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Zubní pohotovost - soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00 hodin - 2021/2022 
 

18. - 19. 12. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 
24.12.2021 MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 

25. - 26. 12. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
27. 12. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
28. 12. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 
29. 12. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
30. 12. MUDr., MBA Feltlová Bystré, Zámecká 1 606 182 715 
31. 12. MDDr. Kašpar  Polička, Růžová 195 775 724 524 

1. - 2. 1. MUDr. Kašparová Polička, Růžová 195 775 724 524 
8. - 9. 1. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

 
 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2021/2022 
pátek: 17. 12., 31. 12., 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Za normálních okolností bylo by mně jaksi žinantní v době adventní zmiňovat nemoc. Leč 
nutno uznat, že tomuhle tématu, jenž rezonuje celou společností, se lze jen stěží vyhnout. 
Onen virus totiž nenapadá jenom naše dýchací cesty, ale ovlivňuje rovněž naše myšlení, 
vztahy v rodinách a vůbec mezi lidmi. Najednou se kamsi vytrácí pokora, schopnost naslouchat 
a akceptovat jiné názory, byť to nutně neznamená se jim pak bezduše podřizovat. Jistě obavy o 
zdraví své i svých blízkých jsou zcela přirozené a ne náhodou přejeme si při mnoha 
příležitostech pevné zdraví. A současnost nás jen utvrzuje, že se opravdu nejedná pouze o 
zdvořilostní fráze. Nicméně stačí se podívat, jak dokážeme být naopak také velmi štědří a není 
nám lhostejné cizí neštěstí. Pročež zanechejme kočkování, planých debat o očkování a 
umírněme emoce vždyť budou přece Vánoce.  
 

Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie na titulní straně – Jaroslav Horák 
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Vážení spoluobčané! 
 Rok se sešel s rokem a advent nám zase klepe na dveře a spolu s ním vůně perníčků, 
cukroví, svařeného vína, vanilky, skořice a jehličí a radost z času, který můžeme trávit 
společně. 
 Říkáme si, že každý rok je to stejné a přece jiné. Jsme o něco starší, možná i moudřejší a 
zkušenější. Advent a Vánoce vnímáme pořád stejně. Vracíme se do let, kdy jsme byli 
bezstarostnými dětmi, těšíme na nákup a balení dárků, na sváteční atmosféru klidu a pohody, 
které k celému adventnímu období patří.  
 Přesto existují věci, které se nám pokoušejí tuto magickou dobu pokazit anebo si ji 
nevědomky kazíme sami. Odrostli jsme dětským střevíčkům a získali zodpovědnost a s ní 
související povinnosti vydělávat peníze, vařit, péct, uklízet a dělat vše, s čím jsme dřív jen 
pomáhali.  Odpovědnost činí Vánoce jinými, vážnějšími, ale to neznamená, že méně 
kouzelnými. Zázraky a kouzla jsou totiž na každém rohu, jen se musíme pořádně dívat a my se 
v adventu bohužel často dívat přestáváme. Přes množství úkolů, které jsme si dali s tím, že 
pokud je nezvládneme, nebudeme si moci svátky užít. 
  Je potřeba si uvědomit, že nemusíme stihnout všechno, nemusíme být všude, i přesto 
budou svátky perfektní. Pečujme o vnitřní pohodu a klid a řiďme se tím, co cítíme uvnitř sebe. 
Když nebudeme naslouchat sami sobě, budeme ve stresu. Máme přece právo volby. 
 Vánoce jsou časem, kdy si připomínáme, jak moc nám na sobě navzájem záleží, a i když 
letošní advent a celé svátky budou probíhat pod stínem koronaviru, nenechme ho na sebe 
působit stresově, temně a depresivně a nenechme si ovlivnit sváteční atmosféru. 
 Starejme se o to, abychom se především my sami chovali podle svého nejlepšího svědomí 
a vědomí, jako slušní lidé, kterým nezáleží jen na sobě, ale i na ostatních. Prožijme v tomto 
duchu advent, Vánoce a radujme se, že jsme zdraví, že můžeme být spolu, že můžeme žít. 
 Život je ten největší dar ze všech a na nás je, jak ho prožijeme a jak se o něj budeme 
starat. Tak se starejme s láskou, radostí, pokorou a vděčností. 
 Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým popřála krásné prožití 
vánočních svátků se svými blízkými a hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce. 

