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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 17. 4. 2020
RO schvaluje:
- vítěznou studii pro rekonstrukci hasičské zbrojnice na základě hlasování zastupitelů.
- žádost Ing. arch. V. Kalvody se zveřejněním vlastních prací vyhotovených pro obec Lubná.
- prominutí nájemného za pronájem obecních prostor v souvislosti s koronavirem, a to
z důvodu mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR pro provozovny.
- provedení desinfekce vnitřních prostor proti koronaviru v obecních budovách (obecní úřad,
zdravotní středisko, výdejna léků, pošta a dům s pečovatelskou službou).
- přidělení bytu v DPS Lubná pro pana V. Machka, Lubná.
- pořízení ochranných prostředků pro pracovníky, kteří zabezpečují provoz ČOV v obci.
- znovuotevření Mateřské školy Lubná od 25. 5. 2020.
- vybudování oplocení na obecních pozemcích p. č. 712/1 a 711 z důvodu možnosti
nebezpečí pádu a zamezení ukládání odpadů.
- podání žádosti o dotaci na VPP pro přijetí J. Chadimové.
- podporu k navýšení počtu míst Domova pro seniory Litomyšl.
- žádost spol. MADOS MT, s.r.o., o návrhu objížďky pro dopravu směr Proseč – Litomyšl v
obci Lubná od 4. 5. 2020 do 30. 9. 2020.
- nabídku koupi osobního vozidla Škoda Rapid za cenu 329 900 Kč včetně smlouvy a nabídky
na havarijní pojištění vozidla.
RO bere na vědomí:
- informaci o možnosti likvidace jmelí prostřednictvím podzimního postřiku.
- zabezpečení výběrového řízení na akci rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa.
- informace Poličské nemocnice a AZASu o hygienicko-epidemiologických opatřeních.
- výzvu předsedy TJ Sokol Lubná, z.s., ke společnému jednání ohledně vybudování
venkovního sportoviště v obci.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 1. 6. 2020
RO schvaluje:
- smlouvu o dílo na zhotovení Strategie základní školy Lubná-Sebranice.
- objednávku sešitku Kraje Smetany a Martinů na téma Pověsti KSM.
- žádost florbalového oddílu Litomyšl o pronájem Skalky za účelem soustředění.
- napojení přečištěných odpadních vod z odlučovace lehkých kapalin do obecní splaškové
kanalizace pro ZOD Lubná.
- zabezpečení výběrového řízení pro rekonstrukci veřejného osvětlení s firmou Agroteam CZ,
s.r.o., České Budějovice.
- vypracování projektové dokumentace pro přestavbu hasičské zbrojnice a zabezpečení
výběrového řízení.
- vypracování projektové dokumentace a přípravu pozemků pro stavbu rodinných domů
v lokalitě Zrnětín.
- dokumentaci pro dodatečné povolení ke stavbě zahradního domku na pozemku p. č. 1549/3.
- smlouvu se spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., na výměnu oken v obecních bytech nad
mateřskou školou.
- zapojení obce do projektu Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka na pořízení bezdrátového
digitálního rozhlasu s napojením na IZS v rámci dotace OPŽP.
- prodej speciálního skříňového automobilu značky AVIA typ A-30-K z důvodu nepotřebnosti a
nevyužití pro jednotku SDH.
- program letního kina a termíny promítání v Letním areálu v Lubné.
- změnu druhu a využití pozemku p. č. 376/2 u čp. 228 ze stavební parcely na ostatní plochu.
- cenovou nabídku na telefonické služby pro potřeby obce Lubná od spol. T-Mobile.
- vstup na pozemky a kácení břehových dřevin včetně úklidu podél Lubenského potoka.
- dodatek ke smlouvě se spol. REMA, a.s., o potvrzení nájmu o umístění sběrného boxu.
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- aktualizaci investic pro Základní školu Lubná-Sebranice a Mateřskou školu Lubná v rámci
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“.
- pronájem restaurace Skalka V. Marešovi za účelem provozování hostinské činnosti.
- pojistnou smlouvu se spol. UNIQA pojišťovna, a.s., o pojištění majetku a odpovědnosti.
- smlouvu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 274.
- umístění sídla Tělovýchovná jednota Sokol Lubná, z.s., na adrese Lubná 327.
- vyhlášení ředitelského dne 29. a 30. 6. 2020 z organizačních důvodů ve škole.
- nákup kalového čerpadla včetně příslušenství.
- přeložku vodovodu u RD Lubná čp. 166 na základě vyjádření firmy VHOS, a.s.
RO bere na vědomí:
- souhlas MěÚ Litomyšl k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby
chodníků - I. etapa.
- žádost o odkoupení stavebního pozemku v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinného domu.
- konání školení o bezpečnosti práce pro zaměstnance a pracovníky VPP.
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce „Obnova
tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle“ od 1. 6. do 30. 9. 2020.
- o známení MěÚ Chrudim o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Proseč.
- oznámení VČE-montáže, a.s., o zahájení díla a vstupů na pozemky pro rekonstrukci knn.
- souhlas MěÚ Litomyšl pro stavební úpravy a přístavba RD se změnou užívání čp. 143.
- oznámení MěÚ Polička o zahájení řízení - změna č. 3 územního plánu Polička.
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení vypouštění odpadních vod - ČOV pro RD čp. 143.
- studii na likvidaci odpadních vod v naší obci.
- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Současně povoluje provoz Skalky pro místní
spolky, základní školu a občany obce za dodržení uvedených podmínek od 1. 6. 2020.
RO zamítá:
- žádost Divadelního spolku Tyl o pronájem letního areálu pro pořádání tří koncertů z důvodu,
že letní areál je v požadovaných termínech již obsazen.
- žádost Linky bezpečí, z.s., Praha, o poskytnutí finančního příspěvku na podporu provozu.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 30. 6. 2020
ZO schvaluje:
- činnost rady za uplynulé období.
- plnění rozpočtu obce k 31. 5. v příjmových a výdajových položkách.
- účetní závěrku a závěrečný účet hospodaření obce Lubná za rok 2019.
- inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2019, včetně vyřazeného majetku.
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Polička a Tělovýchovnou
jednotu Sebranice.
- příspěvek Svazku obcí AZASS Polička za poskytované pečovatelské služby v obci.
- smlouvu o poskytnutí daru Záchranné stanici volně žijících zvířat Zelené Vendolí.
- prodej pozemku p. č. 884/17 o výměře 494 m2. Kupující uhradí návrh na vklad, poplatek za
vklad do katastru nemovitostí, náklady na vypracování smlouvy a oceňovacího posudku.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
- vypracování studií s návrhy na vybudování sportoviště (u Skalky Lubná 346 a vedle areálu
ZOD Lubná), které nám upřesní možnosti na výstavbu sportoviště v jednotlivých lokalitách.
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.
- výsledky hospodaření a závěrečné účty mikroregionů, svazků, spolků, sdružení a dalších
organizací za rok 2019.
- studii na likvidaci odpadních vod v naší obci. Současně pověřuje Radu obce Lubná
zabezpečit setkání s obyvateli obce v kinosále Lubná a seznámit je s danou studií na
likvidaci odpadních vod v obci za účasti zpracovatele studie, odborné firmy zabývající se
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DČOV a dalšími odborníky v dané oblasti, dále informovat občany o možnostech likvidace
odpadních vod např. prostřednictvím Lubenského zpravodaje, popř. zabezpečit exkurzi do
obcí, kde je daná technologie na likvidaci odpadních vod instalována a provozována.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 23. 7. 2020
RO schvaluje:
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 6. 2020.
- smlouvu na projektovou dokumentaci k přípravě lokality Zrnětín pro stavbu rodinných domů.
- smlouvu na projektovou dokumentaci pro přestavbu hasičské zbrojnice.
- přechodnou úpravu provozu a objízdnou trasu při stavbě kanalizace v obci Borová.
- nákup kartáčové myčky a výměnu dřezu včetně úpravy pultu v letním areálu.
- návrh České pošty, s.p., o úpravě hodin pro veřejnost s platností od 1. 9. 2020.
- objednávku na grafickou přípravu a tisk 5 druhů pohlednic.
- zařazení obce Lubná do územní působnosti MAS Litomyšlsko.
- závěrečný účet svazku obcí Komunální služby Hlinecko za rok 2019.
- zapojení do projektu Mikroregionu Desinka na pořízení bezdrátového digitálního rozhlasu
s napojením na IZS v rámci dotace OPŽP.
- nákup mobilního stojanu na dezinfekci rukou pro potřeby obce.
- zapojení obce do projektu měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko.
- smlouvu MěÚ Litomyšl o instalaci fotovoltaické elektrárny pro ZOD Lubná.
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – VAY energo, s.r.o., Sebranice 79,
na rekonstrukci veřejného osvětlení obce.
- prodej osobního automobilu ŠKODA Fabia z důvodu nevyužitelnosti pro obec.
- nákup zahradních židlí pro obyvatele DPS Lubná.
- opravu a zpevnění sesunutého břehu Lubenského potoka na pozemku p. č. 419/11.
- opravu a čištění sochy sv. Jana Nepomuckého v termínu srpen – začátek září 2020.
- uzavření lomu v Lubné včetně jeho oplocení a rekultivace, rozšíření uložení odpadů pro
místní občany ve sběrném dvoře, přemístění kontejnerů na separovaný odpad od obchodu
potravin Kouba-Veselá do sběrného dvora a vytvoření nového sběrného místa „U Štátule“.
- rozpočtové opatření č. 1 v příjmových a výdajových položkách dle přílohy.
RO bere na vědomí:
- protokol o zkoušce vody spol. Čevak v rodinném domě čp. 91 ze dne 9. 6. 2020, vzorek
vyhovuje příslušným normám.
- omezení dodávky pitné vody v Lubné z důvodu nevyhovující kvality vody.
- protokol o roční prověrce bezpečnosti práce a požární ochrany spol. GUARD7, Pardubice.
- žádost o odkoupení stavebního pozemku v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinného domu s tím,
že žádost se zařazuje do seznamu žádostí o stavební pozemek.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 12. 8. 2020
ZO bere na vědomí:
- rezignaci Jana Rensy, DiS., na funkci zastupitele a nastoupení Anny Zavoralové do této
funkce.
ZO schvaluje:
- novým členem rady Aloise Kováře a dva neuvolněné starosty pro stávající volební období:
1. místostarosta - Ing. Petr Jiráň, kterému ZO svěřuje úkoly - úsek školství - provoz školy a
školských zařízení v obci, veřejné zakázky a investiční akce.
2. místostarosta - Alois Kovář, svěřené úkoly - sociální péče o naše občany (např.
opatrovnictví, péče o staré občany, zdravotně postižené a péče o občany
v tíživé životní situaci), pohledávky a veřejný pořádek v obci, životní
prostředí (koncepce údržby a obnovy veřejné zeleně v obci).
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Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 26. 8. 2020
RO schvaluje:
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 7. 2020.
- rozpočtovou změnu č. 2/2020/RO v příjmových a výdajových položkách.
- nabídku na osvětlení vánočního stromu před obecním úřadem.
- podání žádosti o dotaci na výdaje pro likvidaci kůrovce v roce 2019.
- jmenování Aloise Kováře členem komise životního prostředí.
- oslavu výročí dostavby kaple sv. Anny v Lubné ve dnech 24. – 25. 7. 2021.
- nákup velkoobjemového kontejneru se sklopnými bočnicemi.
- podání žádosti o umístění dopravních zrcadel v lokalitě u domu Lubná čp. 187 a v zatáčce
směr Sebranice u čp. 286.
- bezplatný pronájem letního areálu pro TJ Sokol Lubná pro konání Lubenské desítky cross.
- přidělení čísla popisného 387 pro novostavbu rodinného domu na pozemku st. 700.
- dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na pohostinství Skalka do 31. 1. 2021.
- objízdnou trasu v rámci uzavírky silnice III/3598 v obci Borová přes Lubnou.
- objízdnou trasu v rámci uzavírky silnice II/359 v Poříčí přes naši obec.
RO bere na vědomí:
- protokol o zkoušce vody spol. Čevak v Lubné čp. 369 ze dne 3. 8. 2020.
- žádost o přidělení bytu v DPS Lubná s tím, že v současné době není žádný byt volný a
žádost zařazuje do seznamu uchazečů o přidělení bytu v DPS Lubná.
- jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč/obyvatel ze státního rozpočtu jako kompenzaci
výpadku daňových příjmů.
- projekt zalesňovacích a ostatních pěstebních prací a výzvu ke zpracování napadených
stromů na pozemcích p. č. 706/1, 704, 709 a 1594 od spol. LESY ČR, s.p.
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o přeložce vodovodu na pozemcích st. p. 189 – Lubná čp. 166.
- kolaudační souhlas MěÚ Litomyšl o užívání ČOV k novostavbě RD na parcele č. 598/2 a
593/4.
- žádost obce Sebranice o prodej bývalé ATS na pozemku p. č. 70/23.
- sdělení Úřadu práce ve Svitavách o možnosti prodloužení dohody na VPP do 31. 1. 2021.
- žádosti o jednotlivé parcely pro stavbu rodinných domů v lokalitě Zrnětín.
RO doporučuje:
- provést místní šetření na místě samém ohledně rozšíření příjezdové cesty na pozemku p. č.
2940/2 v k. ú. Lubná u Poličky na základě přiložené fotodokumentace.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 1. 10. 2020
ZO schvaluje:
- činnost rady za uplynulé období.
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 2.
- plnění rozpočtu obce k 31. 8. v příjmových a výdajových položkách.
- poskytnutí dotace pro spol. Bílá holubice mobilní hospicová péče, z.s., Dolní Újezd ve výši
10 000 Kč pro provoz hospicové péče na rok 2020.
- pořízení změny č. 3 územního plánu obce Lubná.
- setkání s obyvateli obce v kinosále v průběhu listopadu 2020 za účasti zpracovatele studie
na likvidaci odpadních vod v obci, zástupci zabývající se DČOV a dalšími odborníky v dané
oblasti.
- zapojení do projektu Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka na pořízení bezdrátového digitálního
rozhlasu s napojením na IZS v rámci dotace OPŽP.
- podání žádosti o dotaci na Pk na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v obci.
- nákup a prodej nemovitostí - p. č. 3147/3, 1965/25, 283/2 a 283/3. Kupující uhradí polovinou
veškeré náklady.
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ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.
- rozpočtové opatření rady obce č. 1.
- právní názor Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové ohledně dosavadního financování školy.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v Lubné
Počet voličů
790

