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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. 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. 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie na titulní straně – Jaroslav Horák  
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   OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 19. 11. 2020 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 10. 2020. 
- pohledávky po splatnosti a pověřuje místostarostu A. Kováře k jednání s dlužníky. 
- zapojení základní školy do projektu potravinové a materiální pomoci. 
- podání žádosti MěÚ Litomyšl o povolení k vypouštění odpadních vod do vod pro ČOV Lubná 

od 1. 1. 2021. 
- schvaluje zrušení plánovaných akcí z důvodu prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020 

- 25.11. - Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem v kině - děti obdrží mikulášskou 
nadílku domů začátkem prosince – 121 dětí, 28.11. - Rozsvícení vánočního stromu před OÚ, 
koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy v kině a 12.12. - Vánoční výstava na Skalce. 

- cenovou nabídku na nákup velkoobjemového kontejneru od spol. CHARVÁT CTS, a.s. 
- přidělení čísla popisného 389 pro novostavbu rodinného domu na pozemku st. 699. 
- výměnu svítidel v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení - I. etapa - na základě nabídky 

spol. VAY energo, s.r.o, Sebranice. 
- příspěvek na svoz kontejnerů pro spol. DIMATEX CS, s.r.o., Stráž nad Nisou. 
- projektovou dokumentaci pro připojení odběrného místa na pozemku p. č. 977/1. 
- provedení desinfekce vnitřních prostor proti koronaviru v obecních budovách (obecní úřad, 

zdravotní středisko, výdejna léků, pošta, dům s pečovatelskou službou a jídelna ZOD) 
pomocí mobilní jednotky DryFog od obce Příluka. 

- nabídku Z. Oplíštila na vypracování inventarizace stromů v majetku obce Lubná. 
- projektovou dokumentaci k zástavbě rodinných domů „Na Zrnětín“ včetně regulačního plánu. 
- podání žádosti o dotaci na úpravu prostranství u Košňarových prostřednictvím Mikroregionu 

Desinka. 
RO bere na vědomí:  
- provedení pravidelné inventarizace k 31. 12. 2020. 
- rozhodnutí Krajského úřadu Pk o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity. 
- výroční zprávu Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřské školy Lubná. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 14. 12. 2020 
RO schvaluje: 
- dodatek ke smlouvě o dílo se spol. VAY energo, s.r.o., Sebranice. 
- dodatek ke smlouvě o dílo se spol. Atelier KK architekti, s.r.o., Trstěnice. 
- dodatek ke smlouvě o dílo se spol. BETA-PROJEKT, s.r.o., Svitavy. 
- dodatek ke smlouvě o dílo se spol. DS DELTA, s.r.o., Lubná. 
- rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled základní školy. 
- dodatek ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 

se spol. Technické služby Hlinsko, s.r.o. 
- smlouvu o dílo na zajištění výpomoci při zimní údržbě se ZOD Lubná. 
- smlouvu o zániku věcného břemene na pozemku p.č. 2073/45. 
- dohodu o provedení práce na poradenskou a konzultační činnost při provozování obecní 

kanalizace a ČOV. 
- přidělení čísla popisného 386 pro novostavbu rodinného domu na pozemku st. 701. 
- protokol o zkoušce vody – sociální zařízení OÚ Lubná ze dne 30. 11. 2020. 
- zrušení společné oslavy Silvestra dne 31. 12. 2020 před OÚ včetně ohňostroje z důvodu 

epidemiologických nařízení. 
- smlouvu se spol. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem o podmínkách napojení, o spolupráci a 

součinnosti při realizaci plynárenského zařízení pro lokalitu „Na Zrnětín“. 
- zapojení obce Lubná do evidenčního systému odpadových nádob Technických služeb 

Hlinsko od března 2021. 
- změnu rozpisu v příjmových a výdajových položkách rozpočtu. 
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RO bere na vědomí:  
-  návrh Svazku obcí Vodovody Poličsko o propojení vodovodu Zrnětín-Lubná za účelem 

posílení zásobování vodou v Lubné. 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 16. 12. 2020 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období. 
- plnění rozpočtu obce k 30. 11. a rozpočtové opatření v příjmových a výdajových položkách. 
- darovací smlouvu pro manžele Bouškovi. 
- poskytnutí příspěvku Svazku obcí AZASS Polička za poskytované sociální služby v obci.  
- rozpočtové provizorium na rok 2021. 
- plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020. 
- poplatek za popelnice ve výši 600 Kč, cenu vodného ve výši 38 Kč/m3 a cenu stočného 55 

