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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 20. 11. 2019
RO schvaluje:
- rozpočtové opatření a plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 10. 2019.
- vypracování variantní studie pro stavbu rodinných domků v lokalitě Zrnětín.
- rozšíření provozní doby ve Fitness o sobotách a nedělích.
- veřejné představení architektonických studií k rekonstrukci Skalky.
- projektovou dokumentaci pro stavební úpravy rodinného domu Lubná č. p. 143.
- projektovou dokumentaci pro novostavbu rodinného domu na p. č. 2007/2 a p. č. 3156/3.
- prodej vytěžené smrkové kulatiny a kulatiny ze skladu U Bramborárny.
- projekt k ošetření a výsadby stromů v lokalitě mezi „Štátulí“ a Huntovnou.
- dodatek ke smlouvě o zajištění svozu odpadu se spol. Technické služby Hlinsko, s.r.o.
- podání žádosti o dotaci na úpravu prostranství u Košňarových.
RO bere na vědomí:
- protokoly o zkoušce vody v kuchyni mateřské školy a ve vodojemu, hodnocené vzorky
vyhovují příslušným normám.
- výroční zprávu základní školy za školní rok 2018-2019.
- informace České televize ohledně změny televizního vysílání.
- žádosti o odkoupení stavebních pozemků v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinných domů.
- souhlas MěÚ Litomyšl pro stavební úpravy rodinného domu Lubná čp. 251.
- žádost obce Sebranice o převod vlastnictví bývalé přečerpávací stanice.
- plán inventur obce Lubná k provedení pravidelné inventarizace k 31. 12. 2019.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 11. 12. 2019
ZO schvaluje:
- činnost Rady obce za uplynulé období a plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2019.
- smlouvu o poskytnutí dotace pro základní školu ve výši 4 500 Kč.
- dohodu o poskytnutí příspěvku pro základní školu na rok 2020 ve výši 300 000 Kč od každé
obce.
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 6.
- rozpočtové provizorium na rok 2020 pro obec Lubná.
- vyhlášku o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů ve výši 600 Kč za osobu
a kalendářní rok a 600 Kč za objekt k individuální rekreaci pro rok 2020.
- vyhlášku o místním poplatku ze psů ve výši 200 Kč za jednoho psa a za druhého a každého
dalšího psa 260 Kč na rok 2020.
- schvaluje cenu vodného ve výši 33,18 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného 50,00 Kč/m3 s DPH
na rok 2020.
- nákup nemovitostí - p. č. 591/2 o výměře 69 m², p. č. 593/5 o výměře 8 m², p. č. 593/6 o
výměře 46 m², prodej nemovitosti p. č. 589/3 o výměře 76 m². Kupující uhradí náklady na
vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, náklady na vypracování geometrického plánu,
náklady na vypracování oceňovacího posudku a náklady za správní poplatek do katastru
nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí zákonnou úpravu, podle které je poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí kupující.
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.
- rozpočtové opatření rady obce č. 5.
- plán inventur obce Lubná k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 27. 12. 2019
RO schvaluje:
- návrh rozpočtu na rok 2020 a výhledu na roky 2021 a 2022 pro základní školu.
- rozpočtové opatření rady obce ve výdajových položkách.
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- smlouvu o překládce telekomunikačního kabelu u Skalky v Lubné.
- uspořádání Tříkrálové sbírky v naší obci v sobotu 4. 1. 2020.
- společné setkání zástupců fary Sebranice, základní školy, obce Lubná a Sebranice.
- realizaci ohňostroje – ohňostrojových prací v souladu se zákonem o pyrotechnice.
- přidělení čísla popisného 331 pro rodinný dům na stavebním pozemku p. č. 686.
RO bere na vědomí:
- žádost o odkoupení stavebního pozemku v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinného domu.
- pohledávky po splatnosti k 17. 12. 2019.
- nabídku na domácí hospicovou péči, kterou provozuje L. Částková, Dolní Újezd.
- veřejnou vyhlášku o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve
správním obvodu MěÚ Litomyšl na rok 2020 z důvodu označování pracovních míst
údržbových prací firmou DS DELTA s.r.o. a firmou Správa a údržba silnic Pardubického
kraje.
- výpověď z nájmu nebytových a bytových prostor objektu Skalka Lubná č.p. 346.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 23. 1. 2020
RO schvaluje:
- smlouvu s firmou Marek Křesťan - MAKROLIS CZ na zajištění odvozu a likvidace použitých
jedlých olejů a tuků.
- cenovou kalkulaci obědů pro cizí strávníky ve výši 68 Kč ve školních jídelnách.
- dodatek k nájemní smlouvě se spol. DIMATEX CS s.r.o. o bezplatném umístění kontejnerů
na textil z důvodu zachování služby a podpoření charity v našem regionu.
- nákup dřevěných kůlů pro ukotvení vysazených stromů.
- zabezpečení veřejné zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení včetně vypracování.
RO bere na vědomí:
- studii k přestavbě hasičské zbrojnice.
- přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok 2019, kde nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, a inventarizační zprávu za rok 2019, včetně vyřazeného majetku.
- společný souhlas MěÚ Litomyšl pro novostavbu rodinného domu na pozemcích p.č. 2007/2,
2875/1 a 3156/3.
- protokol o zkoušce vody v kuchyni mateřské školy, hodnocené vzorky vyhovují příslušným
normám.
RO pověřuje:
- lesního hospodáře zabezpečením vytěžení lesního porostu ve vlastnictví obce napadeného
kůrovcem.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 20. 2. 2020
RO schvaluje:
- projektovou dokumentaci na domovní čistírnu Lubná č.p. 44.
- pronájem objektu Skalka pro shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu
Svitavy dne 7. 3. 2020.
- žádosti o odkoupení stavebních pozemků v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinných domů.
- pronájem objektu Skalka v termínu od 16. 8. do 28. 8. 2020 pro soustředění gymnastek
Lokomotivy Pardubice.
- hospodářský výsledek a účetní závěrku základní školy za rok 2019.
- smlouvu o podmínkách provedení stavby Lubná, chodník při silnici III/36031 – I. etapa.
- návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu na rok 2021 a 2022 v příjmových a
výdajových položkách pro obec Lubná.
RO bere na vědomí:
- vyjádření Správy a údržby silnic Pk k projektové dokumentaci na akci - Lubná, chodník při
silnici III/36031 – I. etapa od základní školy po vjezd k č.p. 52.
- výzvu vlastníkům lesa k ochraně před kůrovcem, kterou vydal MěÚ Litomyšl.
- oznámení o nabytí účinnosti územního plánu Poříčí u Litomyšle.
- oznámení MěÚ Chrudim o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Proseč.
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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 11. 3. 2020
ZO schvaluje:
- činnost Rady obce za uplynulé období.
- Příspěvek na rok 2019 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka,
Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Kraj Smetany a Martinů,
Město Litomyšl, Lubenskou šťopičku, Salesiánský klub mládeže Sebranice, Český svaz
včelařů Litomyšl, Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svazek obcí AZASS Polička, Sbor
dobrovolných hasičů Lubná, Myslivecký spolek Lubná, Prodejnu COOP Lubná, Prodejnu
Kouba-Veselá, Tělovýchovnou jednotu Sokol Lubná, z.s., Český zahrádkářský svaz Lubná,
Asociaci provozovatelů kin, z.s., Městskou knihovnu ve Svitavách a Sdružení přátel
Pardubického kraje, z.s.
- Rozpočet obce Lubná na rok 2020 a závazné ukazatele podle tříd.
- Doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce na rok 2020.
- Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 a 2022.
- Obecně závaznou vyhlášku o poplatku z pobytu ve výši 6 Kč za každý započatý den pobytu.
- nákup nemovitostí – p. č. 1113/4 o výměře 341 m2, p. č. 1113/64 o výměře 163 m2, p. č.
1113/109 o výměře 141 m2, p. č. 113/110 o výměře 111 m2, p. č. 113/115 o výměře 1831 m2,
p. č. 1174/2 o výměře 94 m2 a p. č. 3029/61 o výměře 101 m2. Obec Lubná uhradí náklady
na vypracování kupní smlouvy, náklady návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady
na vypracování oceňovacího posudku.
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.
- zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2019.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 23. 3. 2020
RO schvaluje:
- nákup ochranných roušek pro obyvatele od firmy Lamido, a.s. Sebranice.
- vytvořit na internetových stránkách obce Lubná sekci věnovanou informacím v době
vyhlášeného krizového stavu.
- přidělení čísla popisného 383 pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 1889/10 a
3141/2.
RO bere na vědomí:
- informace starosty města Litomyšle D. Brýdla z jednání bezpečnostní rady města Litomyšle
o postupu v době krizového stavu.
- žádost o odkoupení stavebního pozemku v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinného domu.
- informaci od firmy Dimatex CS s r.o. o svozu textilu z kontejnerů v obci v souvislosti
s nouzovým režimem.
- oznámení a výzvu MěÚ Litomyšl o potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých
údajů o území.
- oznámení o přeložení sítě elektronických komunikací u Skalky od spol. CETIN a.s.
- souhlas MěÚ Litomyšl s čištěním odpadních vod pro RD na p. č. 2007/2 a 3156/3.
- smlouvu s Pardubickým krajem o podmínkách realizace stavby chodníku při silnici III/36031
– I. etapa včetně projektové dokumentace a vyjádření Správy a údržby silnic Pk.
RO pověřuje:
- starostu obce k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-122018223/VB/2 na pozemku p. č. 274 – knn mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a. s.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 12. 5. 2020
ZO schvaluje:
- pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Lubná.
- nákup nemovitostí – pozemek st. č. 414/2 o výměře 8 m2 s tím, že obec Lubná uhradí
náklady na vypracování kupní smlouvy a návrh na vklad do katastru nemovitostí. Smluvní
strany berou na vědomí zákonnou úpravu, podle které je poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí kupující.
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Vážení spoluobčané,
prožíváme nezvyklé období. Koronavirus nás všechny postavil do situace, kterou si nikdo
z nás před třemi měsíci nedokázal ani představit. Uzavřené školy, restaurace, kostely, kulturní
domy, zrušené veškeré akce, omezená hromadná doprava a volný pohyb osob, používání
roušek na veřejnosti, aplikování dezinfekčních prostředků a mnoho dalších věcí, které nás
v uplynulém období potkaly. Všichni jsme se museli vyrovnat s velkým omezením naší
svobody. Musím ovšem říci, že přijatá opatření měla svá opodstatnění v boji s neviditelným
soupeřem.
Tak jako okolní obce i naše obec zajistila ve spolupráci s občany textilní roušky pro
všechny osoby s trvalým pobytem v obci (na úřadě jsou ještě stále k dispozici), poskytli jsme
dezinfekční prostředky prodejnám, poště, zdravotnímu středisku a Domu s pečovatelskou
službou v Lubné.
Ve spolupráci se starostou obce Příluka, panem Davidem Šimkem, jsme provedli dezinfekci
mobilní jednotkou DryFog u objektů OÚ Lubná - včetně zdravotního střediska, lékárny a pošty a
DPS Lubná. Tato dezinfekční jednotka vytváří tzv. suchou mlhu, mikroskopické kapky
proniknou do každého koutu místnosti. K dezinfekci se využívá vysokoúčinná látka Sanosil na
bázi peroxidu vodíku s koloidním stříbrem. Místnost, kde je látka aplikována, zůstává až 3 týdny
virucidní.

