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Spolek Lubenská šťopička a obec Lubná Vás zvou 
na přednášku Tomáše Kašpara na téma Jako nedostat rakovinu 

v neděli 27. 1. 2018 v 16.00 hodin v kinosále v Lubné. 
Tomáš Kašpar je autor tří bestsellerů - Nespěchejte do rakve, 

Umíráme na objednávku? a Hra o zdraví. 
 

 
 
Poplatky za komunální odpad 
 Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 580 Kč za osobu, od poplatku jsou 
osvobozeny osoby dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018. 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 2019 obdržíte poštou koncem února 
nebo bude ke stažení na adrese www.lubna.cz/formulare-ou/.  
 Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2019. 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 2019  
- březen 2020, splatnost poplatku je 1. 3. - 31. 3. 2019. 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. 2019. 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  
 
 
 
 

Určitě jste tu situaci někdy zažili. Jedete autem a najednou se rozsvítí 
barevná kontrolka nemilosrdně upozorňující na docházející palivo. A co má 
tahle banální záležitost společného s předvánočním časem, tážete se? 
Zkrátka mně to evokuje fakt, že se nám rok opět přehoupl do své finální fáze 
a v mnohém z nás možná také zasvítí stejná pomyslná kontrolka, aby nás 
upozornila: „Zastav se, člověče, a přemýšlej, co se ti letos povedlo, koho jsi 
potěšil a komu jsi udělal radost, nebo naopak, co mohu v příštím období 
zlepšit.“  

Napadá mě ještě jedna paralela. Jsou lidé, kteří si svých plechových 
miláčků hledí leckdy více, než vlastní rodiny či přátel. Dopřávají jim to nejlepší a hýčkají je až 
přehnanou péčí. Nu což, každému dle chuti. Stejné je to i s vánoční nadílkou. A stačí přece tak 
málo, jak někoho, na kom mně záleží, potěšit.  Třeba zdánlivě prostým „Mám Tě rád!“ a to 
nejen o Vánocích. 

Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář 
 
 
 
 

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 19. 7. 2018 
RO schvaluje: 
− Smlouvu o poskytnutí dotace Pardubického kraje na restaurování vstupních dveří kaple  

sv. Anny ve výši 90 000 Kč. 
− Plnění rozpočtu k 30. 6. 2018 v příjmových a výdajových položkách.  
− Rozpočtové opatření č. 3/2018/RO.       
− Prodloužení nájemní smlouvy na adrese Lubná čp. 301 o tři měsíce.  
− Položkový rozpočet pro revitalizaci zahrady v mateřské škole. 
− Žádost pro SMSV Poličsko na rok 2019 o výměně vodovodního řadu na pozemcích  

p. č. 5493 a p. č. 620/1. 
− Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v přízemí DPS za účelem provozování 

pedikérských služeb pro J. Vomočilovou.  
− Přidělení čísla popisného pro rodinný dům na pozemku p. č. 884/41.  
− Ukončení členství J. Renzy v zásahové jednotce SDH Lubná k 30. 6. 2018. 
− Žádost o poskytnutí dotace na výdaje za odbornou přípravu pro jednotku SDH. 
− Upřesnění souhlasu zástavního práva pro již schválené smlouvy na prodej stavebních 

pozemků U Bramborárny. 
− Smlouvu se spol. Pražská plynárenská a.s. na odběr elektrické energie pro obec Lubná a 

Základní školu Lubná-Sebranice a Mateřskou školu Lubná na období 1. 1. 2019 - 31. 12. 
2020 na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Smlouva bude uzavřena prostřednictvím 
společnosti Optimal energy - Jaroslav Zavoral, energetický poradce. 

− Smlouvu s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene pro rodinné domy U Bramborárny.  
RO bere na vědomí: 
− Protokol o zkoušce vody na adrese Lubná čp. 183 – sociální zařízení, kterou provedla spol. 
ČEVAK, a.s., Moravská Třebová, hodnocené vzorky vyhovují příslušným normám.  

− Výzvu Ministerstva zemědělství o možném riziku nedostatečné tvorby prostředků na obnovu 
vodovodu a kanalizace.   

 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 28. 8. 2018 
ZO schvaluje: 
− Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období. 
− Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 4/2018/ZO a plnění rozpočtu obce k 31. 7. 2018. 
− Příspěvek pro Kraj Smetany a Martinů na nákup knihovny.  
− Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Lubná z 24 na 28 dětí na dobu 

neurčitou. 
− Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví obce Lubná týkající se 

nemovitosti čp. 131 a okolních pozemků. Náklady uhradí účastníci polovinou.  
− Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11 000 Kč na veřejnou sbírku za účelem pomoci 

obci Prameny.  
ZO bere na vědomí:  
− Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 17/2018/ZO.  
− Rozpočtové opatření rady obce č. 2/2018/RO a č. 3/2018/RO.  
− Dopisy od JUDr. Kamily Vránové, Letovice ohledně požadavku prodeje stavebního pozemku 

v lokalitě U Bramborárny R. Šafářovi, Moravská Třebová, a odpovědi právní zástupkyně  
Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, která zastupuje naši obec. 

 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 2. 10. 2018 
ZO schvaluje: 
− Nákup nemovitosti p. č. 2944/4 a p. č. 1049/1 díl „a“. Kupující uhradí náklady na vypracování 

kupní smlouvy, geometrického plánu, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru 
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nemovitostí. Na pozemcích hodlá obec postavit opěrnou zeď a zřídit parkovací místa.  
− Směnu nemovitosti dle geometrického plánu č. 516-62/2016 za účelem narovnání 

vlastnických vztahů podle skutečného stavu užívání nemovité věci. Náklady na vypracování 
smlouvy, geometrického plánu, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí účastníci polovinou. 

− Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s městem Litomyšl na dobu 
neurčitou. Zastupitelstvo obce Lubná konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány 
řádně vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, a to všech 
přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce Lubná ve svém správním obvodu. 

−  Uzavření veřejnoprávní smlouvy o sociálně právní ochraně dětí s městem Litomyšl na dobu 
neurčitou. Zastupitelstvo obce Lubná konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány 
řádně vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku výkonu státní správy svěřené obci 
Lubná zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.  

− Příspěvek pro Římskokatolickou farnost sv. Mikuláše Sebranice ve výši 50 000 Kč.  
 

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB  
 

  

Sdružení nezávislých kandidátů 
obce Lubná 

Křesťanská a demokratická unie 
    -Československá strana lidová 

Jméno a příjmení Počet 
hlasů 

Jméno a příjmení Počet 
hlasů 

Josef Chadima 358 Ing. Jaromír Klusoň 304 
Alois Kovář 306 Jiří Vomáčka 265 
Mgr. Jitka Kučerová 279 Mgr. Eva Šímová 262 
Jan Rensa, DiS. 326 Ing. Jiří Boštík 292 
Jaroslava Vraspírová 286 František Košňar 204 
Ing. Pavla Tmejová 292 Jan Šplíchal 197 
Radek Bartoš 297 Karel Haupt 270 
Eva Chadimová 253 Josef Zavoral 182 
Ing. Petr Jiráň 322 Mgr. Jan Šmíd 215 
Jaroslav Faltys 205 Petr Kuchta 218 
Roman Flídr 265 Jiří Pohorský 123 
Anna Zavoralová 246 Anna Taberyová 138 
Pavel Madejewský 283 Josef Trojtler 113 
Mgr. Irena Rensová 295 Radmila Stráníková 168 
Alena Vomáčková 218 Pavel Kovář 185 

 
 

Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného 31. 10. 2018 v 18.00 hodin v sále kina 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- jednoho uvolněného starostu, jednoho neuvolněného místostarostu a pětičlennou radu obce 

Výsledky volby starosty, místostarosty, členů rady obce 
Starosta:   Josef Chadima  
Místostarosta:  Jan Rensa, DiS. 
Členové rady:  Ing. Petr Jiráň 

Ing. Jaromír Klusoň 
Jiří Vomáčka 

- předsedu kontrolního výboru ZO Ing. Jiřího Boštíka, členy kontrolního výboru Radka 
Bartoše a Františka Košňara 

- předsedkyni finančního výboru ZO Evu Chadimovou, členky finančního Mgr. Evu Šímovou a 
Stanislavu Flídrovou. 
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Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 22. 11. 2018 
RO schvaluje komise rady obce: 
sociální komise  
 - předsedkyně Milada Vitoušková, členové - Marie Boštíková a Petr Háp 
komise životního prostředí  
 - předseda Michal Kovář, členové - Jan Rensa DiS., Rostislav Nunvář 
komise pohledávek a veřejného pořádku  
 - předseda - A. Kovář, členové - K. Tejkal ml., Lukáš Chadima.   
Zastupitelka odpovědná za kulturní činnost - Eva Chadimová. 

 
 

Vážení spoluobčané,  
 právě prožíváme adventní dobu, která se pojí s mnoha zajímavými příležitostmi. Je jenom 
na nás, jak tento předvánoční čas prožijeme. Dovolte mi, abych Vám zpříjemnil toto období 
informacemi z dění v naší obci. 
 
Výstava ČZS Lubná a podzimní volby 
 První víkend v měsíci říjnu se na Skalce v Lubné uskutečnila tradiční výstava lubenských 

zahrádkářů, zaměřená na dlouhé zimní večery. Tak jako 
předešlé roky zahrádkáři věnovali mnoho času přípravě, 
shánění a výzdobě vestibulu, včetně přilehlých prostor v 
přízemí objektu Skalky. Svojí pílí, nápady a kreativitou nás opět 
mile překvapili. Nemohu zapomenout ani na pěknou výzdobu 
žáků základní školy, výpěstky našich občanů, houby od Aloise 
Kováře a expozici šicích strojů. Výstava byla také vzpomínkou 
na naše předsedy - pana Antonína Flacha a Pepika Vomáčku, 
kteří nás už předešli na věčnost. Se zájmem jsem sledoval 
veškeré přípravy této nádherné, neopakovatelné a do všech 
detailů propracované výstavy. Závěrem bych chtěl říci, že se 
Vám akce povedla na výbornou.  
 Velmi rád děkuji našim zahrádkářům a všem, kdo se na 
výstavě podíleli. 
 Ve stejných dnech se v zadním salonku Skalky konaly 
volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR. 
Touto cestou ještě jednou děkuji všem členům volební komise 
za bezproblémový a hladký průběh voleb. 
 