Vydané obálky
380

Název
Demokratická strana zelených
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Trikolóra a Strana soukr. ČR
ODS a TOP 09
Strana zelených
VÝCHODOČEŠI
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Koalice pro Pardubický kraj
Česká pirátská strana

Platné
hlasy
1
55
7
45
5
0
13
99
45

Volební účast v %
48,10
v%

Odevzdané obálky
380

Název

0,26
14,62
1,86
11,96
1,32
0,00
3,45
26,32
11,96

Moravané
3PK-Pro prosperující Pard. kr.
Zdraví Sport Prosperita
DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM!
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig
Mladí pro Pardubický kraj

Platné hlasy
376
Platné
hlasy
0
35
0
0
49
15
0
1
6

v%
0,00
9,30
0,00
0,00
13,03
3,98
0,00
0,26
1,59

Milí občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o akcích a dění v naší obci za uplynulé období.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Pro vypracování projektové dokumentace na přestavbu hasičské zbrojnice dle schválené
studie zpracované Ing. arch. Vítem Kalvodou a Ing. arch. Františkem Košňarem Rada obce
Lubná ve své výzvě stanovila následující podmínky:
Projektová dokumentace bude vypracovaná pro sloučené územní a stavební řízení a to pro
finální provedení stavby, včetně autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 40 hodin. Dále
dokumentace bude zpracována dle platné legislativy, a to včetně dokladových částí v
potřebném rozsahu. Jednalo se o vyjádření, rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska
dotčených orgánů státní správy a stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury s tím,
že projektová dokumentace bude předána v tištěné a elektronické podobě.
K podání nabídek bylo osloveno celkem pět firem z našeho okolí. Jednalo se o tyto
účastníky: Ing. arch. Vít Kalvoda, Sebranice, Atelier KK architekti, s.r.o., Trstěnice, APOLO CZ,
s.r.o., Polička, ŠAFÁŘ CZ, s.r.o., Polička, Poličská stavební, s.r.o., Střítež. Z předložených
nabídek byla vybrána firma Atelier KK architekti, s.r.o., Trstěnice, s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši cca 588 000 Kč s DPH s předpokládaným termínem plnění do 31. ledna 2021.
Žádost o dotaci na rekonstrukci
hasičské zbrojnice, o kterou jsme
požádali
prostřednictvím
Pardubického kraje na Ministerstvo
vnitra
generální
ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky, v rámci této výzvy
nebyla poskytnuta nám ani ostatním
žadatelům. Upřednostněny byly
žádosti na nákup dopravních
automobilů.

