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   OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 22. 2. 2022 
RO schvaluje: 
- smlouvu o dílo se spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., a k veřejné zakázce v lokalitě Na Zrnětín. 
- smlouvu se spol. BETA-PROJEKT, s.r.o., Svitavy, na autorský a technický dozor stavebníka 

k veřejné zakázce v lokalitě Na Zrnětín. 
- hospodářský výsledek a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Lubná-

Sebranice a Mateřská škola Lubná za rok 2021 s tím, že zisk bude převeden do rezervního 
fondu školy.  

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2023862/SOBS VB/02 se spol. ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku p.č. 3025/1.  

- smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2021496/VB/1 se spol. ČEZ 
Distribuce, a.s., na pozemku p.č. 2944/2.  

- pravidla a postup uvádění dřevní hmoty vytěžené mimo lesní pozemky na trh, které 
zpracoval Ing. Jiří Nechvíle - odborný lesní hospodář. 

RO bere na vědomí: 
- protokol České inspekce životního prostředí v návaznosti na anonymní oznámení na ČIŽP 

na údajné soustřeďování netříděného odpadu v kontejnerech na komunální odpad a pálení 
odpadu u ČOV. 

- sdělení základní školy pro 1. stupeň ve dnech 23. – 25. 2. z důvodu vážného zhoršení 
epidemické situace a nemožnosti zajištění výuky.  

- rozhodnutí Krajského úřadu Pk o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 81 770 Kč. 

- protokol o odborné technické kontrole veřejného dětského hřiště za prodejnou COOP. 
- sdělení Krajského úřadu Pk o stanovení termínu sčítání zvěře v sobotu 26. 2. 2022. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 28. 2. 2022 
RO schvaluje: 
- uspořádání humanitární sbírky pro Ukrajinu v Lubné, sběr potřebného materiálu bude 

probíhat v prodejně COOP a v kanceláři obecního úřadu.  
- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí Sebranice, Základní školou 

Lubná – Sebranice a Mateřskou školou Lubná. Tímto dodatkem se zvyšuje nájemné o 
inflaci. 

- smlouvu o převodu práv a povinností se Svazkem obcí Vodovody Poličsko pro výstavbu 
vodovodu v lokalitě Na Zrnětín. 

 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 21. 3. 2022 
ZO schvaluje: 
- činnost Rady obce za uplynulé období. 
- dohodu o postoupení části smlouvy se Svazkem obcí Vodovody Poličsko a PROFISTAVEM 

Litomyšl, a.s., pro stavbu lokalita Lubná - Na Zrnětín. 
- příspěvek na rok 2021 pro Asociaci provozovatelů kin, z.s., Mikroregion Litomyšlsko, 

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních 
samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Kraj Smetany a Martinů, Město Litomyšl, Sbor 
dobrovolných hasičů Lubná, Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, Salesiánský 
klub mládeže Sebranice, Myslivecký spolek Lubná, Český svaz včelařů Litomyšl, Český 
zahrádkářský svaz Lubná, Oblastní charitu Polička, Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče, 
Městskou knihovnu ve Svitavách, Bílou holubici – mobilní hospicová péče Dolní Újezd, z.s., 
a  Záchrannou stanici Pasíčka. 

- rozpočet obce Lubná na rok 2022 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna řídit 
rada obce. 

- doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce na rok 2022. 
- střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 a 2024. 
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- nákup a prodej nemovitostí dle geometrického plánu č. 614-38/2021 - pozemek p. č. 85/2 o 
výměře 54 m², p. č. 256/4 o výměře 66 m², p. č. 256/6 o výměře 30 m², p. č. 258/3 o výměře 
211 m² a p. č. 2941/4 o výměře 45 m². 

- nákup a prodej nemovitostí dle geometrického plánu 637-21/2022 - pozemek p. č. 3025/5 o 
výměře 55 m², p. č. 1032/28 o výměře 44 m².  

- nákup a prodej nemovitostí dle geometrického plánu 635-03/2022 - pozemek p. č. 489/2 díl b 
o výměře 126 m², p. č. 490/1 díl b o výměře 55 m².  