Roznáška roušek a dezinfekce budovy obecního úřadu

Nejúspěšnějším nástrojem pro boj s nákazou proto i nadále zůstává dodržování
hygienických doporučení a dostatečná ochrana dýchacích cest.
Aktuální informace naleznete na: www.vlada.cz, www.koronavirus.mzcr.cz,
www.pardubickykraj.cz/koronavirus, www.lubna.cz.
Bohužel, pro letošní rok se musíme rozloučit s některými oblíbenými akcemi jako je
Lubenská křídlovka. Netěší nás to, ale bereme to jako preventivní opatření proti rozšíření
koronaviru. Základní škola byla otevřena na základě rozhodnutí vlády pro žáky devátých tříd od
11. května, pro žáky prvního stupně od 25. května 2020. Provoz mateřské školy byl obnoven od
25. května 2020.
Obecní úřad již funguje standartně, samozřejmě se zpřísněnými hygienickými opatřeními.
Platby v hotovosti PO a ST. Stále upřednostňujeme elektronickou bezhotovostní platbu.
Sběrný dvůr je otevřen ve ST 15:00 - 17:00, SO 9:00 - 12:00 hod. Mimo tuto dobu a při
dodávce vyřazeného nábytku volejte přímo správci sběrného dvora panu J. Šebkovi
- 730 870 577.
Rozbíhají se menší i větší plánované akce, probíhá údržba veřejných prostranství v obci,
řeší se výběrová řízení, plánují se další projekty. Je jasné, a predikce daňových výnosů to
potvrzují, že dojde k významnému poklesu příjmů ze sdílených daní do obecní pokladny, i na
tuto skutečnost budeme muset reagovat.
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Při této příležitosti ještě jednou děkuji každému, kdo se podílel na šití roušek pro
svoje rodiny, přátele, sousedy, firmy v obci a pro potřeby obce. Děkuji občanům, kteří
zabezpečili pomoc potřebným, především pak obvodním lékařům a sestrám MUDr. M.
Marešovi, A Marešové, M. Rosypalové, MUDr. J. Zahnášové a L. Hlavsové, kteří byli a
jsou v první linii v boji s koronavirem. Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil
do pomoci těm, kteří ji potřebovaly.
Vážení občané,
čeká nás toho ještě mnoho k řešení. Pokud budeme ke všemu přistupovat se
zdravým rozumem, dokážeme v něčem přidat, něco si zase odepřít, budeme si nadále
pomáhat, tak vše společně zvládneme. My jsme stále připraveni Vám pomoci.
S úctou a přáním klidných dnů Josef Chadima, starosta obce

EKOKOM - TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz
systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného
komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí
ČR. Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách
dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových
produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém
snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů
zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a
zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak v roce 2019 shromáždilo přes 693 tisíc tun
vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018. Každý obyvatel ČR vytřídil v průměru
51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2
kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř
22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo
nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9
kilogramu.
A na závěr informace z Lubné - za rok 2019 jsme vytřídili 84,6 t odpadu (kovy – 43,9 t,
papír – 10,9 t, sklo – 15 t, plast – 14,8 t )- úspora energie 1 563 007 MJ.
OÚ

