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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stojíme na konci roku 2020, který byl pro nás všechny v mnohém jiný než roky předešlé.
Obávali jsme se o zdraví našich rodinných příslušníků i o zdraví své. Museli jsme se smířit
s omezováním osobní svobody, s uzavíráním prodejen, služeb, kulturních a sportovních
zařízení i s omezováním zdravotní péče. Ne vše ale bylo špatné. Vzpomeňme na začátek roku,
kdy jsme se s neuvěřitelnou vnitřní silou, dobročinností a pochopením vypořádali s začátkem
epidemie. Šili jsme roušky pro sebe i všem potřebným, pomáhali jsme s nákupy, starali se o
naše rodiče, sousedy a mnoho dalších věcí. To vše je stále v nás a je to příslibem do
budoucna. Opět jsme se přesvědčili, že když jde do tuhého, umíme se semknout a najdou
se mezi námi obětaví spoluobčané.
Rád bych Vás seznámil s děním v obci, ČEZu se podařilo v rámci I. etapy ve střední
části obce napojit naše domky na kabelové vedení elektrické sítě NN. Současně v těchto dnech
dokončujeme I. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Vím, byly to náročné chvíle i pro Vás.
Nesvítila světla podél komunikací a cest, ještě není vše úplně urovnáno, uklizeno a odstraněno.
Proto Vám, občanům, touto cestou děkuji za Vaši shovívavost a trpělivost. U objektu
Skalka nám firma DS Delta odtěžila zeminu, rozšířila vjezd a začala stavět opěrnou zeď. Ještě
není vše dokončeno, proto budeme se stavebními pracemi u výše uvedených akcí pokračovat i
v příštím roce.
Během letošního roku jsme museli kvůli opatřením proti šíření koronaviru změnit plány u
některých akcí. Neuskutečnila se Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem, slavnostní
rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem i vánoční výstava na Skalce. Rada obce
nakonec rozhodla i o tom, že se neuskuteční i tradiční silvestrovský ohňostroj. Samozřejmě, že
nás to mrzí. Silvestra tedy jako i v dalších obcích a městech oslavíme spíše doma
v rodinném kruhu s těmi, na kterých nám záleží nejvíc.
S novým rokem nám bohužel vše zlé ještě nekončí. I v roce 2021 nás čekají těžké chvíle a
mnohé zkoušky. Jsem však přesvědčen, že je jako obyvatelé Lubné tak i občané celé naší
republiky zvládneme, pokud budeme odpovědni k sobě i okolí. Vyhlášená opatření na
ochranu zdraví nedodržujeme kvůli politikům, ministrům a epidemiologům, ale především pro
sebe, své blízké a pro lidi, kteří každý den riskují své zdraví při péči o nemocné pacienty a
ohrožené seniory. Proto si přes Vánoce odpočiňte, oslavte svátky se svými nejbližšími v klidu a
pohodě.
Letos ještě takto.
Věřím, že v příštím roce se opět všichni setkáme
před obecním úřadem.

Milí Lubeňáci,
přeji Vám všem klidné a se svými nejbližšími prožité vánoční svátky a do nového
roku 2021 Vám přeji pevné zdraví, štěstí a radost z maličkostí, které dělají naše všední
dny nevšední. S úctou Váš starosta
Josef Chadima
2

OBECNÍ ÚŘAD

Silvestr 2020
Rada obce Lubná dne 14. 12. 2020 rozhodla o tom, že se letošní společná oslava Silvestra
v Lubné kvůli epidemiologické situaci zcela zruší, před obecním úřadem tak nebude klasický
ohňostroj a chybět bude i starostova silvestrovská polévka. Děkujeme za pochopení.

Poplatky v roce 2021
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Poplatek pro rok 2021 činí 600 Kč za osobu. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby
dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019. V případě požadavku osvobození třetího dítěte
z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození, a to u všech nezaopatřených
dětí, které ukončily základní školu, a poplatník u nich žádá osvobození od poplatku. Splatnost
poplatku je do 30. 6. 2021. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní
symbol 1340 + číslo popisné.
Poplatek za sms – rozhlas
Poplatek je 120 Kč za jedno telefonní číslo, splatnost poplatku je do 30. 6. 2021. Při platbě
převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné.
Poplatek za psy
Poplatek činí 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to od 3 měsíců věku.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2021. Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např.
úmrtí psa, je poplatník povinen oznámit do 15 dnů. V případě nedodržení této lhůty bude
poplatek vyměřen až do dne odhlášení. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300
uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné.
Cena pitné vody v Lubné pro rok 2021 je 38,- Kč/m3, stočné činí 55,- Kč/m3, ceny jsou
uvedeny včetně DPH.
Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem
na účet. Hotově můžete poplatky zaplatit v úředních hodinách v kanceláři obecního
úřadu od 1. 4. do 30. 6. 2021. Děkujeme.
OÚ