- prodej budovy na pozemku st. č. 269 - bývalá ATS - obci Sebranice. 
ZO bere na vědomí: 
- zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru. 
- studii k likvidaci odpadních vod, kterou vypracovala spol. PROJEKTY VODAM, s.r.o. 

 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 27. 4. 2022 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 3. 2022. 
- schvaluje sazebník poplatků pro zapůjčení nádobí, stolů, ubrusů a dalšího vybavení 

Víceúčelového zařízení Skalka a Letního areálu včetně náhrad. 
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021920/VB/1 - parcela 2073/61 

- knn se spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
- přidělení čísla popisného 390 pro novostavbu rodinného domu na pozemku st.č. 714. 
- cenovou kalkulaci obědů pro školní jídelny Lubná a Sebranice s platností od 1.5.2022 

Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřskou školu Lubná, pro cizí strávníky. 
- proplácení školních aktivit z provozního rozpočtu základní školy. 
- pronájem Skalky od 14. do 25. 8. 2022 pro TJ Lokomotivu Pardubice za účelem soustředění 

gymnastek. 
- smlouvu se spol. Požární technika, KOMET, s.r.o., Pečky, na opravu LIAZ CAS z důvodu 

koroze nástavby, podvozku a kabiny vozidla. 
- zvýšení měsíčních záloh o 500 Kč za poskytované energie pro obyvatele DPS Lubná 

z důvodu nárůstu cen. 
RO bere na vědomí: 
- zprávu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, při kontrole 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
- informaci České inspekce životního prostředí, Hradec Králové, o uložení pokuty ve výši 

45.000 Kč za chybné nakládání s odpady. 
- protokol o dohlídce v oblasti BOZP a PO včetně zajištění revize elektrických rozvodů 
   na OÚ Lubná čp. 327, dohlídku provedl GUARD7, Pardubice. 
- zaměstnávání ukrajinských uprchlíků prostřednictvím obce Lubná v případě projevení jejich 

zájmu. 
- sdělení o nákupu výpočetní techniky pro vybavení mobilní počítačové učebny základní školy 

v Lubné v částce cca 440.500 Kč z příspěvku MŠMT a rozpočtu školy. 
- zápis z jednání o nabídce spol. CETIN, a.s., k umístění optického kabelu v obci. 
- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o povolení k nakládání s povrchovými 

vodami pro rybník Zimka – RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s.r.o. 
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl pro Svazek obcí Vodovody Poličsko na stavbu propojení vodovodu 

Lubná – Zrnětín. 
- změnu trasy kabelového vedení NN pro akci – Lubná výv. Z TS SY_0036, SY_0481 REK. 

kNN – změna trasy na pozemcích u bývalého domu Lubná čp. 166. 
 
 

Vážení čtenáři,  
 v tomto vydání Lubenského zpravodaje bych Vás rád informoval o akcích, které proběhly 
za uplynulé období. 
 

Oprava vodovodu a balkonů v DPS Lubná 
 V prvním pololetí tohoto roku proběhly nutné opravy v DPS Lubná. V měsíci únoru byla 
provedena výměna prorezavělého pozinkovaného potrubí v chodbě u hlavního vchodu  
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v budově. Po odstranění dlažby, betonu a poškozeného potrubí včetně izolace byla provedena 
montáž nového plastového potrubí včetně kompenzačních smyček u vody studené, teplé a 
cirkulační. Po odzkoušení těsnosti potrubí a všech spojů došlo k zabetonování celé chodby 
včetně nalepení nové keramické dlažby. 
 V měsíci červnu byla provedena oprava obou balkonů v atriu penzionu. Vlivem netěsností 
zatékala voda do podlahy balkonů a docházelo k poškození omítky. Po opravě omítek byla 
opravena podlaha balkonů pomocí hydroizolačního systému ze speciální střešní folie z PVC. 
Dodavatelem stavebních prací byla firma Zednictví Pazdera ve spolupráci s Poličskou stavební, 
s.r.o. Náklady dosáhly částky cca 223.000 Kč. 