Občané při podzimních volbách 
 

 
Volební komise         Příprava zahrádkářské výstavy   
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Výpěstky občanů, práce žáků místní školy a dětský koutek 

 

 
Zahájení výstavy a úžasné houby A. Kováře 

 

 
Společné foto Lubenských zahrádkářů a občanů 
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Výtvarný koutek pro děti                                                    Vzpomínka na bývalé předsedy zahrádkářů 
 
Stromy republiky 

 
Oslava stého výročí u pomníku padlých 

 
Podávaly se i chutné koláčky                   Výstava historických stejnokrojů                               
 
 Ke 100. výročí vzniku republiky jsme v katastru obce vysadili 13 lip srdčitých, aby 
předávaly svá poselství dalším generacím. Tyto lípy budou pro nás do budoucna živým 
památníkem a jedinečným symbolem demokracie, připomínajícím soudržnost, 
pospolitost a hrdost našich občanů na vznik samostatného československého státu.  
Do výsadby se zapojili složky, firmy i občané obce. První lípu zasadili symbolicky občané naší 
obce. Je umístěna vedle hlavní silnice při příjezdu od Sebranic. Druhou lípu vysadily Lubenské 
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ženy před DPS Lubná. U kaple sv. Xavera mají lípu učitelé, zaměstnanci a žáci školy. Před 
Skalkou vysadili lípu členové TJ Lubná. Před hasičskou zbrojnicí je umístěna lípa našich 
hasičů. Na Letním areálu stojí lípa členů spolku Lubenská šťopička. Na prostranství před 
Jílkovými se pyšní lípa Lubenských zahrádkářů. Za točnou autobusu vysadila svoji lípu firma 
DS Delta Lubná. Na prostranství před zemědělským družstvem stojí lípa členů ZOD Lubná a 
firmy Cobra Transport. Na mostě před obecním úřadem vysadili svoji lípu čestní občané obce, 
pan Zdeněk Pícha a Jan Šplíchal společně se starostou obce Josefem Chadimou. 

 
 

 
Občerstvení připravili hasiči 

 

 

 
Astra Svitavy na úřadě a žehnání lip 

 
 
 

 
Výsadba lípy lubenskými občany a ženami 
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Výsadba lip - ZOD Lubná, Cobra transport, ZŠ Lubná a TJ Lubná 

 
Výsadba lip - SDH Lubná, Lubenská šťopička, ČZS Lubná a DS Delta 
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Výsadba lip – čestný občan Z. Pícha a J. Šplíchal, starosta J. Chadima a společné foto 

 

 
Lípa občanů obce a Lubenských žen 

 
Lípa - Cobra transport, ZOD Lubná a ZŠ Lubná 

 
Lípa - TJ Lubná a SDH Lubná 
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Lípa - Lubenská šťopička a ČZS Lubná 

 
Lípa - DS Delta, čestný občan Z. Pícha, J. Šplíchal a starosta J. Chadima 

 
Restaurování dveří u kaple sv. Anny 
 V druhé polovině roku jsme nechali zrestaurovat vstupní dveře včetně nadsvětlíku do kaple 
sv. Anny. Práce provedl restaurátor pan V. Fogl za odborného dohledu zástupců NPÚ 
Pardubice.  

 Před samotnou 
realizací musely být 
provedeny činnosti 
uvedené ve 
vydaných závazných 

stanoviscích. 
Zejména se jednalo o 
odebrání různých 
vzorků a jejich 

odborné 
vyhodnocení. Na 
základě těchto 
vstupů byl 

vypracován 
restaurátorský 

průzkum ke vstupním 
dveřím do kaple  
sv. Anny v Lubné. 
 

Oprava vstupních dveří u kaple sv. Anny 
 
 Restaurátorský průzkum navrhl postup restaurování jednotlivých položek projektu. 
V restaurátorském průzkumu uvedený postup restaurování byl předložen ke schválení 
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příslušnému NPÚ. Po schválení postupu prací příslušných NPÚ došlo k postupnému 
restaurování jednotlivých historických výplní.  
 U vchodových dveří bylo provedeno zejména očištění, sanování a petrifikování (zpevnění). 
Uvolněné části byly podlepeny. Degradované části byly nahrazeny. Chybějící částí byly 
doplněny a vše bylo retušováno tak, aby nebyly patrné rozdíly. Povrch předmětu byl 
zakonzervován povrchovou úpravou. Chybějící kování bylo doplněno a byla obnovena jeho 
funkce. Kování bylo zakonzervováno povrchovou úpravou. Jednotlivé zásahy byly provedeny 
na základě zjištěných technologických a materiálových skutečností s ohledem na historii 
předmětu.  Vše bylo konzultováno se zástupci Národního památkového ústavu, investora a 
majitele předmětu. Celkové náklady dosáhly částky cca 150.000 Kč. Dotace poskytnutá 
Pardubickým krajem byla ve výši 90.000 Kč. Zbylé finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtu 
obce. Touto cestou děkuji všem pracovníkům, kteří se na restaurování podíleli. 
 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce 
 Při komunálních volbách, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018 na Skalce, jste dali mandát 
lidem, kteří Vás budou zastupovat v obecních záležitostech na další čtyřleté volební období. 
Ustavující zasedání zastupitelstva svolal dosavadní starosta obce na středu 30. října v 18.00 
hod. do sálu kina. V úvodu jsme vyslechli státní hymnu a úvodní slovo starosty. Poté vedl 
zasedání nejzkušenější člen zastupitelstva, pan A. Kovář. Před slibem nově zvolení zastupitelé 
určili zapisovatele a ověřovatele zápisu. Slib přečetl pan A. Kovář. Po přečtení složili slib nově 
zvolení členové zastupitelstva obce pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch. 
Z účasti na zasedání byl omluven pan K. Haupt, který se nemohl zúčastnit zasedání  
z rodinných důvodů. Dále byl schválen program zasedání a složení návrhové a volební komise.  

 
Ustavující zasedání zastupitelstva 

 
Poděkování A. Kovářovi a nově zvolený místostarosta se svým tatínkem 

  

 V obci jsme zachovali vyzkoušený a dobře fungující model vedení obce. Uvolněný starosta, 
jeden neuvolnění místostarosta a pětičlenná rada obce. Zastupitelé schválili tajnou volbu 
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starosty, místostarosty a členů rady. Volba předsedů a členů výboru zastupitelstva se 
uskutečnila veřejným hlasováním. Ustavující zasedání se konalo v příjemném a pěkně 
vyzdobeném prostředí sále kina. Po ukončení zasedání obdrželi všichni přítomní malé 
občerstvení a zastupitelé drobný dárek.  
 
Milí spoluobčané, 
 důvěra, kterou jste nám ve volbách dali, nás velice těší a vážíme si jí. Současně to 
vnímáme i jako velkou zodpovědnost vůči Vám, občanům, i naší hezké obci. Chceme i 
nadále komunikovat s Vámi, občany, řešit Vaše problémy a rozvíjet naši obec tak, aby se 
v ní dobře žilo nám i našim dětem.  
 Jménem svým i nově zvolených zastupitelů obce Vám za projevenou důvěru děkuji a 
pevně věřím, že ji nezklameme.   

  Josef Chadima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nově zvolení zastupitelé 
1. řada zleva:  Mgr. Eva Šímová, Jaroslava Vraspírová, Mgr. Jitka Kučerová, Eva Chadimová,  
                       Ing. Pavla Tmejová 
2. řada zleva:  Jiří Vomáčka, Jan Rensa, DiS., Josef Chadima, Ing. Jaromír Klusoň, Ing. Petr Jiráň  
3. řada zleva:  Ing. Jiří Boštík, František Košňar, Radek Bartoš, Alois Kovář 
 
Rozsvícení vánočního stromu 

 
Moderátorka E. Chadimová a P. L. Kozubík při slavnostním rozsvícení vánočního stromu 
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 V sobotu před první adventní nedělí jsme se sešli před obecním úřadem, abychom zde 
společně rozsvítili vánoční strom. Setkání občanů obohatil kulturní program, kterým nás mile 
prováděla paní E. Chadimová. Vystoupili zde žáci základní školy pod vedením paní učitelky  
P. Kubátové. Na trubku nám zahrál Dan Bárta z Osíka. Pozvání přijal také P. L. Kozubík a 
zastupitelé obce. Slavnostního rozsvícení stromu se ujal nejmladší žák místní školy R. Renza. 
Ozvučení a osvětlení prostoru zabezpečili manželé Kovářovi. O teplé a chutné občerstvení se 
postarali místní dobrovolní hasiči a hasičky. Všem zúčastněným i Vám, občanům, děkuji za 
hezky prožitý večer a paní E. Chadimové za zorganizování celé akce a skvělý nápad 
s balónkovými přáními pro Ježíška. Věřím, že jsme se tu všichni příjemně naladili na příchod 
Vánoc a že tu milou sváteční atmosféru šíříme dál. 

 
Pohled na návštěvníky akce 

 

 
Vystoupení žáků základní školy 

 

 
Žáci pod vedením P. Kubátové a lubenské hasičky 
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

 

 
Děti posílají přání Ježíškovi 

 
Valná hromada Mikroregionu Desinka 
 Začátkem prosince se konala na Obecním úřadu v Sebranicích valná hromada 
Mikroregionu Desinka. Na programu byla volba nových orgánů svazku, vyhodnocení 
uplynulého volebního období, rozpočet na rok 2019 a další body. Na základě schváleného 
usnesení Vám mohu sdělit, že setkání seniorů je naplánováno na Skalce v Lubné v neděli 17. 
března 2019. Předsedou svazku byl zvolen starosta Horního Újezda Radek Boštík, 1. 
místopředsedou byl zvolen starosta Poříčí František Bartoš, 2. místopředsedkyní byla zvolena 
starostka Sebranic Lenka Karalová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Starostky, starostové a účetní Mikroregionu Desinka 
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Květinová výzdoba 
 Touto cestou děkuji paní Marií Tejkalové, za celoroční květinovou výzdobu ve vstupní hale 
obecního úřadu. Myslím si, že příjemný vstup do budovy OÚ je pastvou pro všechny smysly a 
obdivuji její nápadité vazby souznějící s ročním obdobím.  
 

Veliké poděkování členům kulturní komise 
 Členové kulturní komise obce se rozhodli, že ukončí svoji činnost a to po letošní 
Vánoční výstavě. Z tohoto důvodu mi dovolte, abych jim i jejich rodinným příslušníkům 
vyslovil veliké poděkování.  
 Vážená paní J. Klejchová, A. Boštíková, E. Chadimová, K. Kopecká, M. Kuchtová,  
J. Šteflová, L. Šteflová, L. Šteflová ml., A. Vomáčková, M. Chadimová a pane J. Kopecký, 
P. Štefle, L. Chadimo a Z. Chadimo děkuji Vám za dlouholetou činnost v kulturní komisi 
při pořádání společensko kulturních akcí pro naše občany i všechny přespolní 
návštěvníky. Svojí činností jste pozvedli kulturní dění v naší obci a Vaše akce jsou 
známy v celém Pardubickém kraji. Svoji práci jste dělali s nadšením, nápaditým vkusem 
a láskou. Viděli jsme, že Vás tato činnost bavila. Za sebe mohu říci, že jsem rád, že jsem 
s Vámi mohl spolupracovat. 
Milí přátelé, 
 jménem svým, zastupitelů a občanů obce Vám upřímně děkuji za hodiny a hodiny 
strávené přípravami akcí, které v mnohém obohatily naši obec. Velmi si Vaší práce vážím 
a do dalších let Vám i Vašim rodinám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a rodinnou 
pohodu.                       Josef Chadima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Členové kulturní komise 
Silvestrovský ohňostroj 
 Vážení spoluobčané, touto cestou Vás zvu na Silvestrovský ohňostroj s hudebním 
doprovodem, který se uskuteční v pondělí 31. 12. 2018 v 18.00 hod. před obecním 
úřadem. Na zahřátí se bude podávat starostova silvestrovská polévka a svařák 
Lubenských žen. 
 