POČET OBYVATEL V LUBNÉ
1. 1. 2019 měla obec Lubná 965 obyvatel a k 31. 12. 2019 - 953 obyvatel. V roce 2019 se
narodilo 9 občánků, zemřelo 12 občanů, bylo přihlášeno 13 občanů, odhlásilo se jich 22.
V roce 2019 se narodili:
Klára Dědičová, Antonín Šprojcar, Ondřej Háp, Dorota Šmídová, Natálie Vondálová, Timon
Vraspír, Ema Horníčková, Beáta Chadimová, Oliver Sobotka.
V roce 2019 zemřeli:
Emilie Flídrová, Jan Jílek, Anna Flídrová, Jaroslav Vavřín, Božena Jánová, Jaroslav Hrůzek,
Jaroslav Kovář, Josef Pavliš, Věra Renzová, Josef Matejsek, Miloslava Klejchová, Dominik
Šimek.
OÚ

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody na
kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent. Další
žadatelé budou podpořeni v letošním roce. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020,
tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá.
6

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roce 8. října. Zájem
byl obrovský hned od začátku otevření výzvy. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy
pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé podávat
prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje. V polovině
února 2020 bylo zaregistrováno kolem 1840 žádostí. Žadatel může získat dotaci až do výše
127 500,- Kč.
V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu,
kotlů na kusové dřevo s ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných
čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.
Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci Regionálního
rozvoje Pardubického kraje podepisují smlouvy s první polovinou žadatelů. Druhá polovina
žadatelů byla prozatím vyrozuměna o tom, že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají
na konec léta, ale mají jistotu, že peníze zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit.
Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V případě
odstoupení příjemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené výše dotace, budou uvolněné
příspěvky nabídnuty žadatelům právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti.
Tyto žádosti mohou být v letech 2021 – 2023 uspokojeny z prostředků výzvy MŽP pro kraje
v rámci podprogramu, prostřednictvím něhož má kraj možnost získat částku okolo
70 milionů Kč.
Hana Štěpánová, (STAN), radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Den techniky

Ve středu 4. prosince navštívili žáci deváté třídy již podruhé Integrovanou střední školu
technickou ve Vysokém Mýtě. Při tomto setkání si mohli vyzkoušet některé aktivity vyučované
v představovaných oborech. Žákům se nejvíce líbila simulace svařování, nástřik barev podle
šablon a prohlídka vybavení hasičského auta.
Exkurze byla přínosná, žáci získali nové informace o škole a učebních oborech, někteří
zvažují podání přihlášky na tuto školu.
Mgr. Andrea Kvasničková

Pohár ředitelky opět v Lubné
V úterý 17. 12. 2019 pořádala naše škola tradiční, v pořadí již 12. ročník florbalového
turnaje O pohár ředitelky školy, tentokrát však v předvánočním termínu. V kategorii starších
žáků soutěžilo 5 družstev, v mladší kategorii 3 družstva. Naši mladší žáci po jedné remíze,
jedné výhře a sympatickém výkonu soutěž vyhráli a Pohár ředitelky se zase vrátil do Lubné.
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Starší žáci měli soutěž o poznání těžší a přes některá zaváhání vybojovali krásné a spravedlivé
třetí místo. Pohár ředitelky se na čas přestěhoval na ZŠ T.G.M. v Litomyšli.
V obou kategoriích se našim chlapcům dařilo i v individuálních soutěžích. V kategorii
mladších žáků se nejlepším hráčem stal paradoxně fotbalista Jiří Mokrejš a nejlepším
brankářem Lukáš Hrůzek. V kategorii starších žáků, byl nejlepším hráčem vyhlášen, stejně jako
v minulém ročníku, Jakub Renza.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy.
Děkujeme rovněž všem žákům a pracovníkům školy, kteří se zapojili do organizace turnaje a
panu Uhrovi za půjčení a instalaci časomíry.

Předávání Poháru ředitelky mladším žákům

Radost z vítězství v turnaji

Soupisky výběrů ZŠ Lubná-Sebranice
Starší žáci:
Novotný Lukáš – Brabenec Daniel, Flídr Dominik, Jůza Adam, Kárský Petr,
Kopecký Adam, Kopecký Ondřej, Renza Jakub, Svoboda David
Mladší žáci:
Hrůzek Lukáš – Bartoš Jakub, Klejch Sebastián, Mokrejš Jiří, Procházka
Vojtěch, Sotona Tomáš, Svoboda Martin, Vomáčka Tomáš, Vostřel Jakub,
Vostřel Matěj
Přehled všech výsledků, tabulky a individuální soutěže
Výsledky utkání - mladší žáci
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Na Lukách Polička 1:1
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Morašice
2:1
ZŠ Morašice - ZŠ Na Lukách Polička
5:3
Tabulka turnaje - mladší žáci
1. ZŠ Lubná-Sebranice
2 1 1 0 3:2 4
2. ZŠ Morašice
2 1 0 1 6:5 3
3. ZŠ Na Lukách Polička
2 0 1 1 4:6 1
Individuální soutěže - mladší žáci
nejlepší střelec:
Filip Škorpík, ZŠ Na Lukách Polička
nejlepší hráč:
Jiří Mokrejš, ZŠ Lubná-Sebranice
nejlepší brankář:
Jiří Hrůzek, ZŠ Lubná-Sebranice
Výsledky utkání - starší žáci
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd
3:1
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T.G.M. Litomyšl
2:3
ZŠ Lubná-Sebranice - Masarykova ZŠ Polička
0:4
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Morašice
2:1
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T.G.M. Litomyšl
2:3
ZŠ Dolní Újezd - Masarykova ZŠ Polička
2:2
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Morašice
0:1
ZŠ T.G.M. Litomyšl - Masarykova ZŠ Polička
3:2
ZŠ T.G.M. Litomyšl - ZŠ Morašice
4:1
Masarykova ZŠ Polička - ZŠ Morašice
2:0
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Tabulka turnaje - starší žáci
1. ZŠ T.G.M. Litomyšl
4 4 0 0 13:7 12
2. Masarykova ZŠ Polička
4 2 1 1 10:5 7
3. ZŠ Lubná-Sebranice
4 2 0 2 7:9 6
4. ZŠ Morašice
4 1 0 3 3:2 3
5. ZŠ Dolní Újezd
4 0 1 3 6:5 1
Individuální soutěže - starší žáci
nejlepší střelec:
Viktor Olšinár, Masarykova ZŠ Polička
nejlepší hráč:
Jakub Renza, ZŠ Lubná-Sebranice
nejlepší brankář:
Eliška Křivková, ZŠ T.G.M. Litomyšl

Mgr. Zdeněk Přiklopil

Okresní kolo dějepisné olympiády
Ve středu 15. ledna se dvě žákyně deváté třídy Markéta Faltysová a Lucie Renzová vydaly
do Svitav na okresní kolo dějepisné olympiády. Obě dosáhly nejlepších výsledků ve
školním kole, které se konalo loni v listopadu. Téma letošní soutěže znělo „Dlouhé století se
loučí (1881 - 1920)“. Z časového hlediska sice studijní materiál nezahrnoval dlouhé dějinné
období, zato však byl doslova nabitý zásadními historickými událostmi. Markéta s Luckou pilně
studovaly a ze Svitav si z celkového počtu 33 soutěžících přivezly krásná umístění – Markéta
11. místo a Lucka 17. Oběma děvčatům gratulujeme!
Mgr. Leona Plešingerová

Do divadla? – Proč ne!
Praha je město mnoha možností. O tom se mohli přesvědčit žáci 8. a 9. třídy lubenské
školy ve středu 5. února. Naše hlavní město nás přivítalo nádherným slunečným počasím, které
vybízelo k procházce Starým Městem. Cílem naší cesty však tentokrát nebyly žáky tak
očekávané nákupy, ačkoliv i na ně došlo, ale návštěva Zlaté kapličky – Národního divadla.