Studie hasičské zbrojnice
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Stavební lokalita „Zrnětín“
Pro vypracování projektové dokumentace pro stavební lokalitu „Na Zrnětín“ dle schválené
studie zpracované Ing. arch. Františkem Košňarem Rada obce Lubná ve své výzvě stanovila
následující podmínky:
Projektová dokumentace bude vypracovaná pro sloučené územní a stavební řízení a to pro
finální provedení stavby, včetně autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 40 hodin. Dále
dokumentace bude zpracována dle platné legislativy, a to včetně dokladových částí v
potřebném rozsahu. Jednalo se o vyjádření, rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska
dotčených orgánů státní správy a stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury s tím,
že projektová dokumentace bude předána v tištěné a elektronické podobě.
K podání nabídek bylo osloveno celkem pět firem z našeho okolí. Jednalo se o tyto
účastníky: Ing. arch. Vít Kalvoda, Sebranice, Ing. arch. Robert Chládek, Hradec Králové, BETA
– PROJEKT, s.r.o., Svitavy,
OPTIMA, spol. s.r.o., Vysoké
Mýto, Poličská stavební, s.r.o.,
Střítež.
Z předložených nabídek byla
vybrána
firma
BETA
–
PROJEKT,
s.r.o.,
Svitavy,
s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši cca 502 000 Kč s DPH
s předpokládaným
termínem
plnění do 31. ledna 2021.
Studie – stavební lokalita „Zrnětín“

Rekonstrukce sítě NN v obci
Během letních prázdnin začala firma VČE – montáže, a.s., Pardubice, středisko Litomyšl,
realizovat plánovanou rekonstrukci venkovního vedení nízkého napětí v naší obci, kdy stávající
venkovní vedení nízkého napětí bude nahrazeno kabelovým vedením. Rekonstrukce sítě je
rozdělena do tří etap. Stavba byla zahájena první etapou od základní školy po horní prodejnu
potravin COOP družstvo HB a to včetně Malé strany. Druhá etapa je naplánovaná od horní
prodejny potravin COOP družstva HB směrem k točně autobusu a dále až k Bolomským. Třetí
etapa je až k Jíkovým směrem k Sebranicím. Dle dohody všech zúčastněných stran by celá
rekonstrukce měla být dokončena do konce roku 2021.

Rekonstrukce vedení nízkého napětí v okolí Skalky

Tímto se na Vás, občany, obracíme s prosbou o trpělivost a shovívavost při realizaci
této velké akce. V případě potřeby volejte přímo vedoucímu střediska Litomyšl panu
Petru Kleinerovi, mobil 723 028 236 nebo starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil
606 725 707.
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Výkopy pro kabelové vedení na Malé Straně

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Na rekonstrukci sítě nízkého napětí přímo navazuje výstavba nového veřejného osvětlení
v obci. Po vypracování projektové dokumentace jsme zahájili výběrové řízení na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lubná“ v rozsahu podle zadávací a projektové
dokumentace s tím, že dílo bude provedeno dle pravomocných stavebních povolení a budou
dodrženy právní a technické požadavky na danou stavbu. Akce byla dle zákona zveřejněna
elektronicky a nabídku předložilo celkem 5 firem. Jednalo se o tyto účastníky: AŽD Praha,
s.r.o., se sídlem v Praze, VAY energo, s.r.o., Sebranice, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha,
D-energy, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava.
Z předložených nabídek byla vybrána firma, která splnila technické podmínky dané akce,
VAY energo, s.r.o., Sebranice, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši cca 18 245 000 Kč s DPH,
předpokládaný termín dokončení je konec roku 2021.
Tímto se na Vás, občany, obracíme s prosbou o trpělivost a shovívavost při realizaci
této velké akce. V případě potřeby volejte
přímo jednateli firmy panu Václavu
Kopeckému, mobil 724 305 736 nebo
starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil
606 725 707.

Výstavba nového veřejného osvětlení u Skalky a mateřské školy

Z důvodu výstavby nového veřejného osvětlení jsme současně požádali prostřednictvím
Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka o dotaci na pořízení nového bezdrátového rozhlasu
s digitálním kódováním a s dálkovým napojením na pracoviště složek IZS. Celkové náklady
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jsou cca 1 605 000 Kč s DPH. Dotace by měla uhradit 80 % z dané ceny. Předpokládaná
realizace v případě obdržení dotace bude rok 2021 až 2022.
Výměna oken v obecních bytech a mateřské škole
Koncem měsíce června byla zahájena výměna oken a dveří v pavilonu mateřské školy a v
obecních bytech nad školkou. Jednalo se o výměnu netěsných dřevěných oken a dveří, kterou
provedla firma PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem ve V. Mýtě. Celkové náklady dosáhly
částky cca 1 025 000 kč s DPH. Touto cestou děkuji zaměstnancům dodavatelské firmy a
zaměstnancům školky za realizaci a zajištění celé akce během prázdnin.

Výměna oken v mateřské škole a obecních bytech

Havarijní stav učebny v základní škole

Učebna 6. třídy v základní škole - havarijní a nový stav
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Z důvodu havarijního stavu učebny 6. třídy v základní škole v Lubné, kde byla vzdutá
podlaha, vlhké stěny a vlhké prostředí, které nebylo vhodné pro výuku žáků (hrozilo uzavření
učebny), rada obce rozhodla o její celkové rekonstrukci. Ve třídě došlo k demontáži vlhkých
parket včetně dřevěného obložení, vybourání betonové podlahy, oškrábání původních maleb,
provedení nové hydroizolace, betonu, obkladů, elektroinstalace, montáž i nových akumulačních
kamen a osvětlení třídy, včetně položení nového PVC lina. Opravu provedla firma PROFISTAV
Litomyšl, a.s., se sídlem ve V. Mýtě, a pan Z. Pícha v rekordním čase během necelých dvou
měsíců. Náklady dosáhly částky cca 380 000 Kč s DPH. Touto cestou děkuji všem
zaměstnancům uvedené firmy, panu Z. Píchovi a místostarostovi obce Ing. P. Jiráňovi, který
vše zabezpečil.
Oprava sochy J. Nepomuckého
V první polovině měsíce září byla provedena oprava sochy J. Nepomuckého u mostu
v dolní části obce. Došlo k očištění celého objektu tlakovou vodou s detergenty, opravě
narušených a poškozených částí sochy včetně barevné retuše pískovcem a zlatou barvou,
Následovala impregnace celého objektu, zhotovení držáku a svítilny na soše, taktéž i výroba
nového oplocení. Opravu provedla firma Kamenosochařství z Pardubic s nákladem 27 000 Kč
a Ondřej Chadima, který zhotovil nové oplocení před sochou. Touto cestou děkuji panu
I. Kudrnkovi, paní M. Vamberské a Ondrovi Chadimovi za opravu celé památky.

Opravená socha J. Nepomuckého včetně nového oplocení a Ondřej Chadima

Nákup osobního automobilu
Zastupitelstvo
obce
schválilo
finanční prostředky na nákup osobního
automobilu pro potřeby obce a úřadu
z důvodu, protože automobil ŠKODA
FABIA svým technickým stavem už
dosloužil. Obec zakoupila starší
osobní automobil ŠKODA RAPID od
firmy Auto MERCIA, a.s., Chrudim, rok
výroby 2019, najeto přibližně 23 000
km za cenu cca 330 000 Kč.
Osobní automobil ŠKODA RAPID

Pouť v Lubné
Poslední víkend v červenci se v Lubné konala tradiční pouť. Sobotní večer 25. července
patřil oblíbené pouťové zábavě, kterou pořádala TJ Sokol Lubná. K tanci a poslechu hrála
skupina Rytmik. Na pouti nemohly samozřejmě chybět ani pouťové atrakce.
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Atmosféru letošní pouti nám přiblíží fotografie Hanse Schmauze.