Vážení čtenáři, 
 Vánoce a nový rok se nezadržitelně blíží, a tak mi dovolte, abych Vám popřál jménem 
svým, zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů obce krásné vánoční svátky naplněné radostí 
a prožité v kruhu našich blízkých. Do nového roku 2019 Vám přeji hodně optimismu, naděje a 
víry, která nechť se stane oporou ve chvílích těžkých i radostných. 

                    Váš starosta Josef Chadima 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Evropský den jazyků na druhém stupni 
 26. září bylo v roce 2001 vyhlášeno Evropským dnem jazyků. Tento den si připomínáme, 
jak je Evropa jazykově rozmanitá a jak důležité je učit se cizím jazykům. Vždyť kolik jazyků 
znáš, tolikrát jsi člověkem! 
 I letos jsme si tento den na naší škole připomněli. Žáci druhého stupně si připravili povídání 
o zemích, které o prázdninách navštívili. Seznámili ostatní spolužáky nejen s reáliemi, ale také 

s jazyky, s kterými se v daných zemích setkali. 
Hovořilo se o Chorvatsku a chorvatštině, Itálii 
a italštině, Maďarsku a maďarštině, a dokonce 
i o vzdáleném Norsku a norštině. Povídání 
bylo obohaceno o fotky míst, která někteří žáci 
skutečně navštívili, o ochutnávku maďarské 
kuchyně, poslech písničky (zpěv se nezdařil, 
protože maďarština je opravdu těžký jazyk) a 
samozřejmě nechyběly ani ukázky jazyků 
v podobě běžných frází. 
 Dvě vyučovací hodiny, které byly 
Evropskému dni jazyků věnovány, jsme si 
všichni užili a odnesli si nové poznatky. 
        

 Mgr. Leona Plešingerová 
Jan Sejkora ze 7. třídy představuje Itálii 
 

Doteky státnosti aneb 3. třída v Praze 
 Dne 24. 10. vstali žáci 3. třídy o něco dříve a jeli šestkou přes Litomyšl do České Třebové. 
Vůbec jim nevadil velký déšť, který je záludně přepadl v jejich rodných vsích, nevadila ani ranní 
tma. Natěšeně nastoupili do rychlíku a jeli do Prahy. Již na hlavním nádraží se opakovaně a 
nadšeně svezli na eskalátorech. Ještě větší nadšení projevili v metru a v tramvaji.  
 Nevadila jim ani fronta při bezpečnostním opatření u vstupu do areálu Pražského hradu, 
projití rámem bylo dobrou atrakcí. V Jízdárně Pražského hradu na ně již čekala paní 
Nikodymová, která jim tuto výjimečnou akci zpostředkovala. V Jízdárně se dostali na balkon, 
kde absolvovali hravou hodinu, vlastně tvořivou dílnu, ve které se naučili státní symboly. 
Dozvěděli se také, že když pan prezident opouští republiku a jeho vůz překročí státní hranice, 
zvláštní služba volá na Pražský hrad, kde další služba ihned stáhne prezidentskou vlajku, a 
naopak je to při návratu do republiky. 
 Po hodině vzala žáky paní Nikodymová dolů na výstavu k 100. výročí republiky. Dětem vše 
ukázala a vysvětlila. Žákům se líbil vůz prezidenta Gottwalda, velmi silná motorka se srdíčkem 
pro ochranku prezidenta Havla, na které museli jezdit zpočátku jen profesionální závodníci. 
Upoutaly je i porcelánové servisy prezidenta T. G. Masaryka a Václava Havla. Výstava státních 
vyznamenání s erudovaným výkladem zaujala všechny žáky, neboť se blížilo datum, kdy se 
tato vyznamenání předávají prezidentem republiky ve Vladislavském sále. Kluky upoutal i 
původní skafandr Vladimíra Remka či dresy českých olympioniků.  
 Ve 12 hodin žáky čekal další nevšední zážitek, střídání stráží na I. nádvoří Pražského 
hradu, několik metrů od hradních stráží, kam se dostali jen na zvláštní povolení. Děje se tak za 
doprovodu kapely v červených uniformách z oken Pražského hradu. 
 Plní nevšedních dojmů se pak vydali opět tramvají na Malostranské náměstí a odtud již 
ukázněně pešky přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Program gradoval pozdním 
obědem v KFC, po kterém žáci  zhlédli orloj. Odtud se vydali pěšky do centra k Václavskému 
náměstí. Další hodina strávená v obchodě Sparkys rychle utekla. Nákupy se skutečně vydařily.  
 Času bylo do odjezdu dost, tak se žáci vydali pěšky k Národnímu divadlu. Protože se 
chovali celou dobu ukázněně a přáli si ještě projet se metrem a na eskalátorech, nebyl problém 
vyhovět jejich přání. Pak sedli spokojeně a unaveně do vlaku a vydali se zpět s vydařenými 
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nákupy do svých domovů. Ještě vám na ně prozradím, že v České Třebové začali spontánně 
pochodovat kolem dokola a nezabránila jim v tom ani tma, která se tak jako ráno na začátku 
cesty opět vynořila.  
 Doufám, že se všem po takovém nevšedním dni dobře usínalo. 

                                                Mgr. Hana Klusoňová, třídní učitelka 

 
My na I. nádvoří a muzikanti                    Střídání stráží 

 
 Na výstavě s paní Nikodymovou 
 
 
 
 
 
 

Na Karlově mostě 
 
 

100 let Československé republiky 
 K připomenutí tak významného výročí vzniku Československé republiky jsme si ve 4. třídě 
v předmětu Dějiny národa udělali besedu. S předstihem dostali žáci za úkol zjistit a 
zaznamenat od svých příbuzných, co si pamatují z vyprávění dědů a babiček, případně přinést i 
něco zajímavého na ukázku.  
 Většina žáků se skvěle připravila. Zajímavé bylo vyprávění o životě v 1. světové válce, o 
vojácích, zdravotnictví, dopravě i o tom, jak lidé žili a hospodařili. Přikládáme na ukázku několik 
zajímavých postřehů a fotek.                     Z. Laštovicová 

 
V pátek 26. 10. si žáci druhého stupně připomněli 100. výročí vzniku Československé 

republiky. V 9 hodin vyšel od budovy základní školy jejich průvod se státní vlajkou k památníku 
obětem 1. světové války. Zde jsme si všichni krátce připomněli vznik Československa a konec 
války. Krátký program vyvrcholil společným zpěvem písně Ach, synku, synku a československé 
státní hymny.            Mgr. Jitka Kučerová 
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František Jílek                      Jan Kopecký - vyprávění  
 
Šestá třída na návštěvě v pravěku 
 Hodiny dějepisu v šesté třídě jsme si zpestřili návštěvou pravěku. V úterý 23. října jsme 
navštívili Středisko volného času v Litomyšli, kde byl pro žáky připraven velmi zajímavý 
interaktivní program. Seznámili se např. s výrobou keramiky, prošli kurzem výroby tkaniny 
z rostlinného vlákna i ovčí vlny nebo si vyzkoušeli znalosti pravěkého jídelníčku. Nechyběla ani 
praktická část programu. Děti si z keramické hlíny samy vyrobily mističku zdobenou podle 
pravěkých vzorů a z lýka upletly náramek. Dopoledne uteklo jako voda a všichni jsme si ho 
pěkně užili.                                                                                           Mgr. Leona Plešingerová 

          
Pravěký jídelníček                      Výroba keramiky 
 

Projekt Škola v pohybu zavítal i k nám 
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 Projekt Fotbalové asociace České republiky Škola v pohybu pomáhá rozhýbat děti ve 
školách. Je zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a 
pohybových kroužků v mateřských a základních školách. 
 Ve středu 31. 10. navštívil první stupeň naší školy profesionální trenér fotbalu mládeže a 
okresní grassroots trenér Okresního fotbalového svazu Svitavy Mgr. Martin Komoň, který v 
rámci hodin tělesné výchovy v 1. a 4. třídě inspiroval učitele novými prvky se zaměřením na 
všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin. 

Mgr. Jindřich Novotný 
 

Druháci v knihovně 
    Ve středu 31. 10. jsme odjeli do Městské knihovny v Litomyšli. Zúčastnili jsme se programu 
1. republika a její dětští hrdinové. Knihovnice si pro nás připravila knížky, které byly napsány 
právě před 100 lety a jsou oblíbené dodnes. A většinu jsme opravdu znali z vyprávění, 
Večerníčků nebo četby. Na závěr jsme hlasovali o nejoblíbenější knížku. V naší třídě s velkou 
převahou vyhrála knížka od Eduarda Štorcha Lovci mamutů, na dalším místě byla Dášeňka od 
K. Čapka. 
Po návratu do školy bychom nejraději pronásledovali mamuta, stali se hodnými broučky, s 
pejskem a kočičkou pekli dort, nebo se starali o zlobivé štěňátko Dášeňku. Byl to hezký den. 

Z. Laštovicová 

 
Druháci v knihovně 

 

Návštěva střední školy 
 Ve čtvrtek 29. 11. 2018 navštívili žáci devátého ročníku Integrovanou střední školu 
technickou Vysoké Mýto. V paměti starších zůstala tato škola spojena s názvem „karosácké 
učiliště“. Mistři odborného výcviku představili žákům šest oborů, které se na škole vyučují. 
Výklad byl zpestřen připravenými úkoly. Žáci měli možnost si vyzkoušet stříkání barvou, 
šroubování, čalounění, psaní v programu, vyklepávání karoserie.  
 Některé ohlasy k exkurzi 

• Líbilo se mi, že jsme si mohli vše vyzkoušet. 
• Zaujalo mě pěkné vybavení. 
• Škola mě nezaujala. 
• Poznal jsem nové přístroje. 
• Viděl jsem hodně techniky a velkou dílnu. 
• Zjistil jsem, co je to čalouník. 
• Zdlouhavé vyprávění. 

 Během exkurze se deváťáci seznámili s prostředím školy, učebními obory a vyučujícími. I 
když na tuto školu nepodají přihlášku, získali nové informace potřebné k výběru škol. 

       Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce) 
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Výklad u strojů a děvčata po zkompletování krabičky 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 přejeme Vám krásné Vánoce strávené v klidu a pohodě. Ať 
prožijete co nejvíce veselých okamžiků v kruhu svých nejbližších 
jak o vánočních svátcích, tak i v celém příštím roce. 