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 23. 10. 2020
RO schvaluje:
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 9. 2020.
- smlouvu o dílo se spol. Technické služby Hlinsko, s.r.o., na odstranění směsného
komunálního odpadu.
- smlouvu na prodej dřeva formou samovýroby včetně ceny dříví (sklad bramborárna –
400 Kč, samovýroba – 100 Kč, ceny jsou uvedeny bez DPH) s platností od 1. 11. 2020.
- smlouvy o připojení k distribuční soustavě ČEZ distribuce, a.s., k provozování veřejného
osvětlení.
- opravu propustků včetně pročištění příkopu v horní části obce.
- postup výstavby opěrné zdi a parkovacích míst u Skalky včetně výškových profilů a napojení
na silnici III. třídy.
- nákup 2 ks kontejnerů na drobné kovy, které budou umístěny u sběrného dvora a u prodejny
potravin COOP.
- opravu kalového čerpadla včetně příslušenství k čerpání odpadní vody z ČOV.
- cenovou nabídku na odběr elektřiny pro období 2021-2023.
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RO bere na vědomí:
- zápis Krajského úřadu Pk z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl o výstavbě chodníku od základní školy k čp. 52 při silnici.
- rozhodnutí MěÚ Polička o povolení uzavírky silnice III. třídy pro veškerý silniční provoz.
- protokol VZP o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
- upozornění spol. ČEZ Distribuce, a.s., k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy do 15. 11. 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.
- informace GŘ HZS ohledně výzvy k rekonstrukci požární zbrojnice - v rámci této výzvy
nebyla dotace poskytnuta, byly upřednostněny žádosti na nákup dopravních automobilů.

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Vážení spoluobčané!
Když jsme ohňostrojem 31. prosince 2019 ukončili uplynulý rok a zahájili nový s dvacítkou
na konci, nikdo z nás netušil, že bude poněkud zvláštní. Zastavilo se téměř vše, co nás každý
den obklopuje. V naší obci jsme také nemohli uskutečnit naplánované kulturní akce, ale pevně
věřím, že v příštím roce opět kultura ožije.
Mám ráda staré přísloví, které říká, že na všem zlém je vždy něco dobrého. Z mého
pohledu je dobré to, že to dobré je, že jsme si snad nikdy neužili tak přírody a rodiny, jako
v těchto složitých časech. Letošní rok byl pro nás velkou životní zkouškou, prověřeny byly
nejen naše vztahy a rodinné rozpočty, ale hlavně naše psychika.
Pokusme se vystoupit z covidové bubliny, užít si advent a nastávající Vánoce se vším, co
máme rádi: adventní věnce, pečení cukroví, výzdoba domácností, zpívání koled a v neposlední
řadě nákup dárků, hlavně pro děti. Vždyť jejich úsměvy a rozzářené oči u vánočního stromečku
jsou tou největší odměnou.
Milujte svůj život, je to jediný dar, který nedostanete dvakrát.
Největší dárek, který můžete někomu dát je Váš čas, protože když někomu věnujete svůj
čas, darujete mu kousek svého života, který nikdy nevrátíte.
Jménem zastupitelstva obce i jménem svým Vám všem přeji příjemné prožití
vánočních svátků, pusťte si koledy, rozkrojte jablíčko, a když tam najdete hvězdičku,
může to být symbol světýlka, který nás z každé šlamastyky vyvede.
V novém roce buďte všichni zdrávi a mějte se rádi.
Eva Chadimová, zastupitelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pátek 6. 11. - Kouzelné páteční vyučování 4. třídy
Žáci si měli ve čtvrtek nachystat doma kostýmy pohádkových bytostí, kouzelnickou hůlku a
zaříkadlo. Paní učitelka se proměnila ve vílu dle pohádky
Popelka, kterou nakreslil W. Disney, a zahájila výuku
zaříkadlem Bibbidi Bobbidi Boo, dále ukázkou pohádky na
YouTube – proměna dýně. Žáci pak po předvedení kostýmů a
svých zaříkadel ve slohové výchově tvořili vyprávění Popelky
podle obrázkové osnovy. V matematice řešili slovní úlohy
v pohádkovém duchu a při Vpč dostali za úkol nakreslit či
namalovat dýni nebo to, v co se, jako v pohádce, dýně
proměnila.
Podívejte se na obrázky dýní zde.
Mgr. Hana Klusoňová