Kč/m3 na rok 2021, ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
- projektovou dokumentaci a regulační plán pro stavební lokalitu Lubná „Na Zrnětín“.  
ZO bere na vědomí:  
- kontrolu usnesení z minulého zasedání. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 26. 1. 2021 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 12. 2020. 
- smlouvu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., o připojení stavební lokality „Na Zrnětín“. 
- dodatek o prodloužení smlouvy na pronájem pohostinství Skalka. 
- prominutí nájemného z důvodu uzavření provozoven.   
- cenovou kalkulaci obědů pro školní jídelny pro cizí strávníky – 68 Kč. 
- umístění včelstev na lesním pozemku p.č. 712/1. 
- cenovou nabídku na kácení napadených stromů kůrovcem na lesním pozemku p.č. 2179/1. 
- schvaluje přidělení čísla popisného 384 pro novostavbu rodinného domu na p.st. 703. 
- projektovou dokumentaci ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1792/2. 
- realizaci demolice domu čp. 131 ve vlastnictví obce. 
- projektovou dokumentaci pro uložení kabelu NN na pozemku p.č. 2073/61. 
RO bere na vědomí:  
- závěrečnou monitorovací zprávu pro SFŽP ČR k zateplení budovy OÚ. 
- informace Města Litomyšl o projektu MAS III, který bude zaměřen na realizaci aktivit 

vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v členských 
obcích. 

- protokol o zkoušce vody - sociální zařízení OÚ Lubná ze dne 13. 1. 2021. 
 

             SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
 
 
 
 

Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 
1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky 

umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem 
světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky 
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování aktivit 
výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život 
každého z nás. Poskytují obrázek o ekonomické činnosti obyvatel a ve 
spojení s údaji o vzdělání, bydlení či složení domácností umožňují 
analyzovat například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří 

ztratili práci před důchodem, pracujících seniorů či lidí bez příjmu. Data jsou podkladem pro 
analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních lokalitách. Pomáhají při tvorbě nových pracovních 
míst, nabídky služeb nebo programů podpory sociálně slabších. 
 Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt. 
Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný 
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okamžik (půlnoc z 26. 3. na 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. například se vrátili  
z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. 
 Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, 
jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu.  
 Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář 
bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 
9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací 
formulář, který získáte na kontaktních místech. Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na 
vybraných pobočkách České pošty (např. Litomyšl, Polička) a všech krajských správách 
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. 
 Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. 
Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy 
zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech 
osobách, jež tam společně žijí. Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, 
na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob 
vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok 
před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště 
nebo školy. Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem 
rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, 
potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou 
a data narození. Neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav. Bezpečnost 
dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. 
 Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na 
základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle 
zákona uložit pokutu. Více informací najdete na www.scitani.cz. 

Český statistický úřad 
 

22. BŘEZEN – SVĚTOVÝ DEN VODY  
 
Voda je zdrojem života a přestože my k ní máme přístup prakticky bez omezení, lidé  

v jiných částech světa bojují den co 
den o každou kapku. Vzhledem ke 
skutečnosti, že bez pravidelné 
hydratace těla člověk dlouho 
nepřežije, lze říci, že jde o neustálý boj 
o přežití. Aby se věnovala tomuto 
problému dostatečná pozornost, OSN 
zřídilo Světový den vody, který si 
připomínáme vždy 22. března. 
 Každý z nás, vědomě nebo ne, 
přispívá ke snižování zdrojů pitné 
vody. Společnými silami však můžeme 
pomoci zlepšit celkovou 
situaci. Chraňme životní 
prostředí uskutečňováním  

ekologických opatření v našem každodenním životě. Světový den vody je vynikající příležitostí 
uvědomit si důležitost vody v našich životech a velkou hrozbu, kterou s sebou přináší vyčerpání 
jejích zdrojů. 
 Jak už z našeho Zpravodaje víte, v letních měsících zažívají „období sucha“ i občané 
Lubné, kteří mají domy ve vyšších polohách. Buďme proto ohleduplní a neplýtvejme vodou. 
Voda je nutností, ale samozřejmostí.                                                       Čerpáno z internetu, OÚ 
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POČET OBYVATEL V LUBNÉ 
 
 K 1. 1. 2020 měla obec Lubná 953 obyvatel a k 31. 12. 2020 - 952 obyvatel. V roce 2020 
se narodilo 9 občánků, zemřelo 16 občanů, bylo přihlášeno 21 občanů, odhlásilo se jich 15.  
 