 
Eva Chadimová, zastupitelka Obce Lubná 
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Vážení občané,  
 právě prožíváme adventní dobu. Většina z nás má doma adventní věnec se čtyřmi 
svíčkami a každý týden je postupně rozsvěcujeme. Adventní doba nám umožňuje zastavení se, 
ztišení a radostné očekávání příchodu Vánoc. Dovolte mi, abych Vás při této příležitosti 
informoval o uplynulém období. 
 
Oprava mostků a příkopu u Vopařilových 
 Na podzim jsme realizovali prostřednictvím firmy DS Delta, s.r.o., opravu dvou mostků a 
pročištění příkopů od Vopařilových, Lubná čp. 100, ke Šplíchalovým, Lubná čp. 97, po 
přívalových deštích. U mostků došlo k výměně poškozeného potrubí, zhotovení kamenných čel 
a položení živičné směsi. Náklady na opravu dosáhly částky cca 206 000 Kč. 

 

 
Oprava mostků a příkopu u Vopařilových 

 
 

Výměna hydrantů u autobusových garáží 
 Při pokládce elektrického kabelového vedení jsme ve spolupráci s firmou VHOS, a.s., 
Moravská Třebová – provoz Polička provedli odstranění dvou nefunkčních hydrantů u 
Kopeckých, Lubná čp. 276, a Chvojkových, Lubná čp. 99. Nový nadzemní hydrant pro požární 
účely byl instalován u Kalibánových Lubná čp. 62. Na finančních nákladech se podílel Svazek 
obcí vodovodu Poličsko a naše obec. 

 
Výměna hydrantů u autobusových garáží 

 
Oprava komunikace k Dubačovým 
 Během měsíce listopadu jsme realizovali opravu místní komunikace od Dubačových, Lubná 
čp. 129, k paní Hurychové Lubná, čp. 47. Opravu provedl pan R. Buben z Morašic. Po úpravě 
byla cesta zhutněna kamenivem. Náklady na opravu dosáhly částky kolem 224 000 Kč. 
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Oprava místní komunikace k Dubačovým 

 
Osvětlení vánočního stromu 
 V měsíci listopadu jsme prostřednictvím firmy VAY energo, s.r.o., nově ozdobili vánoční 
strom před obecním úřadem. Nejprve jsme demontovali staré vánoční osvětlení. Na strom jsme 
instalovali LED řetěz, svítící LED koule, plastové koule a hvězdu na špičku.  Náklady na 
vánoční osvětlení dosáhly částky přibližně 130 000 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdobení smrku a rozsvícený vánoční strom  
před obecním úřadem - sobota 27. 11. 2021 
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Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 
 Rekonstrukce II. etapy veřejného osvětlení v horní části obce se blíží ke svému závěru. Je 
položeno přes 3 km kabelů a zemnící pásky, je postaveno více jak 50 ks stožárů veřejného 
osvětlení včetně výložníků, montují se LED svítidla. Postupně rozsvěcujeme jednotlivé úseky 
veřejného osvětlení. 
 Vážení občané, veřejné osvětlení bylo mimo provoz více jak měsíc a tma, která 
provázela horní část naší obce, byla v dnešní podzimní době nepříjemná. Touto cestou 
Vám upřímně děkuji za Vaši trpělivost a shovívavost. Současně děkuji panu Václavu 
Kopeckému, Michalu Skusovi a jejich zaměstnancům za zdárnou rekonstrukci II. etapy 
veřejného osvětlení. 

 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v horní části obce 

 

 
Milí čtenáři, 
 z důvodu velkého počtu nakažených osob COVID-19, přetížení nemocnic pacienty, 
ohrožení zdraví, výzvy vlády ČR na omezení akcí, setkávání osob a vyhlášení nouzového 
stavu jsme rozhodli o zrušení rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem, 
koncertu skupiny Parkoviště pro velbloudy, Mikulášské besídky v kině a vánočních trhů 
v Letním areálu v Lubné.  
 Ve spolupráci s krizovým štábem Pardubického kraje jsme realizovali v naší obci na 
OÚ Lubná očkování bez registrace (8.12 a 29.12. 2021 od 9.00 do 11.00 hod.).  
 