ŽABÁK KVAK
Naše školní družina je pracovitá i v době covid-19 a přes službu MS Teams je
v permanentním spojení s našimi žáky.
Jednou z mnoha online aktivit byla
sportovní
soutěž
ve skákání přes švihadlo Žabák Kvak.
Děti svoje výkony natočily na mobilní
telefony, odeslaly k dalšímu zpracování
a výsledkem bylo společné video, které
je
umístěné
v
aktualitách
na webových stránkách školy. V něm se
dozvíte, kdo se stal vítězem této
atraktivní soutěže.
Lenka Kunčíková, Petra Vetešníková,
vychovatelky ŠD

Slavnost slabikáře
Dne 25. listopadu se v první třídě uskutečnila Slavnost slabikáře. S prvňáčky jsme se
přenesli do Čtenářského království a stali se z nás rytíři a princezny. Děti měli za úkol osvobodit
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zakletou princeznu. Díky znalosti písmen a slabik se všem podařilo úkoly splnit a osvobodit tak
princeznu. Za odměnu potom prvňáčci dostali první díl Slabikáře.
Mgr. Markéta Andrlová

Slavnost slabikáře

MIKULÁŠOVA DRUŽINA NAVŠTÍVILA ŠKOLU
S malým předstihem, již v úterý 1.12., navštívil svatý Mikuláš se svou družinou naši školu.
Jako každý rok se přišel podívat, jak se dětem daří, co nového se naučily a kde je potřeba ještě
trochu přidat.
Pro prvňáčky to byla návštěva ještě důležitější než pro ostatní třídy. Ti z nich, kteří už umí
správně držet tužku, jejich ruka je lehká a písmenka sedí hezky na řádku, dostali povolení psát
perem. Někteří z nich ještě musí trochu trénovat, ale za pár dní jistě i oni tužku odloží a vymění
ji za pero. A že to jsou žáčci šikovní dokázali tím, že společně zarecitovali krásnou čertovskou
básničku.
Mikuláš a anděl byli spokojení a každému dali malou odměnu. Jen čert byl smutný, protože
velký pytel, který měl nachystaný na hříšníky, zůstal letos prázdný.
Lenka Kunčíková, Petra Vetešníková, vychovatelky ŠD
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Mikuláš v základní škole

Nastal čas vánoční…
Nastal čas vánoční. Všichni příbuzní a známí si posílají přáníčka a přejí
si vše nejlepší, přejí si lásku, zdraví, štěstí.
Děti jsou od rána nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos přinese.
Dospělí trochu zmatkují a snaží se ještě vše dohnat. Kapr je ve vaně,
dárky zabalené, rodina pohromadě.
Všichni hledí k nebi a doufají, že alespoň ty letošní Vánoce budou opravdu bílé. Domov je
provoněný vanilkou a skořicí, vše je nazdobené a přichystané na ten nejkrásnější svátek
v roce.
Všude je najednou spousta lásky, radosti, citů a štědrosti. Kéž by se tak lidé k sobě chovali celý
rok, nejen o Vánocích!
Nastává večer, rodina se schází u štědrovečerního stolu a všichni jsou spokojení. Mají
za sebou shon, nákupy i úklid a teď už se jen těší na tu vánoční pohodu.
Všichni sledují oči těch nejmenších a srdce jim buší štěstím. Štěstím, protože dětská radost je
to nejkrásnější.
Přitom si nikdo neuvědomuje, že ten největší dar mají skoro všichni doma. Mají zdraví a lásku.
Každý z nás, kdo má tyto dva dárky, má nejvíc na světě.
Krásné svátky vánoční, v novém roce hodně zdraví a spoustu šťastných dní.
Za zaměstnance ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná Mgr. Jitka Kučerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Přicházejí nejkrásnější svátky v roce, které jsou příležitostí ke zklidnění, bilancování a ctění
rodinných hodnot. Abychom se zbytečně nestresovali a nevyřizovali vše ve spěchu, tak jsme si
to ve školce všechno hezky naplánovali a světe div se, zatím nám to vše vychází a covid je na
nás krátký.
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Většina akcí proběhla podle plánu. V měsíci listopadu nás navštívil
Mgr. R. Chajda a zapojil všechny děti do zážitkového programu Hravá
věda. Děti se opět dozvěděly spousty nových informací a řadu pokusů si
vyzkoušely. Velmi přínosný byl praktický seminář pro děti
zaměřený na 1. pomoc. Mgr. Krausová u nás nebyla poprvé a i tentokrát
děti zaujala svým výkladem a praktickými ukázkami s možností
vyzkoušet si na vlastní kůži zdravotnické úkony. Vše bylo přizpůsobeno
věku dětí a my sázeli na jistotu. Nechyběla ani kultura. Děti zhlédly dvě
pohádky. Jedna v provedení Divadla u dvou sluncí a druhou dětem
zahrálo Divadlo Jójo. A pak už přišla opravdová příprava na Mikuláše a
na Vánoce. Na začátku prosince děti pekly s kuchařkami v ZŠ perníčky, potom v MŠ zdobily,
mezi tím vyráběly dárky a přání pro rodiče a na koledu. Začalo se trénovat na malou besídku,
letos bohužel bez rodičů. I když je doba nejistá, děti budou koledovat po obci, ale s určitými
opatřeními. Chtějí potěšit přáníčky a symbolicky předat malinký dárek.
Sváteční čas je tady, a proto mi dovolte, abych Vám všem v této zvláštní covidové
atmosféře popřála pokojné svátky, blízkost vašich milých, zejména starší generace, které
v poslední době byla odepřena. Mějte se rádi a všem šťastné a veselé Vánoce.
Mgr. I. Rensová