         Vedení školy 
 

KDU-ČSL LUBNÁ  
 

Vážení spoluobčané,  
 blíží se konec roku 2018 a s ním přichází doba adventní, příprava na 
nejkrásnější svátky - svátky vánoční. A proto dříve než zazní píseň 
„Narodil se Kristus Pán“, bychom Vám, našim spoluobčanům, chtěli 
upřímně popřát svátky plné radosti a Božího požehnání. Ať Vás vánoční 
pohoda naplněná zdravím provází po celý příští rok 2019.  
 Dále Vám chceme jménem KDU-ČSL poděkovat za velkou účast ve 
volbách, Vaší podporu i důvěru, kterou jste nám projevili. Velmi si toho 
vážíme. 
 Přijměte od nás pozvání na tradiční Lidový ples, který se uskuteční dne 19. ledna 2019 na 
Skalce. K tanci zahraje oblíbení hudba Combo 2, připravená bude bohatá tombola a výborná 
myslivecká kuchyně.  
 Těšíme se na Vaši účast.                                                                M. Košňarová, KDU-ČSL  

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 Čas kouzelných svátků je tady a s ním přichází i připomenutí toho, co se všechno od 
podzimu v mateřské škole událo. Od září se uskutečnila řada akcí. Každoročně nás každé dva 
měsíce navštěvuje divadlo Jójo s originálně nastudovanými pohádkami. Letos navíc děti 
zhlédly maňáskové divadlo, které v mateřské škole dlouho nehostovalo. Děti se tedy seznámily 
s novou formou divadla a zejména těm nejmenším se klasické pohádky moc líbily. Z tradičních 
akcí to byla společná pracovní dílna pro děti a rodiče, návštěva muzea v Poličce, koledování, 
vystoupení dětí na vánoční výstavě a na DPS s příběhem o narození Ježíška. Nechybělo ani 
tradiční pečení perníčků. Jejich zdobení se letos ujala maminka L. Blažková, která měla pro 
děti všechno vzorně připraveno. Každý si ozdobil své perníčky, včetně těch nejmladších. Moc 
p. Blažkové děkujeme a věříme, že ve školce nebyla naposledy. Stejně tak jí patří velké dík za 
připravení a vymyšlení výrobků na pracovní dílnu. Ještě než se děti rozejdou, aby očekávaly 
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příchod Ježíška, proběhla v naší mateřské škole vánoční besídka, na kterou se děti také pilně 
připravovaly. 
 Co se týče rekonstrukce I. pavilonu – sociální zázemí, elektrika a ostatní je ve fázi 
dokončení a po novém roce nás čeká další etapa. Již nyní se těšíme na příští školní rok, kdy se 
vrátíme do úplně nového pavilonu. Všem, kteří se na rekonstrukci podílí patří velké 
poděkování. 
 Když bilancuji, co vše se letos uskutečnilo, musím ještě jednou poděkovat p. Bartošové a 
Vrabcové za obnovu zahrady v okolí MŠ. U každé „cizí“ návštěvy měla zahrada velký úspěch. 
Navíc mi dovolte poděkovat p. Bartošové za finanční dar. Velmi si toho vážíme a zatím 
neprozradím, co pořídíme za peníze, toto tajemství děti najdou pod vánočním stromečkem v 
MŠ. 
 Na závěr bych Vám všem chtěla popřát láskou naplněné vánoční svátky plné pohody, 
zdraví, porozumění a štěstí.                                                                                  Mgr. I. Rensová 
 
 

Pečení perníčků a pracovní dílna s rodiči 
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Návštěva muzea v Poličce 

 

JAK JSME SLAVILI 100 LET REPUBLIKY 
 
 V letošním roce si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky a 28. říjen je 
náš nejvýznamnější svátek. Jak všichni víte, 28. října 1918 se vyhlášením samostatného 
československého státu naplnily tužby českého národa po samostatnosti. 
 V Lubné jsme výročí oslavili v neděli 28. října 2018. Sešli jsme se před obecním úřadem, 
kde byl zahájen program oslav. Po té jsme průvodem došli k pomníku padlých. Zahájili jsme 
státní hymnou české a slovenské republiky v podání žáků základní školy Lubná pod vedením  
p. Kubáta, položili věnce a uctili minutou ticha památku padlých v 1. světové válce. Se svým 
příspěvkem k stému výročí vystoupil Michal Kovář. 
 Po písni Ach synku, synku, jsme se průvodem vrátili zpět k obecnímu úřadu, kde program 
pokračoval. Celé odpoledne nám hrála dechová hudba ASTRA ze Svitav. Tento slavností den 
jsme využili k posvěcení nového dopravního automobilu a jeho předání jednotce SDH Lubná. 
 Jistě jste si všimli, že na různých místech v obci jsou vysázené nové lípy, jsou to stromy 
republiky. Na kartičkách s trikolórou je napsáno, kdo lípu vysadil. Symbolické sázení lípy 
proběhlo právě v neděli během programu. 
 Doufám, že již nikdy nepřijde doba, kdy bychom si výročí, které znamená tolik pro naši 
novodobou historii, nemohli svobodně připomínat. 
 Vždyť, kdo má rád svoji republiku, pro nás českou republiku, má rád i svoji obec a my 
všichni občané naší krásné Lubné bychom se měli snažit společně ji zvelebovat pro další 
generace.                                                                                                              Eva Chadimová 
 
Proslov Michala Kováře u pomníku padlých 
       Vážení spoluobčané, dámy a pánové.  
       Scházíme se dnes, v tento památný den, abychom vzpomněli 100. výročí vzniku 
samostatného státu Čechů a Slováků. Za ono století prošla tato země bouřlivým vývojem plným 
naděje, ale také poroby a národních tragédií. Na konci všeho zůstává fakt, že Československo, 
onen sen národních buditelů, je dnes již vlastně minulostí. Nic z toho však nemění na 
skutečnosti, že právě před 100 lety došlo k naplnění emancipační snahy našeho národa.  
       Cesta k tomuto cíli však nebyla snadná. Vedla peklem a krveprolitím 1. světové války a 
stála nemalé oběti na poli válečném i diplomatickém. Lví podíl na tomto historickém milníku 
mají kromě domácí rezistence především československé legie, zárodek vojska ještě 
neexistujícího státu. Již na samém počátku války, tedy v roce 1914, formuje se ve Francii 
slavná rota NA ZDAR. Počtem sice nepatrná jednotka Cizinecké legie, tím více však odhodlaná 
bojovat za svou věc. Mimořádné kvality předvede v těžké bitvě u Arrasu v květnu 1915, kdy za 
cenu sebeobětování dosáhne významného vítězství. Ve stejném čase vzniká v carském Rusku 
dobrovolnický oddíl z krajanů zde usedlých ČESKÁ DRUŽINA. Masívní přísun zajatců 
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z rakousko-uherské armády umožní vytvářet větší vojenské formace. Čeští vojáci jsou ceněni 
pro svou odvahu a odhodlání a bývají nasazováni do nejtěžších akcí. Druhého července 1917 
vybojuje čs. vojsko na Rusi památnou bitvu u Zborova. Jenže to už se carský režim začíná 
hroutit. Po bolševické revoluci v listopadu téhož roku nastává pro naše jednotky složitá situace. 
Do právě počínající občanské války se angažovat nechtějí. Jejich cílem je pokračovat v boji 
proti Rakousku-Uhersku a Německu. A tak začíná legendární anabáze přes celé Rusko do 
Vladivostoku doprovázená však ještě téměř 2 lety bojů a bolestnými ztrátami.  
       Ve Francii je díky přílivu krajanů zejména z USA formována nová čs. armáda, která v říjnu 
1918 zasáhne do bojů u měst Terron a Vouziers. Nejsložitější podmínky pro budování našeho 
vojska panují v Itálii. Nežije zde významnější krajanská komunita a svou roli hraje i váhavý 
postup samotné Itálie, jež vstupuje do války až v květnu 1915. Díky úsilí Milana Rastislava 
Štefánika vznikne na přelomu let 1917/18 i zde čs. vojsko, jenž v létě 1918 zasáhne do 
branných bojů na řece Piavě a v září u DossAlta.  
       A právě na podzim roku 1918 začíná i rozpad skomírající podunajské monarchie. 
Dvacátého osmého října vyhlásí Národní výbor v Praze vznik Československé republiky. 
Významnou měrou k tomu přispěl právě boj našich legionářů, ale také diplomatické úsilí T. G. 
Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika. Mladý stát ještě čeká boj o hranice. Tedy zajištění 
především německy mluvícího pohraničí, ale také spor o Těšínsko a zejména boje na 
Slovensku proti Maďarům. V roce 1919 stává se součástí státu Podkarpatská Rus a země musí 
řešit nemalé hospodářské problémy. I přes tyto překážky stává se tehdejší Československo 
moderní demokratickou zemí, byť ne tak dokonalou, jak si ji dnes snažíme idealizovat.  
       Bohužel přichází osudný rok 1938 a zrada spojenců, jež má za následek odtržení 
pohraničních území vůči nacistickému Německu, ale rovněž hortyovskému Maďarsku a také 
Polsku. Dvacáté výročí října probíhá již v podivné atmosféře tzv. 2. republiky. Patnáctého 
března 1939 dochází k okupaci zbytku ČSR, odtržení Slovenska a vyhlášeni protektorátu 
Čechy a Morava. Dvacátého osmého října téhož roku dochází v Praze k mohutné manifestaci, 
kterou krvavě zakončí střelba německých vojáků. Znovu odcházejí stateční muži za hranice, 
aby své porobené vlasti vybojovali ztracenou svobodu. Po převzetí moci komunisty se mnohým 
těmto hrdinům národ odvděčí žalářem, ba co hůře, i provazem.  
       Po krátkém čase nadějí v roce 1968 se na dlouhých 20 let vzpomínka na 28. říjen opět 
vytrácí a od roku 1993 společný stát zaniká. To však není důvod zapomínat na úsilí a hlavně 
oběti našich předků, kteří za tuto zemi neváhali položit své životy.  
       Často je nám vnucován názor, že jsme malá a bezvýznamná země. Velikost národa však 
nespočívá v počtu obyvatel ani v rozlehlosti území, nýbrž v morální síle. Oprostěme se proto od 
ješitných sporů a nízkých vlastností a buďme zdravě hrdými a sebevědomými občany naší 
krásné země. Buďme konečně sami sebou!  

 
 

                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 

 
Vlasta Jánová - 70 let             Jan Andrle - 85 let 
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Jan a Josef Pavlišovi - 70 let        Marie Zavoralová - 75 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie Pavlišová – 91 let 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V listopadu se narodil Kristian Zavoral. Rodičům blahopřejeme a Kristiánkovi přejeme do 
života jen to nejlepší. 

 
 V prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Chadimou. 
 

91 let Marie Pavlišová 81 let Václav Krupička 
   Marta Tmejová 

89 let František Renza   
  75 let Marie Zavoralová 

87 let Marie Jánová  Josef Šimek 
   Václav Rensa 

85 let Jan Andrle   
  70 let Vlasta Jánová 

83 let Jan Šplíchal  Jan Pavliš 
 Emilie Kubešová  Josef Pavliš 
 Květuše Kadlecová   
  65 let Dagmar Dubačová 

82 let Vlastimil Pohorský   
 Václav Machek 60 let Josef Matejsek 
 Věra Renzová   
 Emilie Klusoňová 50 let Jitka Píčová 
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             SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SEBRANICE 
 

Jesličky nám říkají, 
že Bůh se nikdy nevnucuje silou. 

Z jesliček k nám promlouvá Boží něha. 
Nazíráme v nich Boží milosrdenství, 

které se stalo tělem, 
aby pohnulo naším srdcem. 