Likvidace odpadních vod v obci
Spolu se zastupiteli obce bychom rádi uskutečnili setkání na němž se seznámíte
s možnostmi likvidace odpadních vod v obci. Původní termín byl plánován na začátek měsíce
října. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vyhlášení nouzového stavu byl termín
posunut na měsíc listopad 2020. Na společné besedě bychom Vám chtěli představit studii na
likvidaci odpadních vod, zajistit účast dalších odborníků v dané oblasti a informovat Vás o
možnostech, jak bychom chtěli postupovat při řešení této otázky v naší obci. O přesném
termínu Vás budeme předem informovat.
Cirkusové vystoupení u Skalky
V pátek 7. srpna 2020 se před Skalkou uskutečnila cirkusová show. Návštěvníci zhlédli
žonglérské hry, kouzlení a také je pobavil klaun Pepíno. Cirkusové vystoupení zachytil na
svých fotografiích Hans Schmauz.

Cirkus Paldus při vystoupení před Skalkou
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Farní den v Sebranicích
Farní den se v letošním roce uskutečnil v neděli 23. 8. 2020 opět na farním dvoře v
Sebranicích. Po mši sv. následoval společný oběd a sousedské popovídání. Pěkné dopoledne
zpříjemnila dechovka pod vedením Radka Kotoučka. Děkuji P. L. Kozubíkovi i všem věřícím,
kteří pro nás připravili pěkný den.

P. L. Kozubík a dechová hudba pod vedením R. Kotoučka

Společný oběd

Setkání na farním dvoře
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Sousedské popovídání – P. P. Zelinka a P. J. Kopecký

Sestra v akci - parodie na muzikálové vystoupení

Historicko - přírodovědné vycházky
V neděli 23. srpna ve 14.00 hodin začala první historicko-přírodovědná vycházka po Lubné.
Sešli jsme se u lípy u železniční trati před Lubnou. Během vycházky jsme se zastavili na
zajímavých místech a prohlédli jsme si významné přírodní lokality a stromy. Další dvě vycházky
následovaly v měsíci září. Celou akci pro nás připravil, zorganizoval a zabezpečil pan Josef
Trojtler z Lubné. Touto cestou Ti, Pepíku, děkuji jménem svým i všech účastníků akce. Připravil
jsi pro nás zajímavé informace o naší obci a ukázal jsi nám místa dávno zapomenutá.

První vycházka s J. Trojtlerem
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Zastavení u „kolejí“

U křížku čp. 162 a v bývalém mlýně u Sýkorových

Lubenská šťopička 2020
V sobotu dne 5. září 2020 proběhla na Skalce degustace téměř 400 vzorků destilátů
ve 14 kategoriích. Vzorky hodnotilo celkem 10 komisí. Absolutním vítězem se stala hruškovice
P. Šlosara z Chrudimi. Diplomem bylo odměněno celkem 168 vzorků s hodnocením 44 bodů a
více. Touto cestou děkujeme panu p. Šlosarovi, který díky svým partnerským vztahům obohatil
festival o více jak 350 vzorků. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci související se
šířením koronaviru se tradiční akce na Skalce neuskutečnila. Děkuji všem, kteří se na
degustaci a přípravě XII. ročníku Lubenské šťopičky podíleli.

Občerstvení a degustace vzorků destilátů
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Likvidace kůrovce v obecních lesích
Tak jako všichni vlastníci lesů, tak i
my se potýkáme s likvidací kůrovce
v obecních lesích. V loňském roce jsme
byli nuceni na základě výzvy odborného
lesního hospodáře vytěžit kolem 375 m3
dřevní hmoty. Letošní rok je situace
obdobná. Z tohoto důvodu jsme požádali
Pardubický kraj o dotaci na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity ve výši cca
150 000 Kč. Děkuji správci obecního
lesa, panu Michalu Šimkovi, za zajištění
těžby a prodeje obecního dřeva.
Sklad palivového dřeva u bramborárny

Volby do Pardubického kraje
Ve dnech 2. a 3. října se uskutečnily volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. V naší
obci jsme volební místnost umístili do zadního salonku Skalky. Z celkového počtu voličů 790
osob se jich zúčastnilo 380, což je kolem 48% voličů. Nejvíce hlasů obdržela Koalice pro
Pardubický kraj – 99 hlasů, následovali Starostové a nezávislí – 55 hlasů a Česká pirátská
strana a ODS a TOP 09, kteří shodně získali 45 hlasů. Poděkování patří všem členům volební
komise za zabezpečení a hladký průběh voleb.

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje - zadní salonek Skalka

Koronavirus
Když píši tyto řádky, tak stejně jako Vy, i já sleduji sdělovací prostředky a vývoj
epidemiologické situace v naší zemi. Čím dál více si uvědomuji, že koronavirus se stane
součástí našich životů. Bude záležet na zodpovědném chování každého z nás, jakým směrem
se bude ubírat nákaza koronavirem. Z tohoto důvodu doporučuji dodržovat známé pravidlo 3R.
Ruce - pravidelně si mýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekci. Roušky - při
pohybu v uzavřených prostorách s vyšší koncentrací osob nosit roušky. Rozestupy - dodržovat
rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Pro potřeby obce, školy a spolků jsme v rámci
dotace prostřednictvím Mikroregionu Litomyšlsko pořídili přenosný dezinfekční stojan.
Plánujeme další preventivní dezinfekci mobilní jednotkou DryFog u objektů OÚ Lubná – včetně
zdravotního střediska, lékárny a pošty, DPS Lubná, prodejny potravin, budovy základní a
mateřské školy a jídelny zemědělského družstva. Místnosti, kde je látka aplikována, zůstávají
až 3 týdny virucidní. Pokud budete hledat aktuální informace, naleznete je mimo jiné i na těchto
internetových stránkách:
www.vlada.cz, www.koronavirus.mzcr.cz, www.pardubickykraj.cz/koronavirus, www.lubna.cz.
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Přenosný dezinfekční stojan v chodbě OÚ a dezinfekce prostor
v mateřské škole a DPS Lubná mobilní jednotkou DryFog

Vážení spoluobčané,
je před námi dlouhá cesta s bojem proti
koronaviru, musíme však vydržet, zůstat zodpovědní
k sobě a ohleduplní ke druhým. Věřím, že s dobrou
náladou a zdravým rozumem bude i letošní závěr roku
příjemným časem plným barev a plodů podzimu. Přeji
Vám hodně zdraví a sil do dalšího období.
S úctou
Josef Chadima, starosta obce

CO JE A NENÍ BIOLOGICKÝ ODPAD?
V dnešní době více než kdy jindy řešíme ono nerudovské „Kam s ním“. Jenže tenkrát šlo
jen o starý slamník, kdežto v současnosti o tuny odpadu. Naše obec, myslím, disponuje
dostatečným počtem kontejnerů pro tříděný odpad a kromě toho zde funguje také sběrný dvůr,
kam lze odložit ten ostatní nepořádek nebo chcete-li smetí. Chápeme, že omezené otvírací dny
a hodiny, kdy je přítomna rovněž obsluha, nemusí každému vyhovovat. Někteří tuto situaci řeší
telefonátem a prosbou, kdy jim je v drtivé většině vyhověno, jiní zkrátka ty nepotřebné věci
položí před dveře či vrata. I toto ne zrovna ideální řešení lze akceptovat. Ovšem vrcholem
neomalenosti či snad prosté hlouposti je přístup jednoho nejmenovaného spoluobčana
z posledních dnů. Před sběrným dvorem je kromě jiných též umístěn oranžový kontejner
určený výhradně pro biologický odpad tedy trávu, slabší větve, zbytky ze zahrádky apod. Jenže
tenhle borec asi špatně pochopil význam této nádoby a vhodil do ní nemalé množství
domovního odpadu obsahující krabice od cigaret, mléka a další řekněme bordel. Toto vše se
následně zakrylo další vrstvou trávy a větví. Až při odvozu do kompostárny byla tato věc
odhalena a milý kontejner se vrátil jako bumerang zpět. No a nám nezbylo, než celý obsah
vysypat a roztřídit. Nejde tak ani o to, že bychom se mohli věnovat nějaké příjemnější a hlavně
užitečnější práci, ale hlavně o zbytečně navýšené náklady. Proto vás, spoluobčané, prosíme,
dodržujte jednoduchá pravidla nakládání s odpady.
Michal Kovář
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Kontejner s biologickým a domovním odpadem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení školního roku 2020/2021
Zahájení školního roku se letos uskutečnilo netradičně v kmenových učebnách s třídními
učiteli.
Žáci 1. třídy zahájili školní rok v nově zrekonstruované třídě. Děkujeme touto cestou
Obecnímu úřadu Sebranice za finanční podporu a všem ostatním za pomoc při rekonstrukci
učebny.
Nové prvňáčky za přítomnosti rodičů přivítala ředitelka školy spolu s třídní učitelkou Mgr.
Markétou Andrlovou. Pozdravit děti přišli také zástupci obou obcí – paní starostka Lenka
Karalová a místostarosta Ing. Petr Jiráň. Jako vzpomínku na první školní den děti obdržely
drobné dárky od Pardubického kraje, spolku Lubenských žen a firmy Bovys.
Všem školáčkům přejeme mnoho úspěchů ve školních lavicích.
Sebranice
Kadidlová Kateřina, Kárský Tomáš, Kotouček Šimon, Kovářová Tereza, Krátký Josef,
Křivková Ludmila, Motyčka Josef, Pohorský Jiří, Rejmon Michal, Rensa Václav,
Rezlerová Julia, Trávníček Jan
Lubná
Bolomský Dobroslav, Dřínovský Ondřej, Flachová Barbora, Chromý Jakub, Šíma Marek
Mgr. Jitka Kučerová