Pečení perníčků

Hravá věda
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Mikuláš v mateřské škole

Vánoční koledování u pana starosty

OMEZENÍ SE TÝKÁ VŠECH, I HASIČŮ
Máme-li se ohlédnout za letošním rokem, byla činnost dobrovolných hasičů omezena
z nám všem známých důvodů. Přesto mi dovolte krátké ohlédnutí. Čtvrtého ledna jsme pořádali
ples. Sedmého února proběhly na Skalce okresní volby hasičů za účasti hejtmana kraje pana
Netolického, náměstka pana Línka, senátora pana Korteše a dalších. Celou akci jsme připravili
k velké spokojenosti všech přítomných. Další akce už však ukončila epidemie. Plánovali jsme
den s dětmi, výlet do Náchoda a ani soutěže nebyly povoleny. Jen po uvolnění jsme pořádali
velký koncert skupin AC/DC Revival, KISS Revival a KREYSON. Velkým zklamáním a ještě
větším prodělkem pro nás byla malá účast návštěvníků. Chuť a zájem zde něco pořádat tak
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hodně upadá. Ještě smutnější však pro nás bylo úmrtí nejstaršího člena sboru pana Oldřicha
Jiráně a naposledy v září pana Václava Rensy.
Co se týká výjezdů a zásahů, největším požárem byl rodinný dům v Lezníku v noci 9.
ledna. Vichřice a hlavně voda byly příčinou několika výjezdů ať zde v Lubné, Borové a jinde.
Zvláštní byl pak zásah u spadlých drátů vysokého napětí poslední červencový den u
Chadimových, kdy v mokrém porostu blikaly a svítily jako vánoční ozdoby. Dále pak jednotka
likvidovala spadlé stromy a čerpala vodu ze sklepů.
Přeji vám jménem hasičů hodně zdraví, spokojenosti a ať je ten příští rok k nám všem
přívětivější.
Za SDH Lubná jednatel Alois Kovář

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Tradiční Mikulášská besídka v kině se v letošním roce nemohla konat z důvodu nouzového
stavu, a proto jsme se rozhodli alespoň malým
dárkem obdarovat naše nejmenší. V sobotu
5. prosince jsme roznesli dětem do 15let
Mikulášské balíčky do jejich domovů.
Za zastupitelstvo obce Lubná Eva Chadimová