 

Vážení spoluobčané, 
 doba není snadná a zřejmě ještě nějakou tu chvíli nebude. Jsem přesvědčený, že 
pokud budeme ke všemu přistupovat zodpovědně a se zdravým rozumem, tak vše 
společně zvládneme.  
 Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, štěstí a 
životní harmonii.  

      S úctou Josef Chadima, starosta obce 
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Silvestrovský ohňostroj 31.12.2019 

 

   OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 24. 8. 2021 
RO schvaluje: 
- smlouvu o zřízení služebnosti se spol. CETIN, a.s., k přeložce komunikačního vedení při 

výstavbě opěrné zdi u Skalky. 
- smlouvu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

kabelového vedení NN v nově budované stavební lokalitě „Na Zrnětín“ v Lubné.  
- návrh prováděcí dokumentace na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě „Na Zrnětín“ 

v Lubné pro stavbu 12 rodinných domů vyhotovený firmou BETA Svitavy. 
- aktualizaci seznamu potřebných investic pro základní školu v rámci projektu „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“.  
- smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se spol. ELETROWIN, a.s., Praha.  
- přeložku vodovodu a prodloužení kanalizace z důvodu přestavby hasičské zbrojnice. 
- přidělení čísla popisného 391 pro novostavbu rodinného domu na pozemku st. 707. 
- zapůjčení kávovaru na sportovní den, jehož výtěžek byl věnován zdravotně postižené Klárce 

ze Suché Lhoty. 
RO bere na vědomí: 
- informace o nedostatku vody při odstavení vodojemu Lubná, včetně náhradního řešení do 

vybudování propojení vodovodu Lubná – Zrnětín.  
- výsledky voleb do školské rady Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřské školy Lubná. 
- zprávu o provedení roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany. 
- protokol o zkoušce vody v kuchyni ZOD Lubná ze dne 2. 8. 2021 a protokol o zkoušce vody 

ze sociálního zařízení OÚ Lubná ze dne 8. 6. 2021, odebrané vzorky vyhovují normám. 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 23. 9. 2021 
RO schvaluje: 
- výměnu nefunkčních šoupat vodovodního řadu v lokalitě u točny autobusu, výměnu  
 doporučuje společně s instalací čerpadla pro dodávky vody v případě odstavení vodojemu. 
- podání žádosti Krajskému úřadu Pk o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity v nestátních lesích za rok 2020, požadovaná výše příspěvku je 94 646 Kč. 
- aktualizaci požárního řádu obce Lubná od spol. GUARD7, Pardubice. 
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RO bere na vědomí: 
- zápis o předání nebytových prostor – pohostinství Skalka - ze dne 22. 9. 2021.  
- žádosti o přidělení bytu v DPS Lubná. 
- sdělení HZS ČR k programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2022, dotace na 

rekonstrukci požární zbrojnice nebude obci Lubná v roce 2022 poskytnuta. 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 7. 10. 2021 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období a plnění rozpočtu k 31. 8. 2021. 
- smlouvu o poskytnutí příspěvku pro Mikroregion Litomyšlsko na spolufinancování projektu 

„Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu Litomyšlsko“ o poskytnutí dotace v rámci Operačního 
programu životní prostředí ve výši 81 250 Kč. 

- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 2. 
- nákup a prodej nemovitostí - p. č. 485/8, p. č. 2927/2 - kupující uhradí polovinou náklady na 

vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, náklady na vypracování geometrického plánu a 
náklady za správní poplatek do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí 
zákonnou úpravu, podle které je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí kupující. 

- doplněnou smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí Sebranice a Základní školou 
Lubná - Sebranice a Mateřskou školou Lubná včetně zápisu o prohlídce a předání 
nebytových prostor. 

