ně vždy těší.

Tradičně se také uskutečnila společná pracovní dílna. Děti s rodiči tvořily a tvořily a vznikly 
krásné výrobky, které uvidíte i na vánoční výstavě na Skalce.

A pak už děti čeká vánoční besídka v MŠ a předání dárku rodičům, který vlastnoručně 
vyrobily.

Na závěr mi dovolte Vám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a nový rok 2017 
naplněný pohodou, zdravím, štěstím a osobními úspěchy.

Mgr. I. Rensová



19

Plavecká výuka v Poličce

Divadelní představení ve školce

Společná pracovní dílna s rodiči

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Ve středu 23. listopadu jsme pořádaly pro všechny děti Mikulášskou besídku s klaunem 
Hopsalínem. Program v letošním roce nesl název "Čertí škola". Sešlo se 80 dětí se svými 
rodiči. Klaun z Ostravy se svými kamarády opět nezklamal. Na závěr nadělil Mikuláš, anděl a 
čert dětem sladké balíčky.
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Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, prožité se svými nejbližšími, zdraví, štěstí a 
spokojenost v novém roce.

Za Lubenské ženy Eva Chadimová

Mikulášská besídka v kině                                                                                                

                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Marie Šplíchalová - 75 let     Vlastimil Pohorský - 80 let         

Marie Jánová - 85 let     Václav Machek - 80 let 
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Božena Vomáčková - 70 let     Jana Klejchová - 70 let     

    

Zdeněk Pícha - 70 let Věra Renzová - 80 let

Emilie Klusoňová - 80 let Rosálie Mauerová, roz. Pavlišová - 98 let

V říjnu se narodil Nuku Unger a v listopadu Petr Vitoušek. Rodičům blahopřejeme a
chlapečkům přejeme do života jen to nejlepší.

V říjnu jsme se naposledy rozloučili s panem Vladimírem Dobrem.
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V předcházejícím období oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané:

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
                      Zastupitelstvo obce

KDU – ČSL LUBNÁ

Vážení spoluobčané, opět stojíme na přelomu roku a my bychom vás rádi pozdravili 
jménem KDU-ČSL. Děkujeme Vám za účast ve volbách a za podporu Koalice pro Pardubický 
kraj.                                                       

Přejeme Vám radostné a pokojné prožití svátků vánočních v kruhu rodiny a přátel. Kéž si 
najdeme čas i na odpočinek a zhodnocení toho, jak se nám podařilo prožít tento rok. Nový rok 
2017 ať je požehnaný ve všem, co nás čeká, ať je prožitý ve zdraví, míru a optimismu. 

Zveme všechny na již tradiční Lidový ples, který se koná 21. 1. 2017 ve víceúčelovém 
zařízení Skalka. Začátek je ve 20 hodin. Hraje skupina COMBO 2 a čeká na Vás výborná 
myslivecká kuchyně. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

                                 KDU-ČSL

  LOUČÍME SE NEJEN SE STARÝM ROKEM

Končící adventní období nás pomalu přivádí k svátečním stolům a také k zamyšlení nad 
tím, co se nám za uplynulý rok podařilo a co bychom udělali lépe. My, lubenští hasiči, jsme se 
snažili vše dělat tak, abychom to, co jsme si vytyčili před rokem, se ctí splnili. Šlo především o 
naplňování našeho hlavního poslání, ochrany životů, zdraví a majetku bližních a zabezpečení 
všeho, co je k tomu potřebné. Tedy odbornou přípravou počínaje a kulturou konče. Bohudík 
jsme až na jeden menší zásah nemuseli přihlížet většímu neštěstí, jaké dokáže oheň připravit. 
Bohužel jsme se letošního roku navždy rozloučili se třemi našimi bratry, Zdeňkem Zavoralem, 
Fandou Kalibánem a 1. července s dlouholetým bývalým velitelem sboru Josefem Vomáčkou. 