V roce 2020 se narodili: 
 Saša Král, Emma Kriváková, Jáchym Kalvoda, Matyáš Kalánek, Kateřina Kovářová,  
Nela Klusoňová, Matyáš Cenek, Sebastian Kopecký a Timotej Zavoral. 
 

V roce 2020 zemřeli: 
 František Renza, Jan Jána, František Nádvorník, Emílie Kubešová, Zdislava Klusoňová, 
Ludmila Vomáčková, Václav Zavoral, Martin Flídr, Václav Rensa, Dana Hajská,  
Miroslav Kopecký, Růžena Stráníková, Jan Bulva, Zdeněk Vandas, Marie Pavlišová a  
Božena Bubnová.                                                                                                                      OÚ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Karneval ve školní družině 

 První únorový týden se ve 
školní družině nesl ve znamení 
karnevalu. Předcházela mu 
výroba speciálních 
obličejových masek, které jsme 
si pracovně nazvali 
,,rouškošky“ (rouška sešitá 
dohromady se škraboškou) a 
doladili k nim obleky. A protože 
už máme zkušenost s online 
přenosy ze družiny, celé akce 
se také účastnily děti, které 
zůstaly doma na distanční 
výuce. 
 Po úvodním představení 
jednotlivých masek, které 
probíhalo na předem 
nacvičenou anglickou písničku, 
se děti rozdělily do dvou 
družstev a poměřily své síly  
v několika soutěžích. Došlo i 
na pár společných tanečků a 
volnou zábavu. Vrcholem 
celého odpoledne byla tombola 
a volba tří nejhezčích masek. 
Porotu tvořily právě děti, které 
nás celou dobu z domu 
sledovaly. 
 I když je v současné době 
těžké vymýšlet pro děti vhodné 
aktivity, karneval byl dobrou 
volbou, jak děti pobavit a 
zpříjemnit jim den. 
 

 Petra Vetešníková, 
vychovatelka ŠD 
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Karneval ve školní družině 

 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 Naposledy jste o nás četly, když nás navštívili čerti. Ale nebojte, do pekla si nás neodnesli 
a tak zlobíme naše učitele i nadále. Od té doby se toho stalo tolik, že by se to ani snad sepsat 
nedalo. Zkusíme to krátce. V kuchyni základní školy jsme si upekly vánoční perníčky, které 
jsme týden na to u nás ve školce ozdobily. Nakonec jsme je snědly úúúplně všechny. To byla 
ale bašta!  

 
Pečení perníčků 

 
 Abychom před vánočními svátky udělaly radost a vykouzlily úsměvy na tvářích, navštívily 
jsme některá místa naší obce a svými ladnými hlásky zapěly několik koled. Vánoce do 
mateřinky přišly trochu dříve a my dostaly tolik nových dárků, že  máme obrovskou radost, když  
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Koleda u pana starosty a v domě s pečovatelskou službou 

 
Vánoce v mateřské škole 

 

 
Zimní radovánky v zahradě 

 
si jdeme s kamarády hrát. Ve velkém oddělení můžeme dokonce soutěžit v tancování na 
speciálních podložkách propojených k telce.  
 Po Vánocích se nám do školky moc nechtělo, musely jsme si zase zvykat. Naštěstí 
napadalo tolik sněhu, že jsme stavěly iglú, tunely ve sněhu, různá opevnění, hrady, ale hlavně 
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jsme pekáčovaly z kopečků dolů a do 
školky se zase těšily. To byla švanda, ty 
závody s našimi učiteli, jéje! Dokonce jsme 
si vyzkoušely vyrábět ledové ozdoby, které 
jsme věšely na stromy na naší zahradě.  
 A co se u nás děje teď? Téma 
„Masopust“ nás dostalo do jitrnicového 
opojení. Ochutnaly jsme jitrnici, vytvořily 
jsme si dokonce svou ze silonových 
ponožek, špejlí a vaty. Ale to hlavní přišlo, 
když jsme se uviděly v převlecích na 
karnevale. To jsme se vzájemně 
obdivovaly, kolik různých stvoření se může 
na jednom místě sejít. Celé dopoledne 

jsme tancovaly, smály se, soutěžily a měly radost, že jsme spolu…  
Martin Madejewský, DiS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karneval v mateřské škole 



 9

Poděkování 
 Dovolte mi touto cestou vrátit se do 
vánočního období, abych mohla poděkovat za 
finanční sponzorský dar firmě Velkoobchod 
Ovoce Zelenina Kouba – Veselá, s.r.o. Za 
darované finanční prostředky se pořídila 
obrazovka a dvě taneční podložky, které 
dětem slouží k pohybové aktivitě, radosti z 
pohybu a především k nácviku postřehu, 
pozornosti a pohybové koordinaci. Děkujeme! 