 
Výměna vodovodního potrubí v DPS 

 
Dokončená akce a S. Pazdera se spolupracovníky 

 

 
Oprava balkonů v atriu DPS 
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Kácení suchých a rizikových stromů v obci  
 Během jarního období nám firma Zbynal, s.r.o., z Borové provedla v intravilánu obce 
rizikové kácení a ošetření stromů, včetně fixace větví dynamickou vazbou v těchto lokalitách: u 
mostu nad rybníkem, u Štátule, u kapličky, u Roušarových, v areálu mateřské školy, u hasičské 
zbrojnice, na kopci u Klusoňových, u letního areálu, v lokalitě na Zrnětín a v dalších místech. 
Převážně se jednalo o suché stromy napadené jmelím, které ohrožovali bezpečnost ve svém 
okolí. Kácení se ve většině případů provádělo horolezeckou technikou, včetně rozřezání a 
stěpkování větví. V lokalitě na Zrnětín se dle požadavku SÚS Pardubického kraje odstranili 
pařezy frézováním. Celkové náklady dosáhly částky 378.000 Kč. Vzniklé palivové dřevo bylo 
prodáno našim občanům. Ještě jednou děkuji panu Z. Oplištilovi a jeho partě za kvalitně 
odvedenou práci.  

 
Z. Oplištil a jeho kolegové při kácení stromů v obci 

 
Válka na Ukrajině 
 Od 24. února 2022 můžeme v přímém přenosu sledovat válku na Ukrajině. Touto 
cestou děkuji všem lidem v naší obci, kteří pomohli a pomáhají lidem z Ukrajiny. Zvláště 
pak děkuji našim spoluobčanům - manželům Zavoralovým, Bulvovým a Ungerovým, kteří 
poskytli svoje příbytky pro ubytování ukrajinských občanů. 
 
Stěhování pana B. Dřínovského 

 Ve čtvrtek 2. června 2022 jsme pomocí 
sanitního vozu přestěhovali pana  
B. Dřínovského z rodného domu do DPS 
Lubná. Panu Dřínovskému přejeme, aby se 
mu v našem domě s pečovatelskou službou 
dobře žilo.    
 
 
 
 
 
 
 
Stěhování B. Dřínovského do DPS Lubná 
 

Poděkování 
 Ze srdce děkuji touto cestou panu Josefu Chadimovi, starostovi obce Lubná, a všem 
pečovatelkám za veškerou péči, kterou několik let velice trpělivě věnovali panu 
Bohumilovi Dřínovskému a jeho otci. 
 Moc děkuji všem dobrým lidem, kteří mu pomohli vše připravit, aby se mohl 
přestěhovat do domu s pečovatelskou službou. 
 Velice si vážím jejich obětavé péče!           Vděčná teta Věra 
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Oslava Dne matek v kině 
 Po dvouleté pauze, způsobené proticovidovými opatřeními, jsme si mohli opět naplno užít 
oslavu Dne matek. Letošní beseda se konala v neděli 15. května ve zcela zaplněném kinosále.  
Tuto významnou akci zahájili naši mladí moderátoři Martin Břeň a Pavel Jána. Slavnostní 
přípitek přednesl pan starosta Josef Chadima.  Následovala skvělá vystoupení v podání dětí  
z prvního stupně základní školy Lubná-Sebranice a ZUŠ Dolní Újezd. Nechyběla ani káva, 
zákusek a kytička pro naše maminky, babičky, tety ... Děkujeme účinkujícím, učitelům, 
vychovatelkám a všem přítomným, kteří s námi prožili toto krásné odpoledne. 

 
Úvodní slovo moderátorů – P. Jána a M. Břeň     Pohled do zaplněného sálu 

 
Přivítání P. L. Kozubíka starostou obce                 Předání kytiček ukrajinským ženám 

 

 
Slavnostní přípitek         Pohádka Tři bratři v podání pěveckého sboru 
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Hudební pásmo žáků 5. třídy        Vystoupení školní družiny se švihadly 

 
Občerstvení a malá pozornost pro naše maminky 

 
Rekonstrukce sítě NN a veřejného osvětlení v obci 
 V letošním roce probíhá třetí a poslední etapa rekonstrukce venkovního vedení nízkého 
napětí (NN) a veřejného osvětlení. Tato část je nejrozsáhlejší. Začíná od základní školy 
k čističce odpadních vod na Velké straně a od kapličky k Jílkovým na Malé straně. Do výkopů 
ČEZu se pokládá kabelové vedení k rodinným domům a větší část veřejného osvětlení. Obě 
akce by měli být dokončeny do konce letošního roku. Celkové náklady na veřejné osvětlení  
za uplynulé dva roky do dnešních dnů dosáhly částky 13.217.000 Kč. 