Papež František 
 
 O Vánocích, milí farníci, rozjímáme – mimo jiné – o pokoře Boha. Tento velký a mocný 
Tvůrce vesmíru dokáže pro záchranu člověka „sestoupit z trůnu nebes“. Bez velkých gest a 
mocných činů zaujímá postavení obyčejného chudého člověka, dělníka, který si v potu tváře 
zajišťuje obživu a snáší vše nepříjemné a bolestivé s trpělivostí doslova božskou. 
 Snad nejvíce ze všech lidí nahlédl do srdce božského Dítěte svatý František z Assisi. 
Pochopil, že Božího syna mohla na svět přivést jenom ryzí a nepředstíraná láska.  
František se nenechal zmást představou sladkého vyprávění o Ježíškovi a andílcích. Na kopci 
nedaleko vesnice Greccio vytvořil první živé jesle, aby lidem ukázal skutečnost, do které se 
narodil Ježíš. Zima, zápach zvířat, tvrdé jesle, sláma – to všechno promlouvalo k lidem 
mnohem důrazněji, než se dnes snaží divákům ve svých filmech nabízet nejrůznější režiséři a 
umělci. Možná poprvé v životě si začali uvědomovat, v jakých nesnázích se toto novorozeně 
ocitlo, když mu chybělo vše potřebné.  
 Papež František říká: „Z jesliček k nám promlouvá Boží něha. Nazíráme v nich Boží 
milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo náš pohled a pohnulo naším srdcem. O 
Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, dar všech darů, který nám přináší spásu. Bůh, 
který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, než putovat spolu s námi a žít 
náš život.“ 
 Prožívat správně Vánoce tedy znamená pokorně se sklonit k božskému Dítěti Ježíši. 
Přijmout ho do srdce, obnovit víru v jeho božství. Snažit se mu přiblížit skrze osobní modlitbu, 
Písmo, život ve společenství věřících; znovu objevit sílu svátostí…  
 Jinak by se mohlo docela snadno stát to, na co poukazuje velký teolog Origenes: „Marně 
bys slavil Ježíšovo narození, kdyby se Ježíš nenarodil v tvém srdci.“ 
 Věřím, že většině lidí jde o pravdivé prožití Vánoc. A všem těmto lidem a jejich blízkým ze 
srdce žehnám.                                                                                                     Ladislav Kozubík 

 
Vánoční svátost smíření 
PÁ 14. 12. 2018 14:00 – 18:00 Sebranice 
ÚT 18. 12. 2018 16:30   Široký Důl 
ST 19. 12. 2018 17:30   Lezník  
 
Bohoslužby o Vánocích 
PO  24. 12. 2018 Štědrý den 

16:00            Sebranice půlnoční pro rodiny s dětmi. Po mši svaté si 
můžete odnést betlémské  světlo. 

   24:00  Sebranice půlnoční 
ÚT  25. 12. 2018 Boží Hod vánoční 
   7:30  Sebranice 
   9:30  Lubná 
   9:45  Sebranice 
   11:00  Široký Důl 
ST  26. 12. 2018 Svátek svatého Štěpána 
   7:30  Sebranice 
   9:45  Sebranice 
   11:00  Lezník 
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PO  31. 12. 2018 Památka sv. Silvestra 
   16:00  Sebranice na poděkování 
   23:00  Sebranice  půlnoční  
ÚT 1. 1. 2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie  
   7:30  Sebranice 
  9:30  Lubná 
  9:45  Sebranice 
 11:00  Lezník  
 
 Na Boží Hod 25. 12. je otevřen kostel v Sebranicích k návštěvě Betléma od 14:00 do 17:00 
hodin. 

 

        STROMY SVOBODY V LUBNÉ 
 
 

 Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich 
lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci a členové místních spolků. Stromy 
byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní 
listy. Stromy se sázely i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli 
připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. 
 U nás v Lubné byla vysazena lípa Svobody u čp. 41 dne 28. října 1919, další stromy 
svobody u pomníku padlých v dubnu 1949 a lípa vlevo 27. října 1968. 
 V kronice p. Kopeckého se dočítáme, že:  
 „V roce 1919 byla u nás v Lubné sázená lípa dne 28. října a to – lípa „Svobody“. Tato 
lípa stojí při silnici u čísla 41. Slavnost se konala za účasti všech občanů Lubenských, všech 
spolků, též legionářů, jak Francouzkých, Italských, Ruských - všechny v uniformách svých 
armád. Šlo se s hudbou průvodem od horní hospody k místu sázení a po výsadbě měl obsáhlý 
projev vynikající řečník, legionář Ruských legií, pan učitel Beneš, rodák z Poličky a učitel 
Lubenský. 
 Gottwaldova lípa u pomníku padlých 
Tato lipka byla sázena na počest zvolení Klementa Gottwalda presidentem naší 
Československé republiky jako prvního dělnického presidenta. Lípa byla sázena v dubnu roku 
1949 za předsedy místního národního výboru Josefa Kučery číslo 41, který také pronesl 

slavnostní řeč. Pamětní proslov vložil do lahve, vše se 
uložilo do země ku lípě.  
 Svobodova lípa sázená na počest 50 let trvání 
republiky 
Slavnostní průvod vyšel dole u mostu za doprovodu 
hudebníků z Poličky. Dne 27. 10. 1968 byla u pomníku 
padlých v odpoledních hodinách slavnost všech složek 
Národní fronty, též Místního národního výboru v Lubné, 
sázená lipka na počest padesátiletého trvání naší 
Československé republiky. Slavnostní projev měl 
předseda MNV v Lubné Jaroslav Švihel číslo 226. Po 
projevu a sázení lípy se šlo průvodem ku lípě Svobody u 
čísla 41. Po projevu ředitele devítileté školy v Lubné pana 
Frankeho a zazpívání písně „Hej Slované“, slavnost 
pokračovala průvodem do sálu tělovýchovné jednoty 
Sokol v čísle 106, kde bylo slavnostní zasedání MNV a 
NF, kdež byly zhodnoceny práce za padesát roků až do 
dnešního času. Po vyčerpání programu schůzi ukončil 
předseda MNV Jaroslav Švihel.“ 

Z kroniky pana Kopeckého čerpala Jana Dřínovská, 
fotografie archiv a Hans Schmauz 

Gottwaldova lípa u pomníku padlých 
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Lípa Svobody u čp. 41 a Svobodova lípa u pomníku padlých 

 

             ISTAMBULSKÁ ÚMLUVA - IÚ 
 
 „Úmluva rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí“ 
 Na první pohled ušlechtilá iniciativa. Kdo by nesouhlasil s bojem proti uvedenému násilí. Ale 
když se přečte celá 28 stran dlouhá důvodová zpráva (zřejmě tak dlouhá, aby to zaneprázdnění 
poslanci neměli čas příliš zkoumat), tak najednou je zřejmé, že nejde ani tak o odstranění násilí, 
ale spíše o prosazení genderové ideologie, která se snaží smazat rozdíly mezi mužem a ženou, 
odstranit tradiční chápání rodiny a s tím spojenou výchovu dětí k pravému ženství a mužství, 
odstranit výchovu sledující vytvoření budoucího plně hodnotného mateřství a otcovství ve 
funkční harmonické rodině, která je spolehlivým a ničím nenahraditelným základem prosperující 
společnosti a národa. 
 Pro informaci několik citací z „Úmluvy“ IÚ, která pokud bude naším parlamentem 
ratifikována bude nadřazena našemu zákonodárství, jež se bude musit podle ní upravit a 
nedodržování bude samozřejmě trestné.  
 „Pod pojmem „gender“ se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež 
daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže“ (čl.3c). 
 Podle tohoto pojetí, o tom jestli je někdo muž nebo žena nerozhoduje jeho biologická stavba 
těla, ale svobodné rozhodnutí dotyčného člověka kým chce být. S tím, že toto své rozhodnutí 
může i během života měnit. Nerozhoduje tedy v jakém pohlaví se kdo narodil, ale pro jakou 
sexuální orientaci se svobodně rozhodne. 
 „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování 
žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na 
předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“(čl. 12,1) 
 Takovým tradičním stereotypním pojímáním, které je podle Úmluvy nutné vymýtit, může být 
chápána třeba tradiční rodina: muž-otec a žena-matka, žijící v pevném manželství, kde jako 
rodiče mají oba ve své rodině nezastupitelné role při výchově svých dětí. 
 „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na 
všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, 
nestereotypní genderové role, …. genderově podmíněné násilí vůči ženám, …“ (čl. 14,1) 
 „Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad    stanovených v odstavci 14,1 
v neformálních vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a 
volnočasových a v médiích.“ (čl. 4,2)  
 To znamená, že už děti a mládež na školách všech stupňů i v jiných zařízeních mají být 
vedeni v duchu gender ke svobodě  rozhodnout se zda chtějí žít jako muži nebo jako ženy, 
nebo jako něco mezi tím, a takto uzavírat svobodně jakékoliv vzájemné svazky („manželství“ 
kohokoliv s kýmkoliv), místo tradičně jedině možného trvalého manželství jednoho muže s 
jednou ženou. 
 „Expertní skupina pro potírání násilí … GREVIO bude monitorovat naplňování této smlouvy 
… (čl.66,1) 
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 „GREVIO se bude skládat z nejméně 10 a nejvíce 15 členů … Jeho členy bude volit Výbor 
stran na čtyřleté období.“(čl.66,2)  
 GREVIO ( v současné době 13 žen a 2 muži) bude tedy jako „Velký Bratr“ (podle Orwella) 
se svými štáby a s velkými pravomocemi dohlížet na šíření a dodržování genderových zásad IÚ 
a také trestat případný odpor.  
 „Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované 
politiky, opatření a programů …“(čl.8) 
 To znamená, že přijetí a realizace IÚ nebude zadarmo a nové štáby úředníků, právníků, 
dozorčích, propagátorů, nových kanceláří, atd. bude nutno platit a jak jinak než z daní občanů. 
Snad by se ten nemalý obnos peněz dal využít efektivněji. 
 Zavedením IÚ do našeho zákonodárství by také ještě více narostla jeho nynější už tak velká 
přebujelost a nepřehlednost, nehledě na to, že v našem současném trestním právu je trestání 
všech forem násilí již dostatečně zakotveno a není třeba stávající zákony nahrazovat 
problematickou IÚ. 
 To jsou tedy důvody (mimo jiné), které mluví pro odmítnutí IÚ a je na občanech, aby 
motivovali poslance (na př. peticemi), aby v parlamentu IÚ nepřijali a neratifikovali, tak jak už IÚ 
odmítli nám blízcí Slováci.                                                                                   P. Josef Kopecký 
 

  

            LUBENSKÉ ŽENY 
 
Mikulášská besídka 
 V úterý 27. listopadu se konala v sále kina Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem 
s názvem „Čertí show“. Na začátku se zdálo, že je sál plný čertů, ale byl jen jeden a dvě 
čertice. Děti soutěžily, tancovaly, i rodiče se zapojili do programu a všichni si společně užili 
krásné odpoledne. 
 Na závěr Mikuláš, anděl a čert rozdali dětem sladké balíčky a dostali balónek na cestu. 