Komentovaná prohlídka nás zavedla do sklepení, kde leží 20 základních kamenů, do hlediště,
ze kterého jsme měli možnost vidět přípravu jeviště před představením, na 1. galerii, která
skýtá dechberoucí pohled dolů, a hlavně na terasu, ze které byl nádherný výhled na večerně
osvícený Pražský hrad a okolí.
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Před 19. hodinou jsme se usadili na svá místa na 1. balkóně a sledovali nestárnoucí příběh
Williama Shakespeara Sen čarovné noci. Moderní pojetí hry, která byla napsána už v roce
1596, žáky zaujalo. Režijní pojetí šéfa Činohry ND Daniela Špinara přiblížilo hru dnešním
divákům i díky vtipným scénám a muzikálovým výstupům. Zajímavostí je regionální stopa –
choreografem celého představení je absolvent poličského gymnázia a držitel ceny Thálie
Radim Vizváry.
Všichni pojali návštěvu Národního divadla velmi svědomitě, ať už výběrem společenského
oblečení, ale i vzorným chováním. A co my učitelé? My jsme rádi, když se vrátíme z kulturní
akce s partou velmi unavených, ale spokojených žáků.
A jak akci hodnotí sami žáci?
- V autobuse panovala skvělá nálada. Líbila se mi i cesta zpátky. Byla na začátku zábavná, ale
pak tichá. Hodně lidí podřimovalo.
- Celkově mám z Prahy špatný dojem. Všude samí lidé a samý asfalt. Na to nejsem zvyklý.
- Hodně jsme se nachodili.
- Divím se, že se nikdo neztratil.
- V nákupním centru naše peněženky trochu zabrečely.
- Nevěděli jsme, kam dřív vkročit. Prvně jsme se šli ale najíst.
- V Národním divadle se nám líbilo a velmi jsem si to užil.
- Divadlo bylo menší, než jsem si myslel. Zaujala mě ale jeho honosnost.
- Naštvalo mě, že v prezidentské lóži nebyl prezident.
- Z terasy byl krásný pohled na Prahu.
- Zaujal mě také výklad a prohlídka divadla.
- Představení mě bavilo, bylo velmi vtipné.
- Líbil se mi lustr, který bych chtěl mít doma.
- Bylo hezké vidět spolužáky v obleku.
- Výlet do Prahy byl celkově super.
- Rád bych si to někdy zopakoval.
Mgr. Lenka Řebíčková

Exkurze do Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.
V úterý 10. března žákyně 8. a 9. třídy navštívily Střední školu obchodu a služeb, kde se
seznámily s nabízenými maturitními a učebními obory. Povolání kosmetičky a kadeřnice jim
názorně předvedly studentky druhého
ročníku v salonu.
Několik ohlasů od žákyň: Exkurze se
mi líbila, konečně to nebyly technické
obory. Byl to dobrý zážitek, přínosný pro ty,
kteří chtějí obor studovat. Moc se mi to
líbilo. Byla jsem ráda, že jsme se mohly
zkrášlit a podívat na školu. Mohly jsme si
nechat udělat vlny, vytrhat obočí, nalakovat
nehty. Vše se holkám moc povedlo a my
jsme odcházely ještě krásnější, než jsme
přišly.
Mgr. Andrea Kvasničková,
výchovný poradce

„Lyžák 2020“
Tak jsme zase po roce vyrazili do Deštného. Tentokrát však zimní nadílka nebyla tak štědrá
jako krásná ladovská zima plná sněhu minulý rok. Odjížděli jsme opět v neděli po obědě za
deštivého počasí a cestou doufali, že na horách bude počasí příznivější. Nebylo, pršelo jak z
konve a teploty se držely nad magickou nulou. Celý lyžařský výcvik byl tak ovlivněn nepřízní
počasí. Nejlepší podmínky nastaly ke konci pracovního týdne a naši žáci si konečně mohli
vychutnat tu pravou jízdu na upravených, nepřelidněných sjezdovkách. V přestávkách se
občerstvit horkou čokoládou a špekulovat co si zase Přiky vymyslí. Doufám, že se žákům celý
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lyžařský kurz líbil a rodiče si alespoň na pár dní trochu odpočinuli. Děkuji kolegyním za vzorný
přístup a jsme rádi, že jsme nemuseli řešit zdravotní komplikace či úraz.
Mgr. Zdeněk Přiklopil, vedoucí lyžařského kurzu

Naučný program o papoušcích
V úterý 3. března proběhl v kulturním domě
v Sebranicích přírodovědný pořad o papoušcích,
kterého se zúčastnili žáci ze čtvrté až sedmé třídy
naší školy. Manželé Dolanští z Králík, kteří se
chovem papoušků již dlouhou dobu zabývají, za námi
přijeli s poutavým vyprávěním, jež doplnili ukázkou
několika druhů těchto krásných opeřenců. Žáci se tak
o papoušcích dozvěděli spoustu zajímavých
informací a také to, co by měli dělat, kdyby se sami
chtěli stát jejich chovateli.
Mgr. Leona Plešingerová

Od Bakalářů k MS Teams v době koronavirové
Šířící se epidemie onemocnění COVID-19, vyhlášení nouzového
stavu vládou ČR a přijatá preventivní opatření vystavila naši školu,
učitele, žáky a rodiče zcela mimořádné situaci, kterou nikdo nepamatuje.
Ze dne na den nám bylo znemožněno zajišťovat vzdělávací činnost za
osobní přítomnosti žáků se současným doporučením MŠMT využít
nástroje distančního vzdělávání.
Prakticky okamžitě jsme zareagovali a začali žákům předávat učivo
a úkoly nejčastěji v podobě pracovních listů prostřednictvím
informačního systému Komens v Bakalářích. Někteří učitelé v krátké
době předávanou látku doplnili odkazy na online výukové weby,
anglickými poslechy ve formátu mp3 nebo zábavnými kvízy přes
formuláře Google. Osvědčily se rovněž elektronické učebnice, jejichž
čtečky si žáci mohli zdarma stáhnout do svých počítačů. Základní komunikace přes Bakaláře
se brzy přirozeně rozšířila o sms zprávy, e-maily, watsapp, messenger i sociální sítě.
Všichni učitelé byli přinuceni okamžitě přejít na zcela jiný systém přípravy k výuce. Museli
se velmi rychle zorientovat v oblasti nabídky digitálních materiálů přístupných na internetu a
začít je aplikovat ve své distanční výuce. Ve velké míře se začala využívat výuková videa na
YouTube, digitální učební materiály (tzv. DUMy), SCIO testy a další online výukové zdroje,
kterých se již krátce po přerušení prezenčního vzdělávání vyrojilo jako hub po dešti.
Ačkoliv se nám distanční výuka dařila organizovat od začátku poměrně slušně, chyběl nám
stálý a především přímý kontakt s žákem. Proto se záhy někteří vyučující rozhodli svoje
vzdělávání na dálku zpestřit online videokonferencemi nejprve přes aplikaci Skype, z níž
zanedlouho přešli na službu Teams cloudového systému Microsoft Office 365, který se nám
podařilo ve spolupráci s externími spolupracovníky v oblasti IT zprovoznit v rekordním čase.
Získali jsme tak nástroj, který slouží nejen ke společné nebo individuální komunikaci s žáky, ale
také pro zadávání úkolů, jejich hodnocení, testování nebo sdílení výukových a studijních
materiálů. Vše přehledně a centralizovaně na jednom místě. Kromě toho získali naši žáci
zdarma a v nejnovější verzi kancelářský balík programů MS Office, který si mohou stáhnout ze
svého Office 365 účtu a nainstalovat jako desktopové aplikace až na pět svých soukromých
zařízeních včetně tabletů a mobilních telefonů. Tímto krokem jsme se zařadili mezi progresivní
školy, které nabízí pro svoje žáky toto bezesporu moderní vzdělávací prostředí.
Je evidentní, že vyučování na dálku bude pokračovat až do konce školního roku a kdo ví,
co nás čeká v dalších obdobích. Pokud se něco učíme z prvních pokusů výuky v ryze digitálním
11