Mikulášská nadílka

VZPOMÍNKA NA RŮŽENKU…
Rok 2020 se chýlí ke konci. Pro
mnohé to byl rok dobrý, pro jiné méně
dobrý, ale pro všechny rok s omezením.
Nebylo tedy možné doprovodit Růženku
Stráníkovou na její poslední cestě. Ráda
bych jí věnovala na pár řádků vzpomínku.
Její životní příběh nám může být
inspirací. Projevovala velkou láskou
k Bohu, svým bližním a naše děti dlouhá
léta provázela výukou náboženství. Ráda
naslouchala přírodě, lesu i zahrádce, jež ji
dopřávala klid a pohlazení na duši.
S krásou, kterou vypěstovala na svém
záhonku, se s námi po dlouhá léta dělila a
Paní Růženka Stráníková s Josefem Chadimou a Aloisem Kovářem
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zdobila s ní kostel sv. Mikuláše v Sebranicích. Velkou část svého času také věnovala sběru
bylinek a hub.
Touto cestou Ti, Růženko, dáváme poslední sbohem. Děkujeme, že jsme mohli být
součástí Tvého života. Byla jsi pro nás vzácnou a inspirativní ženou.
Marie Košňarová
Vzpomeňme na naši nejstarší spolufarnici Růženu Stráníkovou, naši Růženku. Povoláním
byla učitelkou v mateřské škole a tím také měla vztah k dětem. Učila náboženství v mateřské
škole a také s dětmi nacvičovala různá přání a pásma básniček v kostele.
Pravidelně se zúčastňovala bohoslužeb, kde se často modlívala růženec a jako lektorka
zřetelným přednesem obohacovala liturgii slova. Byla vstřícná a pozorná k druhým a zajímala
se o dění ve farnosti. Ráda přijímala návštěvy a co u ní bylo zajímavé: měla pěkná kachlová
kamna, která vydávala příjemné teplo a pohodu. Vařívala výborný bylinkový čaj, který vždy
zahřál.
Budeš nám, Růženko, chybět, děkujeme za vše a Pán ti odplať vše dobré.
Alena Pohorská
Růženka nás jako děti učila náboženství ve školce. Ve svém kroužku nás vedla ke zpěvu a
recitování, s kterým jsme vystupovali při nejrůznějších událostech a obřadech. S úsměvem
vzpomínám, jak nás připravovala na reálné situace a možné komplikace během vystoupení,
abychom z nich dokázali vybruslit. Při nácviku se používala propiska namísto mikrofonu
.
Ten nám přikládala k ústům při našem slovu. Pro malé caparty to bylo, samozřejmě, velice
vtipné. Byly to hezké okamžiky.
Tomáš Zavoral, 31 let, Lubná
Růženka učila 3 z mých dětí náboženství ve školce, také vedla kroužek. Jedno z
nejhezčích a nejdojemnějších vystoupeních bylo to na pohřbu malého Venouška Kladivo
z Poříčí, který byl vrstevníkem mého syna.
Sama jsem si ji oblíbila pro její vřelé slovo a inteligenci. Ráda jsem se za ní s dětmi
zastavila na návštěvu.
Vzpomínky na přivítání bylinným čajem na kamnech připraveným v krásné seknici plné
úžasných ručně dělaných dekorací stále zahřejí.
Vlasta Zavoralová, 55 let, Lubná
Paní Stráníková měla široké salesiánské srdce, vešli se tam všichni, kdo prošli
Sebranicemi, kdo tam působil a působí; spolupracovnice bez slibu!
Ludmila Balášová
V Lubné jsem poměrně nová, přišla jsem do DPS a pomalu jsem se začala seznamovat s
lidmi ze zdejší farnosti. Při mé první návštěvě velké besedy na faře jsem byla nesvá, moc lidí
jsem neznala. Tu najednou za mnou přišla Růženka, chytla mě za ruku a do společnosti mě
hezky uvedla. Vedla mě jako maminka. Bylo to krásné gesto, které by málokdo udělal. Moc si jí
za to vážím.
Její energie a silná víra z ní vždy zářila. Strávily jsme spolu bezpočet jízd ranním
autobusem na bohoslužby do Sebranic.
Anna Kárská, 85 let, Lubná
Pro salesiány, kteří prošli Sebranicemi, nebo ze Sebranic přímo pocházejí, je paní Růženka
Stráníková nezapomenutelná. Snad se řídila heslem Dona Boska: Da mihi animas, cetera tolle,
11

(Dej mi duše ostatní si vezmi). Jak jinak by se dalo vysvětlit, že pro každého, ale zvláště pro
děti měla pochopení, s láskou posloužila i těm nejmenším, uměla poradit bezradným, modlila
se za mnoho lidí a měla otevřené srdce i svůj dům pro mnohé.
Je zřejmé, že jí záleželo nejen na tom, aby všichni byli šťastni, ale aby také našli cestu k
Bohu.
Růženko, za všechno Vám ze srdce děkujeme.
Vděční salesiáni

