Lubenský
zpravodaj

červenec - září 2019
21. ročník - číslo 3

Lubenští zahrádkáři si Vás dovolují pozvat na tradiční podzimní výstavu
s názvem
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“, která se koná
v pátek 11. 10. od 14.00 do 20.00 hodin,
v sobotu 12. 10. a v neděli 13. 10. od 8.30 do 16.00 hodin na Skalce.
Můžete se těšit na:
naše občerstvení, dílničku pro děti, foto soutěž a výrobky žáků
z mateřské a základní školy Lubná-Sebranice.
Tešime se na Vás, ČZS Lubná
Prosíme občany, aby na výstavu přispěli svými výpěstky ovoce a zeleniny.
Vzorky se budou vybírat ve středu 9. 10. od 16.00 na Skalce ve vestibulu.
Předem děkujeme!

Dovolte mi vás pozvat na pravidelné středeční lekce jógy, vhodné i pro začátečníky. Těšit
se můžete na dechová cvičení, protahující i silové jógové pozice a relaxaci. To vše s
certifikovanou instruktorkou jógy Dančou Vraspírovou.
Vezměte si podložku a přijďte do fitness v Lubné splynout s vaším dechem.
Těším se na Vás, Danča

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2019
pátek: 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 5. 6. 2019

RO schvaluje:
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 4. 2019.
- smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro nemovitost Lubná čp. 131.
- nákup zásobníků na papírové ručníky a dávkovače pěnového mýdla pro sociální zařízení
v mateřské škole.
- smlouvu na pojištění majetku obce u pojišťovny UNIQA od Ing. Pavla Chlebouna, NPS
Group s.r.o., Polička.
- dohodu o provedení práce pro nového správce kina M. Kováře od 1. 6. 2019.
- nákup automatického kávovaru včetně příslušenství pro obecní úřad a Skalku s využitím při
pořádání kulturních a společenských akcích v obci.
- úpravu prostranství - výsadbu stromů, okrasných keřů, založení záhonů a mulčování v horní části obce na pozemku p. č. 648.
- prodloužení pracovní smlouvy VPP pro J. Šebka do 30. 11. 2019.
- nákup osázeného květinového stavebnicového válce od Zahradnictví Lebiš, Boskovice.
- přidělení čísla popisného 378 pro novostavbu rodinného domu v lokalitě Zrnětín
na st. č. 694.
- nákup křovinořezu pro údržbu zeleně v obci.
- zabezpečení výběrového řízení na akci Opěrná zeď a rozšíření místní komunikace u objektu
Skalka.
- doplnění výzvy ke zpracování „Architektonické studie k rekonstrukci Skalky“.
- vypracování geometrického plánu na nákup a prodej pozemků v okolí rodinného domu
Lubná čp. 254 za účelem narovnání vlastnických vztahů dle skutečného užívání pozemků.
- vypracování grafického návrhu na potisk vratných plastových kelímků, který vypracují
L. Vomáčková a M. Břeň.
RO bere na vědomí:
- podklady k plánované výstavbě spalovny pneumatik v bývalém areálu radiokomunikací v
Pohodlí. Z důvodu, že se v dané lokalitě nachází strategický zdroj pitné vody pro celý region
a může dojít i ke znečištění ovzduší, rada obce doporučuje podepsat petici, která nesouhlasí
s plánovanou výstavbou.
- kladné stanovisko od firmy ČEZ Distribuce, a.s. k realizaci přiložení HDPE trubek pro optický
kabel a kabel pro veřejné osvětlení při vybudování kabelové sítě KNN v obci.
- nátěr oken kaple sv. Anny.
- návrh opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví, kterým se zřizují ochranná pásma
letiště Polička.
- tiskovou zprávu o založení UNIE sebevědomé samosprávy v čele s advokátkou J. Zwyrtek
Hamplovou a skupinou zástupců obcí a měst.
- informaci o možnosti nákupů defibrilátorů, které by byly dostupné veřejnosti a pořadatelům
akcí v případě ohrožení života a zdraví obyvatel.
- informace Technických služeb Hlinsko o organizaci svozu velkoobjemových a nebezpečných
odpadů v obci.
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o umístění inženýrských sítí v silničním pozemku za účelem
umístění kanalizační přípojky pro čp. 254.
- společný souhlas MěÚ Litomyšl pro novostavbu rodinného domu v lokalitě „U Bramborárny“.
- sdělení O. Zapletala, Polička o odchytu zvířat a sběru kadáverů zájmových zvířat.
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o umístění stavby Lubná, parcela č. 274 – knn pro spol. ČEZ.
- sdělení spol. SAMMIS s.r.o., Pardubice o prohlídkách mostů ve vlastnictví obce.
RO zamítá:
- žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na podporu provozu.
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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 13. 6. 2019

ZO schvaluje:
- činnost Rady obce za uplynulé období a plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2019.
- plán financování kanalizace a ČOV s tím, že tvorbu fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury odkládá do příštího plánovacího období. Pro rok 2019 zastupitelstvo obce
schvaluje přidělit do fondu obnovy 30.000 Kč získaných ze stočného.
- zásady tvorby a použití fondu obnovy kanalizace a ČOV.
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 2.
- účetní závěrku obce za rok 2018.
- inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2018, včetně všech příloh a vyřazeného majetku.
- závěrečný účet hospodaření obce Lubná za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce a to bez výhrad.
- nákup nemovitosti - p. č. 2866/5 o výměře 55 m², kupující (obec Lubná) uhradí náklady na
vypracování kupní smlouvy, náklady návrhu na vklad do katastru nemovitostí a vypracování
oceňovacího posudku.
- směnu nemovitosti - p. č. 321/3 o výměře 234 m², p. č. 321/4 o výměře 9 m², p. č. 305/2 o
výměře 55 m² a p. č. 305/3 o výměře 7 m². Náklady na vypracování smlouvy, návrh na vklad
do katastru nemovitostí a oceňovací posudek uhradí obec, správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí budou hradit účastníci každý jednou polovinou.
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.
- rozpočtové opatření rady obce č. 1.
- výsledky hospodaření a závěrečné účty svazku obcí AZASS Polička, Mikroregion
Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Kraj Smetany a Martinů, SOVP Poličsko,
Liko Svitavy, VHOS a.s. Moravská Třebová - provoz vodovodu obce, obec Lubná - provoz
kanalizace za rok 2018.
- smlouvu o poskytnutí dotace na úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka.
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy z 24 na 28 dětí na dobu neurčitou.
Uvedené počty dětí nepřesahují celkovou kapacitu mateřské školy a zvýšení není na újmu
kvalitě vzdělávání činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 10. 7. 2019

RO schvaluje:
- složení hodnotící komise pro posouzení předložených architektonických studií pro
rekonstrukci Skalky.
- zajištění pohřbení zemřelého J. Vavřína.
- rozšíření vjezdu k rodinnému domu na obecním pozemku p.č. 1879/6 z důvodu zabezpečení
vjezdu na stavební pozemek p.č. 1879/3 a to na náklady žadatele.
- strategii rozvoje obce Lubná.
- dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu s Regionálním muzeem
v Litomyšli při rekonstrukci opěrné zdi a rozšíření komunikace u objektu Skalka.
RO bere na vědomí:
- žádosti o odkoupení stavebních pozemků v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinných domů.
- potvrzení MěÚ Litomyšl o skutečném provedení vodní nádrže na p. č. 28.
- vydání územního souhlasu MěÚ Litomyšl o umístění kanalizační přípojky pro č. p. 254.
- žádosti o přidělení bytu v DPS s tím, že v současné době není žádný byt volný a žádosti byly
zařazeny do seznamu uchazečů a mají platnost jednoho roku, po této době budou
z evidence odstraněny. Pro zachování žádostí v evidenci je třeba žádost aktualizovat před
uplynutím jednoleté lhůty.
- protokol o zkoušce vody v mateřské škole, hodnocené vzorky vyhovují příslušným normám.
- sdělení Státního pozemkového úřadu o monitoringu a hlášení eroze zemědělské půdy na
katastru naší obce.
- oznámení MěÚ Polička o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
Polička.
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Povinnost čipování psů od 1. 1. 2020

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností
od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl
roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat
čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné
očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné pouze v tom případě,
pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat
v rozmezí 20 - 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je
označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Výhody čipování: snadnější
vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí),
zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 - 450 Kč a závisí na typu čipu.
Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 - 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let.
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je
naprogramováno čitelným kódem. Ten je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat
zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se
v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování
plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
OÚ Lubná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lesní pedagogika

Jak se jmenuje brouk, který se vyvíjí v lýku smrku a jaké jsou způsoby ochrany lesních
porostů proti němu? Čemu se říká semenáček a jak se získávají semena stromů? Dokážete
rozeznat stopy zvířat? Odpovědi na tyto otázky s ukázkou a spoustu dalších informací se
dozvěděli žáci 2. třídy na akci, kterou připravili zaměstnanci Lesů ČR v Klášterních zahradách
v Litomyšli.
Zuzana Laštovicová

Žáci 2. třídy v Klášterních zahradách v Litomyšli

Nejlepší čtenáři

V rámci klíčové aktivity Implementace MAP, týkající se spolupráce knihoven a škol
v regionu ORP Litomyšl, podaktivity „Putování knih napříč regionem“ proběhlo dne 21. 6.
v litomyšlské knihovně vyhodnocení nejlepších čtenářů. Za naši školu si diplom a drobný dárek
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převzali Dominik Novotný, Kateřina Švecová, Eliška Jánová, Zuzana Bartoňová, Adéla
Kysilková, Matěj Vomočil, Anděla Flídrová, Jitka Rubková, Valérie Šprojcarová, Vojtěch
Indruch, Kateřina Bartoňová, Lucie Renzová a Markéta Faltysová.
Přejeme našim oceněným čtenářům, aby je láska ke knihám provázela celý jejich život.
Mgr. Jindřich Novotný

Nejlepší čtenáři
v litomyšlské knihovně

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

Ve čtvrtek 27. června proběhlo v sále víceúčelového zařízení v Lubné slavnostní zakončení
školního roku. Sešli se zde žáci základní školy, děti z MŠ Lubná a všichni zaměstnanci školy.
Na začátku setkání zazněla jako každým rokem hymna. Poté se ujala slova paní ředitelka,
která zhodnotila letošní školní rok a předala slovo hostům.
Následně ředitelka školy poděkovala pedagogům, provozním zaměstnancům, asistentům
pedagoga a školním asistentům za vykonanou práci a oběma starostům za spolupráci mezi
školou a obcemi. Všem zaměstnancům byla předána kytička jako poděkování za odvedenou
práci.