- Strategický plán rozvoje Základní školy Lubná – Sebranice a Mateřské školy Lubná. 
- přísedícího u Okresního soudu ve Svitavách na období 2022 – 2026 p. Jaroslava Rensu. 
ZO neschvaluje:  
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro společnost Velkoobchod ovoce zelenina 

Kouba-Veselá, s.r.o., pro rok 2021. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
5. a 6. třídy společně v Brně na exkurzích 
 Ve čtvrtek 2.12. se 5. a 6. třída vydala do Brna na exkurze. Společně navštívily Hvězdárnu 
a planetárium Brno, které se nachází nedaleko centra v malebném parku Kraví hora. 
Překvapila je zde prezentace Vesmíru na základech posledních objevů. Staly se tak cestovateli 
ve Vesmíru, což bylo velice sugestivní. Přistávaly na různých planetách, na kometě, ocitly se i v 
prstenci Saturnu, kde měly možnost pozorovat kolem sebe hustý rej kamenů a kamínků, které 
tvoří tento prstenec. Dále se naučily poznávat souhvězdí letní i zimní. Byly překvapeny, kolik 
zvířat se nachází na obloze (ještěrka, žirafa, …). 

 Odtud se přesunuly 
autobusem do muzea 
Anthropos. Zde se děti vydaly 
do pravěku, kde na vlastní oči 
spatřily ojedinělou sbírku 
mapující nejstarší osídlení 
Moravy i Evropy. Každého asi 
nejvíce uchvátil 3,5 m vysoký, 
chlupatý model mamuta a 
následně i jeho skutečná 
kostra.  

O tomto muzeu vás možná 
bude zajímat, že tradice tohoto 
pavilonu sahá do období 

Československé republiky. Výstavu zde navštívil T. G. Masaryk i průmyslník T. Baťa, který ji i 
finančně podpořil. Tuto expozici doporučujeme nejen milovníkům historie. 
 Kdo by chtěl vědět ještě více, může se podívat zde: MZM - O původu člověka a vzniku 
kultury. 

                                                                            Mgr. Hana Klusoňová a Mgr. Věra Kořínková 
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Žáci páté a šesté třídy v Brně – Hvězdárna a planetárium, muzeum Anthropos 

 

Návštěva papírny ve Velkých Losinách a elektrárny Dlouhé Stráně 
 Na naší škole se již stalo tradicí, že jednou za dva roky se žáci osmé a deváté třídy 
společně vydají na celodenní výlet, při němž navštíví dvě velmi zajímavá místa – muzeum 
papíru a manufakturu ve Velkých Losinách a přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. 
Exkurze se měla uskutečnit již v loňském školním roce, ale kvůli epidemii koronaviru se 
nekonala. O to větší radost nastala, když se vše podařilo zajistit letos.  
 V Dlouhých Stráních jsme byli v úterý 26. října jednou z posledních výprav před ukončením 
letošní sezóny. Nejprve jsme si v informačním centru vyslechli přednášku o fungování 
elektrárny a zhlédli krátký film o její stavbě.  Poté jsme se vydali dlouhým tunelem do podzemní 
strojovny, ve které jsou umístěna dvě soustrojí, a nakonec jsme vyjeli na nejvyšší vrchol k horní 
nádrži. Tam se někteří kolem nádrže vydali na delší procházku. Ačkoliv byl již konec října, 
počasí nám přálo a nabídlo krásné výhledy do okolní zalesněné krajiny s nedalekou nejvyšší 
horou Jeseníků - Pradědem. 
 Naší druhou zastávkou bylo místo neméně zajímavé – muzeum papíru ve Velkých 
Losinách spojené s manufakturou na jeho ruční výrobu. Zde jsme si prohlédli expozici 
věnovanou historii papíru a také jsme měli jedinečnou možnost na vlastní oči vidět, jak se papír 
vyrábí. Tato manufaktura je jedinou svého druhu v naší republice a patří rovněž mezi nejstarší 
v Evropě. Obě exkurze se opravdu vydařily a všichni jsme si je pěkně užili. 

Mgr. Leona Plešingerová 
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Vánoce 

Peču, peču cukroví 
pro děti i okolí. 

Balím, balím dárečky 
pro dědy i babičky. 

Andrea Hápová, 7. tř. 
 

 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, příjemnou 
atmosféru v kruhu blízkých, štěstí a lásku po celý rok 2022. 