Zahájení školního roku v 1. třídě
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Pasování na čtenáře
Letošní druháčci se konečně dočkali svého pasování na čtenáře, konaného poprvé
v Sebranicích.
Knihovnice paní Kovářová neboli královna Knihomila připravila s deváťáky, svou
pohádkovou družinou, pro žáky druhé třídy úkoly s písmenky, které je dovedly k tajence: Jsem
čtenář. Paní starostka je následně slavnostně pasovala do rytířského řádu čtenářského.
Mgr. Martina Jakoubková

Výtvarná výstava v Korejské republice
Na jaře loňského školního roku se 16 žáků I. stupně zapojilo do 30. ročníku mezinárodní
výtvarné výstavy pořádané v Korejské republice. Pod vedením paní učitelky Mgr. Hany
Klusoňové žáci nakreslili na téma „Můj domov“ obrázky, které charakterizují naši republiku.
V červnu byly tyto výtvarné práce přepraveny zvláštním diplomatickým speciálem do
Koreje. Výkresy se moc líbily, proto se naše ambasáda rozhodla všechny práce vystavit.
Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci nejen naší školy, ale i České
republiky.
Mgr. Jitka Kučerová

Děkovný dopis velvyslance České republiky v Korejské republice
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Umístění našich žáků - školní rok 2019/ 2020
Jméno

Škola

Obor

Brabenec Daniel

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Obalová technika

Bulvová Markéta

Obchodní akademie Svitavy

Obchodní akademie

Faltysová Markéta

Obchodní akademie Svitavy

Obchodní akademie

Filipi Štěpán

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Mechanizace a služby

Flídr Dominik

Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto

Mechanik opravář motorových
vozidel

Hasil Robert

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Mechanizace a služby

Jílková Markéta

Střední zdravotnická škola Svitavy

Masér sportovní a rekondiční

Jůza Adam

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Opravář lesnických strojů

Kárský Vojtěch

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Mechanizace a služby

Kopecký Adam

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Mechanizace a služby

Kopecký Ondřej

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Mechanizace a služby

Mastíková Dominika

Církevní konzervatoř Německého řádu
Opava

Zpěv

Novotný Lukáš

SŠ obchodní a služeb, Polička

Rekondiční a sportovní masér

Patočka Max

Střední průmyslová škola Rychnov nad
Kněžnou

Autotronik

Renza Jakub

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Mechanizace a služby

Renzová Lucie

VOŠP a Střední pedagogická škola Litomyšl

Předškolní a mimoškolní
pedagogika

Simon Jan

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Opravář lesnických strojů

Stráník Filip

Soukromá střední odborná TRADING
CENTRE, Litomyšl

Ekonomika a podnikání

Večeřová Michaela

SOŠ a SOU Polička

Kuchař-číšník

Vomočilová Kateřina

Střední zdravotnická škola Svitavy

Praktická sestra

Vomočilová Tereza

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Zahradník

Dvořáková Amálie

Gymnázium, Polička

Gymnázium

Jílková Monika

Gymnázium, Polička

Gymnázium

9. třída

5. třída

Mgr. Andrea Kvasničková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřinka je opět dvoutřídní
Pět let bylo v MŠ Lubná pouze jedno oddělení, letos se kvůli počtu přihlášených situace
změnila. Celkem je zapsáno 31 dětí. Máme tak opět otevřeny dvě třídy, a to pro skupiny
mladších a starších školáčků. Díky tomu byl posílen pedagogický sbor – v oddělení mladších
dětí působí učitelé Mgr. Jana Chadimová a Martin Madejewský, DiS., u starších dětí to jsou
Mgr. Irena Rensová a Petr Kučera. Kolektiv pedagogického sboru doznal změn nejen
v omlazení, ale také v genderové vyváženosti. Raritou je, že jsme zřejmě jediná mateřská škola
v Pardubickém kraji (možná i v republice), kde řádně vyučují dva muži. Provozními
zaměstnanci jsou i nadále školnice Marie Flachová a vedoucí stravování Jana Chadimová.
Věříme, že letošní školní rok se nebude tolik lišit od předchozích let. Doufáme, že strašák
v podobě Covid-19 začne ustupovat a my budeme moci pokračovat v tradicích naší MŠ, ke
kterým patří také řada akcí. V průběhu měsíce září jsme stihli alespoň dvě. První z nich byla
pohádka O lesní cestičce, jíž nám zahrálo „Divadlo u dvou sluncí“. Ta děti velmi bavila a
vykouzlila všem úsměv na tváři. Dále se také uskutečnilo preventivní screeningové vyšetření
zraku.
Akcí a činností nás čeká mnohem více. Pevně věříme, že se vše uskuteční dle plánů.
M. Madejewský, DiS.

Naši nejmenší

Vyšetření zraku

Divadelní představení v mateřské škole

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ
Babí léto přechází do podzimního času. Na zahradách se sklízí výpěstky zeleniny a ovoce.
Přesazujeme a sázíme keře, stromy, trvalky. Stromy a keře se zabarvují do pestrobarevného
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kabátu podzimu. Kvetou podzimní květiny chryzantémy, astry, jiřiny, vřesy atd. Za
větrných dnů děti pouštějí vyrobené draky.
Děláme podzimní dekorace - věnečky a
truhlíky, vyřezáváme dýně z toho, co nám
příroda nabízí - jeřabiny, šišky, šípky, kaštany,
bukvice, žaludy a barevné listy. Pomalu se
připravujeme na příchod zimy. Než příroda vše
pokryje bílou peřinou, musíme ještě zrýt
záhony, zazimovat keře, stromy, růže a
trvalky.
Přejeme krásné prožití podzimního času.
Marie Tejkalová, předsedkyně ČZS Lubná
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme.
91 let

Božena Bubnová

86 let

Jiřina Chadimová
Božena Štiková
Růžena Bartošová

82 let

František Jůza
Zdenka Pechancová
Zdeněk Paťava

81 let

Anna Jílková
Marie Kovářová

80 let

Jan Vomáčka

75 let

Jaroslava Hurychová
Emilie Stráníková

70 let

Josef Trojtler
Věra Matošová
František Jílek
Stanislav Bartůšek

60 let

Jaromír Flídr
Dana Matejsková
Zdeněk Chadima

55 let

Eva Chadimová
Jaroslava Bubnová

50 let

Ludmila Hauptová

Marie Machková - 75 let

Květoslava Šprojcarová - 75 let

Josef Trojtler - 70 let

Zdeňka a Václav Šplíchalovi - 85 let
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Jaroslava Hurychová - 75 let

Stanislav Bartůšek - 70 let

V červenci se narodil Jáchym Kalvoda a v srpnu Matyáš Kalánek. V září se narodila
Kateřina Kovářová. Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to
nejlepší!
V srpnu jsme se naposledy rozloučili s panem Václavem Zavoralem.
V září jsme se naposledy rozloučili s panem Martinem Flídrem a panem Václavem Rensou.