Slavnostní zakončení školního roku

Žáci, kteří vzorně reprezentovali naši školu v různých soutěžích, byli oceněni drobnými
dárky, které byly zakoupeny z finančních prostředků rady rodičů. Také předškolákům byly
předány dárky a zaměstnanci MŠ jim popřáli hodně úspěchů ve školních lavicích.
5

Žáci 9. třídy se s námi rozloučili písničkou a starostové obcí jim na památku předali
fotoknihy. Deváťákům jsme popřáli hodně štěstí a úspěchů v přípravě na jejich budoucí
povolání.

Program byl zakončen poděkováním za dlouholetou práci paní učitelce Zuzaně Laštovicové,
která učila na naší škole 38 let a odchází na zasloužený odpočinek. O dojemnou chvilku se
postarali žáci 2. třídy, kteří se připojili k rozloučení se svojí třídní učitelkou.
Mgr. Jitka Kučerová

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 byl v Kulturním domě v Sebranicích tradičně slavnostně zahájen
nový školní rok. S krátkým projevem vystoupila ředitelka školy a poté pronesli uvítací pozdravy
hosté. Slavnostním okamžikem bylo představení nových prvňáčků na jevišti (9 dívek a
3 chlapci), kde je přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Martina Jakoubková a zástupkyně
Lubenských žen jim předaly dárečky.

Zahájení školního roku

Prvňáčkům a jejich rodičům byly následně
podány informace v jejich třídě, kde si žáci
poprvé vyzkoušeli zasednout do školních lavic.
Byli přivítáni tito prvňáčci:
Bartošová Jasmína, Flídr Roman, Flídrová Nela, Gašparíková Kateřina, Hápová Tereza,
Jiráň Josef, Jiskrová Natálie, Johanová Veronika, Kadlec Lukáš, Lebedová Kristýna,
Poulová Natálie, Sommerová Terezie.
Děkujeme touto cestou Lubenským ženám za každoroční dárky pro naše prvňáčky.
Mgr. Jitka Kučerová
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Přivítání prvňáčků a poprvé ve školních lavicích

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nedávno se rozběhl nový školní rok a s ním přišly i starosti a radosti všedního školního
dne. Celé prázdniny jsme se snažili o to, aby naše děti nastoupily do zcela nového, moderního
prostředí. Podařilo se a děti již poslední týden prázdnin trávily čas v „úplně“ novém pavilonu.
Jeden pavilon mateřské školy prošel celkovou rekonstrukcí a nejenže odpovídá všem
požadavkům a nárokům, navíc má i hodnotu estetickou a děti tak tráví čas v příjemném a
hezkém prostředí. Až bude vše zcela hotové, uskuteční se den otevřených dveří a veřejnost
bude mít možnost přijít nakouknout a posoudit, k jakým změnám došlo.
Zrekonstruovaný pavilon a spokojené děti v mateřské škole
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Letošní školní rok je zapsáno 25 dětí, z toho 6 předškoláků. Změna nastala v personálním
obsazení, kdy místo p. učitelky Šimákové, která ukončila pracovní poměr, nastoupil p. učitel
P. Kučera. Ten ve školce působil tři roky jako školní asistent, a proto pro děti je to změna velmi
malá.
S podzimním počasím přichází řada aktivit, kterých se děti zúčastní. Jsou to tradiční akce
MŠ, ale přesto se snažíme každý rok o něco nového. Do Vánoc nás čekají kromě pravidelných
naplánovaných akcí i některé nové. Letos to je Rytmická show, návštěva Domu u Rytířů
v Litomyšli a připravujeme ještě další novinky.
Na závěr mi dovolte velmi poděkovat p. starostovi, pracovníkům OÚ (p. M. Kovář,
J. Šebek), brigádníkům a všem, kteří se podíleli na rekonstrukci pavilonu v MŠ. Nebyla to
zdaleka procházka růžovým sadem, ale výsledek stojí za to. Vám všem přeji pohodové
podzimní dny!
Mgr. Irena Rensová

LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA 2019
Spolek Lubenská šťopička a obec Lubná u Poličky uspořádali jubilejní 5. ročník festivalu
Lubenská křídlovka, který se konal ve sváteční den 5. 7. 2019 v překrásném přírodním Letním
areálu. A protože přálo i počasí, sešlo se zde mnoho příznivců dechové hudby a přilehlé
parkoviště bylo zcela zaplněné. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení a také krásnou
květinovou výzdobu jeviště i okolí, kterou zajistil zahradník Petr Lebiš z Boskovic.
Zakladatelé Lubenské křídlovky Jiří Dřínovský a Václav Vomáčka s pomocí obecního úřadu
a starosty Josefa Chadimy a dalšími ochotnými spolupracovníky a pořadateli pozvali na tento
ročník 3 kapely. Z Vysočiny a havlíčkobrodska Leškovanku s kapelníkem Karlem Hrochem,
Dolnovanku z nedalekého Dolního Újezdu s kapelníkem Petrem Čermákem a věhlasnou DH
z hanáckého Slovácka Lácaranku z Kobylí s kapelníkem Pavlem Svobodou.
V úvodu vystoupil moderátor Václav Vomáčka, který nás seznámil s programem a přivítal
všechny účinkující i návštěvníky, mezi kterými byli známé osobnosti z muzikantského dění,
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kapelník Litomyšlské 11 Josef Král a muzikant a pořadatel hudebních pořadů z Hlinska
Bohuslav Zavřel. Starosta Josef Chadima pak poděkoval panu Lebišovi za nádhernou
květinovou výzdobu a popřál všem příjemnou zábavu. Pozval také všechny na další velkou
tradiční akci do Lubné 21. 9. 2019 – Lubenskou šťopičku.

Dechová hudba Leškovanka a Dolnovanka

Pohled na návštěvníky v letním areálu

Vystoupení dechové hudby Lácaranka

Poděkování pořadatelům

DH Leškovanka se předvedla s pěveckým duem Martina Švarcová a Miroslav Vejmelka,
který program kapely uváděl. U této kapely musím uvést, že její kapelník se konečně nedávno
oženil a překvapil tím nejen svoji rodinu, ale také své příznivce. Tak hodně štěstí Karle a Katko,
ať vám to klape tak, jako v kapele.
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Druhou kapelou byla populární Dolnovanka, se kterou zpívali Gabriela Řeháková a Radek
Klusoň, který jejich vystoupení uváděl. Jsem rád, že hovořil také mj. o kapelníkovi Josefu
Královi, s jehož kapelou zpíval až do jejího skončení.
Třetí vystoupila DH Lácaranka, od května s novým kapelníkem za zesnulého Pavla
Kadrnku, Pavlem Svobodou, který je v této kapele od jejího vzniku. S kapelou nyní zpívali
Růžena Polominiová s dcerou Karolínou, Pavel Karlík a Jožka Ovečka, který jejich pořad
uváděl.
Všechny kapely měly dvouhodinový prostor k vystoupení a využily jej dokonale jak pro
pobavení obecenstva, tak i do tance na velkém prostoru před pódiem, kde bylo stále plno.
Pořadatelé obdarovali ženskou část v kapelách a kapelníky květinami a drobnými dárky, což
bylo doprovázeno i potleskem publika.
Dík patří také zvukaři Tomáši Hrnčířovi, který zde předal žezlo svému nástupci Janu
Staňkovi. Za nahrávku videa děkujeme též kameramanovi Ladislavu Macháčkovi s kolektivem
ze Skutče.
Závěr Lubenské křídlovky 2019 patřil Leškovance, která pokračovala volnou zábavou
k poslechu i tanci až do 22. hodiny a tady si spolu s Martinou Švarcovou zazpíval i Radek
Klusoň.
Konečné poděkování patří všem účinkujícím, návštěvníkům, pořadatelům, obsluhujícímu
personálu, sponzorům a mediálním partnerům a obci Lubná.
Karel Novotný – misionář DH
Poděkování
Touto cestou ještě jednou děkuji všem pořadatelům za přípravu a zabezpečení
5. ročníku Lubenské křídlovky.
Josef Chadima