 V sedm večer se všichni rozešli do svých domovů. 
Eva Chadimová 

 
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není co se zlatem třpytí, 

ale zdraví, štěstí láska a přátelství. 
Krásné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních 

úspěchů po celý příští rok 
                                                                             vám přejí Lubenské ženy. 
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  FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
 

 
 
 

Z LUBNÉ DO LUBNÉ  
 
 Dne 28. 9. 2018 jsme pořádali zájezd do Lubné, ale do té u Rakovníka. V minulém roce 
nás poctili svou návštěvou hasiči z Lubné, a proto jsme využili jejich pozvání a tento rok 
lubeňáci jeli k lubeňákům rakovnickým. 
 Odjížděli jsme již v ranních hodinách, abychom cestou navštívili Památník Lidice. Zde jsme 
si prohlédli lidické muzeum, kde jsou k vidění fotografie rodin, dopisy lidických děti a videa 
pamětníků. Atmosféra nás, troufnu si říci, že všechny, pohltila. Ten pocit tragédie obce se na 
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nás rychle přenesl a vedl k zamyšlení nad tím, že to mohla být i naše vesnice, kterou mohlo 
potkat toto neštěstí… Poté jsme procházeli vypálenou obcí s několika zastávkami, a to kostela, 
školy, hrobu lidických mužů a sousoší lidických dětí.  
 Po prohlídce Lidic jsme se přesunuli do Lubné, kde nás vřele všichni přivítali. Prošli jsme si 
s hasiči a starostou obce chlouby jejich vesnice. Ukázali nám opravenou školu, obecní úřad a 
nemohli jsme ani vynechat hasičskou zbrojnici. Vše mají nově zrekonstruované a je vidět, že u 
nich funguje spolupráce mezi hasiči a obcí. 
 V jejich kulturním domě nás slavnostně přivítali s ochutnávkou jejich místního moku a 
výborných koláčků. Hasiči nám ukázali záběry z jejich výjezdů a fotografie z kulturních akcí, 
které pořádají. Je to fajn parta lidí, se kterými si prostě nejde nerozumět, a jsme velice rádi, že 
jsme se poznali. Když se člověk dobře baví, čas rychle utíká a my jsme se po dlouhém loučení 
museli vydat zpět do naší Lubné. 
 Děkuji všem zúčastněným za skvěle strávený den a Aničce Zavoralové za organizaci 
výletu. 
 A ještě jedno poděkování. Za hasičský sbor bychom rádi poděkovali panu starostovi Josefu 
Chadimovi a obci za zprostředkování nákupu nového hasičského automobilu pro jednotku SDH 
Lubná. Automobil byl slavnostně žehnán a předán při oslavách výročí 100 let k založení 
republiky. 
 Na závěr mi dovolte Vám všem jménem sboru popřát spokojené prožití svátků vánočních, 
pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů do nového roku. 

        Za SDH Lubná Lucie Zavoralová 
 

 
Prohlídka památníku v Lidicích 

 

 
Přivítání v kulturním sále v Lubné u Rakovníka 
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Společná fotografie před hasičskou zbrojnicí 

 
 

            PODĚKOVÁNÍ KULTURNÍ KOMISI 
 

 Včera jsem objevila ve schránce lístek s pozvánkou na 15. vánoční výstavu. Ten malý 
lístek mne přiměl k zamyšlení, kolik práce se za ním ukrývá. Vždyť jen vymyslet doprovodný 
program tak, aby byl jiný než minulý rok, připravit a vyzdobit sál a přilehlé prostory, organizovat 
prodejce, postarat se o návštěvníky a jejich pohoštění a pak vše uklidit, zabere spoustu času a 
energie všech členů kulturní komise a jejich rodinných příslušníků. 
 Každá výstava byla jiná, ale všechny měly příjemnou atmosféru, sblížily lidi a navodily 
pohodovou vánoční náladu. 
 Nebyly to jen výstavy, ale také nová krásná tradice „Loučení s létem“. Lampiónový průvod 
s bohatým doprovodným programem se líbí nejen dětem, ale i mnohým dospělým. 
 Byly i další akce, které komise pořádala nebo se na nich podílela jako například ochotnická 
divadelní představení, Lubenská šťopička a jiné. 
 Každý z nás se jednou unaví, vyčerpá nápady, dojde chuť pouštět se do nových akcí a tak 
15. vánoční výstava je poslední, kterou pro nás členové kulturní komise pořádají. Obětovali 
hodně sil, nápadů, svého času a práce, aby nás pobavili a zpříjemnili život v naší obci. 
 Nezbývá než jim za vše poděkovat a přát si, aby si své zkušenosti nenechávali pro sebe, 
ale podělili se s těmi, kteří převezmou práci po nich, abychom se mohli těšit na pěkné kulturní 
akce v obci. 

 Za kulturní veřejnost děkuje Zdeňka Kvasničková 
 

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
 
 V sobotu 8. prosince se na Skalce v Lubné uskutečnila tradiční Vánoční výstava, letos již 
patnáctá. Sjela se spousta vystavovatelů z blízkého i vzdáleného okolí. Tentokrát přijelo několik 
nových vystavovatelů se svými zajímavými výrobky. Kulturní program svým vystoupením 
zahájily děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Ireny Rensové. Dále nám 
zazpívali Mirka a Matúš Trávničkovi, následovala česká populární skupina Plavci - Rangers a 
na závěr Saframentská kapela z Vysokého Mýta pod vedením paní učitelky Vedralové.  
 Ve vestibulu jste si mohli prohlédnout výzdobu dětí z mateřské a základní školy a členů 
kulturní komise. Také jste mohli nahlédnout do historické světničky, jak se bydlelo před léty. 
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Expozice historické světničky v hale a zaplněný sál na Skalce 

 
Vystoupení dětí z mateřské školy a Mirky a Matúše Trávničkových 

 

 
Plavci - Rangers a Saframentská kapela 

 
 
 Na sále bylo připraveno bohaté občerstvení, medovina, vánoční nápoj a něco na zub. 
Vánoční cukroví jako každoročně napekly členky kulturní komise. Jistě jste si všimli krásného 
stromu, který byl dominantou sálu. Strom nám věnovali manželé Jaroslava a Jiří Dřínovští 
z Lubné naproti DPS. Touto cestou jim ještě jednou děkuji. Děkuji také všem, kteří nás přišli 
podpořit, také děkuji členům a všem jejich rodinným příslušníkům. A v neposlední řadě panu 
starostovi za spolupráci. 
 Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních. Hodně štěstí a 
zdraví v novém roce.  

Za členy kulturní komise Jaroslava Klejchová 
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V KRAJSKÉM MĚSTĚ 
 
 Chtěla bych se několika slovy a zkušeností z mého cestování připojit k různým názorům na 
tzv. Lisabonskou smlouvu. 

  
     19. 10. 2018 jsem se společně s téměř sedmi sty maminkami, babičkami i prababičkami 
sešla v Pardubicích v Ideonu na celostátním setkání Matek. Vyjely jsme s děvčaty z Borové u 
Poličky. Až do Pardubic se nám jelo dobře, jsme důchodkyně a do města nás stál lístek 20 
korun. Dva lístky na trolej mě 36 korun, protože slevu neuznávají. Ke kamarádce jsem dojela v 
pořádku a po té se vydala pěšky do města. Měla jsem hodně elánu, že po svých najdu všechna 
místa (podotýkám, že jsem v Pardubicích studovala zdrávku před 40 lety). Bloudila jsem 
statečně, ale když jsem po třetí zahlédla nádraží (už byla tma), rozhodla jsem se opět jet trolejí 
a využít poslední lístek. V troleji nefungoval automat, ale bylo to psáno anglicky, což je pro mě 
španělská vesnice, navíc brýle byly až někde vespod kabelky, takže se na mne mladík se 
sluchátky obořil „copak vy nevidíte“.  

 Problém nastal ráno, protože jsem nemohla 
sehnat nový lístek na trolej, byla sobota ráno a já 
marně oslovovala pár důchodců, kteří se pohybovali 
po ulicích, až jeden mně podává lístek, že ho má 
sebou, tak pro "sichr", protože má lítačku, a nevzal si 
ani 16 Kč, jen ať se mi v tom krásném - jejich městě - 
líbí jako jim. A mně se tam rázem začalo více líbit, 
nejen proto, že město skutečně kvete a nemají tam 
„dumajícího Lenina“ jako před lety. 
  Ale to nebylo vše, shodou okolností jsem měla za 
týden „schoďák“ po těch 40 letech od matury, opět v 
Pardubicích. Mám to poněkud dále, začátek byl ve 12 
hodin s obědem a rautem, měly jsme platit 500 Kč, 
což je pro důchodce dost peněz, tak se nás opravdu 

sešlo málo, ale bylo to pěkné a komorní, zasmály jsme se i poplakaly nad mládím, kamarády, 
zemřelou třídní Maruškou, zemřelými rodiči, ale potěšeny svými ratolestmi i vnoučaty. Zničeny 
tvrdou prací sestry, za velmi nízké platy, většina nás je v invalidním důchodu, kdo není, má 
neschopenku, či mele z posledního a dodělává s nasazením života poslední rok. Ty, co měly to 
štěstí a měly více dětí, už užívají zasloužilý „odpočinek“. Při svých už 8 vnoučatech (to poslední 
se ještě češe) si ten zasloužilý odpočinek představuji trochu jinak.  
 .      Tak toho 28. 10., jsem v půl druhé dorazila na nádraží, doufajíc, že peněženka z našich 
autobusů bude platit i tam, jaký omyl. Tak jsem se vydala koupit v automatu, jak těžce se mně 
kupovala jízdenka pro pracující, když jsem už tři roky v důchodu, si jistě dovedete představit. 
Nehledě na mé 4 děti a oněch 8 vnoučat.  
     Potom jsem konečně nasedla a koukám si to kolem, vždyť do Pardubic se dostávám jednou 
za 5 let. A ejhle, bezdomovec si to špatně vyložil a prý – „co čumíš, krávo“. Pomyslela jsem si 
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něco o volech a jedeme dál. Protože jsem seděla na jediném volném místě, pro invalidy, vždyť 
mě se už také někdy hůře chodí, jedna mladá šestnáctka prohlásila: „Blondýna pitomá, jen, co 
přijde revizor.“ Mělo by mě to těšit, že vypadám mladší, ale bohužel se toho spíše děsím. Kam 
se ta naše mladá generace řítí? Je jen potěšující, že taková není všechna. To dokládá 
množství mladých, které jsem ten den potkala ve vlaku mířícím na oslavy do Prahy. Na 
zpáteční cestě si nebylo kam sednout, a všichni byli ve vlaku v takové povznesené náladě. Ti 
budou vědět, co znamená 28. říjen. Jestli jsem vás unavila, omlouvám se, ale chtěla jsem 
vyjádřit své pocity a často i trochu smutku, ale nadějného.                                  Alena Pohorská 

 
 
 
 