 

 
Pracovníci při výkopových pracích a pokládce kabelu 
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Rekonstrukce sítě NN a veřejného osvětlení v areálu ZOD 

 
Kabelizace sítě v dolní části obce 
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Pokládka kabelů u bytovky a vedoucí zemních prací M. Skus 

 

Výstavba komunikace a sítí pro rodinné domy „Na Zrnětín“ 
 Od měsíce května 2022 realizuje firma Profistav Litomyšl, a.s., ve stavební lokalitě  
„Na Zrnětín“ výstavbu inženýrských sítí včetně pozemní komunikace pro 12 rodinných domů. 
Do současné doby je provedena skrývka ornice pro stavbu místní komunikace a chodníků, 
zhotoveny podkladní vrstvy pro napojení místní komunikace na silnici III. třídy směr Zrnětín, 
dále je zhotovená dešťová kanalizace včetně kanalizačních šachet, položeno vodovodní 
potrubí pro napojení 12 rodinných domů včetně hydrantů. Ve spolupráci s firmou VČE – 
montáže, a.s., je realizováno kabelové vedení k rodinným domům, včetně osazení rozvaděčů, 
a pokládka kabelového vedení pro veřejné osvětlení dané lokality. Celou akci řídí manažer 
výroby Ing. Petr Jiráň. Touto cestou děkuji jemu a jeho pracovníkům za kvalitně 
odvedenou práci, plnění termínu výstavby a vzornou spolupráci. 
 První etapa by měla být ukončena v září letošního roku tak, aby stavebníci mohli zahájit 
práce na výstavbě rodinných domů. Do současné doby je proinvestováno kolem 2.725.000 Kč. 

 
Lokalita „Na Zrnětín“ před zahájením výstavby     Skrývka zeminy pro budoucí komunikaci 

 

 
Uložená zemina na staveništi       Montáž rozvodů elektrické sítě 
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Pohled na zasíťovanou lokalitu pro 12 rodinných domů    Kontrolní den - Ing. P. Jiráň a Ing. J. Březina 

 
Odpoledne s dechovkou v Letním areálu v Lubné 

Vážení občané, dovolte mi abych tuto akci představil prostřednictvím mého přítele, 
kamaráda a propagátora dechovky pana Karla Novotného. 
 

Sdružení 13. obcí mikroregionu Litomyšlsko-Desinka v okrese Svitavy s předsedou  
ing. Radkem Boštíkem za spoluúčasti obce Lubná uspořádalo po nedobrovolné, více jak tříleté 
přestávce, setkání seniorů při hezkých písničkách – Odpoledne s dechovkou. 
 Tentokrát akce proběhla v překrásném Letním areálu v Lubné v neděli dne 12. 6. 2022. 
Všechny přítomné pozdravil starosta Lubné Josef Chadima a také předseda mikroregionu a 
starosta obce Horní Újezd ing. Radek Boštík. 
 Následně začalo vystoupení malé regionální kapely Jana Pohorského, tenoristy a 
kapelníka, s oblíbeným zpěvákem Radkem Klusoněm a zvukařem Mílou Lněničkou. Kapela 
hrála oblíbené písničky, jež si každý mohl zanotovat podle libosti. 
 V průběhu volné zábavy došlo i na pohoštění přítomných účastníků, které obsloužili 
starostové a zastupitelé sdružených obcí mikroregionu. 
 Celé odpoledne se vydařilo ke spokojenosti všech účastníků, pořadatelů i personálu 
výdejních stánků. Důležitým faktorem bylo nádherné slunečné počasí, které přispělo k dobré a 
přátelské atmosféře. 

Karel Novotný, publicista a propagátor lidové zábavy 
 
Milý Kájo,  
 ještě jednou Ti jménem svým i celého mikroregionu děkuji za propagaci 
„Dechovkového odpoledne“ ve Svitavském deníku a na sociálních sítích. Díky Tobě 
navštívilo tuto akci více jak 300 osob. 