EMIGRACE V LUBNÉ V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ
Dnes již málo známou kapitolou z dějin Lubné je emigrace v 2. polovině 19. století. V roce
1848 bylo zrušeno poddanství a udělena první konstituce. Byla uvítána s radostí a mnoha
nadějemi. Svoboda však netrvala dlouho. Byla zrušena svoboda tisku, potlačeno právo
spolčovací a zavládla tuhá reakce, které historie dala jméno Bachův absolutismus.
Nespokojenost s politickým zřízením však prohlubovaly sociální otázky. Nárůst obyvatelstva,
nedostatek pracovních příležitostí a průmyslové zaostávání vedlo mnohé k úvahám o emigraci.
V roce 1848 byla objevena zlatá pole v Kalifornii, což podnítilo vlnu emigrace z celé Evropy.
Následný pokles nákladů na lodní dopravu zavedením parolodí přispěl k vystupňování
emigrace tímto směrem. I tak bylo nezbytné, aby emigranti do Ameriky měli alespoň minimální
kapitál, se kterým by mohli přesídlení uskutečnit. Řada z těch chudších proto z ekonomických
důvodů zamířila do Slavonie a do Ruska. V druhé polovině 19. století bylo možné získat
v Americe dobrou a lacinou půdu a začít tak zde hospodařit.
Migrační vlna v Lubné měla poměrně krátké trvání. Započala po skončení Americké
občanské války v roce 1865 a skončila v roce 1870. Během tohoto období se z Lubné
vystěhovalo 60 osob. Cesta do Ameriky trvala okolo 6 týdnů a na cestu se vyráželo většinou na
konci jara, kdy bylo pro cestování již příjemnější počasí. Údajně již v roce 1864 vyrazila do
Ameriky 20 letá Mariana Simonová z Lubné 8. Významnější však byla migrace v roce 1865. Do
Ameriky tehdy odešla rodina chalupníka Václava Vorla z Lubné 33 a rodina chalupníka Jana
Jiruše z Lubné 82. Václava Vorla v dalším roce následoval bratr Jan s rodinou. S nimi odjel i
půlsedlák František Dřínovský s rodinou z Lubné 37 a šenkýř z Lubné 207, František Boštík
s dcerou Rozárii. Další rok, 1867, odešla nemajetná rodina Františka Drobného, Tomáše
Chadimy, chalupníka Jana Jiráně z Lubné 175 a s nimi několik mladých jednotlivců s málo
nadějnými vyhlídkami na slušné živobytí v Lubné. Tím se migrační proud z Lubné do Ameriky
vyčerpal. S výjimkou půlsedláka Františka Dřínovského se jednalo většinou o chudé chalupníky
a bezzemky, kteří však byli schopni dát dohromady nějaký kapitál na cestu. Mnohé další by
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Amerika též lákala, ale buď neměli dostatečnou částku na cestu, nebo čekali, jak se uchytí ti,
co již do Ameriky odešli.
V dalších letech se však již s vystěhovalectvím do Ameriky z Lubné nesetkáváme. Nejspíše
je nepřesvědčil osud již odešlých. Buď se jejich stopa v Novém světě ztratila, nebo si často i
v dopisech svým příbuzným v Čechách stěžovali na těžké životní podmínky za velkou louží. Po
příjezdu do Ameriky je nečekal jako současné emigranty žádný záchranný sociální systém.
Každý se musel postarat sám o sebe a svoji rodinu. Kdo dostal přidělený kus půdy, musel ji
nejprve zúrodnit a vyrvat divočině. Pro tyto nepříznivé okolnosti se vystěhovalci z Čech drželi
často při sobě, protože jen tak mohli doufat v případnou podporu svého okolí. U většiny
vystěhovalých z Lubné neznáme místo jejich působiště v Americe. Známe jej jen u některých,
kteří se usadili v Cedar Rapids v Iowě a jeho okolí. Dá se tedy předpokládat, že vystěhovalectví
z Lubné do Ameriky mířilo stejným směrem jako vystěhovalectví ze sousedního Širokého Dolu,
kde se většina vystěhovalců usadilav prostoru mezi Cedar Rapids v Iowě a Minneapolis
v Minnesotě.
I přesto, že zprávy prvních vystěhovalců z Lubné do Ameriky ostatní od další emigrace tímto
směrem odradily, touha po lepším životě zůstala. V roce 1870 se tak rodiny nemajetného
Františka Vomáčky, Františka Jílka a chalupníka z č. 209 Jana Pachty vypravily opačným
směrem – do Ruska. I zde však byly podmínky pro nové osadníky velmi tvrdé, a tak se tímto
směrem již nikdo z Lubné nevydal. Na emigraci přešla Lubenské chuť. Až v 90. letech
19. století je znám pouze jeden případ vystěhovalectví do Slavonie (Mariana Kovářová z Lubné
79), jinak nejsou o vystěhovalcích z Lubné již další zprávy.
Z blízkého okolí zasáhla emigrace nejvíce sousední Široký Důl a Dolní a Horní Újezd.
V letech 1854 -1911 se z Širokého Dolu vystěhovalo 176 osob téměř výhradně do Ameriky.
Vystěhovalectví zasáhlo silně i přilehlé evangelické sbory Borová a Telecí. Z Dolního Újezda se
v 2. polovině 19. století vystěhovalo nejméně 185 osob, z Horního Újezda 80. 61% z nich mířilo
do Ameriky, dalších 29% do Slavonie (oblast pozdější Jugoslávie, převážně Chorvatsko) a asi
10% do Ruska. Přestože více jak polovina vystěhovaných odešla v 60. letech 19. století,
emigrace zde probíhala trvale od 50. do 80. let 19. století.
Vystěhoval se někdo z Vaší rodiny? Víte kam a jak se jim dařilo? Pokud ano, budu rád,
když se mi ozvete.
Radek Zdvořilý – radek.zdvorily@seznam.cz, http://zdvorily.wz.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme.
92 let

Oldřich Jiráň

90 let

Božena Bubnová

85 let

81 let

Jiřina Chadimová
Božena Štiková
Lidmila Vomáčková
Růžena Bartošová
František Jůza
Zdenka Pechancová
Zdeněk Paťava

80 let

Anna Jílková
Marie Kovářová

75 let

Jaroslav Kopecký
Jaroslav Havran
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70 let

Zdeňka Kalibánová
Miroslav Kopecký

65 let

Ludmila Vomáčková
Jiří Pohorský
Růžena Kuchtová

60 let

Bohumil Kratochvíl
Jiří Pavliš

55 let

Dagmar Makovská
Marie Flachová
Jan Pavliš
Hana Stříteská

50 let

Hana Juklová
Alena Klusoňová
Pavel Groulík

Zdeňka Kalibánová - 70 let

Miroslav Kopecký - 70 let

Jaroslav Kopecký - 75 let

Božena Štiková - 85 let

Anna Jílková - 80 let

V červenci se narodili Timon Vraspír a Ema Horníčková. V srpnu se narodila Beáta
Chadimová a v září se narodil Oliver Sobotka. Rodičům blahopřejeme a novým občánkům
přejeme do života jen to nejlepší!
V červenci jsme se naposledy rozloučili s paní Boženou Jánovou, panem Jaroslavem
Hrůzkem a panem Jaroslavem Kovářem.
V září jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Pavlišem.
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VZPOMÍNKA
21. 8. 2019 uplynulo už pět let od smrti milého kněze, salesiána P. Jaroslava Kopeckého,
zkrátka našeho Jarouška. Zůstává v našich srdcích a vzpomínkách. Dokladem toho jsou téměř
stále hořící svíčky na jeho hrobě a každou chvíli se u něho zastaví návštěvník hřbitova.
Nejvíce času věnoval Jaroušek rozhovorům a zpovědím, rozuměl mladým a starším mluvil
z duše, vždyť jeho život byl naplněn 90 roky.
Velmi ráda vzpomínám na jeho návštěvy nemocných a občasná setkání v lubenském
penzionu, kde sloužíval mši svatou. Po té jsme poseděli u kafíčka se závinem, který měl tak
rád.
Sledoval i knižní trh, uměl poradit s výběrem knih ke čtení. Starší také vzpomínají na jeho
Oratoře pro dříve narozené, vždy dobře připravené, poučné i srdečné připomínky jmenin či
narozenin jednotlivých účastníků.
Mladým i starším by řekl jako Don Bosko - očekávám vás v nebi. Díky, Jaroušku.
Za farníky Jiří a Alena Pohorských

PODĚKOVÁNÍ
Když 20. srpna začala v Lubné houkat siréna, byla jsem s dětmi pohrát si u potoka. Cestou
domů jsme se bavili o tom, že se z nejvyšších střešních oken podíváme do okolí, zda někde
uvidíme kouř. Bohužel, to nebylo nutné.
Často slýchám o statečnosti hasičů, ale dokud jsem to neviděla na vlastní oči, byla to pro
mě jen hezká slova. Žádnými sebehezčími slovy neumím vyjádřit náš vděk všem hasičům,
profesionálním i dobrovolným, kteří nám uhasili stodolu. Velmi si vážíme pomoci lubenských
„dobráků“, jak si dobrovolní hasiči mezi sebou říkají, kteří po šichtě v práci sedli do houkajících
aut, celé odpoledne odnášeli harampádí a hasili a pak ještě přes noc drželi hlídku, aby náš, ne
jejich majetek, nepřišel k ještě větší újmě.
DĚKUJEME.
Jílkovi a Šímovi

LETNÍ KINO
V průběhu letních prázdnin jsme mohli zažít kouzlo kina pod širým nebem hned dvakrát.
V červenci se v letním kině promítala nová česká komedie Ženy v běhu. Film Martina Horského
vypráví o ženách, které plní poslední přání svého otce/manžela – zaběhnout maraton. Matka a
její tři dcery si trasu rozdělí na čtyři díly a uběhnou více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.
Od tréninku, přes různé překážky, ženy maraton zdolají s manželovými/otcovými ostatky
v batohu na zádech.