 
Zaměstnanci a žáci ZŠ Lubná - Sebranice 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 V minulém zpravodaji jsme vám psali o začátku školního roku v naší mateřince. No a 
představte si, jak nám ten čas utíká. Letí to jako tryskáč a rok 2021 je skoro fuč. Teď vám ale 

povíme, co jsme všechno prováděli. – Podzim jsme 
přivítali s úsměvem a těšili se, až začnou fujavice a 
vypustíme k nebi draka. Naše prosba se vyplnila. Dráčka 
jsme prohnali po obloze a každý si zkusil, jak se takováhle 
švanda ovládá. Chodili jsme na procházky k poli, na 
vyhlídku, na dětská hřiště a cestou obdivovali barevnost 
listů na stromech. Posbírali jsme vlašské ořechy a také 
kaštany. Růženka by určitě ocenila červený šípek, který 
jsme také horlivě zkoumali. V napršených kalužinách se 
odrážely naše postavy. Když jsme do vody dupli, panečku, 
to bylo vzrůšo. Naštěstí jsme byli nenápadní a učitelé nás 
nevyhmátli hned, tak jsme se přece jen stihli zamokřit a 
pořádně ušpinit. Kolem budov mateřinky jsme i uklízeli. 
Pomohli jsme sbírat šišky a shrabávat jehlice. Mladší 
školkáčci si upekli štrůdl, starší zase koláče. Samozřejmě 
jsme to všechno měli zblajznuté snad ani né do minuty. 
 

 
  V listopadu nás navštívil pan Chajda s programem Hravá věda. Letos nám ukázal kouzla 
barev, jak se barvičky míchají; hleděli jsme přes různě barevné filtry, dokonce jsme je 
kombinovali. Malovali jsme mlékem na papír a nakonec pomocí horka jsme si naše mléčné 
obrázky „vypálili“. Zkrátka chemie a fyzika, to je ta pravá magie. 
  Stále pokračujeme v projektu Recyklohraní a i pro podzimní dny si pro nás autoři připravili 
několik úkolů ke splnění. Naším cílem bylo povídat si o vodě, vodní stopě, využití vody… Začali 
jsme pohádkou „Jak krtek ke kalhotkám přišel“, kde voda hraje opravdu velkou roli. Poté jsme  
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si zazpívali, zahráli hru, vybarvovali obrázky a přiřazovaly je k obrázkům vodních kapek. Víte, 
že i tělo lidí je z velké části tvořeno vodou? To je, co?! 
 

 
   
 Pobavili jsme se při divadlu Jójo, to bylo vyhouplých koutků a hlasitého hihňání. Dále jsme 
se venku zahrabávali do listí a hráli si na ježka. A pozor, ježek nebaští jablíčka ani hrušky, to je 
jen v pohádkách! Jestlipak víte, čím se ježci živí? 
 Blíží se nám vánoční čas, a tak se připravujeme v plné polní. Koncem listopadu jsme si 
vykrájeli a upekli perníčky, jenž úúžasně provoněly obě třídy. Samozřejmě jsme si je museli i 
ozdobit. To by bylo, kdyby ozdobeno nebylo! Vznikla nám opravdu veledílka, už teď se nám 
sbíhají sliny. Trénujeme i vánoční básničky, písničky a užíváme si čas s kamarády. 



 12 

  Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš, anděl a čert. I když občas zazlobíme, vždycky to 
vyvážíme nějakou tou dobrotou. Vlastně provádíme 
(nebo se snažíme provádět - jak nás to učitelé učí) 
samé dobré skutky, takže čert neměl sebemenší šanci 
si nás vzít s sebou do pekla. Trochu jsme se báli, ale 
statečně jsme pekelnou i andělskou chásku pochválili 
a slíbili, že budeme hodní v mateřince, ale i doma. 
Vlastně všude. 
  A protože další zpravodaj vyjde až v novém roce, 
tak bychom Vám rádi věnovali pár řádků. Přejeme 
Vám všem krásné Vánoce plné zdraví a lásky. Najděte 
pod stromečkem to, co si přejete. Vinšujeme také 
šťastný vstup do roku 2022. A prosíme, buďte na sebe 
všichni hodní a nemračte se. Nezapomeňte oprášit 

sáňky a boby. Postavte nějaké to iglú, sněhuláka a hlavně si zahrajte pořádnou koulovajdu.  
 Usměvavou celou zimu přejí kluci a holky z lubenské školky 😊   
 A k přání se přidává pedagogický i nepedagogický personál mateřské školy! 