PRÁZDNINY S LETNÍM KINEM
V průběhu prázdninových měsíců se na místním letním
areálu uskutečnily 3 filmové večery. První páteční promítání
jsme zahájili romanticko-sportovní komedií Přes prsty. Po
14 dnech jsme měli možnost zhlédnout oceňovanou
komedii Vlastníci, jejíž děj se odehrává na zasedání SVJ.
V srpnu proběhlo promítání komedie 3Bobule z prostředí
Pálavy. Před posledním letním kinem Lubnou zasáhla
bouřka a déšť, nicméně v 7 hodin večer se vyčasilo, a tak
návštěvníci začali postupně přicházet. Letní kino navštívilo
celkem 650 diváků. Těší nás, že tuto akci navštěvují nejen
Lubeňáci, ale i lidé z širšího okolí, kteří se o letním kině
dozvěděli
z Facebooku,
Instagramu,
serverech
kudyznudy.cz či letnaky.cz nebo z regionálních novin.
K chuti jste si mohli dát čepovaného Otakara, víno
Martin Břeň se svými kamarády a promítání v letním areálu
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z vinařství Vajbar, grilovaný hermelín atd. Občerstvení jsme zajišťovali spolu s Káťou a Míšou
Kvasničkovou, Kamčou a Hančou Čermákovou, Mílou Chadimovou, Pájou Jánovým, Tomem
Součkem a Kubou Večeřem.
Děkuji všem, kteří zavítali na letní areál a dobrovolně přispěli do kasičky. Také děkuji obci
Lubná za dofinancování letního kina a starostovi obce Josefu Chadimovi za vstřícný přístup
k celé akci.
Martin Břeň
Velmi rád ještě jednou děkuji Martinu Břeňovi za zajištění letního kina včetně občerstvení,
za mytí a půjčování vratných kelímků i za zájem o věci veřejné.
Josef Chadima, starosta obce

VYDEJTE SE PO STOPÁCH POVĚSTÍ KRAJE SMETANY A MARTINŮ
Chcete vědět, kdo byl Fext a kde žil? Kde najdete
Štamberk a co skrývá? Které místo je spojené s pyšnou
hraběnkou a kterou obec navštívil sám císař Josef II. nebo
dokonce král Karel IV.? Jak vznikly lázně Balda, kde strašila
Bílá paní? To vše, a ještě mnohem víc, se dozvíte v novém
sešitku Pověsti z Kraje Smetany a Martinů.
Sešit plný krásných obrázků od malířky Veroniky
Balcarové s texty pověstí z obcí Borová, Bystré, Dolní Újezd,
Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná, Oldřiš, Polička, Pomezí,
Sebranice, Svojanov, Široký Důl a Telecí, doplňují
omalovánky a také plno kvízů, úkolů a otázek. A navíc,
všechna místa, která podle pověstí navštívíte můžete
vybarvit v mapce na zadní straně sešitu.
Dílko pro vás vydal svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
jako inspiraci pro výlety a poznávání. Přijeďte se podívat na
místa pověstí, o kterých si přečtete. Najdete tu mnoho
dalších zajímavostí a lákadel pro vaše výpravy a
dobrodružství! Další tipy hledejte na www.regionsm.cz. Sešit
si můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu, cena 20 Kč.
Kde je studánka Obročnice a kde se zjevuje duch zlého rytíře, který čeká na vysvobození?
Hledejte!
Ing. Naděžda Šauerová, ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů

VRATNÉ KELÍMKY NA AKCÍCH

Dosychání kelímků v DPS

V Lubenském zpravodaji jsme už informovali o nákupu
vratných kelímků se symboly naší obce. Nyní doplňuji
informace ohledně smysluplnosti, systému a mytí těchto
kelímků.
Vratné kelímky byly použity na všech třech letních kinech,
pořádaných obcí, a na pouťové zábavě, pořádané TJ Sokol
Lubná. Celkem tak nahradily přes 2100 jednorázových
kelímků. Díky tomu nejen usnadnily a výrazně zkrátily
pořadatelům úklid po akci, ale také přispěly k estetičnosti a
úrovni celé akce.
Jak to celé funguje? Při prvním nákupu nápoje zaplatíte
k ceně nápoje také zálohu na kelímek. Na některých akcích
k němu dostanete ještě žeton, aby se zamezilo „kšeftování“ s
kelímky. Při další objednávce nápoje nepoškozený kelímek
vrátíte a obsluha Vám vydá nápoj v novém čistém kelímku. Při
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odchodu z akce buď nepoškozený kelímek (někdy se žetonem) vrátíte a dostanete zálohu zpět,
nebo si jej odnesete jako suvenýr domů. Vratný kelímek si můžete také za 50 Kč zakoupit na
obecním úřadě.
V průběhu akce se kelímky myjí ve speciální myčce na půllitry (spulboy), které používá
většina stravovacích zařízení. Zde se využívá mycích tablet Ecoluxin Premium – velmi dobře
biologicky odbouratelné tablety, které vynikají vysoce účinným mycím a odmašťovacím
prostředkem, jenž je navíc vhodný pro spoluobčany s dermatologickými problémy a alergiemi.
Po akci se vratné kelímky myjí, vyplachují, vytírají a dosychají v DPS Lubná, kde mají myčku
na nádobí.
Martin Břeň

PROJEKT „KÁNOE“
Někdo má rád holky, někdo má rád vdolky. Přiznám se, že rád mám obojí a k tomu i
tvořivou práci se dřevem. Dívám se okolo sebe, čas od času brouzdám po internetu a spousta
věcí je pro mě zdrojem inspirace. A pak se mi hlavou honí otázky „Zvládl bych to?, Dokázal byl
vytvořit i něco lepšího, zajímavějšího, dokonalejšího?“ Ano, mám rád výzvy. Rád hledám svá
osobitá řešení, vlastní realizaci svých myšlenek a představ. A tak tomu bylo i u kánoe.
Nechtěl jsem něco jen kopírovat, a tak jsem shromažďoval informace z různých zdrojů,
konzultoval své nápady se svými učiteli a vytvářel si svůj technologický postup, který by
odpovídal mým domácím prostorovým možnostem a technickému vybavení. Díky podpoře
učitelů a mistrů jsem s pomocí svých spolužáků mohl začít ve školních dílnách svůj nápad
realizovat, a to přípravou přířezů.

Slavnostní křest kánoe

Kánoe dostala jméno Adéla
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Zvolil jsem nejčastější metodu výroby, která se používá u výroby jachet. Strip planking, tedy
výrobu z latí neboli dřevěných lamel. Při stavbě lodi touto technologií je třeba nejdříve vyrobit
kostru, kterou tvoří nosná tvarovaná žebra. Tyto připravené polotovary jsem už zpracovával
doma ve skromném prostoru pomocí ručního nářadí a řadou přípravků. Po zhotovení kostry
nastala nejobtížnější a časově nejnáročnější fáze výroby – vrstvení neboli obšívka. Lamely
použité na vytvoření pláště lodě jsou frézované do oblouku, musí na sebe přesně přiléhat. Na
tom závisí tvar a těsnost pláště. Bylo třeba pracovat s velkou přesností a lepit je postupně na
jedné a pak na druhé straně pláště. Takto
vytvořený tvar těla kánoe bylo nutno nahrubo
a poté najemno vybrousit. Teprve potom bylo
možno přistoupit k přelaminování povrchu
skelnou tkaninou a epoxidovou pryskyřicí,
která zajišťuje vodotěsnost trupu. Horní okraje