Návštěvníci letního kina v letním areálu
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Spokojené divačky a zázemí občerstvovacího stánku

Druhé letní kino se uskutečnilo v srpnu. Na plátně běžela další česká rodinná komedie
Špunti na vodě. Snímek režiséra Jiřího Chlumského se odehrává převážně na řece. Otcové se
svými dětmi zažívají dobrodružství na kánoích, zatímco jejich ženy prožívají dámskou jízdu
na kolech. Navzdory komplikacím se nakonec všichni sejdou na zlaté svatbě svých rodičů.
Děkujeme všem, kteří jste přišli. Máme radost, že mezi nás zavítali nejen Lubeňáci, ale i
občané z okolních vesnic. Nyní se už ale můžete těšit, s největší pravděpodobností, na Letní
kino Lubná 2020.
Martin Břeň

VLCI
Nezanedbatelnou část lubenského katastru tvoří na západní straně les. Souvislý lesní
porost navazuje na další lesní oblasti, zejména CHKO Žďárské vrchy. V historii býval tento les
obýván vlky. Jejich přítomnost zachycují i některé historické prameny. Pojďme si některé z nich
připomenout.
Matrika zemřelých Sebranice 17. 9. 1717: „Roztrhali vlci děvče Marianu dceru Václava
Ševce z Nový vsi (Svatá Kateřina), od noh až na prsa všecko snědli v lese, věku 9 let. Kus
prsa, ruce a hlava pochovány v Širokým Dole.“
Životopis Jana Jílka (*1707 Svatá Kateřina +1780 Berlín): „A když potom u nás velké
nebezpečenství strany vlků povstalo, takže dobytek i také lidi trhali, neb nám dvouletou jalovici
malý kus od chalupy, kdež uvázána byla, aby se pásla, chytili a v polou přetrhli a zadní půlu si
vzali a do lesa zanesli; a potom jednomu sousedu, který podle nás chalupu měl, jeho dceru
14 neb 15letou, když dobytek v lese s jinými pásla, chytili a v půli přetrhli a zadní půlu také
sežrali a přední půli druhý den v lese nalezli… což bezmála i mě bylo by potkalo, když mne
jednou můj otec s sebou vzal do hrachu lusky trhati. Po malé chvíli, když se ohlížel, uzřel již
vlka přes plot z lesa přeskočiti, který ke mně běžet chtěl; že ale otec velkou tyčku s železnou
špicí v ruce měl a proti němu napřáhl (neb bez toho žádný nikam jíti nesměl), tak se zase
do lesa navrátil. A tak jsme s velikým strachem hned domů jíti museli, a otec skoro pořád
pozpátku couval, neb myslil, aby za námi zas neběžel…“
K. Hovorka, Z pověstí a zkazek na Litomyšlsku: „Za zimních nocí hladoví vlci doráželi
na stavení, tloukli ocasy i prackami do dveří, že se zdálo, jako by se někdo dobýval dovnitř. Byl
zimní večer a ve světnici jednoho statku v Horním Újezdě přadleny předly a čeledín
s hospodářem štípali loučníkem louče. Loučník byl silný nůž, kterým se ze smolného borového
dřeva štípaly louče, těmi se svítilo více než svíčkami. Pojednou se ozvaly rány na domovní
dveře, někdo chtěl dovnitř. Děvečka přes sebe hodila vlňák, vzala do ruky hořící louč a šla
otevřít. Sotva dveře otevřela, vítr louč uhasil a na dívku skočil vlk. Vlněný šátek byl naštěstí
velký a vlk se zakousl nejen do něho, ale také do stočených vlasů dívky. Ta utíkala s křikem
do světnice, vlka nesla na zádech. Šelma byla hlukem a světlem zmatená, než se
vzpamatovala, hospodář ji polenem srazil k zemi a čeledín probodl loučníkem.“
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Jiný příběh vypravuje, že chalupník Svatoš oblečen v kožichu a beranici šel jednou
z Krásňovsi na Vísku. Mrzlo, sněhu bylo po kolena. Za křížem u Vísky Svatoše náhle napadl
vlk, skočil mu na záda a popadl ho v týlu. Do tlamy chytil beranici, ta se naštěstí z hlavy svezla.
Než jí vlk roztrhal, Svatoš doběhl k prvnímu stavení na Vísce.
Když v té době někdo bušil na domovní dveře, lidé se ptali: „Kdo to?“ a příchozí žertem
odpovídal: „Já vlk.“ Posledního vlka na Litomyšlsku zastřelili v roce 1850 na Mendrice.
Radek Zdvořilý, http://zdvorily.wz.cz

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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LETNÍ TÁBOR SDH LUBNÁ – DAMAŠEK 2019 – STROJ ČASU
Jako každý rok i letos jsme společně s našimi kamarády hasiči uspořádali již 15. letní tábor
na Damašku. V naší táborové základně poblíž Pusté Rybné pobývalo celý týden 48 dětí, o
které se staralo 15 vedoucích. Tento rok účastníky provázeli Felix Historín a profesor s tématem
„STROJ ČASU“. Program byl každý den zaměřen na určité historické téma, které bylo

zpestřeno scénkami. Děti měly možnost navštívit pravěk, poznat staré pověsti české, středověk
a druhou světovou válku. Setkaly se i s překážkami. Největší byla, když se stroj času rozbil a
16

děti musely po cestě na výlet, který vedl na Milovy, hledat součástky na opravu stroje. Zjistilo
se, že stroj rozbil Felix Historín, protože jej chtěl odcizit. Proto byl následně dopaden a zatčen.
Děti společně s profesorem stroj opravily, a tak se mohlo cestovat dál. Ten se jim za vše štědře
odvděčil poslední noc u táborového ohně.
Pavel Uher

NÁRODOPISNÉ OBLASTI - BRNĚNSKO
Národopisná oblast Brněnsko zahrnuje město Brno a jeho okolí do vzdálenosti 15 až 20
kilometrů. Brno leží na místě staršího osídlení z prehistorických dob. Nejdříve to bylo
velkomoravské hradiště Rajhrad a hradiště Staré Zámky u Líšně, později benediktinské
proboštství a klášter v Komárově, Následovala tržní osada Staré Brno a konečně trhová osada
pod hradem Petrov, který vystavěl kníže Břetislav I. na počátku 11. století na skalnatém
ostrohu. Základy významného rozvoje města byly položeny v 11. století. Na vrchu Špilberk byl
ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. postaven nový hrad. V první polovině 18. století
bylo středověké opevnění přestavěno a z Brna se stala barokní pevnost se sedmi mohutnými
baštami. Od roku 1828 dochází k postupnému bourání hradeb, město se spojuje s okolními
vesnicemi a rozrůstá se o předměstí, kde vznikají od poloviny 18. století první textilní
manufaktury. Brno se stává významným průmyslovým centrem. Kromě velkých přádelen a
textilek zde ve 20. století vyrůstají i strojírenské giganty jako První brněnská, Zetor, Zbrojovka
nebo Královopolská strojírna.
Nyní spolu projedeme Brno křížem krážem, abychom se podívali na nejvýznamnější
brněnské památky. Brnu dominují dvě monumentální památky, které jsou zároveň jeho
symbolem. Je to katedrála svatého Petra a Pavla na návrší Petrov a hrad a pevnost Špilberk
na pahorku stejného jména. Katedrála sv. Petra a Pavla byla původně románská bazilika,
přestavěná v gotice, později upravena novogoticky. Interiéry jsou barokní, podívat se můžeme
také do krypty. Přístupné obě věže nám umožní nezapomenutelný výhled na Brno a jeho
malebně zvlněné okolí. Hrad Špilberk byl původně královský hrad, později barokní pevnost,
posléze věznice nazývaná žalářem národů. Dnes zde sídlí Muzeum města Brna s expozicemi o
dějinách hradu a města, přístupné jsou i kasematy. Okolo hradu je rozsáhlý park s nádhernými
stromy. Dalším významným místem je Nová radnice na dominikánském náměstí, dnes sídlo
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primátora. Dříve dominikánský klášter, později sloužil pro zasedání zemských sněmů a soudů.
Dochovala se středověká křížová chodba, historické portály i reprezentační prostory. Starou
radnici najdeme v Radnické ulici, je nejstarší světskou stavbou v Brně, od 14. století až do roku
1935 zde sídlila městská správa. V průjezdu visí slavný brněnský drak. V Měnínské ulici si
prohlédneme Měnínskou bránu, je to jediná dochovaná brána středověkých hradeb, zmiňuje se
od roku 1293. Na Kapucínském náměstí navštívíme Kapucínskou hrobku s barokní kryptou
v podzemí kostela. Od poloviny 17. století tu byli pohřbíváni členové řádu, mecenáši a další
významné osobnosti včetně vůdce pandurů barona Trecka. Těla pochovaných jsou
mumifikována. Potom se podíváme do Starobrněnského kláštera s gotickou bazilikou minor a
chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Původní klášter patřil cisterciačkám. Roku 1323 ho
založila královna Eliška Rejčka, roku 1783 se stal majetkem augustiniánů. Jedním z opatů řádu
byl i proslulý zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. Dále zavítáme na náměstí Svobody,
dříve Dolní rynek. Náměstí je centrem Brna, lemují ho měšťanské i šlechtické domy, jsou velmi
krásné. Zaujme nás renesanční palác pánů z Lipé s arkádovým nádvořím a Kleinův palác.
Barokní morový sloup pochází z roku 1679. Z náměstí Svobody půjdeme na sousední
Jakubské náměstí, kde je kostel sv. Jakuba z přelomu 14. a 15. století. Chrám patří
k nejcennějším skvostům pozdní gotiky. Věž je vysoká 92 metrů. V chrámu je pochován velitel
úspěšné obrany města Lous Raduit de Souches z období třicetileté války. V sousedství
Moravského náměstí je chrám sv. Tomáše, který založil markrabě moravský Jan Jindřich, bratr
císaře Karla IV. V interiéru je kopie deskového obrazu Černé Panny Marie, ochránkyně Brna.
Putování Brněnskem zakončíme v příštím čísle Lubenských novin.
Josef Trojtler