 

 

Koleda v obchodě Kouba-Veselá, s.r.o. 

 

Zápis do mateřské školy 
 Pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 12. 5. 2021 v době od 10.00 do 16.00 hodin  
v budově Mateřské školy Lubná. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce  
1. 9. 2021, ale i ty, které budete chtít umístit do zařízení v průběhu školního roku. Vzhledem k 
současné situaci budou požadavky k zápisu včas upřesněny (na www.zslubna.cz, plakátky po 
obci, vyhlášením v místním rozhlase). Informace také poskytneme na emailu 
mslubna@policka.cz nebo tel. 736 786 347. 

Mgr. I. Rensová 
 

  
                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

95 let Jaroslav Čermák 75 let Libuše Tmějová 
   Josef Havran 

92 let Marta Vomáčková  Zdeňka Kvasničková 
   Zdeňka Groulíková 

88 let Zdeňka Čermáková   
  70 let Marie Píchová 

87 let Bohumil Dřínovský  Petr Javůrek 
   Hana Vomáčková 

86 let Anna Kárská   
  65 let Ludmila Boštíková 

85 let Marie Renzová  Jaromír Jukl 
 Anna Kovářová  Milada Zerzánová 
    

84 let Marta Šteflová 60 let Milada Kovářová 
    

82 let Marie Chvojková 55 let Marie Boštíková 
 Vladimír Machek  Josef Sýkora 
   Jaromír Novotný 

81 let Jan Chadima   
  50 let Ladislav Kárský 

80 let Jan Čupr  Josef Klejch 
 Václav Kabrhel  Irena Bednářová 
   Radek Zavoral 
   Petra Lehocká 
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 V únoru se narodil Jan Klusoň, v březnu Adam Štefl. Rodičům blahopřejeme a novým 
občánkům přejeme do života jen to nejlepší! 
 

 
 V prosinci nás opustila paní Marie Pavlišová,  
v lednu pan Vlastimil Němec. V únoru jsme se naposledy rozloučili 
s panem Václavem Krupičkou.  
 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Upřímně děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým 

za projevenou soustrast při rozloučení s naším drahým zesnulým, 
panem Vlastimilem Němcem. 

Anna Němcová s rodinou 
 

 

 
 

  ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ - FOTOOKÉNKO 
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   DĚNÍ NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU „AKCE V LUBNÉ“ 
 
 Z důvodu všem známých není realizovatelné konat společenské akce, tudíž by ubýval i 
počet příspěvků na Facebooku a Instagramu. Aby stránky nezůstaly aktuální pouze po úřední 
stránce, tzn. zveřejňovaní upozornění, změn opatření, vyhlášek atd., rozhodli jsme se po dobu 
trvání radikálnějších protiepidemiologických opatření zveřejňovat články zabývající se historií 
Lubné, pověstmi nebo podávat tipy na procházky po katastru obce. Jelikož jsme si vědomi, že 
každý nemá založený profil na těchto sociálních sítích, pro názornou ukázku přikládáme dva 
příspěvky – první s tipem na procházku a druhý související se Skalkou. 

 

 
Okruh č. 1 
 Přinášíme Vám první 
inspiraci na vycházku po 
Lubné. Celý okruh měří 
4 kilometry. Dnes začneme 
u památné lípy (více informací 
níže) u Pálenice a vydáme se 
směrem k Širokému Dolu. Na 
začátku obytné zóny 
zahneme hned vpravo  
(u pana Havrana) a projdeme 
až na louku. Odtud 
pokračujeme kolem bývalého 
teletníku údolím směrem k 
Širokému Dolu. Všimněte si 
zde pozoruhodné staré vrby. 
Od vrby vyrazíme k lesu  
– buď ho podejdeme, nebo si 
najdeme cestičku v lese. 