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Marie Pavlišová

81 let

Václav Bulva
Marie Chadimová
Anna Flachová

90 let

Anna Krejčová

89 let

Marie Jánová

80 let

Josef Neumeister
Božena Kadidlová

87 let

Jan Andrle
75 let

Jiřina Pohorská

Jan Šplíchal
Květuše Kadlecová

70 let

Vlastimil Pohorský
Václav Machek
Emilie Klusoňová

Věra Hrůzková
Marie Břeňová
Zdeňka Švecová

65 let

Zdeněk Kyselý

83 let

Marta Tmejová

60 let

Hana Jiráňová
Jaroslava Tocháčková

81 let

Josef Sýkora
Marie Pavlišová

50 let

Jan Klusoň

85 let
84 let

V říjnu se narodili: Nela Klusoňová, Matyáš Cenek a Sebastian Kopecký, v listopadu se
narodil Timotej Zavoral. Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to
nejlepší!
V říjnu nás opustila paní Dana Hajská, v listopadu pan Miroslav Kopecký,
paní Růžena Stráníková, pan Jan Bulva, pan Zdeněk Vandas a paní Božena Bubnová.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ

Po roce přišly Vánoce!
Hezké a spokojené prožití
svátků vánočních,
hodně zdraví a jen to dobré v roce 2021
přejí Lubenští zahrádkáři
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Fotografie z fotosoutěže na téma KRÁSA STROMŮ
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VZPOMÍNKA NA MIRKA KOPECKÉHO
Sbohem mé lubenské kopce, louky a lesy, které jsem měl tak rád.
Byl jsem povolán na cestu, ze které není návratu, vracím klíč od domova…

Smrt je součástí života a týká se každého z nás, byť tuto skutečnost odmítáme přijmout.
Srdce a duše blízkých, přátel a kamarádů zaplavila po tvém skonu bolest, zármutek, prázdnota
a slzy. Nejdéle nežil člověk, který měl nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil. A Ty
jsi byl, Mirku ten, který dovedl vidět krásu v místech a věcech všedních, kde jiní nevidí nic.
Odpočívej v pokoji.
Kamarád Lojza s rodinou

KDU-ČSL LUBNÁ

Vážení spoluobčané,
přichází doba adventní a opět se nacházíme na prahu nového roku. Ten letošní nám
přinesl mnohé nejistoty a strasti, o to více bude důležitější nezapomínat na dobré mezilidské
vztahy, vzájemnou vstřícnost i pokoru. Přejeme Vám, naši milí spoluobčané, radostné prožití
vánočních svátků se svými nejbližšími v rodinné pohodě a klidu. Ať je Váš nový rok šťastný
a naplněný vším dobrým, pevným zdravím, láskou a Božím požehnáním. Nechť je o kousek
lepší, než byl ten letošní.
KDU-ČSL
14

LUBENSKÉ ŽENY
Milí spoluobčané!
Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a
zdraví. Hezké prožití večera splněných přání, vánočních svátků a
vše nejlepší v novém roce.
Eva Chadimová, Lubenské ženy