prostředí, je to zejména náročnost udržení kvalitního kontaktu s dětmi-žáky i jejich rodiči. Jak
správně zajistit, že se moji žáci učí a dává jim to smysl? Který z formátů vzdělávání a jaké
nástroje použít, když některým jde to a jiným ono? My pedagogové, kteří jsme se s těmito
otázkami potýkali v začátcích své kariéry, si je nyní musíme klást znovu. Odpovědi na ně jsou
totiž v online prostředí úplně jiné a představují nelehkou výzvu. Jsem přesvědčen, že se naše
škola k tomuto úkolu postavila čelem, obstála a začlenila se tak mezi školy, které jsou schopny
vzdělávat svoje žáky moderním způsobem i v této náročné a pro všechny z nás nelehké době.
Mgr. Jindřich Novotný, zástupce ředitelky ZŠ Lubná-Sebrance

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní jarní dny byly plné zvratů a nejistoty. Pevně doufám, že největší strach se už
rozptýlil. Pandemie jednou skončí anebo jí přivykneme a stane se součástí našeho běžného
života. Já osobně jsem už moc ráda, že se do normality vracíme a 25. 5. byl obnoven provoz
naší mateřské školy. Do konce školního roku tedy už moc nezbývá, ale přesto se snažíme
dětem nabídnout pestrou činnost jak uvnitř mateřské školy, tak na její zahradě, aby děti trávily
co nejvíce času venku, pokud to počasí dovolí. Všechny akce do konce školního roku byly
zrušeny a tak Vás nemohu informovat a provést jejich průběhem.

Leden - vzdělávací program První pomoc pro předškolní děti

Nicméně alespoň trochu informací. Do školy letos nastoupí pět předškoláků: B. Flachová,
D. Bolomský, O. Dřínovský, J. Chromý a M. Šíma. V září tedy usednou do školních lavic a
všichni jim přejeme šťastné vykročení a pohodový školní rok.
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V měsíci květnu se tradičně uskutečnil zápis do mateřské školy, letos však bez účasti dětí.
O to víc se těšíme, až děti přijdou na konci srpna a budou si zvykat na nové prostředí a
kamarády. K zápisu se dostavilo 10 dětí.
Ještě jednou mi dovolte popřát našim předškolákům hodně štěstí v jejich nastávající nové
životní etapě. Vám všem bych pak chtěla popřát poklidné prožití letošních dovolených, hodně
sluníčka, žádná omezení a velkou dávku optimismu do dalších dní.

Leden - zábavný program o životě papoušků

Zdravá 5
V současné době se velice řeší správná výživa, zejména u dětí. Denně se můžeme setkat
s řadou informací, které si často i protiřečí.
Podle mého názoru to není zas až taková
věda. Dostatečná pestrost je nejideálnější
způsob, jak tělu dodat všechny potřebné
živiny. Důraz stravování, zejména u dětí, však
považuji za velice důležitý. Proto jsem byla
velice potěšena, že naši mateřskou školu
navštívila lektorka projektu Nadace Albert
- Zdravá 5 Mgr. J. Keprtová.
Program byl velmi nápaditě sestaven. Děti
nejenže třídily potraviny, vyslechly si pohádku
o panu Papáčkovi z knihy Pohádky Zdravé 5,
kterou nám lektorka darovala, ale i v průběhu
povídání si několikrát zacvičily na písničky

Únor - projekt Nadace Albert - Zdravá 5 s Mgr. J. Keprtovou
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z CD, které nám také zůstalo v MŠ. Pohyb je totiž nedílnou součástí zdravého životního stylu.
Po celou dobu programu děti aktivně spolupracovaly s velmi milou a zkušenou lektorkou. Ta si
získala pozornost dětí hned od
začátku, i přestože to není
jednoduché pracovat a zaujmout
děti různého věku, které v
jednotřídce jsou. Za zmínku stojí
i jednoduché, ale nápadité a
variabilní pomůcky.
Dovolte mi touto cestou
poděkovat Mgr. Keprtové za
zážitkový program, který splnil
své poslání a těším se na další
spolupráci. Nadačnímu fondu
Albert přeji hodně nápaditých
akcí, které mají smysl, jako
Zdravá 5.
Mgr. Irena Rensová
Květen – učíme se v zahradě

ČESKÁ VLAJKA OSLAVILA VÝROČÍ
Nejznámější symbol České republiky slaví své výročí. Státní vlajka nás doprovází už 100
let. Vedle velkého a malého znaku, trikolóry, vlajky prezidenta republiky, pečeti a hymny tvoří
nejrozšířenější výsostné znamení našeho státu. Česká vlajka,
tak jak ji známe dnes, se už 100 let nemění. Modrý klín sahá
vždy do poloviny délky listu.
Podoba vlajky byla poslanci dne 30. března 1920 v 18.45
hodin vyhlášena a uznána a stala se oficiální vlajkou
Československa na celou dobu jeho trvání, až do roku 1992. V
době svého vzniku byla jednou z prvních oficiálních vlajek
používajících klín na světě. Používá se až dodnes. Česká
vlajka je proto unikátním symbolem vlastenectví, aktem úcty,
pokory a sounáležitosti k naší zemi i národu. A právě připomínka 100 let od přijetí státní vlajky
republiky je úžasnou příležitostí, jak vzdát hold všem, kteří pro ni obětovali své životy, abychom
mohli žít ve svobodné samostatné zemi.
Redakční rada
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Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme.
94 let

Jaroslav Čermák

91 let

Růžena Stráníková
Marta Vomáčková

88 let

Marie Jiráňová

87 let

Zdeňka Čermáková
Jan Bulva

86 let

Bohumil Dřínovský

85 let

Anna Kárská
Zdeňka Šteflová

84 let

Marie Renzová
Anna Kovářová

83 let

Marta Šteflová

82 let

Miloslava Flídrová
Zdeňka Jůzová

81 let

Marie Chvojková
Vladimír Machek
Růžena Kopecká

80 let
75 let

Marie Pavlišová - 92 let

75 let

Anna Kabrhelová
Marie Machková
Květoslava Šprojcarová
Marie Šimková
Bohumil Kopecký