           NÁRODOPISNÉ OBLASTI – ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ 
 

Pokračování z minulého čísla Lubenských novin. 
 V tomto pokračování spolu navštívíme další dvě sídla Českomoravského pomezí a jejich 
okolí. Nejdříve zavítáme do Moravské Třebové. Město bylo založeno okolo poloviny 13. století 
českým šlechticem Borešem z Rýzmburka. Největšího rozmachu dosáhlo za vlády pánů z 
Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína v 15. až 17. století, kdy bylo po požárech znovu 
vystavěno, rozšířeno a opevněno hradbami. V této době bylo město známo jako centrum 
humanistické vzdělanosti i umění a získalo přízvisko Moravské Athény. V hospodářství města 
hrála vždy důležitou roli textilní výroba, která největšího rozvoje dosáhla v 17. až 19. století. V 
současné době je historické centrum Moravské Třebové i nedaleký Křížový vrch součástí 
městské památkové rezervace. 
 Nyní se podíváme na nejvýznamnější památky Moravské Třebové. Prohlídku historického 
centra města, nazývaného renesanční perlou České republiky, začneme u radnice na náměstí 
T. G. Masaryka. Uprostřed náměstí je morový sloup postavený na paměť morové epidemie z 
roku 1715. Také budeme obdivovat jedinečný soubor měšťanských domů, nejcennější je dům 
č. 35 s bohatě zdobeným půlválcovým arkýřem. Průchodem pod radnicí se vydáme na Kostelní 
náměstí, jemuž vévodí kostel Nanebevzetí Panny Marie a budova latinské školy. Odtud 
půjdeme kolem rekreačního areálu Knížecí louka k moderní Bráně času. Přes zámecké 
zahrady projdeme renesanční branou s unikátním portálem z roku 1492 na nádvoří zámku, 
který patří k největším renesančním skvostům střední Evropy. Kromě klasických zámeckých 
sbírek si můžeme prohlédnout alchymistickou laboratoř a středověkou mučírnu. Ze zámku 
půjdeme přes Rybní náměstí k povodňovým deskám, které upomínají na ničivé povodně v 
letech 1663 a 1770. Pokračujeme kolem Schodů mrtvých a Olivetské hory na Křížový vrch, kde 
je monumentální sousoší Kalvárie, které představuje ukřižovaného Krista se dvěma zločinci. Z 
Křížového vrchu je překrásný výhled na město a okolí. Cestou zpět si prohlédneme hřbitov s 
kostelem Povýšení svatého Kříže. Po návratu do města můžeme navštívit Muzeum egyptské 
princezny. Sbírkovým předmětům z exotických zemí dominuje pravá egyptská mumie. 

 
Zámek v Moravské Třebové s moderní Bránou času    Letecký pohled na náměstí ve Svitavách 
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 V okolí Moravské Třebové si můžeme prohlédnout průmyslové muzeum a úzkokolejku v 
Mladějově, hřebečské důlní stezky a rozhledny Pastýřka a Strážní vrch nám umožní výhled na  
okolní malebně zvlněnou krajinu. 
 Druhým sídlem kam zavítáme jsou Svitavy. První písemná zmínka o městě pochází z roku 
1256. Od 13. století byly Svitavy osídlovány německy mluvícími obyvateli. Do roku 1848 bylo 
poddanským městem olomouckých biskupů a arcibiskupů. Během historie se na podobě Svitav 
podepsalo několik požárů, ten největší byl v roce1781, kdy vyhořelo město téměř celé. Ve 
Svitavách převažovala textilní výroba, často byly nazývány Západomoravským Manchesterem. 
Železniční spojení se světem v polovině 19. století vtisklo městu průmyslový ráz, přesto jsou 
zde zajímavé památky a krásná architektura. 
 Nejzajímavější památky ve Svitavách: Město je hrdé na malebné náměstí, které patří k 
nejdelším oboustranně loubeným náměstím v České republice. V horní části náměstí je kostel 
Navštívení Panny Marie, mariánský sloup a barokní kašna sv. Floriána. Uprostřed náměstí je 
budova staré radnice a v sousedství dům U Mouřenína, dnes sídlo informačního centra. U řeky 
Svitavy dojdeme k Ottendorferovu domu, který patří k nejkrásnějším budovám ve městě. Za 
řekou Svitavou je městský hřbitov s kostelem sv. Jiljí. Blízko nemocnice je pseudorománský 
skvost - kostel sv. Josefa. Zatím můžeme do parku, rostou zde majestátní stromy. Při 
procházce dojdeme k památníku Oskara Schindlera, který je naproti jeho rodnému domu. 
Českomoravské pomezí dokončím v příštím čísle Lubenských novin.                      Josef Trojtler 
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       VESMÍR OKOLO NÁS – PÍSNĚ S NÁZVY VESMÍRNÝCH OBJEKTŮ 
 
  

 V tomto čísle Lubenského zpravodaje vám přinášíme další písně s vesmírnou tématikou, 
tentokrát to jsou písně od skupiny Olympic a Lucie. 
 Lidé se mě ptají, co to svítí za jasnou hvězdu ráno na východním až jihovýchodním nebi. 
Není to hvězda, je to planeta VENUŠE. Nyní je Jitřenkou, je skutečně krásná a jasná, protože 
je blízko Země.                                                                                                           Josef Trojtler 

 
Olympic - Hvězda na vrbě 
Kdo se večer hájem vrací  

Ten ať klopí zraky  
Ať je nikdy neobrací  

K vrbě křivolaký  
 

Jinak jeho oči zjistí  
I když se to nezdá  

Že na větvi kromě listí  
Visí malá hvězda  

 
Viděli jsme jednou v lukách  

Plakat na tý vrbě kluka  
Který pevně věřil tomu  

Že ji sundá z toho stromu  
 

Kdo o hvězdy jeví zájem  
Zem když večer chladne  

Ať jde klidně přesto hájem  
Hvězda někdy spadne  

 
Ať se pro ní rosou brodí  

A pak vrbu najde si  
A pro ty co kolem chodí  

Na tu větev zavěsí  
 

Kdo se večer hájem vrací  
Ten ať klopí zraky  

Ať je nikdy neobrací  
K vrbě křivolaký  

 
Jinak jeho oči zjistí  
I když se to nezdá  

Že na větvi kromě listí  
Visí malá hvězda  

 
Viděli jsme jednou v lukách  

Plakat na tý vrbě kluka  
Který pevně věřil tomu  

Že ji sundá z toho stromu  
 

Kdo o hvězdy jeví zájem  
Zem když večer chladne  

Ať jde přesto klidně hájem  
Hvězda někdy spadne  

 
Ať se pro ní rosou brodí  

A pak vrbu najde si  
A pro ty co kolem chodí  

Na tu větev zavěsí 

Lucie - Srdce 
Slunce rozpustilo třásně 

Vltavíny prší z nebe 
Já čarovník už dopsal básně 

Už nemusím – mám tebe 
 

Srdce otevíráš – jsou-li spoutána – květy rozevíráš 
 

Na začátku všeho bylo modré ticho 
Já bloudil mezi skalami a hledal sebe 
Potom ucítil jsem novou chuť a vůni 

Milá – mám tebe 
 

Srdce otevíráš – jsou-li spoutána 
Květy rozevíráš – poprvé 

A chci to tak i já – hvězdy nad náma s tebou přepočítám 
 

Milá – už svítá 
Třezalko – usínáš 

Jsem smečkou psů, teď u tvých nohou hlídám 
Poklady jabloňových králů 

 
Srdce otevíráš – jsou-li spoutána 

Květy rozevíráš – poprvé 
A chci to tak i já – hvězdy nad náma s tebou přepočítám 

 
Na světě je někdy krásně 

Vltavíny prší z nebe 

 

 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2018 a 2019 
pátek:  21. 12., 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4. 
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           Z LUBENSKÉ POSILOVNY AŽ NA MISTROVSTVÍ EVROPY 
 
 

 Petr Kučera, 22letý učitel ve školce, zažil během října velký skok ve svém 
dosavadním životě. „Život se mi otočil o 360 stupňů vzhůru,“ říká. V sobotu 13.10. Petr 
závodil v Brně na ICN Česko-slovenském poháru v naturální kulturistice v kategorii 
Men’s Physique junior. Obsadil třetí místo, a tím se kvalifikoval na Mistrovství Evropy, 
které se konalo 20. 10. ve slovinském městečku Kranjska Gora. Na Mistrovství Evropy se 
také umístil na třetím místě.  
 Petr se fitness životu věnuje aktivně dva a půl roku. Jeho příprava na závody započala  
1. 4., kdy začal dodržovat tvrdý každodenní režim. Předepsaný režim byl namáhavý fyzicky i 

psychicky, obsahoval cvičení šest dní v týdnu, 
postupem času byl ale ještě tvrdší – brzy ráno 
cardio cvičení nalačno, hodinu a půl dlouhé 
tréninky po práci, po večeři půl hodinová jízda 
na kole. „Po šesti měsících držení stravy a 
tréninkového plánu jsem došel ke své vysněné 
postavě,“ říká Petr s úsměvem.  
Gratuluji k vašemu úspěchu. Jaké jsou 
vaše pocity po tak dobrém umístění?  
 Jsem plný pozitivních emocí a cítím velký 
pocit štěstí. Jsem rád, že všechna ta dřina, 
jako dodržování stravy a režimu, měla smysl. 
Ale nebudu lhát, na sladké jsem se těšil 
hodně. 

 

 
Soutěžní fotka z Mistrovství Evropy ve Slovinsku 

 
Proč jste si vybral právě kulturistiku?  
 Líbí se mi, že člověk jede sám na sebe. Záleží jen na mé práci, na pevné vůli, na tom, jak 
se k tomu postavím. A taky protože se mi líbí tento typ postavy. 
Jak jste se k soutěžení vlastně dostal?  
 Můj trenér a dlouholetý kamarád, co mi nastavoval režim a jídelníček mě v létě oslovil, jestli 
bych nechtěl zkusit soutěž. V tu chvíli jsem nevěděl, jak se jmenuji, měl jsem v sobě tolik 
otázek, že to bylo děsivé. Ale co tě nezabije, to tě posílí! 
Soutěžíte v kategorii Men’s Physique. Čím je tato kategorie typická nebo v čem je jiná 
než ostatní kategorie?  
 Tady člověk musí vypadat přirozeně. Hodnotí se celková vizáž soutěžícího. Základem je 
vypracované břicho, pak ramena, prsa, víceméně se hodnotí od pasu nahoru. Mně se tato 
kategorie líbí, protože je to přirozené osvalení. Nelíbí se mi kulturistika, jak si ji každý 
představuje, já mám svaly naturální, většina kulturistů je naturální nemá. 
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Pózování ve slovinských horách a 3. místo na Mistrovství Evropy 

 