NÁRODOPISNÉ OBLASTI - ČESKÉ HORÁCKO
Dokončení z minulého čísla Lubenských novin.
Dalším významným místem Českého Horácka je Golčův Jeníkov, který je historicky poprvé
zmiňován v roce 1150. Ve 14. století byl v majetku pánů z Říčan a od roku 1913 je městem.
Hlavní památkou města je děkanský kostel sv. Františka Serafinského, vzniklý přestavbou
loretánské kaple, založené Martinem Maxmiliánem z Goltze. Vedle je jezuitská kolej, později
přeměněná na děkanství. Na fasádě najdeme pamětní desky významného jezuitského kněze a
básníka Bedřicha Bridela. Na náměstí si prohlédneme radnici z roku 1818, na protilehlé straně
barokní starou poštu, dříve přepřahací stanici na silnici z Prahy do Brna a Vídně. V původně
klasicistním hotelu Slunce před bitvou u Kolína nocoval maršál Daun. Poté se podíváme na dva
pozdně barokní zámky. Starý, původně Goltzova tvrz, nyní galerie, a Nový zámek. Z židovské
čtvrti zbyla synagoga, dnes depozitář Židovského muzea a židovský hřbitov s náhrobky.
Křesťanský hřbitov se rozkládá kolem kostela sv. Markéty. Ve městě se narodila fenomenální
atletka Jarmila Kratochvílová (1951), dále knihovník a literát Jan Thon a biolog Karel Thon.
Další sídlo, kam zavítáme, jsou Habry. První písemná zmínka o místě U Habru se vztahuje
k bitvě u Malína roku 1101, kolem roku 1207 jsou Habry připomínány jako celní místo
pohraničního hvozdu, kterým procházela Haberská cesta. V Habrech je barokní zámek, barokní
a empírové domy z 18. a počátku 19. století a pozdně barokní radnice. Také se podíváme na
románský kostel Nanebevzetí Panny Marie, před kterým je socha sv. Floriána, a v blízkosti
hřbitovní kaple rodiny Pottingů z konce 18. století.
Habry jsou rodištěm dvou významných osobností, Ing. Josefa Reitera, stavitele Palackého
mostu v Praze – podílel se i na stavbě lanové dráhy na Petřín a byl i novinářem. A zakladatele
Lidových novin, dr. Adolfa Stránského.
Rovněž si prohlédneme Chotěboř, město bylo založeno na odbočce z Liběcké stezky. První
zpráva pochází z roku 1265 v souvislosti s těžbou stříbra. Zámek má arkádové nádvoří na
pilířích, v interiéru je pozoruhodný sál s krásným dřevěným stropem. Velmi hodnotná je kaple
Nejsvětější Trojice s freskami a malebnou štukovou výzdobou. V zámku sídlí městské muzeum
s pamětní síní malíře Jindřicha Průchy a spisovatele Ignáta Hermanna. Okolo zámku je pěkný
anglický park. Kostel sv. Jakuba, původně románský, byl přestavěn novogoticky Františkem
Schmoranzem. První mariánský sloup je v ulici Trčků z Lípy, druhý na náměstí. Renesanční
radnice byla upravena barokně. Ve východní části města najdeme zajímavou kapli sv. Anny a
za ní vyhlídková skaliska Koukalky.
A na závěr pouti po Českém Horácku to nejlepší. Tím je návštěva skanzenu na Veselém
Kopci u Hlinska, který patří k nejvýznamnějším v České republice. Jsou zde soustředěny
naprosto výjimečné a jedinečné unikáty vytvořené předchozími pokoleními, mají nevyčíslitelnou
historickou hodnotu. Například si tu prohlédneme usedlost z Hlinecka (18. stol.) skládající se z
chalupy, špýchárku, ovčína, výměnku, chlívku a stodoly; usedlost z Lezníku představující
uzavřený dvůr, obklopený ze všech stran hospodářskými stavbami; dodnes obývané obydlí U
Pilných (čp. 4), je to roubené stavení půllaníka z počátku 17. stol.; sušku ovoce ze Stříteže u
Skutče z 19. stol.; sušku lnu – pazdernu – z Pasek z konce 18. stol. Trojdílnou roubenou
hájenku z konce 18. stol.; chalupu bezzemka z Kameniček, návesní zvoničku, loutkářskou
maringotku věhlasného loutkoherce Matěje Kopeckého, včelín, holubník na kůlu a mnoho
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dalších pamětihodností. Z technických památek budeme obdivovat vodní pilu, vodní mlýn a
olejnu nebo sekernickou dílnu.
Takovou dobrou duší skanzenu na Veselém Kopci a starobylé čtvrti Betlém v Hlinsku je
vedoucí, paní Ilona Vojancová, která se o
rozvoj těchto míst pečlivě stará velmi mnoho
let. Než jsem psal o masopustních maskách
ze Studnice, Vortové Hamrů a Blata, které
máme zapsány na listině nehmotného dědictví
UNESCO, tak jsem s Ilonou Vojancovou
hodinu mluvil. Při rozhovoru postupovala se
zaujetím a velkou precizností. V příštím čísle
Lubenských
novin
zahájíme
návštěvu
národopisné oblasti Horácko, jejíž metropolí je
Jihlava.
Josef Trojtler
Golčův Jenikov - radnice

Zámek v Chotěboři

Veselý kopec - usedlost z Lezníku

TJ SOKOL LUBNÁ
Milí spoluobčané!
Přejeme Vám mnoho kouzelných okamžiků a sváteční pohody s nejbližšími, ať jsou
Vánoce časem splněných přání a každý den v novém roce máte radosti na rozdávání a také
hodně zdraví!
Lukáš Chadima, TJ Sokol Lubná

Zubní pohotovost 2020-2021 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
24.12.2020 MUDr., MBA
25.12.2020
MDDr.
26.-27.12.2020
MUDr.
28.12.2020
MUDr.
29.12.2020
MUDr.
30.12.2020
MDDr.
31.12.2020
MUDr.
01.01.2021
MUDr.
2.-3.1.2021
MDDr.
9.-10.1.2021
MUDr.
16.-17.1.2021
MDDr.