Martin Madejewský, DiS. 

 
Poděkování 
 Dovolte mi srdečně poděkovat touto cestou sponzorům, kteří finančním darem přispěli na 
nákup hraček do naší mateřské školy a dětem udělaly velikou radost na Vánoce. Děkuji  
Ing. L. Večeřové (maminka holčičky, která navštěvuje naši MŠ), děkuji Matějkovým  
za zprostředkování a zajištění finančního daru od firmy VMS projekt, s.r.o., Praha a  
v neposlední řadě firmě VOZ Kouba-Veselá, s.r.o., (Potraviny Lubná), zejména p. majiteli. Vaší 
velkorysosti a štědrosti si nesmírně vážíme a ještě jednou děkuji nejen jménem zaměstnanců 
MŠ, ale i jménem dětí a jejich rozzářených očí při vánoční besídce.  

Mgr. I. Rensová 
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                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 V listopadu se narodili Filip Štoudek a Jasmína Šmídová. Rodičům blahopřejeme a novým 
občánkům přejeme do života jen to nejlepší! 
 
 V listopadu nás opustili pan Bohumil Dřínovský a pan Oldřich Brabec.  

 

          TJ SOKOL LUBNÁ  
 
 
 Vážení spoluobčané, blíží se vánoční svátky a konec 
roku 2021. Chtěl bych Vám popřát jménem Tělovýchovné 
jednoty Sokol Lubná klidné prožití vánočních svátků v kruhu 
nejbližší rodiny a přátel, dětem přeji pod stromečkem od 
Ježíška mnoho dárků, které jim vykouzlí úsměv na tváři. 
Všem Vám přeji v roce 2022 zdraví, štěstí, lásku, pozitivní 
myšlenky a sílu na to, abychom dokázali překonávat 
překážky, které nám život přináší. 
 

Lukáš Chadima, předseda TJ Sokol Lubná 
 

91 let Anna Krejčová 70 let Jaroslav Faltys 
   Anna Bednářová 

90 let Marie Jánová  Marie Jiráňová 
   Josef Flídr 

88 let Jan Andrle  Josef Zavoral 
    

86 let Jan Šplíchal 65 let Miroslav Pechanec 
 Květuše Kadlecová   
  60 let Jiří Boštík 

85 let Václav Machek  Jan Šplíchal 
 Emilie Klusoňová  Anna Pupsová 
   Miloš Flídr 

84 let Marta Tmejová  Zdeněk Čermák 
    

82 let Josef Sýkora 55 let Jaromír Klusoň 
 Marie Pavlišová  František Košňar 
 Václav Bulva   
 Marie Chadimová 50 let Hana Chadimová 
 Anna Flachová  Jaroslav Hrůzek 
   Lenka Šimková 

81 let Josef Neumeister  Miloslav Jána 
   Miroslav Bednář 

80 let Josef Klejch   
    

75 let Božena Vomáčková   
 Jana Klejchová   
 Zdeněk Pícha   
 Pavel Šmarda   
 Miloslava Kopecká   
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 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 

 Zima se ujala své vlády sněhu, ledu a jinovatek. Oku lahodí krásně zasněžená krajina, kde 
děti sáňkují, lyžují, stavějí sněhuláky a na zamrzlých rybnících bruslí. Zima maluje na okna 
ledové obrazy. Lidé zpívají koledy, pečou vánoční cukroví a purpura voní na plotně. Nastává 
čas pohody, klidu a porozumění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hezké a spokojené prožití svátků vánočních, hodně zdraví a 
jen to dobré v roce 2022 přejí lubenští zahrádkáři. 

 
 

         KDU-ČSL LUBNÁ 
 

     Vážení spoluobčané, chceme Vás pozdravit jménem KDU-ČSL a poděkovat  
za Vaši účast ve volbách a za podporu Koalice SPOLU.  
 Nezadržitelně se k nám blíží Vánoce a konec roku 2021. Přejeme Vám pohodové a 
radostné prožití vánočních svátků a v roce 2022 vše dobré, zdraví tělesné i duševní, 
optimismus a Boží požehnání.  