 
Bronzové umístění a soutěžní fotka z Česko-slovenského poháru v Brně 

 
Jaká byla vaše příprava?  
 Měl jsem každodenní předepsaný režim a jídelníček. Cvičil jsem šest dní v týdnu. 
V některých chvílích přípravy jsem si sáhl na dno, ale učil jsem se překonávat sám sebe. Přišel 
jsem na to, že jsem odolný a mám pevnou vůli. Bavilo mě to. Režim a strava mi daly hodně, 
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naučil jsem se v tom chodit a začal jsem se pohybovat ve fitnessu. Dva měsíce před soutěží 
jsem se učil pózovat, což mi ze začátku vůbec nešlo, až postupem času, po návštěvě několika 
bývalých i současných soutěžících v této kategorii, jsem se v tom naučil chodit. Při póze široký 
sval zádový jsem měl velký problém s vytažením pravého křídla. Vůbec jsem neuměl pracovat 
s lopatkami, protože jsem vůbec nevěděl, že se s nimi dá takhle pracovat. 
Co pro vás bylo tedy nejtěžší?  
 Nejtěžší bylo období léta, odmítání různých grilovaček, alkoholu, sladkého, i když jsem ho 
nikdy nejedl, tak mi cukr v těle chyběl. Ale musel jsem se držet plánu. Těžké taky byly poslední 
tři týdny před soutěží, kdy už moje tělo nemohlo a sám jsem to viděl. Motivovala mě ale vidina 
úspěchu a zúročení tvrdé práce. Na soutěži bylo nejtěžší pózování, protože jsem z toho měl 
určitou trému a chtěl jsem dosáhnout co nejlepšího výsledku. Celkově ale bylo nejtěžší 
překonat sám sebe, pokračovat a nepřestat a vydržet i přesto, že člověk nemůže. 
A co vás nejvíce bolelo?  
 Tak za tu dobu, co cvičím, jsem měl několik zranění. Třeba jsem měl záněty v loktu, tehdy 
jsem si říkal, že se cvičením skončím, ale nevzdal jsem to a šel jsem dál. V přípravě mě zase 
hodně bolela dieta, každodenní příprava jídel na následující den, x hodin strávených v kuchyni. 
Dost nepříjemné bylo i vstávání na cardio poslední dva měsíce. 
Co byla vlastně vaše motivace? Co vás vedlo k tomu začít cvičit?  
 Vždycky jsem se chtěl postavit na pódium, to by můj největší cíl. A taky jsem se sebou 
chtěl něco dělat, aby moje tělo vypadalo sportovně a vyrýsovaně. Teď mě motivují další lidi, 
kteří tohle dělají taky, když vidím, že to u nich jde, tak chci taky. 
A když to celkově shrnete, co vám tahle zkušenost dala?  
 Celkově sílu. Naučil jsem se vážit si jídla a toho, co můžu a nemůžu. Jednoznačně 
převažují pozitivní věci. Urovnal jsem si hodně věcí v hlavě a stanovil jsem si cíle. Hodně lidí se 
mě snažilo shodit dolů a říkali, že to nezvládnu, ale já jsem se vůči tomu obrnil a šel jsem dál. 
Zároveň mě motivovali k tomu, abych to dotáhl do konce. Naučil jsem se pracovat s jídlem, 
naučil jsem se pracovat se svou vůlí. Dalo mi to fyzickou a psychickou sílu a otevřelo mi to 
dveře do budoucna. 
A co vlastně bylo za celou tu cestu k soutěži to nejvíc důležité?  
 Určitě osobně vytrvat, nevzdat to, makat a jít si za svým snem. Je důležité držet se svých 
snů a jít si za tím, co opravdu chci, i přes všechny překážky, které mi stojí v cestě. Hlavní je se 
nevzdávat a dávat tomu 100%. Já jsem tomu dával 110%.  
Jaké jsou teď vaše cíle do budoucna?  
 Chci si udělat stravovací kurz a kurz fitness trenéra, abych mohl naplno pracovat s lidmi a 
dělat je šťastnějšími. Dál chci samozřejmě pracovat na svém těle, protože tohle beru jako 
začátek a odrazový můstek do budoucna. 

        Na otázky odpovídal Petr Kučera 
 

  
 
 
 
 

 PLESOVÁ SEZÓNA 2019 
  
Lubná Sebranice Poříčí 
19. 1. - ples KDU-ČSL 11. 1. - Farní ples 12. 1. - Myslivecký ples 
26. 1. - ples TJ Sebranice  26. 1. - Dětský ples 13. 1. - Dětský karneval 
  1. 2. - Hasičský ples 22. 2. - Hasičský ples   1. 3. - 15. ples obce Poříčí 
23. 3. - Dětský karneval    2. 3. - Dětský karneval 
 Budislav  
 19. 1. - Školský ples  

 
 



 40 

  ČESKÉ NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ UNESCO - MODROTISK 
 
 Naše již šestá nehmotná památka, která byla přijata mezi poklady světového nehmotného 
dědictví je modrotisk. Na listinu UNESCO byl zapsán 28. listopadu roku 2018na výročním 
zasedání výboru UNESCO. Zasedání bylo poslední listopadový týden na malém, ale krásném 
ostrově Mauritius (píše se také Mauricius), který leží v Indickém oceánu 900 km východně od 
Madagaskaru.  
 Kromě České republiky byl modrotisk zapsán na listinu UNESCO také Slovensku, 
Maďarsku, Rakousku a Německu. Tyto státy podaly společnou nominaci na zápis. 
 Modrotisk se rozšířil po Evropě již po roce 1680, kdy přišlo na francouzský dvůr poselstvo 
ze Siamu (Číny) a přineslo s sebou krásné modrotiskové látky a oděvy. Ty se staly tak 
oblíbenými, že Francie a Anglie musely chránit svou výrobu různými zákazy. Ale přesto je 
v Evropě založeno mnoho manufaktur (rukodělných dílen), které vyrábějí modrotisk. K nám se 
modrotisk dostal s německými rodinami tiskařů přes Augšpurk a Norimberk, stal se všeobecnou 
záležitostí a přešel rychle do lidového kroje a různých doplňků v domácnosti. Také u nás rostou 
modrotiskové dílny jako houby po dešti. 

 Hlavní tajemství modrotisku spočívá 
v rezervě, kterou se vzor tiskne na bílé 
bavlněné plátno, aby se na těch místech 
neobarvilo. Rezerva je jemná pasta, skládá se 
ze 60 dílů jemné kamnářské hlíny, 18 dílů 
arabské gumy, 12 dílů modré skalice a 
několika dalších složek, včetně 1 dílu sádla a 
podle potřeby se přidává voda. Tato směs se 
svaří na jemňoučkou kaši. Barvíři mají co do 
složení i hustoty rezervy svá tajemství 
předávaná z pokolení na pokolení celá staletí.  

 
Šaty a kroje z modrotisku 

 
K nanášení rezervy na tiskací dřevěnou formu slouží veliký polštář, podobný jako na razítka. 
Polštář je v truhlíku a je vycpán škrobovou hmotou, aby byl pružný při přitlačení formy. Barvíř 
nabírá otiskem rezervu na formu a tu otiskuje přitlačením na bílé bavlněné plátno, napjaté na 
tiskařském stole. Nanesení rezervy musí být naprosto precizní a bezchybné. Potištěné plátno 
se suší několik dní nehybně v dílně. Teprve po dobrém vysušení se barví v kádi s indigem.  
 Základním barvivem modrotisku je rostlinné barvivo indigo z rostlin rodu lékořic. Je známé 
více než dva tisíce roků a pochází z Indie. Již v Talmudu bylo nařízení, aby Židé neřezali tyto 
stromky, dokud nejsou tři roky staré. Nyní užívají barvíři také chemického barviva indigotinu. Do 
kádě s indigem se plátno ponoří 7x na půl hodiny, po půlhodině se vždy vyzvedne na deset 
minut k oxidaci vzduchem. Potom se plátno na rámu obrátí a celý proces se znovu 7x opakuje, 
aby došlo k dokonalému obarvení. Obarvená látka se opět několik dní suší. Zcela suché plátno 
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se potom pere v kyselém roztoku, tím se odstraní rezerva a objeví se doposud skrytý jasně bílý 
negativní vzor. Tento negativní ornament působí na látce velmi bohatě, esteticky a krásně. 
V současné době máme v České republice dvě manufaktury, jež vyrábějí modrotisk. Je to dílna 
Danzingerových v nedaleké Olešnici a Sochových ve Strážnici. Díky jejich nezdolnému 
odhodlání v oboru dále pracovat zůstane tradiční výroba modrotisku zachována i pro budoucí 
pokolení.  
 Modrotiskaři Františku Sochovi byl udělen titul Nositel tradice lidové výroby a u výrobků své 
dílny může používat značku – Tradiční výrobek Slovácka. Tím je zaručena vysoká kvalita a 
řemeslná hodnota modrotiskových výrobků. Obě dílny nabízejí široký sortiment výrobků 
praktického i dekorativního využití. 
 Modrotisk je krásné a hodnotné dílo, právem dostal to nejvyšší možné ocenění. Přeji 
zaměstnancům dílny v Olešnici i ve Strážnici hodně síly a odhodlání do dalšího tvořivého 
období.                                                                                                                       Josef Trojtler 
 
Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků 

 
Pátek 21. 12. 2018 DOVOLENÁ 
Čtvrtek 27. 12. 2018 Sebranice   8.00 - 10.00 Nové Hrady 11.00 - 13.00 
Pátek 28. 12. 2018 Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 
Pondělí 31. 12. 2018 Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 

 
Nově upravená ordinační doba praktického lékaře MUDr. Pavla Jílka v době 
zástupu od 1. 1. 2019, tel. 461 631 114, ordinační hodiny - Dolní Újezd 
 

PO 7.30-12.00 pro nemocné, 12.30-15.00 návštěvní služba a administrativa 

ÚT 7.30–12.00 pro objednané, 13.00–18.00 pro nemocné 

ST 7.30–12.00 pro nemocné, 12.30-15.00 návštěvní služba a administrativa  

ČT 7.30-12.00 pro nemocné, 13.00-15.00 pro objednané 

PÁ 7.00-12.00 pro nemocné 

 
Zubní pohotovost  2018 - 2019 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 

 
22. - 23. 12. MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

24.12. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
25.12. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
26.12. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
27.12. MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 
28.12. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

29. - 30. 12. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
31.12. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

1.1. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
5.-  6. 1. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

12. - 13. 1. zubní lékař Vaskiv Natalia Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
19. - 20. 1. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

 
 

Lubenský zpravodaj č. 4/2018 (čtvrtletník) 21. 12. 2018 - periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává Obec Lubná, 569 63 Lubná 327, IČ 00276952, telefon: 461 745 215, http://www.lubna.cz, 

e-mail: zpravodaj@lubna.cz. Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Eva Šímová,  
Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář, grafická úprava Jana Dřínovská. 

Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. 
Tisk Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel. 461 618 111. Uzávěrka příštího čísla 1. 3. 2019. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
JE OPĚT PŘIPRAVENA POMÁHAT  
                                   naší obcí budou koledníci procházet 

      v sobotu 5. ledna 2019  

 

 

 
Příspěvkem do pokladničky koledníků pomůžete Oblastní charitě Polička: 

� s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 
v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální 
rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy,  

� s částečným pokrytím provozních nákladů vynakládaným na činnost Charitní 
ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované 
pacientům v obcích podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem 
města Poličky. (Přesné vymezení působnosti najdete na: 
https://policka.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-
sluzba9#directory-detail) 

� s poskytováním přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti 
tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí, 

� s podporou humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány 
kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na 
dětské večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů,  

� s krytím nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných 
událostech - povodních, požárech apod. 

        S vděčností za Vaši pomoc a dary 
Oblastní charita Polička 
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SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ  
S HUDEBNÍM DOPROVODEM 

se uskuteční v pondělí 31. prosince 2018  
v 18.00 hodin před obecním úřadem.  

Na zahřátí se bude podávat  
starostova silvestrovská polévka.  
Svařák připraví Lubenské ženy. 

 

 

 
 
Milí sousedé, 
 přejeme vám, abyste pod vánočním stromkem našli 
krabici radosti a rodinnou pohodu. Do nového roku vám 
přejeme hlavně zdraví, hodně slunce i deště, odvahy, 
radosti a dobrých vztahů. 

Vaši zastupitelé 
 