70 let

Josef Dřínovský
Jana Kovářová
Jiří Jílek
Jiří Vrabec
Jiří Křivka
Jaroslav Flídr

65 let

Marie Boštíková
Josef Doseděl
Karel Tejkal
Dana Hajská
Jan Kubík

60 let

Roman Pechanec
Jan Boštík
Josef Zavoral
Růžena Kratochvílová

55 let

Vlasta Zavoralová
Miroslava Renzová
Ivana Pavlišová

50 let

Hana Čermáková
Jan Jána
Anna Kabrhelová

Jan Chadima
Marie Macků
Jaroslav Simon
Marie Košňarová

Rosálie Mauerová - 101 let
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Marie Chadimová
- 80 let

Marta Kovářová - 70 let

Anna Flachová - 80 let

Josef Kovář - 75 let

Anna Kopecká - 70 let

V březnu se narodil Saša Král a v květnu Emma Kriváková. Rodičům blahopřejeme a
novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší!
V lednu jsme se naposledy rozloučili s panem Františkem Renzou a panem Janem Jánou,
v únoru s Františkem Nádvorníkem a v březnu s paní Emilií Kubešovou. V dubnu jsme dali své
poslední sbohem paní Zdislavě Klusoňové a v květnu panu Oldřichu Jiráňovi a paní Ludmile
Vomáčkové.
V dubnu jsme se rozloučili s paní Rosálií Mauerovou, roz. Pavlišovou, která bydlela u dcery
v Týništi nad Orlicí.
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Jaroslav Čermák - 94 let

Anna Kárská - 85 let

Marie Macků - 75 let

Josef Dřínovský - 70 let
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Jan Chadima - 80 let

Jiří Jílek - 70 let

VEČERNÍČEK OSLAVIL 55. NAROZENINY
LEGENDÁRNÍ ZNĚLKA JE SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ
Kdo by neznal kluka v papírové čepici, který den co den přijíždí na nejrůznějších
dopravních prostředcích za dětmi, aby jim popřál dobrý večer a dobrou noc. Letos je mu už 55
let, ale stále neztratil nic ze své kouzelné roztomilosti.
Pořady pro děti byly součástí vysílání Československé televize již od jejího vzniku v roce
1954. Inspirací pro televizní večerníček byl rozhlasový pořad Dobrý večer, děti, známější jako
Hajaja, který v éteru poprvé zazněl v lednu 1961 a jako první ho četl Vlastimil Brodský.
Za předchůdce Večerníčka je považován pořad Stříbrné zrcátko, vysílaný od roku 1963 vždy
v neděli večer. V něm mohly děti sledovat pohádky s různou stopáží. Velmi populární byl
například hraný seriál Robot Emil. Postavu legračního robota Emílka ztvárnil herec Jiří Šašek.
Pod názvem Večerníček se nedělní pohádka vysílala poprvé v neděli 2. ledna 1965. První
pohádkou byl Kluk a kometa režiséra Ludvíka Ráži za účasti Černého divadla a Štěpánky
Haničincové. Na legendární večerníčkovskou znělku si ale malí i velcí diváci museli ještě
několik měsíců počkat. Vznikala totiž až v červenci a srpnu roku 1965. Výtvarníkem byl Radek
Pilař a režisérem Václav Bedřich. Svůj hlas Večerníčkovi propůjčil jako malý kluk Michal
Citavý. Tato televizní znělka je jedna z nejstarších v Evropě.

Televizní znělka večerníček

První pohádka Kluk a kometa se Š. Haničincovou

Večerníček se původně vysílal jen v neděli. Od roku 1967 přibylo vysílání v úterý a ve
čtvrtek, v roce 1970 pátek a rok nato středa. V roce 1972 se vysílal denně kromě soboty a
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teprve od roku 1973 ho mohou děti sledovat každý den. V tento rok také televize vysílala první
večerníček v barvě, druhou řadu seriálu O loupežníku Rumcajsovi.
V říjnu 1967 měl premiéru nejstarší kreslený seriál večerníčku Pohádky ovčí babičky o
zlých vlcích a chytrém beránkovi, který namluvila Jiřina Bohdalová. Hlasy pohádkovým
postavám propůjčili například i Josef Dvořák (Maxipes Fík, Bob a Bobek či Příběhy včelích
medvídků), Petr Nárožný (Mach a Šebestová), Vlastimil Brodský (O Makové panence), Jiří
Hrzán (Říkání o víle Amálce) nebo Karel Höger a po něm Eduard Cupák (O loupežníku
Rumcajsovi). Mezi večerníčky ale najdeme i pohádky, kde se téměř nemluví, jako jsou Pat a
Mat, Sazinka či O Krtkovi. Jedním z neproduktivnějších režisérů večerníčků byl Václav Bedřich,
autor mimo jiné seriálů Bob a Bobek - králíci z klobouku, O zvířátkách pana Krbce, Maxipes
Fík, Říkání o víle Amálce, O makové panence či Štaflík a Špagetka.
Večerníček je nejsledovanějším dětským pořadem vlastní výroby. V diváckých anketách
oblíbenosti vítězí Krkonošské pohádky, Bob a Bobek, Krteček, Maxipes Fík, Pat a Mat, Jája
a Pája, Pohádky z mechu a kapradí nebo Mach a Šebestová. A který je váš favorit?
Redakční rada