89 let Marie Pavlišová 65 let Jaroslav Faltys
Anna Bednářová

87 let František Renza Marie Jiráňová
Jan Štěpánek Josef Flídr

Josef Zavoral
85 let Marie Jánová

60 let Miroslav Pechanec
83 let Jan Andrle

55 let Jiří Boštík
81 let Jan Šplíchal Jan Šplíchal

Emilie Kubešová Anna Pupsová
Květuše Kadlecová Miloš Flídr

Jiří Mička
80 let Vlastimil Pohorský Zdeněk Čermák

Václav Machek
Věra Renzová 50 let Jaromír Klusoň
Emilie Klusoňová František Košňar

75 let Josef Klejch

70 let Božena Vomáčková
Jana Klejchová
Zdeněk Pícha
Miroslava Kopecká
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Od prvního dne, od našeho narození, hoří knot. Přijdeš, hoříš, odejdeš. To, co je v tobě, láska, 
se stane světlem a přetrvá. V případě Pepíka to byla celoživotní láska k hasičině, snaha 
pomáhat druhým. Vychoval desítky hasičů a hasiček, dlouho vedl ty nejmenší, odvedl pro sbor, 
ale i pro spoustu našich občanů a obec spoustu práce. Byl ochotný a šikovný, poctivý a čestný 
člověk, který nikomu neodmítnul pomoci. I přes zdravotní potíže, které ho poslední dobou 
provázely, se zajímal o dění ve sboru, obci i družstvu, kde celý život pracoval. Pepíku, 
děkujeme za vše, co jsi vykonal. Čest tvé památce!

Vánoční svátky jsou dobou, kdy se lidé nachylují nad svou intimitou, kterou chrání od 
vpádu zevnějšího světa důvěrné teplo kamen a hustá zeď noční tmy.  I samé hvězdy, které 
jsou jinak stálými připomínkami nesmírných kosmických vzdáleností, jako by přicházely v té 
noci blíž, jako by nás chtěly spíše utěšovat než děsit. Dítě v teplé postýlce chápe s pocitem 
štěstí, že usíná a že je s ním někdo, kdo ho má rád. Přesto nemůžeme necítit ten studený 
průvan, který proniká rozpraskanými zdmi do lidských příbytků a především lidských srdcí. 
Cynický smích moderních herodesů nás pomalu zraňuje. 

Přeji všem našim spoluobčanům hezké sváteční dny, rodinnou pohodu a hodně zdraví.
Za SDH Lubná Alois Kovář, jednatel

Zleva - František Flídr,
Josef Vomáčka – velitel SDH Lubná
v historické uniformě
(Setkání rodáků červen 2014)

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

V sobotu 10. 12. se na Skalce v Lubné konala 13. prodejní vánoční výstava, kterou jako 
každoročně připravili členové kulturní komise. I tentokrát se sešlo velké množství vystavovatelů 
z blízkého i vzdáleného okolí se spoustou krásných výrobků. Příjemnou atmosféru doplňoval 
program, který ve 13.30 hodin zahájil dětský pěvecký soubor Červánek z Proseče, poté 
vystoupila hudební skupina Parkoviště pro velbloudy, dále děti z mateřské školy pod vedením 
paní učitelky Ireny Rensové. Musím poznamenat, že děti se opravdu snažily a jejich vystoupení 
mělo velký úspěch. Kulturní program zakončila kapela Four in Van z Vysokého Mýta.

Ve vestibulu předvedly své výrobky děti z mateřské a základní školy. Také nám svou práci 
a výrobky předvedl dráteník, hrnčíř a řezbář. Doufám, že se všem, kteří nás přišli podpořit, 
předadventní sobotní den líbil. 

Za členy kulturní komise přeji všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a pohody v novém roce.                                                                                 Jaroslava Klejchová

Poděkování
Touto cestou děkuji členům kulturní komise a jejich rodinným příslušníkům za 

přípravu a zabezpečení 13. prodejní vánoční výstavy na sále Skalky. Výtěžek z 
dobrovolného vstupného ve výši 13. 422 Kč bude použit na částečné pokrytí nákladů 
silvestrovského ohňostroje 2016.            Josef Chadima 
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Vystoupení sboru Červánek z Proseče a skupiny Parkoviště pro velbloudy

Ráj šperků Polička     Děti z mateřské školky Lubná

P. Háp a rodina Kopeckých se svými výrobky

Celkový pohled     Manželé Dřínovští na výstavě



25

Členové kulturní komise se starostou obce Josefem Chadimou

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU

Myslivecký spolek postavil po dohodě 
s vlastníkem lesa krmelec se zásobníkem pro 
krmení. Toto zařízení bude sloužit při zimním 
přikrmování zvěře. Myslivci tímto děkují 
vlastníkovi lesa za jeho ochotu a porozumění.