První plavba - Dolní rybník

trupu vyžadovaly výstuž silnější lamelou, která z vnitřní a z vnější strany byla k stěně kánoe
přišroubovaná. Povrchová úprava celé kánoe byla provedena lodním lakem.
Loď má být pohodlná pro posádku, a to zajišťují dvě sedátka s přestavitelným opěradlem. I
tady byla zvolena velice funkční a pohodlná konstrukční varianta. Rámová konstrukce
s pedigovým výpletem. Zajímavým řešením jsou i dva malé, uzavíratelné úložné prostory
v přední a zadní části lodě. To, co dodává osobitý ráz kánoe je řezba hlavy draka, umístěná na
přídi lodi. Jde o symbol, kterým značím veškeré mé výrobky a který má být zároveň výtvarným
prvkem tohoto díla.
Co by to bylo za loď, kdyby neprošla křtem a spuštěním na vodu. Tento slavnostní akt
se uskutečnil v místě mého bydliště za účasti mé rodiny, pana starosty, pánů učitelů a pana
mistra. Loď byla pokřtěna jménem mé spolužačky - Adéla. Škoda, že se mí spolužáci, kteří mi
v začátku tak výrazně pomáhali, nemohli křtu a plavby zúčastnit. Rybník v naší vesnici byl
místem naší první úspěšné plavby.
Rád bych poděkoval svým spolužákům, učitelům a mistrům, rodičům, kteří mi s tímto mým
největším „projektem“ pomáhali a podporovali mě. Jsem rád, že mohu studovat na VOŠ a SŠ
technické, kde cítím podporu svých nápadů a kde pro jejich úspěšnou realizaci získávám nejen
pochopení, ale i velké množství vědomostí, dovedností a zkušeností.
Ondřej Chadima a Ing. Pavel Černý
Děkuji Ondřeji Chadimovi za kvalitně odvedenou práci při letní brigádě v obci. Svojí kánoí
přesvědčil mě, ale i své učitele, že je šikovný, velmi zručný a nadaný mladý muž, který si umí jít
za svým cílem. Současně děkuji panu učiteli Ing. P. Černému nejenom za účast jeho i kolegů
na křtu a spuštění lodi na vodu u nás na rybníku, ale především za výchovu a vzdělání naší
mladé generace na střední škole v České Třebové, kde působí.
Josef Chadima, starosta obce
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ŽLUTÝ KONTEJNER V LUBNÉ POUZE NA PLAST
Naše obec dlouhodobě podporuje třídění odpadu, a díky tomu nalezneme v obci kontejnery
na plast, papír, sklo, textil či elektrozařízení a také sběrný dvůr.
V domácnostech se setkáváme s kovovými odpady (např. plechovky), na které chybí
v obcích po celé ČR sběrné nádoby. Zřízení a následný vývoz šedých kontejnerů (pouze na
kov) není pro obce levná záležitost. Z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo životního prostředí
s novým řešením. Obce se mohou zapojit do více komoditního sběru odpadu, tzn. do jednoho
kontejneru lze vyhodit více druhů odpadu, který se snadno dotřídí na třídicích linkách. MŽP jako
vhodný kontejner zvolilo žlutý kontejner. Za každý žlutý kontejner, do kterého lze vyhodit kromě
plastu také kov, poskytuje dotaci 120 Kč na jeden kontejner na jeden rok. Obec by tak získala
peníze z vytříděného kovu a z dotace a navíc by ušetřila na vývozu komunálního odpadu, což
by se mohlo promítnout do nižšího poplatku za svoz kom. odpadu.
Lubná se chtěla do tohoto způsobu třídění také zapojit. Bohužel Technické služby Hlinsko,
které zajišťují svoz odpadu v Lubné, nemají uzpůsobené třídicí linky, takže tuto službu
neposkytují. Do žlutého kontejneru tedy kovy (plechovky, víčka od jogurtu apod.) v Lubné
nevhazujte. Při komunikaci s TS Hlinsko obec upozornila na neoznačené žluté kontejnery
oranžovou nálepkou, která informuje, že lze do žlutého kontejneru také vhazovat tetra packy
(krabice od džusů či mléka). Před výlepem
nálepek obec všechny kontejnery ve vsi
očistila.
Recyklační symboly - papír

Pár rad na závěr:
 Na obalu výrobku by měl být uveden recyklační symbol s číslem či zkratkou (viz
obrázek). Stejný symbol je na nálepkách na kontejnerech. Podle toho poznáme, kam
co patří.
 Nově se plata od vajec a ruličky od toaletního papíru vyhazují do kontejneru na papír.
(Dříve se to nesmělo.)
 Mastná krabice od pizzy patří do komunálního odpadu.
 Polystyren a termokrabičky patří do žlutého kontejneru.
 Velkoobjemný odpad patří do sběrného dvora.
 Zrcadlo patří do komunálního odpadu.
 Zubní kartáček patří do komunálního odpadu.
Martin Břeň

NÁRODOPISNÉ OBLASTI - ČESKÉ HORÁCKO
Pokračování z minulého čísla Lubenského zpravodaje.
Nedaleko Trhové Kamenice leží Nasavrky, což je velmi významné a zajímavé sídlo na
území Českého Horácka. První písemná zmínka o Nasavrkách pochází z roku 1318, kdy se o
nich píše v dochovaném zbytku zemských desek. Již okolo roku 1350 zde stál kostel a v místě
dnešního zámku tvrz. Nasavrky původně Nazavrchy – patřily králi a císaři Karlu IV., který je
v roce 1355 daroval spolu s nedalekým hradem Stradov pražskému arcibiskupství. V roce 1360
získaly Nasavrky status města.
V místní části Libáň prožíval část svého dětství hudební skladatel Zdeněk Fibich (1850 –
1900).
Renesanční zámek pochází z počátku 17. století, kdy byl přestavěn ze středověké tvrze.
Na dvoupatrové budově jsou psaníčková sgrafita. Zámek je postaven na půdorysu T
s polygonálními nárožními baštami na východní straně, střechu zdobí dvě věžičky. V přízemí je
obřadní síň s rozměrnou sochou od Olbrama Zoubka. Dále zde najdeme muzeum s galerií.
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V muzeu jsou památky na období Keltů u nás. Gotický kostel sv. Jiljí ze 14. století byl
přestavěn barokně. Fara je nová (2001). Sad jedlých kaštanů pod zámkem byl založen v letech
1776 – 1778, dnes je chráněn jako přírodní památka Kaštanka, největší stromy mají obvod
kmene 5 metrů, působí monumentálně a majestátně. Na náměstí najdeme sochu sv. Jana
Nepomuckého, v parku pomník T. G. Masaryka.
V těsném sousedství Nasavrk leží menší sídlo České Lhotice, kde na ostrohu nad řekou
Chrudimkou najdeme pozůstatky keltského hradiště – oppida – z posledních dvou století před
Kristem, jež se řadí k stradonické kultuře. Keltské oppido je ze tří stran chráněné mohutnými
valy, ze čtvrté srázem nad řekou. Kromě valů jsou zde zbytky základů tehdejších domů a
pohřební mohyly. Z Nasavrk sem vede naučná Keltská stezka. Na vrchu Hradiště byla v roce
2006 postavena dřevěná rozhledna Boika (podle keltského kmene Bójů), 14,5 metrů vysoká,
s panoramatickým výhledem na krásné Železné hory.
Dalším sídlem, které nesmíme vynechat při návštěvě národopisné oblasti České Horácko,
je Vilémov. Okolo roku 1120 byl Vilémem ze Sulzbachu založen benediktýnský klášter (zmínka
se dochovala v fürstenberském rukopise Kosmovy kroniky). Klášter se stal centrem mimořádné
vzdělanosti a správním místem rozsáhlého panství. Zpustošen byl v roce 1278 vojsky císaře
Rudolfa I., poté byl obnoven a definitivně zničen až na začátku husitských válek v roce 1421,
kdy husitské vojsko za sebou zanechávalo totálně spálenou zemi a vyvraždilo většinu obyvatel
v místech, kudy táhlo. Po této apokalypse se panství dostalo do rukou šlechty. Již v roce 1352
je při klášteře vzpomínáno malé město. Roku 1469 zde obklíčil Jiří z Poděbrad vojska
uherského krále Matyáše Korvína a donutil jej ke smíru, který byl podepsán pod lípou
v nedalekém Úhrově (4 km východně od Vilémova). V současné době má Vilémov titul
městyse.
Na místě původních budov kláštera, dnešní místní část zvaná Klášter, byla postavena
renesanční tvrz. Ta byla v polovině 18. století přestavěna na pozdně barokní zámek. Kolem
objektu se rozkládá francouzský park s empírovým náhrobkem mladé ženy. Zámek byl do roku
1992 využíván jako základní škola, poté byl vrácen v restituci potomkům rodu Reiských a
zrekonstruován. Barokní kostel sv. Václava pochází z roku 1726. V interiéru stojí za pozornost
hlavní oltář s barokním obrazem sv. Václava z dílny Petra Brandla. Pozoruhodný je rokokový
stříbrný velmi bohatě tepaný tabernákl s milostným obrazem Panny Marie Millesimovské.