 
Vyznačený okruh č. 1 
 
 Víte, kde se nachází lokalita zvaná „U CIKÁNA“? Právě v tomto lese. Najdete ji?  
 Na konci lesa se vyhněte včelím úlům u pole. Dále pokračujeme k soše Nejsvětější Trojice 
z roku 1889. Za hezkého počasí je odtud nádherný výhled na česká pohoří. Od Trojice se 
vydáme k „SALAŠI“ (pro neználky místopisu – pokračujeme nahoru k lesu a pak sejdeme 
strmější kopec dolů). Zde se napojíme na žlutě značenou turistickou trasu a vracíme se 
směrem do vsi (po sejití kopce tedy zahneme vpravo). Při procházení lesa se zaposlouchejte 
do přírodního orchestru – po levé straně jemně hučí potok, švitoří ptáci, … Na konci lesa 
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sejdeme na asfaltovou cestu. Zde máme dvě možnosti: buď půjdeme už celou cestu po silnici 
(točka, autobusové garáže, ...), nebo u nádrže zahneme doprava na lesní cestu a vyjdeme na 
„KLIKOVEC“. Potom sejdeme po louce dolů, v údolí zahneme doleva ke Šplíchalovým a po 
hlavní silnici dojdeme opět k lípě. 
Památná lípa 
 Mohutná lípa malolistá má rozložitou korunu o šířce 25 m, je vysoká 24 m a obvod kmene v 
prsní výšce dosahuje 570 cm. Její stáří se odhaduje na 350 - 400 let. Za památný strom byla 
vyhlášena v roce 1994. 

 
Památná lípa u Pálenice       Socha Nejsvětější Trojice 

 
Pohled z turistické stezky a z Klikovce 

 
Víte, co znamená pojem plogging? 
 Plogging je kombinace běhu a sbírání odpadků. Tato aktivita vznikla ve Švédsku. Kromě 
obyčejného běhu umožňuje i další pohyby, jako například dřepy, ohýbání se a různé 
protahování. Zároveň pomáhá vyčistit přírodu a veřejná prostranství od znečištění především 
plasty.  
 Malý tip: I když se nerozhodnete okruh zrovna běžet, vezměte si s sebou také nějaký pytlík 
a posbírejte po cestě předměty, které do přírody nepatří. Děkujeme, že děláte obec čistší a 
hezčí! 
 Chtěli bychom také připomenout, že ode dneška (1.3.) platí povinnost nošení alespoň 
chirurgických roušek v zastavených částech obce. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám 
v přírodě. Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné 
domácnosti.                                                                                                                  Martin Břeň 
 
Foto Jaroslav Horák  
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                                         NEJVYŠŠÍ BOD V LUBNÉ 
 

 Kdybychom si s někým domluvili sraz u Skalky, řekl bych, že valná část by dorazila k 
víceúčelovému zařízení. Kolik lidí by se sešlo u nejvyššího bodě v Lubné? Jistě už tušíte, čím 
se budeme zabývat dnes. Níže si Skalku blíže přiblížíme. 

 Kopec Skalka nalezneme na 
samém okraji Lubné, i když by si někdo 
mohl myslet, že Skalka patří už 
k Borové, popř. Svaté Kateřině, která jak 
již víme z minulého příspěvku, byla v 
minulosti součástí Lubné. Na vrcholku, v 
šeru původního bukového lesa, se 
skrývá drobný skalní útvar – Skalka 
(699 m. n. m.). K tomuto místu se 
vztahuje Pověst o Skalce. 
 
Skalka - foto Radek Vicherek 

 
 

 Před dávnými časy tu stával hrad ukrutného rytíře. Přepadal okolní vesnice, loupil, pálil a 
vraždil. Rytíř měl jen jedinou lásku, a to svoji dceru. Rytířova dcera si vyšla jednoho letního dne 
do blízkého lesa. Při trhání květin však spadla do studně a utonula. Rytíř, aby zahlušil bolest 
nad ztrátou milovaného dítěte, loupil a vraždil ještě více. Jednoho dne se rozpoutala veliká 
bouře a o přístřeší na hradě prosil poustevník. Nedostalo se mu vlídného přijetí, zbrojnoši ho 
zbili a za bránu vyhodili. V oslepujícím blesku bylo vidět poustevníka, jak hrozí hradu a říká 
tajemná slova. Bouře zesílila. Vše zmizelo ve tmě. Když ráno sluníčko vyšlo, hrad už na Skalce 
nestál. Jen několik skal, tvrdých jako srdce rytířovo, čnělo k obloze. Od těch dob jsou v lese 
Královci na lesních mokřinách vidět světýlky. Je to duch zlého rytíře a jeho zločinných druhů, 
čekajících na dobré slovo, aby je z muk vysvobodilo. 
 Za krásného slunečného počasí se z tohoto místa otevírá jeden z nejhezčích pohledů. 
Stačí se na chvíli zastavit, zapomenout na každodenní shon a spěch a v klidu tu krásu 
vstřebávat. A když budete zvláště vnímaví, třeba zaslechnete v šumění větru i úryvek z melodií 
Bohuslava Martinů, nebo útržky textu Miloslava Bureše. 
   „Z těch dědů a bab, co přede mnou vodám cestu písní otvírali, 
   co zde studny roubili a pevné plátno tkali, 
   z těch jsem a vracím se k nim znova. 
   Co na tom, že jejich dny jsou dávno pryč, 
   z ruky do ruky si stále podáváme těžký klíč – 
   klíč od domova.“ 
 Trasa od točky ke Skalce po silnici měří 5,2 km. 
 Zdroj: Pověsti z Kraje Smetany a Martinů (2020) – lze zakoupit na OÚ, borova.cz. 