Za myslivecký spolek Josef Klejch, předseda
  

Nový krmelec

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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Ve dnech 7. – 9. října jsme uspořádali výstavu pod názvem „ÚRODA Z NAŠICH A 
PŘESPOLNÍCH ZAHRAD BUDIŽ POCHVÁLENA“.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, obohatili ji svými výpěstky, ale i těm, co se na ni přišli 
jen podívat.
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ČESKÉ NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ UNESCO
MASOPUSTNÍ MASKY A OBCHŮZKY NA HLINECKU

Dokončení z minulého čísla Lubenského zpravodaje.

Na závěr masopustní obchůzky je na dohodnutém místě obřadně poražena maska kobyly. 
Tento obřad spočívá v odsouzení kobyly za její domnělé poklesky během roku. Testament 
odsuzující kobylu čte jedna z masek, obvykle ras nebo strakatý. Vtipnou formou se v něm 
reaguje na různé nedostatky ve vesnici či v celé společnosti. Zároveň je zde uvedeno, jak by 
jednotlivé části kobyly měly tyto nedostatky odstranit. Například – její hlavu a mozek dáme 
starostovi a členům zastupitelstva, aby obec moudře spravovali a hlasu lidu naslouchali. Neměli 
by se však dostat do stavu, aby řekli: nech to koňovi, ten má větší hlavu. Její oči pošleme do 
Prahy a odpovědným dáme, aby už konečně prohlédli, co všechno vytunelováno máme. Její 
velké uši si budou vypůjčovat naši občané z těch míst obce, kde už obecní rozhlas slyšet není, 
ale místní úřad to pokládá za vyhovující. Z její krásné hřívy bude košťat dost, k zametání před 
svým prahem pro každého příležitost. Po přečtení testamentu kobyla klekne na zem, ras jí holí 
srazí čepici z hlavy, kobyla se svalí a nehýbá se. Ostatní masky okolo ní vytvoří kruh, položí 
své čepice na zem a v kolečku se pohupují do rytmu smuteční písně. Jakmile muzika zahraje 
písničku Kobylka malá, kovat se dala, podá ras kobyle kalíšek kořalky, kobyla hbitě vyskočí a 
všichni, masky i přihlížející diváci, začnou vesele tancovat. V tomto obřadu spočívá podstata 
masopustních obchůzek – symbol smrti (konec zimy) a nového života, znovu vzkříšení 
(počátek jara). Taneční zábava trvá do půlnoci, kdy je vyhlášeno sólo pro masky, tím jsou 
vostatky pro daný rok skončeny.