České Lhotice - valy keltského oppida

Zřícenina hradu Lichnice u Tremošnice

Třemošnice je město na úpatí Železných hor, jeho historie je úzce spjata s dějinami hradu
Lichnice. První písemná zmínka pochází z roku 1564, městský titul byl udělen roku 1994. Na
místě staré tvrze nechal Jan Václav Caretto-Millesimo postavit barokní zámek, ve kterém je
kaple sv. Anny, navržena byla fenomenálním architektem Janem Blažejem Santinim. Na
skalnatém návrší (480 m) nad městem zříceniny hradu Lichnice.
Pouť po Českém Horácku zakončíme v příštím čísle Lubenského zpravodaje.
Josef Trojtler
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ROCK FEST LUBNÁ 2020
Dne 1. 8. 2020 jsme pořádali rockový
festival, na kterém se představily tři kapely:
Kreyson Memorial, AC/DC Tribute, Kiss
Revival. Jako první nám zahrála skupina
Kreyson, poté je vystřídaly známé rockové
melodie skupiny AC/DC a nakonec nás svými
kostýmy a
zpěvem
uchvátili Kissáci.
Vystoupení všech kapel byla skvělá, bohužel
ale nebyla podpořena očekávanou účastí.
Všem pořadatelům SDH Lubná a sponzorům,
kteří se na akci podíleli, děkuji.
Za SDH Lubná Lucie Slezáková
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LUBENSKÁ DESÍTKA CROSS
Na začátku září se uskutečnil 4. ročník běhu Lubenská desítka cross, zařazeného do
běžeckého seriálu Iscarex Cup 2020. Letošní ročník zaznamenal řadu organizačních změn.
Prezence i start závodu byly
přesunuty do letního areálu,
změněna byla i samotná trasa
běhu, která vedla zajímavějším,
členitějším,
ale
také
náročnějším terénem. Startující
běžci se mohli přihlásit do
závodů na 3, 5 nebo 10 km.
Nejprve svoje síly poměřily
děti, a to na trati 400 a 800
metrů. Některé starší děti se
poté vydali s dospělými i na
3km trať. Na start hlavního
závodu se za slunečného

Start hlavního závodu, mladší a starší děti

počasí postavilo celkem 47 běžců, z toho 24 závodníků se zúčastnilo běhu na 10 km. V cíli
závodníky čekalo chutné občerstvení, každý z účastníků obdržel pamětní medaili a ti nejlepší
z nich také hodnotné ceny.
Všichni účastníci závodu byli velice spokojeni, ocenili zvýšenou náročnost trati i celkovou
organizaci. Proto bych ráda poděkovala všem pořadatelům za ochotu přijít a nezištně pomoci.
Také děkuji za skvělou reprezentaci naší obce všem lubenským běžcům, škoda jen, že je přišlo
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podpořit málo diváků. Proto bych Vás ráda pozvala na příští ročník Lubenské desítky – přijďte
si zazávodit nebo si jen odpočinout a podpořit běžce! Těšíme se na Vás!
Výsledky s časy závodníků můžete také nalézt na webových stránkách www.lubenskadesitka.webnode.cz.

Běh na 10 km - nejlepší ženy a muži

Výsledková listina:
Muži 10 km:
1. Patrik Tmej
2. Jan Roháček
3. Tomáš Fliedr

Ženy 10 km:
1. Jana Lehká
2. Ester Jetmarová
3. Kamila Severová

Muži 5 km:
1. Jaroslav Tlapák
2. Mojmír Svoboda
3. Tomáš Tmej

Ženy 5 km:
1. Veronika Kysilková
2. Ivana Pešlová
3.Veronika Peterková

Chlapci 3 km:
1. Jakub Stránský
2. Jiří Kučera
3. Matyáš Novotný

Dívky 3 km:
1. Gabriela Kalánková
2. Nikol Skalická
3. Eliška Jánová
Za TJ Sokol Lubná Bc. Hana Chadimová

MLADÍ HASIČI
Letní tábor SDH Lubná - Damašek 2020 - „Ukradený diamant“
Předposlední prázdninový týden pořádal náš sbor tradiční letní tábor. Zúčastnilo se ho
40 dětí jak z našeho sboru, tak i pravidelní či zcela noví účastníci z blízkého i vzdáleného okolí.
Hned zkraje tohoto 16. ročníku došlo ke ztrátě velmi vzácného diamantu. Proto bylo třeba
ustavit 4 pátrací týmy, které mezi sebou během celého pobytu soupeřily o nápovědy a indicie
nutné k vypátrání pachatele. Celé pátrání bylo vždy zpestřeno množstvím scének, návštěvou
Policie ČR a ukázkou výcviků psů.
Během táborového týdne jsme si zahráli spoustu her v lese i v táboře, vypravili se na výlet
k Milovskému rybníku, zatancovali si na diskotéce v maskách, zazpívali u táboráku a drželi
noční hlídky. Nakonec se podařilo vypátrat i ztracený diamant a dopadnout pachatele.
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Stejně jako v minulých letech jsme si pochutnali také na táborové kuchyni. Nechyběla ani
oblíbená svíčková či buřty opečené při závěrečném ohni.
Příští rok se opět budeme těšit na setkání na táboře na Damašku u Pusté Rybné.
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Junior univerzita mladého hasiče
V letošním roce se konal již 7. ročník Junior univerzity mladého hasiče v Jánských
koupelích. Studium organizovala Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských
Koupelích, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava,
Střední průmyslovou školou v Hranicích a HSZ Olomouckého a Pardubického kraje.
Cílem projektu je blíže seznámit mladé
hasiče s přírodovědnými a technickými
obory formou hry na vysokoškolské
studium. Junior univerzita má za cíl ukázat
studentům, že přírodní vědy, technika,
odborné předměty jako je matematika,
chemie, fyzika nebo biologie jsou velice
lákavé a perspektivní a jsou využitelné v
praxi. Témata Junior univerzity souvisela
s činností záchranářů. Přinesla studentům
možnost seznámení se s prostředím těchto
škol s ohledem na to, že tato zkušenost
může být pro studenty rozhodující i při
výběru budoucího studia a zaměstnání.
Čtyři členové mladých hasičů SDH Lubná společně s dalšími 32 členy z celého našeho
kraje se sešlo při třech víkendových soustředěních (v lednu, březnu a v září) a jednou na
týdenním pobytu v Jánských Koupelích o prázdninách. Během soustředění se konala výuka,
ale i volnočasové aktivity, výlety, vodáctví, noční hry, různé soutěže a vědomostní hry s tématy
záchranářství. Slavnostní zakončení studia se konalo 20. 9. 2020 v nové aule Vysoké školy
báňské v Ostravě.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošního
ročníku a to i v nelehké době různých omezení. Zvláště bych chtěl poděkoval vedení
Pardubického kraje, které se postaralo o nemalé finanční zajištění akce, HZS Pardubického
kraje za dopravu dětí a v neposlední řadě základní škole v Lubné za uvolnění našich
absolventů z výuky.
Pavel Uher
Velký dík patří Pavlu Uhrovi, jeho manželce a ostatním spolupracovníkům za čas, starost a
úsilí, které věnují našim mladým hasičům a to nejenom při soutěžích a táborech, ale i při jejich
vzdělávání.
Josef Chadima, starosta obce
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2020 V OBCI LUBNÁ
Datum
25.11.2020
28.11.2020
28.11.2020
12.12.2020
31.12.2020

Akce
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

Pořadatel
Lubenské ženy+Obec Lubná

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

Obec Lubná
Obec Lubná

Obec Lubná
Obec Lubná

Vzhledem ke složité situaci související s koronavirem je konání uvedených akcí
závislé na aktuálních podmínkách a opatřeních vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Eva Chadimová

Zubní pohotovost 2020 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
24.-25.10.
28.10.
31.10.-1.11.
7.-8.11.
14.-15.11.
17.11.
21.-22.11.
28.-29.11.
5.-6.12.
12.-13.12.
19.-20.12.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.

Oliva
Sejkorová
Ševčík
Švecová
Vlčková
Adamcová
Adamec
Bidmonová
Burešová
Cacek
Elčknerová

Vladimír
Jitka
Stanislav
Dagmar
Barbora
Markéta
Stanislav
Ivana
Ivana
Tomáš
Irena

Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Dolní Újezd 383
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Trstěnice 184
Polička, 1. Máje 606

461 614 614
606 202 501
461 724 423
461 613 663
737 006 138
461 725 987
461 725 987
461 631 126
461 614 569
461 634 157
733 152 435

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2020
pátek: 6. 11., 20. 11., 4. 12., 15. 12.
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Český zahrádkářský svaz Lubná vyhlašuje
nové kolo
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE na téma
„ZIMA V PŘÍRODĚ“
Soutěže se mohou zúčastnit žáci Základní školy LubnáSebranice. Podmínky: soutěžící uvede jméno, věk a třídu. Počet
prací je maximálně 3 fotografie od jednoho autora.
Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2021, snímky zasílejte na
emailovou adresu zahradkarilubna@seznam.cz. Fotografie budou
vystaveny a otištěny v Lubenském zpravodaji.
Na hezké a nápadité snímky se těší výbor ČZS v Lubné.
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