Martin Břeň 
 

VELIKONOCE 
 
 

 Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale také obdobím lidových tradic 
spojených s vítáním jara. Jsou pohyblivým svátkem, letos vychází Velikonoční neděle  
na 4. dubna, Velký pátek tedy na 2. dubna a Velikonoční pondělí na 5. dubna. 
Velikonoční symboly a tradice 
 S Velikonocemi máme už od dětství spojenou řadu zvyků a symbolů. Některé jsme opustili, 
k jiným se rádi vracíme a učíme je i naše děti či vnoučata. Patří mezi ně beránek, jenž  
v židovské tradici představuje Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanské tradici je Beránek 
boží přímo jedním ze symbolů Ježíše Krista, protože se Ježíš obětoval za spásu lidstva. Určitě i 
vy pečete na Velikonoce sladkého beránka, který váš domov provoní i ozdobí. Dalším 
symbolem Velikonoc, ale i celého křesťanství, je kříž. Ježíš byl ukřižován, což bylo tehdy 
chápáno jako potupná smrt pro nejtěžší zločince.  
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  K Velikonocím neodmyslitelně patří také 
vajíčka. Jsou symbolem nového života i paralelou 
k probouzející se přírodě. Barvení vajec se stalo 
nedílnou součástí těchto svátků stejně jako 
vaječná pomazánka. Jaké barvy a dekorace letos 
zvolíte vy? 
 V některých krajích je zvykem řehtání, kdy  
od čtvrtka do soboty chodí kluci po vsi a řehtají 
speciálními řehtačkami. Nahrazují tak zvony, které 
odletěly do Říma. V Lubné takovou tradici 

nemáme, ale možná letos, kdy Velikonoce budou opět trochu jiné, se najde skupinka kluků, 
kteří vymění mobily za řehtačky… 
 V celém Česku je známou tradicí i hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži 
a chlapci chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky ručně upletenou pomlázkou 
z vrbového proutí ozdobenou barevnými stužkami. Při hodování recitují koledy a za odměnu  
od žen dostanou obarvená vajíčka. Stále oblíbenější jsou také sladkosti nebo sklenička 
alkoholu. Proč vlastně bývají ženy šlehány pomlázkou? Podle tradice to má ženám přinést 
zdraví, krásu a plodnost pro další rok.  

S použitím www.wikipedie a novinky.cz připravila Eva Šímová 
 

         VYZDOBME SI VESNICI NA VELIKONOCE! 
 
 

Milí rodiče, milé děti, Lubeňáci! 
 Koronavirová doba bere mnoha lidem hodně sil a dobrou náladu. Pojďme si společně, i 
přes nepříznivou situaci, užít jaro a s ním spojené Velikonoce. Stejně tak jako se spojují 
Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s životem, který se nám po dlouhém zimním spánku 
ukazuje v novém hávu svými pestrými barvami, vůněmi, slunečnými paprsky a zpěvem ptáků. 

 
Velikonoční inspirace 

 
 Ukažme, co se v nás skrývá, probuďme v sobě a v našich dětech tvořivého ducha a 
vyzdobme si okna, zahrádky, stromy, dveře či jiné prostory našich domovů. Různé podoby 
zajíců,  věnečků,  slepiček,  beránků,  stromů s vajíčky  a  snad i  proutěné koště u dveří se dají  
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nazdobit. Fantazii se meze nekladou! Nemusíte ani utrácet peníze, dekorace vytvoříte z mnoha 
věcí, které máte doma, a taky Vám třeba cvrnknou do nosu při procházkách jarní přírodou. 
Nebudeme mezi sebou soutěžit, výzdoby si vyfotografujte, a pokud budete chtít, zašlete na 
email - obec@lubna.cz, fotografie zveřejníme na webových stránkách obce – www.lubna.cz. 
 Při procházkách vesnicí se určitě všichni rádi pokocháme a načerpáme ducha jarních 
svátků. 