                                                                                                    KDU-ČSL 
 
 

         SDH LUBNÁ 
 

 

 Blíží se konec roku, který byl opět poznamenám omezením jak osobního, 
celospolečenského, tak i spolkového života. Naše hasičská činnost tedy spočívala hlavně 
v udržování techniky, byla vyčištěna požární nádrž, podařilo se nám uspořádat v létě pouťovou 
zábavu. Bylo provedeno i několik drobných zásahů u spadlých stromů či pomoci při povodni. 
Bohudík nás nezasáhlo velké neštěstí, jak tomu bylo na Moravě, kde tornádo doslova zničilo 
několik vesnic a usmrtilo 7 osob a stovky jich zranilo. Smutnou zprávou pro nás bylo úmrtí 
Boženky Bulvové, naší dlouholeté členky, s kterou jsme se rozloučili 29. září. Žijeme v ne právě 
vlídné době, virus ohrožuje naše zdraví a životy, které se jako hasiči snažíme chránit. Uvadá 
kulturní a společenský život na vsi, společnost se rozděluje. Lidé si nejsou jistí, zda se očkovat, 
či ne, neboť i přes počáteční ujišťování všech těch odborníků, že jedině vakcinace spolehlivě 
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ochrání před nemocí, tak tomu tak vždy není. Nejlepší asi bude, 
když si začneme posilovat sami svoji imunitu. Zde předkládám 
recept:  

Jezte dost cibule, budete zdraví, 
pak česnek na srdce, celer na pohlaví. 

Mrkev je na oči, líp se pak kouká, 
svařák je taky fajn, když třeba fouká. 
Koláčky plněné lubenským mákem, 

zahejbou s jistotou i chcíplým ptákem! 
Špenát je moc zdravý, sílu dá velice, 
jen po něm bejvává tak řídká stolice! 
Kdo si dá křenu víc, a trochu libečku, 

překoná určitě i tuhle „chřipečku“. 
Do kamen přiložte buková polínka, 
dejte si panáka od pana Jelínka. 

 
Hezké svátky a nejen ty vám přeje jednatel SDH Lubná Alois Kovář 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         LUBENSKÉ ŽENY 
 
 

 Vůně cukroví a jehličí, světla svíček, to vše patří k Vánocům, stejně jako sváteční 
atmosféra a vlídné slovo. 

Ať starosti se zruší, ať zavládne klid a pokoj v duši, 
co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. 

Aby byly v novém roku jen slzy štěstí v každém oku. 
 Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.                  Eva Chadimová 
 

     MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 
 

 Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem se opět z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
nemohla konat, proto jsme pro Lubenské děti připravili Mikulášské balíčky, které jsme ji roznesli 
do jejich domovů.                                                                                                   

Eva Chadimová 



 17 

 
Mikulášská nadílka 

 

             ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – KARLOVY VARY 
 
 České republice byl 24. července zapsán na listinu kulturního a přírodního dědictví lidstva 
UNESCO západočeský lázeňský trojlístek – Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy 
Lázně. Zapsáno bylo ještě osm lázeňských míst napříč Evropou. V tomto článku se budu 
věnovat nejproslulejším lázním trojlístku – Karlovým Varům. Založeny byly českým králem a 
římským císařem Karlem IV. kolem roku 1350. Jejich založení a vývoj byl spjat s léčebnými 
účinky teplých minerálních pramenů. Vyvěrá zde více než 60 termálních pramenů, 13 z nich je 

využíváno k lázeňským účelům. Teplota 
jednotlivých zřídel se pohybuje mezi 34 
a 73°C. Podle chemického složení se 
jedná o alkalicko – muriaticko – 
salinické kyselky. Vydatnost pramenů 
činí 33 litrů za sekundu. V lázních se 
léčí široké spektrum chorob zažívacího 
a pohybového ústrojí i poruchy látkové 
výměny. 