Popis kostýmů červených (hezkých masek)
STRAKATÝ – jeho kostým je ušit z bílé látky, halena i vysoká čepice jsou pošity 
pestrobarevnými odstřižky látek. Odstřižků na kostýmu by mělo být 365 – jako je dní v roce. 
Každý má jinou barvu, proto úžasná pestrost. Vysoká čepice strakatého je zdobena pentlemi 
spuštěnými z jejího vrcholu, na němž je připevněna bohatá kytka. Kolem krku má strakatý 
bohatý bílý kanýr a na něm je velká červená mašle. Na nohou má černé kožené holínky, na 
rukou sněhobílé rukavičky a jeho nezbytnou rekvizitou je bič.
ŽENA (ženuška) – tato maska doprovází strakatého v čele průvodu, její kostým obléká 
výhradně muž. Má oblečený černý kabátek a pod krkem velký kanýr z bílé krajky. Nosí bílou 
sukni s kanýry a přes ni je uvázaná bílá zástěra s laclem. V horní části zástěrky je velká 
červená mašle. Na nohou má jasně červené punčochy a černé boty. Na hlavě má ženuška 
dozadu uvázaný červený šátek s bílými puntíky a na něm posazený černý klobouk ozdobený 
červenou mašlí. Zápěstí zdobí bílé kanýry a ruce bílé rukavičky. K nutnému vybavení ženušky 
patří proutěný košík, do něhož ukládá peněžité dary.
TURCI (tanečníci) – jsou čtyři, dva oblékají červený kostým a dva modrý. Na hlavách mají 
válcovité čepice, které jsou v horní části červené nebo modré a bohatě zdobené pestrými 
pentlemi, růžičkami a věnci ze zimostrázu – krušpánku (lat. buxus). Na hrudi mají turci zlatý 
plech zvaný kyrys s připevněnými ozdobami, které symbolizují bohatství přinášené do každého 
obydlí vesnice. Okolo krku a zápěstí mají bohatý bílý kanýr. V pase nosí kožený opasek a za 
ním zastrčený bílý šátek s mašličkou. Ruce zdobí bílé rukavičky, které mají na pravém 
ukazováku přišitý bílý šáteček, kterým turci při tanci otáčejí. Na nohou nosí tanečníci černé 
kožené holínky. Kostýmy červených masek jsou jasné a pestré, precizně ušité každému na 
míru – masky jsou jako ze škatulky.

Samotnému zapsání masopustních masek a obchůzek z Hlinecka předcházelo mnohaleté 
pracovní úsilí. Zpracováním nominační dokumentace byl pověřen Soubor lidových staveb 
Vysočina na Veselém Kopci, jmenovitě ředitelka PhDr. Ilona Vojancová. Paní Vojancová při 
sestavování nominačního návrhu intenzivně spolupracovala s etnografy, významnou pomoc 
poskytlo muzeum a galerie v Hlinsku, starostové a starostky jednotlivých obcí a jejich 
obyvatelé. Nominační návrh byl průběžně konzultován a oponován odborníky z Ministerstva 
kultury a z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Metropole Keni Nairobi je místem, kde 
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byly vesnické masopustní masky a obchůzky z Hlinecka zapsány na listinu nehmotného 
dědictví UNESCO. Stalo se tak 16. listopadu 2010. Byla to velká odměna pro všechny 
odborníky, kteří nominační návrh připravovali.

Antonie de Saint – Exupéry v Citadele píše:
Neznám na světě nic, co by nebylo především obřadem. Neboť nemáš co čekat od katedrály 
bez slohu, od roku bez svátků, od tváře bez proporcí, armády bez pravidel a vlasti bez obyčejů. 
Nevěděl bys, co si s tou rozpadlou stavební hmotou počít.

Na začátku prosince byla zapsána do seznamu Unesco další nehmotná památka –
východočeské loutkářství. Hurvínek dostal ke svým 90. narozeninám vekou odměnu. Určitě 
z toho má radost i taťulda Spejbl. Zápis byl proveden v etiopském hlavním městě Addis Abebě.

Josef Trojtler

Strakatý z Vortové                           Ženuška z Vortové           Detail čepice turka z Hamrů