Hodně dnů plných sluníčka, 
radosti, úsměvů, štěstíčka i zdravíčka. 

Zahradu plnou sluníčka, 
do košíčku malovaná vajíčka. 

Ze srdce Vám přejeme krásné Velikonoce! 
Za zastupitele Eva Chadimová 

 
 

       LIDOVÉ PRANOSTIKY 
 

BŘEZEN 
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát. 

Březnové slunce od nohou studí. 
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. 

Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci. 
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává. 

Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí. 
Hřmí-li v březnu, sněží v máji. 

Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat. 
 

DUBEN 
Duben je napůl březen a napůl květen. 

V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde. 
 

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj. 
Co duben našetří, to květen spálí. 

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný. 

Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu. 
 
     

       O ZBLOUDILÝCH KAČENKÁCH 
 
  V malé chalupě žil tatínek, maminka a jejich dcerka. Rodiče 
pracovali na poli a v lese, dcerka se starala o domácí zvířata. 
Pásla i kačenky. Vodila je k vodě, nechala je čvachtat a pást na 
okolní trávě. Jednou, ale usnula. Když se probudila, kačeny 
nikde. Zoufale volala a hledala. Tatínek se na ni hodně zlobil. 
Dcerka hledala i další dny, ale marně. Jednoho dne zastavil u 
chalupy povoz. Jen se dívenka podívala na vůz, poznala své 
kačenky. Pán z vozu křičel na celé kolo: „Nevíš holka, čí to jsou 
kačeny? Nacpaly se mým obilím!“  
 Nakonec vše dobře dopadlo. Pán dostal zpět sežrané obilí a 
kačeny se vrátily domů. Pán je prý objevil v Sebranicích na poli 

poblíž pramene a vedle potoka. Pár dní mu trvalo, než objel celou svou ves a dojel i do Lubné. 
A jak se kačenky dostaly až do Sebranic? Je to dodnes záhada a povídá se, že kachny propluly 
celý kopec nějakou škvírou, která podzemím vede od mostu v Lubné až ke kapli do Sebranic. 

Čerpáno z publikace Pověsti z Kraje Smetany a Martinů, kterou můžete zakoupit na OÚ 
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           NÁRODOPISNÉ OBLASTI - HORÁCKO 
 

 Metropolí Českomoravské vrchoviny, národopisné oblasti Horácko a kraje Vysočina je 
Jihlava. Horácko leží v okolí Jihlavy do vzdálenosti 12 až 20 kilometrů. Pouť Horáckem 
začneme v Jihlavě, která patří k nejstarším a nejlépe dochovaným městům v České republice. 
Byla založena na moravsko – české hranici, kterou tehdy tvořila řeka Jihlava. Na levém 
(českém) břehu vznikla na Jánském vršku při brodu na Haberské cestě trhová ves s havířským 
kostelem sv. Jana Křtitele. V době, kdy byly objeveny stříbrné rudy, založil Václav I. na 
moravské straně hornické město Jihlavu a v roce 1249 mu udělil horní právo. Město rychle 
bohatlo a vzkvétalo. Rozvoj zastavily až husitské války, ze kterých se Jihlava dlouho 
vzpamatovávala. Další tragédií pro město bylo období třicetileté války. K výraznějšímu 
hospodářskému rozkvětu došlo až v 18. století. Tentokrát to bylo v souvislosti se soukenictvím, 
kdy zde byly textilky vyrábějící sukno, které se dobře prodávalo. 
 Nyní půjdeme na prohlídku nejvýznamnějších kulturních a přírodních památek Jihlavy. 
Centrem historického jádra města je Masarykovo náměstí, dříve označované jako horní rynek, 
protože je dělila skupina středověkých domů. Rozlohou 110x340 metrů patří náměstí k 
největším v Evropě a původně gotické domy mají většinou renesanční podobu. Domy jsou 
doplněny arkýři, vysokými štíty s atikami, zdobenými portály a sgrafity. Zajímavé jsou domy, 
které vznikaly patrně pod vlivem holandských staveb a v nichž se nad gotickým mázhausem 
vytvořil zvláštní typ zaklenutých dvoran s arkádovým ochozem. Tyto místnosti byly určeny k 

vystavování zboží a nejlépe se dochovaly 
v cechovních domech č. 57 a 58 – dnes 
Muzeum Vysočiny. Na náměstí je také 
vstup do místy dvoupodlažního 
podzemního labyrintu chodeb, které byly 
raženy v průběhu několika staletí, jsou 
přístupné. Na Horním náměstí je 
mariánský sloup a dvě kašny, jednu zdobí 
socha Neptuna, což je mytologický bůh 
moře a vod. 
 