Pro potřeby lázeňství jsou 
využívány tyto prameny – Vřídlo 72,7°C, 
Pramen Karla IV. 63,4°C, Dolní 
Zámecký pramen 61,4°C, Horní  

 
Hotel Imperial 

 
Sadová kolonáda 
 
Jelení skok se soškou Kamzíka na Petrově výšině 
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Zámecký Pramen 61,4°C, Tržní pramen 58,7°C, Mlýnský pramen 53°C, Rusalčin pramen 
58,3°C, Pramen knížete Václava 63,6°C, Pramen Libušin 58,4°C, Skalní pramen 47,1°C, 
Pramen Svobody 58,1°C a Sadový pramen 38°C. Pro většinu návštěvníků je však nejpitelnější 
proslulá Becherovka. K známým suvenýrům patří i karlovarské oplatky. 
 Z období gotiky a renesance se nedochovalo nic, z období baroka jsou farní kostel sv. Máří 
Magdalény, Trojiční sloup, Zámecká věž a několik plastik – na současnou podobu města měla 
největší vliv výstavba 2. poloviny 19. století v duchu historismu a secese. V letech 1855–1914 
byly postaveny nejvýraznější veřejné budovy a budovy lázní. Patří k nim Vojenský lázeňský 
ústav, Lázně III., Chebský most, Buštěhradská dráha s Horním nádražím, Vyhlídka Františka 
Josefa – dnes Vyhlídka Karla IV., Vřídelní kolonáda, Lázně IV., Mlýnská kolonáda, Sadová 
kolonáda s restaurací, Tržní kolonáda, městské divadlo, Štěpánčina vyhlídka – dnes Goethova 
vyhlídka, monumentální hotelový komplex Grandhotel Pupp, Císařské lázně, ruský pravoslavný 
kostel, trať do Mariánských Lázní a Dolní nádraží, hotel Národní dům, Hlavní pošta, Lázně V., 
spořitelna, galerie umění, hotel Imperial, lanovka na Výšinu přátelství, Zámecká kolonáda, 
rozhledna a kavárna na Výšině přátelství. Novodobou architekturu reprezentují stavby vřídelní 
kolonády (1975 – autor Jaroslav Otruba) a komplex sanatoria Thermal (1977 – autoři Věra a 
Vladimír Machoninovi). 
 Karlovy Vary se mohou pochlubit návštěvami slavných hostů. Jejich pobyt připomínají ve 
městě desítky pamětních desek, soch a pomníků. K nejslavnějším hostům patřil Goethe, 
Schiller, Beethoven, Brahms, Chopin, Mickiewicz, car Petr Veliký, Dvořák, Zítek, Čapek a 
mnoho dalších velikánů. 
 Lázeňské město obklopují četné parky, sady – Smetanovy sady, Dvořákovy sady, 
Skalníkovy sady, sady Karla IV., sady Jeana de Carro, síť lesních promenád a vycházkových 
cest je dlouhá 130 km. Postupně bylo postaveno pět rozhleden – vyhlídka císaře Františka 
Josefa na Hamerském vrchu, vyhlídkový gloriet na Vítkově hoře, Štěpánčina rozhledna na 
Věčném životě, rozhledna na Doubské hoře a rozhledna Diana na Výšině přátelství. Také bylo 
postaveno několik kolejových lanovek, dnes slouží poslední dvě, na Výšinu přátelství a druhá k 
hotelu Imperial. V Karlovarských lesích najdeme mnoho křížů a kaplí, například Mariánská 
kaple, Schwarzova kaple, Lesní pobožnost, Keglevičův kříž, kaple Ecce homo, Bílý kříž, 
kamenná kniha a jiné. K oblíbeným a téměř povinným výletním místům patří Jelení skok se 
soškou Kamzíka na Petrově výšině. Nejzachovalejším parkem anglického typu je lesnaté údolí 
řeky Teplé v prostoru mezi Grandhotelem Pupp, Poštovním dvorem a Parkhotelem Richmond. 
Tomuto místu se dříve říkalo Dorotheiny nivy na počest vévodkyně Kuronské. Toto místo si 
zamiloval také věhlasný dobrodruh, spisovatel a znalec žen Giacomo Casanova. Rovněž si 
prohlédneme expozici sklárny Moser a likérky Becher. Podíváme se také na dostihové 
závodiště a proslulé golfové hřiště. 
 V příštím čísle Lubenského zpravodaje se budu věnovat Mariánským a Františkovým 
Lázním. 

Josef Trojtler 
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