          Pepa Chadima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starostové a zastupitelé Mikroregionu Desinka 
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Úvodní slovo předsedy mikroregionu a pohled na taneční parket 

 

 
Spokojení návštěvníci akce 

 

Venkovní sportoviště v Lubné 
Na červnovém zasedání 

zastupitelstva obce jsme projednali 
obě studie pro umístění venkovního 
sportoviště v obci. Po projednání 
obou návrhů se zástupci TJ Lubná, 
SDH Lubná a ZŠ Lubná zastupitelé 
schválili hřiště vedle ZOD Lubná, 
které bude sloužit jak občanům, 
složkám, tak i škole. Na přiložené 
studii se nachází víceúčelové hřiště 
40 x 20 m, pojízdné a parkovací 
plochy, atletická dráha, doskočiště, 
parkour 18x14 m, workout  
12x12 m, šatny, hygienické zázemí 
a sklad. Předpokládané náklady 

jsou ve výši kolem 23.mil. Kč. Pro výstavbu chceme využít dotaci od Národní sportovní 
agentury ve výši 70% uznatelných nákladů. V současné době pracujeme s odbornou firmou na 
přípravě podkladů pro stavební povolení a získání dotace. 
 
Milí spoluobčané a děti, 
 přeji Vám krásné, sluníčkem a pohodou naplněné prázdniny, příjemně strávenou 
dovolenou a šťastný návrat domů. 

Josef Chadima, starosta obce 
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JAK JSME SE V ROCE 2021 PODÍLELI NA OCHRANĚ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?  
  
 Díky svým obyvatelům se obec Lubná může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra 
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,66 t. Na každého obyvatele tak 
připadá 0,70 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce 
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i 
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 
 Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 
 Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 7,77 tun. 
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Jsou to přesně 3. 
 Nebylo nutné vytěžit 386,94 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje 
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 15 krát. 
 Došlo také k úspoře 3 983,19 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 3984 krát. 
 Podařilo se recyklovat 379,97 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 16 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. 
 Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 13,39 kg mědi, což by postačilo pro 
ražbu 2381 1€ mincí, nebo 16,25 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1084 plechovek o objemu 
0,33 l. 

Elektrowin, a.s. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
 

Malování kraslic v 6. třídě 
Před velikonočními svátky přišla do 6. třídy 

paní Kvasničková, aby žákům ukázala, jak 
probíhá zdobení vyfouknutých vajíček. Nejdříve 
žáky seznámila s technikou barvení.  

Na vyfouknuté vejce se vytváří vzory 
rozehřátými barevnými vosky. Vzory se na vejce 
nanášejí kovovou hlavičkou špendlíku 
zapíchnutého v dřevěné tužce. Vosk se nahřívá 
na lžíci upevněné ve stojánku, zahřívá se svíčkou 
– nejlépe čajovou.  

Paní Kvasničková se věnuje technice zdobení 
dlouhou dobu a žákům dodala hodně návodů, 
inspirací a vychytávek, které práci s voskem 

usnadňují. Malování horkým voskem se žákům moc líbilo. Většina z nich si barvení kraslic touto 
metodou vyzkoušela úplně poprvé a myslím, že jim to šlo moc krásně.  
            Mgr. Věra Kořínková 
 

Den matek v Lubné 
 Po dvouleté pauze se v neděli 15. 5. 2022 uskutečnilo vystoupení ke Dni matek. To zahájila 
hudební pohádka Tři bratři od známého dua Svěrák – Uhlíř v podání pěveckého sboru, 
následovalo literárně – hudební pásmo žáků 5. třídy a závěr patřil školní družině a jejímu 
vystoupení se švihadly. Tolik oblíbená švihadla a lana se tentokrát představila v úplně jiném, 
netradičním pojetí, které mělo veliký úspěch.  
 Při pohledu do hlediště bylo jasné, že se všichni přítomní skvěle bavili a maminky si svůj 
den hezky užily. 