Katedrála sv. Petra a Pavla na návrší Petrov

Hrad a pevnost Špilberk

KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEN LITOMYŠL
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Dne 14. - 15. 6. 2019 proběhlo krajské kolo hry Plamen v Litomyšli, které se zúčastní vždy
12 nejlepších kolektivů celého kraje. Na tuto soutěž jsme postoupili z okresního kola, kde jsme
obsadili 2. místo. Do tohoto krajského kola mimo nás postoupila družstva ze Sádku a Bystrého.
Jelikož v našem týmu díky zraněním nebyl dostatek soutěžících, požádali jsme o výpomoc
naše kamarády z SDH Pomezí. Za jejich pomoc a obětavý přístup jim patří velké poděkování.
Vzhledem k náročnosti všech disciplín, ve kterých se závodí, je soutěž rozdělena do dvou
dnů. Závodí se zde ve všech šesti disciplínách, které mladí hasiči musí znát, a o celkovém
výsledku rozhoduje součet bodů ze všech disciplín. Nejlépe se nám dařilo v disciplíně „závod
požární všestrannosti“, kde jsme obsadili 2. místo. V ostatních oborech jsme se umisťovali
uprostřed startovního pole, a tak jsme celkově obsadili 6 místo.
Další disciplínou na tomto klání je Běh na 60m - jednotlivců, které se účastní 30 nejlepších
jednotlivců všech kategorií celého kraje. V této disciplíně nás reprezentovala Markéta
Faltysová, která se umístila na 12. místě s časem 13:45s a Jan Bartoš, který se bohužel při
prvním pokusu zranil a pokus nedokončil. V mladších žácích nás reprezentoval Daniel Grund,
který obsadil 12. místo s časem 16:95s.
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Myslím si, že jsme si tuto soutěž všichni užili a i přes to, že náš tým nezískal zlatou medaili,
byly naše výkony výborné. Nebudu mluvit jen za nás vedoucí, ale i za všechny fanoušky a
rodiče, když řeknu, že máme super partu, se kterou je radost závodit a že na nás čeká ještě
spousta zlatých medailí.
V letošním ročníku okresní ligy v požárním útoku náš tým starších žáků už od začátku
dominuje na prvním místě a věřím, že postoupí i na krajský superpohár, kde se pokusí pokořit
zlaté medaile. Naši nejmenší se také pravidelně účastní závodů okresní ligy a jsou svým
věkovým průměrem necelých 7 let jedním z nejmladších týmů na závodech. I přes tento věkový
hendikep se umísťují v lepší polovině startovního pole a jsou příslibem nadějné budoucnosti.
Lukáš Faltys

BESKYDSKÁ SEDMIČKA
Jednotlivci na B7 – 101,5 km s převýšením 5550 m

Beskydská sedmička slavila letos výročí 10 let. K této příležitosti kromě „Mistrovství České
republiky v extrémním horském maratonu dvojic“ byla poprvé otevřena kategorie jednotlivců
jako „Mistrovství České republiky v Ultra SkyMarathonu“. Poslední prázdninový víkend již
po třetí vyrážím na závod vedoucí přes celé Beskydy z Třince až do Frenštátu pod Radhoštěm.
Letos bohužel týden před startem musela parťačka zrušit účast a náhradníka do závodu
dvojic (kterých startuje cca 1250, tedy 2500 závodníků) jsem tak rychle nesehnal, on je
poměrně omezený výběr. Pouhé 3 dny před startem jsem tedy začal řešit přeregistraci
do kategorie jednotlivců, která měla letos premiéru, mohlo v ní startovat pouhých 400 elitních
závodníků, kteří museli mít splněný časový limit z předchozích let. Ten jsem naštěstí měl,
volnou registraci jsem také sehnal a bylo by mi líto šance nevyužít, zároveň jsem začal být
hodně nervózní, jak takto dlouhý závod sám zvládnu.
V pátek 30. 8. 2019 v 22:00 jednotlivci odstartovali z atletického stadiónu v Třinci. Začal
jsem tedy postupně odpočítávat první kilometry z nejdelší trasy, která pro jednotlivce byla
prodloužena z loňské vzdálenosti 95 km na vzdálenost 101,5 km s převýšením 5550 m a
s přísnějším časovým limitem 23 hodin.
Po dalších 15 minutách, tedy v 22:15, odstartovaly i dvojice na trasu dlouhou 91,5 km
s převýšením 5040 m a časovým limitem 29 hodin.
Trasa vede přes 7 kopců s výškou nad 1000 m n.m. plus dva bonusové kopečky, které
výšku nesplňují. Na mapu závodu se můžete podívat na webových stránkách. Start probíhá
opět za skvělé atmosféry hlavně na prvním kopci, kdy stoupáte po sjezdovce na Malý Javorový
a u vrcholu povzbuzují celé davy. První občerstvovací stanice je ve Ski areálu Řeka. Následuje
druhá sjezdovka a to při výstupu na druhý vrchol, kterým je Ropice. Při seběhu jsem zakopl o
větev, naštěstí se to obešlo bez pádu, jen jsem si trošku natrhl botu. Běžet se v ní normálně
nechalo a za chvilku jsem v Morávce, kde je druhé občerstvení.
Výstup na Travný, jakožto 3. vrchol, je pro mě asi největším peklem. Začíná se projevovat
únava, vůbec mi nechtěli jít nohy, začalo mě trápit zažívání, usínal jsem a psychicky jsem byl
na dně. Hlavou mi proběhlo, že bych to v údolí vzdal. Najednou jsem došel kolegu, který si
procházel stejnou krizí jako já a začali jsme se o tom bavit. Zjistil jsem, že se netrápím jenom já
a než jsem se dostal opět do údolí, byla krize zažehnána. Bohužel jsem opět trefil větev,
tentokrát jsem si botu rozpáral kompletně, že mi párkrát málem vyskočily prsty.
Na 3.občerstvovačce zhruba na 33 km v obci Krásná jsem se tedy musel přezouvat.
Následující výstup na nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu, jakožto 4. vrchol v pořadí, je pro
jednotlivce okořeněn oklikou s prvním bonusovým kopečkem a jediným mým štěstím je, že
dopředu nevím, co mě čeká. V Ostravici se závod láme do druhé poloviny a následuje výstup
na Smrk, kde za svítání přichází druhá krize a já bych si nejraději lehl na mez a chvilku se
vyspal. Před vrcholem naštěstí chytím třetí dech a nekonečným seběhem do Čeladné
získávám zpět ztracené pozice. Nohy jsou již řádně otlučeny, ale vidina stále se blížícího cíle
mi dává sílu a já si najednou připadám jak vyměněný a už nepolevím v nasazeném tempu.
Následuje Čertův mlýn a občerstvovačka na Pustevnách se škvarkovou pomazánkou a
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točenou kofolou. Žádné zdržování, rychle pod lanovkou dolů do Ráztoky a opět vzhůru na
Radhošť, tedy poslední oficiální 7. kopec.

Výstup na 1. vrchol - 8 km - Javorový

Ráztoka - 81,5 km - už „jen“ 2 kopce a 20 km do cíle

Cíl - 101,5 km, ve výsledném čase 15 hod 2 min

Tahle bota už doběhala

Následuje sedlo Pindula, kde je poslední možnost se občerstvit a doplnit zásoby. Vedro je
neúprosné, ale zbývá mi „už jen“ posledních 11 km s výstupem na Velký Javorník a poslední
serpentiny do Frenštátu pod Radhoštěm.
Doběh na náměstí je po červeném koberci a přihlížející vytvářejí neskutečnou atmosféru.
Po 101,5 km jsem proběhl cílem v celkovém čase 15:02, dokonce pouhou minutu
za profesionálním ultramaratoncem a triatlonistou Petrem Vabrouškem. Absolutně jsem závod
dokončil na 27. místě a v kategorii do 40 let na 17. místě.
Chtěl bych poděkovat bráchovi Tomášovi za support, kdy celou noc přejížděl z údolí
do údolí a byl na každé občerstvovací stanici, abych měl k dispozici vše, co jsem potřeboval a
na občestvovačkách to nemají. Doplňoval jsem si jídlo, které mám vyzkoušené, měl jsem zde
náhradní boty, které jsem letos potřeboval, kofolu, vysočinu atd. Také chci poděkovat sestře
Pavle za masáž jak před, tak po závodě.
Patrik Tmej