Feltlová
Kašpar
Kašparová
Sýkorová
Kőssler
Kotlárová
Králová
Krpčiar
Janoušková
Kučerová
Martinec

Eva
Miroslav
Leona
Pavla
Pavel
Michaela Sarah
Zdena
Patrik
Karolína
Marta
Vojtěch
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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

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

Vážení a milí přátelé charitního díla,
srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové
sbírky a děkujeme, že jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře
je obdarovávali. Děkujeme za to, že jste nechávali do svého domova vstoupit radostnou zvěst,
kterou Vám přinášeli. I tentokrát Česko čeká na krále. Tři králové pro Vás budou mít i tentokrát
vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře a naději. Zároveň ale současná opatření v naší
společnosti nastavila vše jinak. Tříkrálová koleda ale zazní a my se připravujeme na setkání
s Vámi, ať už bude více či méně osobní nebo více či méně tzv. on-line. Zásadní zpráva
směrem od Charity k Vám, našim štědrým a věrným dárcům i koledníkům, je ale každopádně
tato: Myslíme na Vás, Tříkrálové sbírky a jejího lidského, sbližujícího poslání se nevzdáváme.
Aktuální Tříkrálové zprávy naleznete již v průběhu prosince na www.policka.charita.cz, také
na www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným
povzbuzením i velkým závazkem.

Tříkrálová sbírka proběhne v širším časovém rozmezí, a to od 1. do 24.
ledna 2021. Bude možné darovat on-line a připravujeme pro Vás také
možnost přímého osobního darování na vybraných místech ve Vaší obci
– prodejna potravin Kouba-Veselá, prodejna potravin COOP, kancelář
obecního úřadu a ordinace MUDr. Zahnášové.
Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala
finanční částka 886 177 Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Z
výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:
- finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,
- posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,
- poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci,
- zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii
Z nové sbírky (2021) chceme:
- v roce 2021 posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro
poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela (o tyto obce: Banín, Bělá nad
Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín,
Vítějeves); částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí
hospicové péče,
- částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře
v souvislosti s reformou psychiatrické péče,
- posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
- pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii,
- vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů
apod.
Oblastní Charita Polička
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Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2021
pátek: 1. 1., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4.
Svoz odpadu bude i nadále plynule navazovat, to znamená,
že se změní svoz z lichého týdne na sudý.

Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků
Středa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

23. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

Nové Hrady
Sebranice
Nové Hrady
Sebranice

DOVOLENÁ
8.00 - 10.00
Lubná
8.00 - 10.00
Nové Hrady
8.00 - 10.00
Lubná
8.00 - 10.00
Nové Hrady

11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00

Telefonní čísla – Nové Hrady – 607 544 773, Lubná – Sebranice – 607 544 776.

V minulosti se vánoční trendy často měnily. Co bylo moderní před rokem, ten příští již
zaostávalo. Tu byla hitem barva fialová, jindy zase modrá. Letošní Vánoce výrazně ovlivní něco
docela jiného. Zcela určitě to bude PES. Ne, nebojte, nepatřím k těm militantním majitelům
čtyřnohých domácích mazlíčků. Onen PES je souhrnem opatření proti tomu za normálních
okolností neviditelnému prevítovi, jenž tu už chvíli mezi námi poletuje. Samozřejmě se vedou
debaty o tom, jak moc tenhle virus ovlivní letošní Vánoce, zda budou stejné jako jindy, či zcela
odlišné. Jistě mnohé z nás již ta někdy chaotická vládní opatření otravují jako Bečvu, ale
věřme, že jsou svým způsobem nezbytná. Myslím však, že máme jedinečnou příležitost víc než
kdy jindy prožít svátky tak nějak duchovněji, více spjaty s rodinou, tradicemi a ne jenom
s nákupní horečkou a shonem. Přeji vám všem, abyste prožili klidné Vánoce a v roce příštím
mnoho pozitivního. A tím určitě nemyslím test na kovid.
Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář
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