NÁRODOPISNÉ OBLASTI - ČESKÉ HORÁCKO
Překrásná krajina národopisné oblasti České Horácko zahrnuje Hlinsko a jeho okolí do
vzdálenosti 15 až 25 kilometrů. Putování Českým Horáckem začneme v jeho centru ve Hlinsku.
Původní osada byla založena ve 12. století na obchodní stezce údolím Chrudimky. Zpočátku
patřilo litomyšlskému biskupství, později pánům z Rychmburka. Od roku 1837 je městem.
Nejpopulárnější památkou Hlinska je Betlém, historická čtvrť roubených domků z 18. až 19.
století zařazená do Souboru lidových staveb Vysočina. V domcích jsou umístěny expozice
původního bydlení a řemeslných dílen. Konají se zde výstavy a ukázky původních řemesel na
Hlinecku. V jednom z domků je nádherná výstava masopustních masek a obchůzek, které jsou
zapsány na listině nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Betlém je od roku 1995 vyhlášený
památkovou rezervací lidové architektury. Z dalších staveb zaujme jednopatrová barokní
radnice s věží na Poděbradově náměstí, klasicistní budova muzea a novoromantická synagoga
z konce 19. století. Kostel narození Panny Marie je jednolodní barokní stavba s půlkruhově
uzavřeným presbytářem a hranolovou věží.
Po prohlídce Hlinska zavítáme do jeho okolí. Nejdříve navštívíme pohádkově malebnou
krajinu v okolí Kameniček a Svratky. Tato krajina je rájem pro malíře, básníky nebo spisovatele.
Po prohlídce kouzelné přírody navštívíme Svratku. První zmínky o osadě pocházejí z roku
1350. Řeka Svratka, která vždy tvořila zemskou hranici mezi Čechami a Moravou, oddělovala
Českou a Moravskou Svratku. Povýšením na město v roce 1867 se rozšířila hlavně Česká
Svratka. Od 20. let 20. století se stala oblíbeným místem pobytu a setkávání malířů jako byl
B. Kremlička, C. Jelínek, A. Slavíček, F. Kaván, O. Nejedlý, A. Kalvoda, bratři Bubeníčkové a
mnoho dalších. Úžasná příroda inspirovala rovněž spisovatele a básníky jako byl K. V. Rais,
M. Bureš, J. V. Pleva, T. Nováková a další. Cennou sbírku obrazů uchovává městský úřad.
Centrum města tvoří náměstí s kamennou kašnou, na které je příznačný symbol zdejšího kraje
– socha houbaře od A. Otáhala. Kostel sv. Jana Křtitele je ze 13. století, dnešní podobu získal
přestavbou v roce 1789. V okrajových částech Svratky, např. v Račanech při potoce Řivnáči, se
dochovala původní dřevěná roubená stavení. Mimořádně hodnotnou stavební památkou je
nedaleko Svratky lovecký rokokový zámek Karlštějn, kde A. Jirásek nalezl inspiraci ke své
Lucerně. Červeně značená cesta k zámku prochází okolo golfového hřiště za hotelem Mánes
v lesoparku. Z výšiny u Karlštejna je fantastický výhled na Svratku. U řeky Svratky je
rychlobruslařská dráha vybudovaná v roce 1954 jako první v republice. Ze Svratky půjdeme
kouzelnou krajinou do sousedních Kameniček. Původně byla ves nazývána Kamenička, pak
Rychlova Kamenice. Kameničky proslavila umělecká komunita, proslulý je obraz Antonína
Slavíčka U nás v Kameničkách. Díky farářům Pardusovi a Selicharovi sem jezdil Herbert
Masaryk, Rudolf Kremlička, František Kaván či historik Jaroslav Goll. V roce 2001 byl
Kameničkám udělen titul Vesnice roku České republiky. K památkám patří barokní kostel
Nejsvětější Trojice, který byl postaven ve druhé polovině 18. století nákladem hraběte Filipa
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Kinského. Nedaleko kostelních dveří je pochován vlastenecký kněz Josef Pardus. Na faře je od
roku 2000 Galerie Antonína Slavíčka, před ní jsou busty A. Slavíčka a K. V. Raise.
Dalším místem, které nesmíme vynechat při pouti po Českém Horácku je Trhová
Kamenice. Sídlo bylo založené ve 14. století při brodu přes řeku Chrudimku. Obklopeno je
přenádhernou přírodou Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Kamenice měla od pradávna
uděleno právo pořádat trhy. Farní kostel sv. Filipa a Jakuba je postaven v barokním slohu. Fara
byla přestavěna z bývalé tvrze. U kostela
najdeme pomník K. V. Raise. Na hřbitově stojí
hrobka stavitele a poslance Františka Šebka,
který ji nechal vystavět pro svoji ženu. Jde o
první dílo architekta a mecenáše Josefa
Hlávky. V Trhové Kamenici bývala sklárna,
nyní se zde vyrábějí vánoční ozdoby. Nad
městem je Zuberský kopec, odkud je nádherný
výhled na Kamenici a úžasnou okolní přírodu.
Okolím Kamenice prochází naučná stezka
Krajem Chrudimky. V příštím čísle Lubenského
zpravodaje budeme i nadále putovat Českým
Horáckem.
Josef Trojtler
Obec Kameničky - kostel Nejsvětější Trojice

Starobylá čtvrt Betlém v Hlinsku

Trhová Kamenice – letecký pohled

TJ LUBNÁ - PODĚKOVÁNÍ
Volební valná hromada TJ Sokol Lubná zvolila své nové vedení
Po 35. letech skončil ve funkci předsedy lubenského Sokola jeho dlouholetý člen pan
Jaroslav Flídr. Sám o sobě s humorem sobě vlastním řekl, že je třeba přenechat místo
mladším. Členem organizace je od roku 1960, členem výboru od roku 1971 a předsedou
organizace byl od roku 1985.
My mu jménem členů Sokola Lubná děkujeme za mnoho hodin obětavé práce, rádi
přijmeme jeho rady a zkušenosti týkající se vedení a organizace tohoto volnočasového spolku.
Do dalších let Ti, Jardo, přejeme hodně zdraví a pohody.
Připojujeme blahopřání k Tvému letošnímu životnímu jubileu.
Na výroční schůzi byl novým předsedou zvolen Lukáš Chadima, místopředsedkyní Marie
Boštíková, náčelníkem Pavel Madejewský, pokladníkem Hana Chadimová a členy výboru
Pavel Vomočil, Ing. Jaroslav Kovář, Jaroslava Novotná, Ludmila Jánová a Květoslav Kykal.
Za TJ Sokol Lubná Lukáš Chadima a Pavel Madejewský
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FLORBALOVÉ POLOLETNÍ PRÁZDNINY JIŽ PO 17.
Tradiční lubenský florbalový turnaj Dona Bosca konaný ve víceúčelové hale Skalka
odstartoval pololetními prázdninami 31. ledna. Během 17. ročníku turnaje, který je pořádaný
pod záštitou prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, se odehrálo 109
zápasů a zapojeno bylo téměř 400 hráčů dětí i dospělých. Těm nejlepším pogratuloval a předal
ceny zástupce za Pardubický kraj Radomil Kašpar.

Tým mladších žáků z pražských Kobylis

Při pátečním ranním zahájení pronesl řeč posilující sportovního ducha starosta obce Lubná
Josef Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr a za Salesiánské středisko mládeže
Sebranice hráče přivítal Ladislav Kozubík.
První utkání na hřišti patřila kategorii mladších žáků, ve které se letos utkalo rekordních 14
týmů. Na první příčce se umístil tým FBC Sokol Předměřice. Po těchto zápasech následovala
soutěž starších žáků, kde si zlatý kov vybojovalo družstvo FBC Polička zápasem končícím
v pozdních večerních hodinách.
Celý druhý hrací den pokračoval ve stejném sportovním nadšení a pod taktovkou jej měla
družstva mužů. Od sobotního rána hrálo na lubenské palubce 15 sestav, a i když se všichni
snažili ze sebe vydat to nejlepší, vyhrát mohl pouze jeden. Svoje kvality nejlépe zužitkoval tým
Lubná -Litomyšl, a stal se tak vítězem turnaje.
Mladší žáci

Starší žáci

Muži

1. místo

FBC Sokol
Předměřice

FBC Polička

Lubná- Litomyšl

2. místo

FBC Skuteč

Siberia U15
(Litomyšl)

Warriors (Polička)

3. místo

FBC Polička

Praha Kolovraty

FBC Oujeee
(Litomyšl)

4. místo

Florbal Litomyšl

Piksporťáci
(Litomyšl)

LosKýblos
(Jaroměř)
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Během celého turnaje bylo pro všechny účastníky připraveno kvalitní zázemí. Všechny
zápasy byly objektivně rozhodovány licencovanými rozhodčími a na doplnění sil si mohl dát
každý hráč chutný guláš či ke svačině domácí pomazánku s chlebem.
Turnaj Dona Bosca neboli tradiční dvoudenní florbalový maraton si za svou dlouholetou
historii získal mnoho podporovatelů a účastníků, kteří se sem do rodinné atmosféry rádi vrací i
ze vzdálenějších míst. Dvacet organizátorů se snaží rok co rok tuto atmosféru uchovat a už
nyní slibují, že v příštím ročníku nebude o florbalové zážitky nouze.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese www.florbaldb.cz.
Tereza Košňarová

P. Kozubík a Radomil Kašpar předávají ceny

Vítězný tým starších žáků FBC Polička

Domácí tým Bratři Sokolové

Domácí tým Bílý balet

Stříbrní Warriors z Poličky

Vítězný tým mužů Lubná - Litomyšl

22

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2020 V OBCI LUBNÁ
Datum
03.07.2020
05.07.2020
17.07.2020
25.07.2020

Akce
Letní kino - komedie Přes prsty - letní areál
Lubenská křídlovka - ZRUŠENO
Letní kino - komedie Vlastníci - letní areál
Pouťová zábava - Rytmik - letní areál

Pořadatel
Obec Lubná *

14.08.2020
29.08.2020

Letní kino - letní areál - program bude upřesněn
Letní areál - koncert THE PINK PANTHERS
- rock and roll

Obec Lubná *
Obec Lubná

05.09.2020
19.09.2020

LUBENSKÁ DESÍTKA CROSS - letní areál
Lubenská šťopička - Skalka

TJ Sokol
Lubenská šťopička z.s.