30 LET OD PŘEVRATU - 30 LET KAPITALISMU
Blíží se 17. listopad 2019, třicet let od převratu a přechodu ke kapitalismu, kdy skončila
vláda jedné strany. Tuto změnu přijala většina národa s nadšením a vírou, že to konečně bude
už jen lepší.
O prázdninách jsem měl možnost mluvit a diskutovat s celou řadou lidí, kteří se k danému
výročí a následným třiceti letům vyjadřovali. A nebylo to jenom v hospodách nebo v domově
21

důchodců. A byla řeč o tom, co z těch 30-ti let bychom si měli připomínat jako to dobré a co
jako to horší. K tomu čtu noviny (i mezi řádky), dívám se na televizi a internet, poslouchám
rozhlas. Protože jsem obyčejný člověk a venkovan, tak poslouchám vzdělané osobnosti,
politology, sociology aekonomy, abych se v tom trochu vyznal. Přestože většina médií nás ze
všech sil přesvědčuje, že se máme skvěle, nejlépe v historii, lidé tomu moc nevěří a říkají, že
realita je výrazně jiná. Nejhorší je, že mnoho z nich má strach říci svůj osobní názor. Bojí se o
zaměstnání, bojí se šikany, mají obavy, že nebudou pochopeni nejen svým okolím, ale i
nejbližšími, dojde ke zbytečným konfliktům apod. Ve společnosti se šíří strach, že za vyjádření
„nesprávného názoru“ budou mít lidé opletačky. Raději mlčí a myslí si svoje. Já se nebojím a
někteří, se kterými jsem hovořil, také ne. Ochotně mi sdělili svůj názor. Píši jen, co slyším, čtu
a vidím kolem sebe. Jako laik jsem s některými názory mohl souhlasit, ale s některými zase ne.
Většinou jsem však souhlasil. Možná, že celá řada čtenářů si řekne, proč do Zpravodaje píši
něco, co je všeobecně známé. Ano, jsou to známé skutečnosti a já je chci k danému výročí jen
připomenout.
Je mnoho otázek a odpovědí, které by bylo třeba doplnit. Myslím si, že srovnání před a po
roce 89 nemůže udělat každý. Mladší generace těžko může porovnávat a snadno se jí vtloukají
do hlavy i nepravdy. Jsme svědky různých názorů mezi generacemi. Vidíme to téměř ve všech
rodinách. Mladí lidé jsou nabádáni k tomu, aby odsoudili a pohaněli životy svých otců, dědů a
pradědů, kteří obnovovali poválečné Československo a věřili v ideály rovnosti a spravedlnosti.
Vždyť tito lidé desítky let budovali vše, co dnes máme. Školy, zdravotní střediska, kulturáky,
nemocnice, hřiště, obchody, hospody, vodovody, kanalizace, zemědělská družstva, sídliště pro
lidi („králíkárny“), továrny, silnice, přehrady, elektrárny, zkrátka všechno. Za co se jim mají
mladí vysmívat a odsuzovat je? Za to, že v této době žili, tvrdě pracovali a věřili v ideály
socialismu?
Předesílám, že jsem si vědom toho, kolik zklamání, neštěstí a utrpení přinesl jedincům i
celým rodinám komunistický režim po únoru 1948, zejména 50. léta a období normalizace po
roce 1969. Politické vraždy, věznění nevinných, pronásledování a internace kněží, hrůzné
praktiky STB, tzv. „rozkulačování“ rolníků na vesnicích a jejich násilné přesídlování, zabavování
majetků, stálé kádrování, nálepkování a diskriminování lidí, pronásledování a šikanování
politických oponentů aj.
Přesto si myslím, že ne všechno bylo před rokem 1989 odsouzeníhodné. Byl zde rozvinutý
průmysl, zemědělství a potravinová soběstačnost. Lidé měli sociální jistoty, bezplatné školství
od mateřské školy po školu vysokou, bezplatnou zdravotní péči pro všechny. Byly levné ceny
potravin, dopravy, služeb, topení, plynu, elektřiny, vody, byla plná zaměstnanost a pracovat
museli i nepřizpůsobiví, existovala podpora mladých manželství s dětmi, jistota bydlení,
nenávratné půjčky rodinám na stavbu a zařízení rodinných domů, bydlení v levných nájemních
bytech atd. Jako příklad uvedu, že nájemné za 3+kk bylo 300 Kč (dnes se za nájem 1+kk platí
12 tisíc), byt 2+1 ve velkém městě stál něco kolem 20 000 Kč. Na tento byt mohla rodina
našetřit za krátkou dobu, nebo ho zájemce dostal zadarmo, když podepsal na 10 let pracovní
smlouvu se svým zaměstnavatelem. Tento 40 let starý byt se dnes prodává za 3 miliony a
mladí se zadluží na 30 let. Všichni si rovněž pochvalovali levné tuzemské rekreace, přijatelnou
dobu odchodu do důchodu, nebáli se chodit v noci po městech a vesnicích, cítili se bezpečně
aj.
A co se stalo po roce 1989? Lidé kritizují, že se rozprodaly strategické podniky a největší
výrobní kapacity. Skončily podniky jako Poldovka, Zbrojovka, Svit, Hedva, Kras, OP Prostějov
aj. Zavřely se továrny a místo nich se objevily montovny. Vše jsme prodali a teď nám nepatří
skoro už nic. Nepatří nám už ani voda (vodárny). Nyní jsme překladiště a montovna Evropy.
Štěstí, že máme aspoň nějaké šikovné živnostníky a podnikatele.
Šlo by pokračovat, co zemědělství? Patřilo k nejlepšímu v Evropě, byli jsme soběstační. A
v současnosti? Prázdné kravíny, vepříny, na polích žádná cukrovka a málo brambor, dovážíme
zkažené maso, nekvalitní potraviny, ovoce a zeleninu. Na tisících hektarech úrodné půdy stojí
obrovské velkosklady a solární elektrárny. Zlikvidovala se soběstačnost státu v zásobování
obyvatel potravinami.
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Z některých vesnic mizí život. Odcházejí obyvatelé, lékaři, zavírají se školy, obchody,
pošty, hospody. Ještě štěstí, že se to netýká Lubné. V naší vesnici, a doufám, že i ve všech
okolních obcích, pracují starostové a zastupitelstva pro zvelebení obcí a dělají všechno
ku prospěchu jejich obyvatel.
A co kultura, školství a zdravotnictví? Podívejte se na programy televizí. „Krmí nás
americkými psychopatickými krváky a škváry, různými amorálními reality-show. A k tomu
slovník plný sprostoty a oplzlosti.“ Zde si berou vzory někteří „náctiletí“ pro svoje chování a
jednání, pro surové rvačky, které si natáčejí na videa, a připadají si jako hrdinové. Možná si
před tím dají „čoudamariánky.“ Kde se poděla krása spisovné češtiny? Ta se cizími slovy
nahradit nemůže. Zmizel cit pro rodný jazyk. V televizi slyšíme mnoho lží, které popírají pravdu
a vymazávají historické kořeny a paměť českého národa, a to přesně podle citátu: „Chcete-li
zničit národ, odřízněte jej od jeho kořenů.“
Ve školství se snížila úroveň vzdělanosti žáků na základních i středních školách. Děti
školou povinné už dokonce svoje učitele i „fackují.“ Čeští žáci mají podle statistik nejméně rádi
školu ze všech vyspělých zemí světa. Málo komunikují, jsou stále jen zahleděni do svých
mobilů a počítačů. Nic proti technologiím, ale bojím se toho, že přichází doba, o které mluvil už
Albert Einstein. Cituji: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy.
To potom svět bude mít generaci idiotů.“ Zlikvidovali jsme učňovské školství a nejsou
řemeslníci. Všichni chtějí maturitu. Co mi pomůže tesař s maturitou, když mi nedokáže udělat
krov na střechu. Nejde nám o kvalitu, ale pouze o dobrou statistiku. Stejné to je na klasických
univerzitách, které zřizují řadu pochybných a nikomu nic neříkajících studijníchoborů. Za témata
diplomových prací studentů těchto oborů by se nemusel stydět ani Jára Cimrman. Hlavně,že
statistiku vylepší další bakaláři a magistři. Vysokoškolský pedagog docent Michael Kroh říká:
„Úroveň všeobecných znalostí (nehodnotím znalosti jednotlivých specializovaných předmětů)
mezi současnými vysokoškolskými studenty je často i pod úrovní starších, ale čtenářsky
gramotných občanů.“
Ve zdravotnictví se zlikvidovala preventivní dětská lékařská péče, zejména zubní. Nejsou
pediatři, zubní ani ostatní lékaři, chybí zdravotní sestry. Zavřela se celá řada poliklinik a
nemocnic nebo aspoň některá jejich perfektně vybavená oddělení. Zdravotní péče se začíná
stávat méně dostupnou, zejména pro obyvatele vesnic, které jsou vzdálenější od center.
A co politici? Proč jsou lidé v politice? Proč se do ní „cpou“ a chtějí se v ní udržet co
nejdéle a za každou cenu? „Pouze naivní hlupák může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom
se my, obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam kvůli tomu, protože touží po bohatství, po moci.
Jejich jediným cílem je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.“ Když člověk
poslouchá, jak se naučenými frázemi předvádějí a vzájemně osočují v parlamentu, v televizi,
v novinách, na internetu, tak si říká: “ Proč se pořád hádají, nadávají si a nedělají něco
pořádného pro náš stát a jeho obyvatele? Proto jsme je přece volili.“ Lidé jsou často jejich
chováním otráveni a k dalším volbám už nejdou. Ukazuje to na krizi důvěry v politiky a politiku.
Musíme však také vyzvednout pozitiva po roce 89. Protože je nechci všechny
vyjmenovávat, dovolím si uvést pouze ta nejdůležitější. Konečně můžeme cestovat. Máte-li
peníze a nemáte strach z terorismu, můžete libovolně cestovat po celém světě. Škoda, že
čtvrtina Čechů nemá dost peněz ani na dovolenou v tuzemsku.
Jsme členy NATO a EU. Rozdílnost názorů lidí však vidíme i v oblasti naší zahraniční
politiky. Některá nařízení a směrnice Evropské unie omezují naši suverenitu. Proč jsme ve
vojenských misích? Za čí zájmy umírají naši vojáci? My jsme přece nerozpoutali válku
v Afganistánu, Iráku, Libyi nebo v Sýrii. „Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím
USA a států NATO. O žádná lidská práva a demokracii nejde. Jde jen o strategické zájmy, moc
a ovládnutí nerostných zdrojů.“ Zase se nám určil nepřítel. Před rokem 1989 USA a NATO,
dnes Rusko. Dříve byl přítelem „Ivan“, dnes je to „strýček Sam.“ Strýček má vždycky pravdu, co
přikáže, musí se udělat. Komentátor Petr Štěpánek 21. května 2019 napsal: „Co kdybychom
jednou i my nevzhlíželi k žádným obzorům, ani těm východním, ani těm západním. Co
kdybychom nevykřikovali, kam patříme či nepatříme, protože od vždycky jsme tam, kde jsme, a
jinde nikdy nebudeme. Co kdybychom prostě dělali věci po svém, sebevědomě a efektivně.
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Opravdu je to nemožné? S hlavou zabořenou v řiti, ať už se nachází na jakékoli straně světa,
to ovšem nejde.“
Máme svobodu a demokracii. Můžeme si říkat a dělat, co chceme. Můžeme demonstrovat,
házet rajčata na svoje neoblíbence, můžeme klidně hanobit hlavu státu, kydat na něj špínu a
jeho osobu přirovnávat ke všem domácím zvířatům. Nic se nám nestane. Na jedno si však
musíme dávat pozor. Abychom náhodou v hospodě pod vlivem dvou fernetů neřekli něco
hanlivého na cikány, pardon, na naše protěžované nepřizpůsobivé, nebo na migranty. Za to by
nám mohl hrozit kriminál a mohli by nás označit za rasisty, xenofoby, extrémisty, nácky (fašisty)
a bůhví ještě za co. Na to tedy velký pozor. Svoboda samo o sobě nestačí. Ke svobodě a
demokracii také patří sociální jistoty, jistá materiální úroveň a pocit bezpečí. „Svoboda nejsou
jen kecy, ale práce, vzdělání, bydlení, důstojný důchod, právní stát a zdravotní péče.“ Bylo
dosaženo toho, že občané nevěří ve spravedlnost, nevěří v právní stát, nevěří, že se dovolají
svého práva.„Myslí si, že soudy jsou zkorumpované. Je to skvělé, když gauneři mají svá práva
a jejich oběti nemají práva žádná. Zloději si žijí v klidu, přepychu a blahobytu.“
Lidé, co se to kolem nás děje? Proč je všude tolik lži, násilí, surovosti, vražd, zbabělosti,
zákeřnosti, pokrytectví, arogance, závisti, zloby, nenávisti, falešné morálky a sprostoty a proč
se to všechno legalizuje jako normální stav demokracie? Kam se poděla pravda, tolerance,
slušnost, ohleduplnost, solidarita, vlastenectví? Proč je zde zase třídní boj a třídní nepřítel, proč
máme být za své odlišné názory zase kádrováni (už jen schází, aby zase vznikly nějaké „uliční
výbory“), dehonestováni a nálepkováni jako nositelé špatných a nepohodlných názorů? Proč
jsme denně oblbováni a obelháváni některými sdělovacími prostředky? Proč stále narážíme
na informování „systémem polopravd, pololží a lží s politicky korektní přísadou pravdy?“Proč je
nám vnucovaná zase jediná pravda, ten jediný a nejsprávnější světový názor a všechno ostatní
je označováno za nebezpečný extremismus, dílo ruských agentů a podobně? Proč jsou zde
zase noví hlasatelé opravdové pravdy a morálky? Na adresu médií se před časem kriticky
vyjádřila také manželka někdejšího ředitele Národní galerie Marie Knížáková, která mimo jiné
uvedla: „Média si s námi dělají, co chtějí, a my jsme, jak je vidět, bezmocní. Kde hledat pravdu?
Patrně ji nepotřebujeme. Kam jsme se dostali? Kdo šlape po všech lidských ctnostech? Ve lži
jsme žili dost dlouho za komunistické totality a jak to vidím, tak zdárně navazujeme a ještě si
tleskáme.“
Lidé, co se to s námi děje? Proč stále opakujeme stejné chyby? Copak jsme tak
nepoučitelní? Copak nejsme schopni se poučit z chyb v minulosti? Dávám za pravdu slovům
ekonomky Hany Lipovské, která na svém facebookovém profilu napsala: „Už zase jsme si
zvykli čekat na příkazy odjinud. Už zase se v nejzákladnějších momentech lidského života
vzdáváme vlastního rozumu a citu a přijímáme tupé, ubohé nehodnoty, které jdou proti
přirozenosti. Už zase se učíme lhát a přetvařovat, už zase mluvíme jinak, než myslíme, už zase
‚myslíme nahlas‘ jen v souladu s tím, ‚co se může‘. Už zase si křivíme páteř v předklonu před
poradci, kteří nám dovážejí úředně prefabrikovaná moudra. Už zase se učíme ideologii a jediný
správný světonázor. Už zase upřednostňujeme zájmy cizích mocností před našimi národními
zájmy.“
Bude se tedy 17. listopadu slavit? Jak už to tak v každé společnosti bývá, jedni si myslí, že
je co slavit, a ti druzí zase, že není co. Já si toto výročí budu připomínat v dobrém. Jsem
spokojený, ještě žiju a nic mi neschází. K tomu mám velké štěstí, že díky manželce mohu žít ve
své oblíbené Lubné, kde vždy byli a jsou dobří a slušní lidé, kde je klid, pohoda, přátelská
atmosféra a pěkné mezilidské vztahy. Protože se mám dobře, tak beru s nadhledem, že
v důsledku své blbosti jsem z privatizace nic neměl, protože jsem všechno vložil do CS Fondů,
které byly „vytunelovány“, že máme zlikvidovaný průmysl a zemědělství, že jsme montovnou,
smetištěm a popelnicí Evropy, že vzrostl státní dluh, že vzrostla zadluženost českých
domácností, že se zdražují potraviny a léky, že mě odírají banky lichvářskými hypotečními
úroky, že rostou ceny energií, benzínu, vodného a stočného, že mladí lidé nemají bydlení, že
se začíná horšit úroveň vzdělání, kultury a zdravotní péče, že lidé nevěří v nezávislou justici a
právní stát, že jsou plné věznice (ne politických vězňů), že „jsme masivně ovládáni pod heslem
liberální demokracie a lidských práv“, že lež byla povýšena na společenskou normu, že i u nás
už máme gender a multi-kulti šílenství, že musím být svědkem neustálých štvavých a
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nenávistných kampaní jedněch proti druhým, že demonstruje samozvaná elita proti občanům a
chce změnit výsledky svobodných a demokratických voleb, že poctivě pracujícím se smějí ti,
kteří nechodí do práce a vše jim platí stát, že se zvyšuje počet lidí pod hranicí chudoby a počet
bezdomovců, že se denně z mainstreamových médií valí polopravdy, lží a zloba, že za 30 let
ještě nezvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí aj.
To přece vůbec nevadí a vůbec to není důležité. Nejdůležitější je, že máme svobodu a
demokracii, můžeme bez obav demonstrovat a házet na představitele státu vajíčka, jsme členy
NATO a EU, můžeme volně jezdit po světě a hlavně nám nevládnou komunisté a máme
banány.
Závěr je následující. Pokud chcete mít peníze, mít se dobře, nebýt okraden, žít ve svém
domku nebo bytě, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si ho užít, právo na to máte,
ale musíte si to zajistit sám, nikdo jiný Vám nepomůže.
Tak to musím jít oslavit za štamgasty. Za pobrukování známých písní „Teď už máme, co
jsme chtěli…“ a „Až nás půjdou miliony, všichni proti větru…,“ jdu na dobré „točené.“ Při
pivečku si jistě popovídáme o něžném pohlaví, o nemocech, o zajímavostech a novinkách
z Lubné, o tom, co by měl starosta a zastupitelstvo ještě pro obec a lidi udělat, jaké kapely
pozvat příští rok na „Křídlovku,“ ještě jednou zhodnotíme letošní „Šťopičku,“ něco a někoho
pomluvíme, budeme nadávat na to, že nám hospodský zase, už po několikáté, zdražil pivo a
vykašlem se na politiku. Po cestě do hospody ještě trochu pro sebe v duchu mudruji a říkám si,
že možná bude líp…A jestli ještě někomu náhodou zůstaly od něčeho nějaké klíče, může si
zazvonit.
Váš názor Vám neberu, svůj a těch, se kterými jsem diskutoval a mnohé jiné citoval, Vám
nevnucuji!!!
PhDr. Ladislav Kejík