Jihlavské náměstí 

 
Smetanovy sady          Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 
 

 Už ve 13. století byly založeny tři církevní stavby. Městský kostel sv. Jakuba byl vysvěcen v 
roce 1257 a jeho dvě nestejně vysoké věže tvoří jednu z dominant Jihlavy. Minoritský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie (kolem roku 1250) je trojlodní bazilika, jejíž hlavní loď je sklenuta 
masivními cihlovými žebry. Dominikánský kostel sv. Kříže je síňové trojlodí, jehož stavba byla 
zahájena ve slohu cisterciácko – burgundském a dokončena ve 14. století ve stylu parléřovské 
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gotiky. V 16. století byl postaven kapucínský klášter, v němž je dnes Horácké divadlo. V horní 
části náměstí najdeme jezuitskou kolej s kostelem sv. Ignáce s velmi cenným barokním 
interiérem. 
 Památkou na hudebního skladatele Gustava Mahlera (1860-1911) je dům ve Znojemské 
ulici, kde jsou kromě vzpomínkové expozice i výstavní prostory. 
 Také se dochovala velká část dvojitého pásu hradeb s polokruhovými baštami a věžemi, 
ale z pěti bran zůstala jediná, Matky Boží. Rovněž zavítáme na menší jihlavská náměstí, patří k 
nim náměstí Svobody, Štefánikovo náměstí a Jakubské náměstí. Z přírodních krás nás přilákají 
krásné jihlavské sady. Navštívit můžeme sady Mládeže, Tyršovy sady, Smetanovy sady nebo 
Březinovy sady. 
 Po Horácku budeme putovat i v příštím čísle Lubenského zpravodaje. 

Josef Trojtler 
 

 
 
 

 
Zubní pohotovost  2021 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 

 

20. - 21. 3. MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 
27. - 28. 3. MDDr. Kašpar Miroslav Polička, Růžová 195     775 724 524 

2. 4. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
3. - 4. 4. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

5. 4. MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 
10. - 11. 4. MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. máje 606 733 152 435 
17. - 18. 4. MUDr., MBA Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
24. - 25. 4. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373     461 725 987 

1. -2. 5. MDDr. Kašpar Miroslav Polička, Růžová 195 775 724 524 
8. - 9. 5. MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

15. - 16. 5. Lékař stomatolog Kononenko Oleksandr Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
22. - 23. 5. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
29. - 30. 5. MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

5. - 6. 6. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
12. - 13. 6. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 
19. - 20. 6. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
26. - 27. 6. MDDr. Novák Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

3. - 4. 7. MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 
5. 7. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
6. 7. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2021 
pátek: 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7. 
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Vážený pane starosto, 
 zdravíme Vás z Oblastní charity v Poličce a přejeme pěkný den. 
Nacházíme se u konce letošní Tříkrálové sbírky a my bychom Vám tímto 
rádi poděkovali za propojení a spolupráci, které se díky Vaší vstřícnosti 
mohly směrem k Oblastní charitě Polička uskutečnit. Děkujeme, že 
tříkrálové pokladničky mohly být umístěny ve Vaší obci a být tak nablízku 
dárcům, pro které forma online darování nebyla možná či přívětivá. Velice si 
toho vážíme a rádi bychom vzájemnou blízkost podpořili i pro časy příští, i 
když pevně věříme, že okolnosti pro další ročníky Tříkrálové sbírky budou 
vlídné a koledování bude možné tak, jak jsme v dlouholeté tradici zvyklí. 
     Pane starosto, prosím, tlumočte ve Vaší obci naše velké poděkování 
všem dárcům. Podpora letos byla – s ohledem na všechny nepříznivé 
okolnosti tohoto času – úctyhodná a my si toho velice vážíme. Výtěžek 
tohoto sbírkového ročníku je v našem regionu cílen na hlavní záměr, kterým 
je posílení a územní rozšíření poskytování služby Domácího hospice sv. 
Michaela. Obec Lubná tedy bude budoucí kroky této nesmírně potřebné 
služby provázet cenným podílem. Děkujeme Vám.        
 

Obec Lubná podpořila Tříkrálovou sbírku 2021 částkou 24.434 Kč. 
 

Celkový letošní výtěžek v poličském regionu dosáhl částky 721.203 Kč. 
 

     Za Vaši Oblastní charitu Polička s přátelským pozdravem a úctou  
Marcela Vraspírová                                         

 