02.10.2020
02. – 03.10
09. – 11.10.

Lampionový průvod
Obec Lubná
Volby do zastupitelstev krajů - Skalka - zadní salonek
Výstava Českého zahrádkářského svazu
ČZS Lubná
vestibul Skalka

21.11.2020

Předvánoční dílna - od 15.00 hodin
vestibul Skalka
Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem
v kině od 17.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu před obecním
úřadem v 17.00 hodin
Koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy
v kině od 19.00 hodin

ČZS Lubná

Vánoční výstava - Skalka
Silvestrovský ohňostroj před obecním
úřadem od 18.00 hodin

Obec Lubná
Obec Lubná

25.11.2020
28.11.2020
28.11.2020
12.12.2020
31.12.2020

Obec Lubná *
TJ Sokol

Lubenské ženy+Obec Lubná
Obec Lubná
Obec Lubná

* Promítání po setmění (cca od 20.30 hodin), vstup do areálu od 19.30 hodin, drobné
občerstvení zajištěno.
Vzhledem ke složité situaci ohledně koronaviru je konání uvedených akcí závislé
na aktuálních podmínkám a opatřeních Vlády a MZ ČR a pořadatelů akce.
Eva Chadimová

Letní kino Lubná
Obec Lubná plánuje během léta uspořádat v místní letním areálu tři filmové večery. Letošní
první promítání, které se uskuteční v pátek 3. července, zahájíme českou romanticko-sportovní
komedií Přes prsty. Na druhém letním kině v pátek 17. července chystáme promítat českou
komedii Vlastníci, jež dostala tři ocenění Českého lva. Třetí promítací večer proběhne v pátek
14. srpna. Vybraný snímek (Bobule 3 nebo Příliš osobní známost) zveřejníme na
facebookových stránkách „Akce v Lubné“.
Začátek promítání bude ihned po setmění (cca 20:30), nicméně vstup do areálu bude
umožněn už od 19:30. Pokud přijedete autem či na kole, budete moci zaparkovat přímo v zadní
části areálu. Pro své pohodlí doporučujeme si s sebou vzít deku či vlastní křesílka. Vstupné
dobrovolné. Drobné občerstvení zajištěno - čepované pivo a limonáda, víno, teplá chuťovka
atd. Nejaktuálnější informace budeme zveřejňovat na již zmíněných facebookových stránkách
- Akce v Lubné.
Martin Břeň
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LETNÍ PROGRAM V KULTURÁKU ARCHA
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na besedu Děti potřebují hranice s MUDr. Alexandrou
Vosátkovou, která je nejen atestovanou lékařkou v oboru chirurgie a rehabilitace, ale
dlouhodobě se také zaměřuje na psychoterapeutické postupy a celostní léčebné postupy,
zejména tradiční čínskou medicínu. Beseda proběhne 8. 8. 2020 v Arše.
Zveme také na festival experimentální a elektroakustické hudby Bučení III, který se bude
konat 15. 8. 2020 u Archy.
Poslední srpnovou sobotu, 29. 8. 2020, zahájíme výstavu Anny Hulačové, známé české
sochařky, jejíž tvorba je inspirovaná východní kulturou, mytologií či českou venkovskou tradicí.
Těšíme se na viděnou PŘEZPOLNÍ z. s.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ

Český zahrádkářský svaz Lubná vyhlašuje pro rok 2020
fotografickou soutěž na téma „KRÁSA STROMŮ“
pro žáky Základní školy Lubná-Sebranice.
Počet prací: maximálně 3 fotografie od jednoho autora
Podmínky: soutěžící uvede jméno, věk a třídu
Uzávěrka 20. 9. 2020
Posílat na emailovou adresu: zahradkarilubna@seznam.cz.
Hodnocení: fotografie budou opět všechny vystaveny a hodnoceny
návštěvníky podzimní výstavy ČZS 9. - 11. 10. 2020.
Všichni soutěžící budou oceněni hodnotnými cenami
a fotografie budou otištěny v Lubenském zpravodaji.
Na hezké a nápadité fotografie se těší výbor ČZS Lubná
Fotografie žáků z minulé soutěže v roce 2019
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Zubní pohotovost 2020 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
13. - 14. 6.
MUDr.
20. - 21. 6.
MUDr.
27. - 28. 6.
MUDr.
4. - 5. 7.
MUDr.
6. 7.
MDDr.
11. - 12. 7.
MDDr.
18. - 19. 7.
MUDr.
25. - 26. 7.
MDDr.
1. - 2. 8. MUDr., MBA
8. - 9. 8.
MDDr.
15. - 16. 8.
MUDr.
22. - 23. 8.
MUDr.
29. - 30. 8.
MUDr.
5. - 6. 9.
MDDr.
12. - 13. 9.
MUDr.
19. - 20. 9.
MUDr.
26. - 27. 9.
MDDr.
28. 9.
MUDr.
3. - 4. 10.
MDDr.
10. - 11. 10.
MDDr.
17. - 18. 10.
MUDr.

Švecová
Burešová
Adamcová
Adamec
Bidmonová
Vlčková
Cacek
Elčknerová
Feltlová
Kašpar
Kašparová
Sýkorová
Kőssler
Kotlárová
Králová
Krpčiar
Janoušková
Kučerová
Martinec
Novák
Nováková

Dagmar
Ivana
Markéta
Stanislav
Ivana
Barbora
Tomáš
Irena
Eva
Miroslav
Leona
Pavla
Pavel
Michaela Sarah
Zdena
Patrik
Karolína
Marta
Vojtěch
Peter
Lenka

Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Dolní Újezd 383
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Trstěnice 184
Polička, 1. máje 606
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Růžová 195
Polička, Růžová 195
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Dolní Sloupnice 188
Dolní Sloupnice 188

461 613 663
461 614 569
461 5 987
461 725 987
461 631 126
737 006 138
461 634 157
733 152 435
606 182 715
775 724 524
775 724 524
461 614 614
461 724 369
461 614 614
461 100 497
461 619 670
731 262 633
461 724 635
737 006 138
465 549 236
465 549 236

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2020
pátek: 19. 6., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9.

Vážení občané,
věříme, že teplé sluneční paprsky nám přinesou pohodu, radost a tolik
potřebné zdraví. Přejeme vám usměvavé léto plné milých setkání, zmrzliny
a odpočinku.
Redakční rada
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Pohled na letní krajinu v horní části Lubné, foto Jaroslav Horák
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