JAK SI POČÍNAT, KDYŽ NASTANE EVAKUACE OSOB?
Co dělat, jak se správně zachovat, bude-li vyhlášená evakuace a vy se nacházíte doma,
v kanceláři, nebo zrovna nakupujete? Co udělat před odchodem z domu a jak se chovat při
opouštění objektu? Nejdůležitější je zachovat klid. Evakuaci nařídí vždy velitel zásahu při
záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce,
hejtman kraje pro část území svého kraje v rámci nebezpečí ‒ např. kvůli hrozbě výbuchu,
úniku nebezpečné látky, destrukci objektu, přívalové vlně při zvláštní povodni, dlouhodobém
kolapsu dodávek energií apod. O evakuaci se dozvíte vždy z místního rozhlasu a od evakuační
posádky, kterou může tvořit městská policie, státní policie nebo hasiči.
Pokud při opouštění objektu lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého domova,
kanceláře již za několik hodin, postupujte takto: vypněte všechny plynové a elektrické
spotřebiče, které máte v provozu, elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a
mrazničky), uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...), vypněte topení (plynový kotel),
zhasněte před odchodem všechna světla, vezměte s sebou i svá domácí zvířata, uzamkněte
byt/kancelář, ověřte, zda i ostatní lidé v budově vědí o evakuaci, opusťte budovu podle
únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí. Během opouštění budovy se
chovejte klidně, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy se
shromážděte na místě určeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se zaevidovat, aby
záchranáři po vás při případné havárii nepátrali zbytečně. Při opuštění budovy na delší dobu je
nezbytné vypnout hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové
dveře bytu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete
k zastižení. Toto pouze pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oficiální místa evakuace určená
k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě nebo u příbuzných).
Při opouštění domácnosti na delší dobu je nutné si s sebou zabalit evakuační zavazadlo,
ve kterém najdeme 5 skupin věcí. První skupina se skládá z trvanlivých a dobře zabalených
potravin, pitné vody (vše na 2‒3 dny pro každého člena domácnosti), krmiva pro domácí zvíře,
které berete s sebou, hrnku nebo misky, příboru a otvíráku na konzervy. V případě, že máte
individuální dietetický režim (např. bezlepkovou dietu), počítejte s tím, že v místech náhradního
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ubytování s hromadným zajištěním stravování vám bude možné vyjít vstříc jen v omezené
míře. Mějte tedy své speciální potraviny s sebou v dostatečné míře. Do druhé skupiny řadíme
osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny), jiné
důležité dokumenty (pojistné smlouvy, smlouvu o stavební spoření, o investicích, akcie) a
peníze v hotovosti + platební karty. Ve třetí skupině nesmí chybět především pravidelně
užívané léky nebo zdravotní pomůcky. Také doporučujeme vitamíny a běžné doplňky stravy.
Dále si v přiměřeném množství vezměte běžné hygienické potřeby (toaletní papír, zubní
kartáček apod.). Čtvrtá skupina zahrnuje oblečení odpovídající danému ročnímu období,
náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník. A poslední pátá
skupina obsahuje důležitý mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3
přehrávače, discmanu apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilnu, zavírací nůž, šití, psací
potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času ‒ knihy, hračky pro děti, společenské hry.
Jiří Bulva