       VESMÍR OKOLO NÁS – HLUBOKÉ A ULTRAHLUBOKÉ POLE

Jakmile byl vynesen na oběžnou dráhu okolo Země Hublleův kosmický dalekohled a 
pozorování vzdáleného vesmíru nerušila zemská atmosféra, tak astronomové začali 
připravovat projekt, který vešel do dějin astronomie pod názvem – Hluboké pole. Bylo to 
skutečně pozoruhodné pozorování. Ředitel Ústavu pro kosmický dalekohled v Baltimoru Robert 
Williams vyhradil pozorovací čas od 18. do 28. prosince roku 1995. Během 150 obletů okolo 
Země pořídil Hubllův teleskop celkem 342 snímků s typickou expoziční dobou od 15 do 40 
minut. Pozorované políčko nepravidelného tvaru bylo velmi malé – šlo doslova o pohled 
klíčovou dírkou do extrémně vzdáleného vesmíru. Na obloze toto místo leží v souhvězdí Velké 
Medvědice (lat. Ursa Major) nedaleko hvězdy Megrez. Sledované místo bylo předem pečlivě 
vybráno. Důvody byly technické, ale zejména astronomické. V zorném poli nesmí být žádné 
jasné hvězdy, natož mlhoviny či blízké galaxie. Šlo o pohled do velmi vzdáleného vesmíru a 
jasné objektivy z blízkého vesmíru by znemožnily sledovat objekty opravdu vzdálené, slabé a 
nenápadné. Také ve Velké Medvědici bylo třeba se vyhnout velkým blízkým galaxiím a 
početným shlukům galaxiií vzdálených. Na vybrané malé plošce je zachyceno pouze 90 hvězd 
patřících do naší galaxie, vše ostatní jsou cizí daleké galaxie. Celkem je na snímku Hlubokého 
pole zachyceno více než 3 000 objektů. Jsou to nejvzdálenější objekty, které známe. Vznikly 
v prvních miliardách let po velkém třesku. V této souvislosti si naplno uvědomíme, proč byl 
projekt nazván Hluboké pole, protože pohled do vzdáleného vesmíru je vždy pohledem do 
minulosti, tady nahlížíme do historie našeho vesmíru opravdu hluboko.   

Vědecké výsledky projektu předčily všechna očekávání. Dosud nejhlubší pohled do 
vesmíru ukázal překvapivě obrovské bohatství tvarů těch nejvzdálenějších galaxií. Záhy bylo 
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rozhodnuto, že se projekt doplní obdobným snímkem na jižním hvězdném nebi. Volba padla na 
souhvězdí Tukana (lat. Tucana). Do zorného pole vesmírného dalekohledu byl zahrnut i jeden 
jasný kvasar. Snímkování proběhlo od 28. září do 10. října 1998. Záběry byly pořízeny 
v ultrafialovém, viditelném a infračerveném světle. Rovněž tento snímek byl zdařilý. Oba 
pohledy do raného vesmíru se staly pro stovky astronomů neocenitelným zdrojem nových 
informací.

Tím nahlížení do velmi mladého vesmíru neskončilo. Po výměně technologie u Hubllova 
teleskopu se citlivost přístroje mnohonásobně zvýšila a astronomové připravili nový projekt pod 
názvem – Ultrahluboké pole. Tentokrát dalekohled mířil na malé políčko v souhvězdí Pece (lat. 

Formax). Snímkování začalo 3. září 2003 a 
skončilo 13. ledna 2004. Výsledek byl 
ohromující, na snímku se našlo více než 
10 000 těch nejvzdálenějších galaxií. Zrodily 
se 400 až 800 milionů roků po velkém třesku. 
Srovnáme-li jejich věk se stářím vesmíru (asi 
13,7 miliard roků), pak to jsou velice mladé 
objekty. Výzkum velmi vzdáleného vesmíru 
stále pokračuje a ukazuje se, že okolo nás jsou 
miliardy galaxií. Na přiložených snímcích 
Hlubokého a Ultrahlubokého pole jsou vidět 
pouze galaxie.                               Josef Trojtler

Ultrahluboké pole v souhvězdí Pece                                                                              

Hluboké pole v souhvězdí Tukana   Hluboké pole v souhvězdí Velké medvědice

              PLESOVÁ SEZÓNA 2017

Lubná Poříčí Sebranice
  7.1. - První ples
21. 1. - Ples KDU-ČSL
28. 1. - Ples TJ Sebranice
  3. 2. - Ples SDH 
25. 2. - Dětský karneval

14. 1. - Myslivecký ples
15. 1. - Dětský karneval
17. 2. - Obecní ples
18. 2. - Dětský karneval

13. 1. - Farní ples 
21. 1. - Dětský ples
11. 2. - Hasičský ples
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Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 2017 Vám přejí
                         zastupitelé a zaměstnanci Obce Lubná

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ S HUDBOU
se uskuteční v sobotu 31. prosince 2016 

v 18.00 hodin před obecním úřadem. 
Na zahřátí se bude podávat starostova 

silvestrovská polévka. Svařák připraví Lubenské ženy.