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA S DVĚMA JEDNIČKAMI
Září se chýlí ke konci a pro mnohé z nás je závěr léta spojen s festivalem Lubenská
šťopička, který pořádá stejnojmenný spolek spolu s obcí Lubná a řadou dobrovolníků. Záštitu
nad akcí tradičně převzal Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje. Letos
mohli návštěvníci velkého sálu Skalky ochutnat na 512 vzorků, které byly již tradičně rozděleny
do 13 kategorií. Poprvé jsme tak mohli ochutnat například destilát z fíků a především se
radovat z umístění vítězné višňovice pana J. Bartoše z Lubné. Ta nejen porazila všechny
destiláty své kategorie, ale byla vyhlášena nejlepším mokem celého koštu! Takový úspěch
Šťopička ještě nepamatuje (ale doufáme, že se bude opakovat)!

Dechová hudba Bludověnka a vzácní hosté při zahájení 11. ročníku Lubenské šťopičky

Pořadatelé akce
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Ocenění nejlepších destilátů

Velké ovace sklidilo také vystoupení Vladimíra Hrona, který nás skvěle pobavil a předvedl
písně českých i světových interpretů. Zejména mladší publikum bylo uchváceno parkourovou
show skupiny Urban Sense. Účastníci talentové televizní soutěže pak učili mladé diváky salto a
jiné prvky při workshopu za kulturním domem. Kdo se na kotrmelce zrovna necítil, mohl tančit či
jen poslouchat dechovou hudbu Bludověnku, šťopičkovou kapelu 11. ročníku. Stejně jako loni, i
letos byla hlavní cenou tomboly benzinová sekačka Hecht. A stejně jako loni, i letos zůstala
v Lubné. Po tombole nás taneční skupina Bailadoras z Osíku navnadila na večer, který
pokračoval ve svěžím rytmu skupiny Arzekt. Kladných ohlasů na toto uskupení sebranických
muzikantů bylo tolik, že jsme Děkana, Rybičky 48, Chinasky a jim podobné v jejich podání
pozvali i na příští rok.
Mám za to, že za oblibou Lubenské šťopičky nestojí jen skvělé destiláty a promyšlený
program, ale že jsou to především lidé, kteří ji vytvářejí. Za krásně vyzdobený vestibul a sál
budovy vděčíme místním zahrádkářkám, velkou podporu máme ve všech zaměstnancích obce
a zdejších hasičích. Letos poprvé nám pomáhali mladí dobrovolníci, kteří byli jednoduše
báječní. M. Břeň propaguje akci na sociálních sítích, kterým my, co jsme vyrostli u černobílých
televizorů, ne úplně rozumíme. Avšak velkou, ne-li největší zásluhu na přípravách a průběhu
akce má pak starosta obce, pan J. Chadima.
Letošní festival byl o příjemné zábavě, možná i splněných snech, dobrém jídle a pití a
zejména o sousedském setkání, poklábosení si s lidmi, které potkáme třeba jen jednou za rok,
na Šťopičce. Vaše účast, pochvaly a spokojené úsměvy jsou pro nás tou největší odměnou.
Děkujeme za ně. Přála bych nám všem, aby i konec příštího léta byl milou tečkou za
prázdninovým obdobím. A proč jej nezakončit s námi, NA ŠŤOPIČCE 2020!
Eva Šímová
Jaké další vystoupení byste na Šťopičce chtěli vidět? Napište svůj tip na email obce
nebo jej vhoďte do schránky OÚ a my se pokusíme vaše přání splnit. Na Vaše nápady se
těšíme do konce roku 2019!
Poděkování
Touto cestou se připojuji k poděkování Evy Šímové. Děkuji Vám všem jmenovaným,
dále členům spolku L. Š. a jejich rodinným příslušníkům, kuchařkám a ženám, které
pomáhaly péct koláče a připravit chutné občerstvení. Děkujeme také vedení školy a
žákům, kteří nám pomáhali připravit židle a stoly na sále, zvukařům P. Kovářovi a
M. Briolovi, paní M. Šteflové za oblíbené barevné košíčky na šťopičky a především paní
Evě Šímové, sympatické moderátorce a zpěvačce Lubenské šťopičky.
Josef Chadima
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Starosta a absolutní vítěz soutěže pan J. Bartoš

Pohled na spokojené návštěvníky

Parkour show skupiny Urban Sense

Účastníci talentové soutěže s pořadateli a při workshopu

Projížďka na koni

Majitel vítězného vzorku s přáteli
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Vystoupení Vladimíra Hrona

V. Hron a E. Šímová při společném zpěvu

Tanečnice skupiny Bailadoras

Koš plný hub převzala A. Zachová

Hlavní cenu tomboly vyhrála M. Šteflová

Soutěž v pojídání halušek

Večerní zábava se skupinou Arzekt
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2019 V OBCI LUBNÁ
Datum

Akce

04.10.2019
05.10.2019
11. - 13.10.
20.10.2019
25.10.2019

Pořadatel

Lampionový průvod
Lubenská desítka cross
Tradiční podzimní výstava
Přednáška T. Kašpar
Bazén Litomyšl

Obec Lubná
TJ Sokol Lubná
ČZS Lubná
Spolek Lubenská šťopička
Obec Lubná

10.11.2019 * Vítání občánků - kinosál v 10.00 hod.
22.11.2019
Bazén Litomyšl
23.11.2019
Dílnička - výroba dekorace - na téma
Advent, Vánoce - vestibul na Skalce
od 15.00 hod., věk neomezený
24.11.2019 * Divadelní představení Postel pro anděla
- divadelní spolek Vojnarka Trstěnice,
15.00 hodin - kinosál Lubná
25.11.2019
Mikulášská besídka
30.11.2019
Rozsvícení vánočního stromu v 17 hod.
Koncert Parkoviště pro velbloudy
18.30 hod - kinosál Lubná
Vánoční výstava
Bazén Litomyšl
Silvestrovský ohňostroj

07.12.2019
28.12.2019
31.12.2019
04.01.2020
11.01.2020
18.01.2020
25.01.2020
30.01.2020

*
*
*
*
*

Obec Lubná + Lubenské ženy
Obec Lubná
ČZS Lubná
Obec Lubná + SDH Lubná
Obec Lubná + Lubenské ženy
Obec Lubná
Obec Lubná
Obec Lubná
Obec Lubná
Obec Lubná

Ples SDH
Dětský karneval
Ples KDU
Ples TJ Sebranice
Bazén Litomyšl

TJ Sokol Lubná
Obec Lubná

13. – 16.02 * Turnaj Dona Boska
28.02.2020 * Bazén Litomyšl

Obec Lubná

04.04.2020 * Velikonoční jarmark - letní areál

Obec Lubná

* - doplněno

Eva Chadimová

Lubná na sociálních sítích

Super! Pecka! Bomba! Lubná je na sociálních sítích. V létě vznikla facebooková
a instagramová stránka s názvem „Akce v Lubné“. Budeme se zde snažit zveřejňovat všechny
společenské a sportovní události či besedy. Tak sledujte tyto stránky, ať Vám nic neunikne.
Martin Břeň
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