Lenka Kunčíková, Petra Vetešníková, DiS., vychovatelky ŠD 
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Maškarní historická přehlídka 
 Ve čtvrtek 17. 3. si žáci 6. třídy připravili v hodině dějepisu maškarní přehlídku 

v historickém duchu. Převlékli se  
do kostýmů řeckých bohů, pravěkých 
lovců, Kleopatry a krále Midase. 
Každá postava se nám krátce 
představila a řekla zajímavosti o svém 
životě.  
 Žáci hodnotili projekt: „Myslím,  
že jsme se při tom pobavili a moc jsme 
si to užili.“ „Líbilo se mi to, asi nejlepší 
hodina. (Ale trochu jsem se styděla.)“ 
„Bylo to zábavné a také jsem se 
hodně naučila.“ „Bavilo mě to. 
Hodnotím 9,5 z 10.“ „ Trojzubec jsem 
dělal s dědou a záclonu jsem našel  

na půdě. Naučil jsem se, že Zeus měl 16 dětí a jsem jeho bratr.“ „Dozvěděla jsem se spoustu 
zajímavých věcí. Moc se mi to líbilo a jsem ráda, že jsme měli takové ozvláštnění.“ 
 

Mgr. Lenka Čermáková a žáci 8. třídy 
 
Tajemství brouků 

 První dubnový den jsme přivítali v naší  
6. třídě pana Lehockého, který nám povídal o 
broucích. Pan Lehocký na besedu přinesl 
krabici s ukázkou brouků všech rozměrů,  
od nejmenšího po největšího tzv. Goliáše, 
který dosahuje 12 cm. Žáci pozorně 
poslouchali jeho poutavé, zajímavé a poučné 
vyprávění. Mohli zhlédnout, jak zbarvení 
brouků inspirovalo i módní průmysl. Dozvěděli 
se, kde se vyskytují největší brouci na naší 
planetě. Jak dlouho vlastně takový brouk žije a 
jak se dají brouci, kteří pocházejí z tropů, 
chovat i u nás. Pan Lehocký žákům přinesl 
ukázat velkou část své sbírky. Nejvíce žáci 

žasli, když jednoho z brouků nechal poletovat nad jejich hlavami. Jejich největším zážitkem byl 
zvuk obrovského brouka při letu. 

           Mgr. Věra Kořínková 
 
Těšíme se na budoucí prvňáčky 
 13. dubna se naše škola proměnila v Pohádkové 
království a přivítala předškoláky, kteří přišli na zápis do 
první třídy. Na děti čekalo šest stanovišť s různými 
pohádkovými úkoly. Děti si vyzkoušely poznávat barvy, 
najít rozdíly, spočítat puntíky na hrací kostce, zacvičily 
si u Boba a Bobka a poznávaly pohádky. Všichni byli 
moc šikovní a už se na ně těšíme v září ve škole.  

 

M. Andrlová  
 

Den Země  
 Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna, zaměřená  
na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, 
v současnosti probíhá ve více než 190 zemích světa.  
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 I žáci prvního stupně naší školy se zapojili do této akce. Vybaveni pracovním oblečením a 
rukavicemi se po skupinkách vydali vysbírat odpad v Sebranicích. Celé dopoledne plnili pytle 
nejrůznějším odpadem papírem a plastem počínaje, sklem konče. Nouze nebyla ani o starou 
kabelku do divadla, peněženku nebo botu. Při úklidu si děti mohly uvědomit, jak důležité je 
odpad správně třídit a ukládat do vyhrazených sběrných nádob nebo na recyklační dvůr. 
Planetu Zemi máme jen jednu, proto by ochrana životního prostředí měla být nedílnou součástí 
našich životů. 
 Závěr celého dopoledne patřil posezení u ohně a první opékání letošních špekáčků. 

 

Lenka Kunčíková 

 
Našim fotbalistům se letos na McDonald´s Cupu nedařilo 
 V úterý 26. 4. odcestovalo naše fotbalové družstvo k oblastnímu kolu soutěže McDonald´s 

Cup do Litomyšle s tajným přáním 
vybojovat si účast v okresním finále. 
Ačkoliv předvedená hra ve všech šesti 
utkáních nebyla špatná, chyběla 
našemu mladému týmu přesnost a klid  
v koncovce, což v konečném důsledku 
znamenalo konečné 5. místo a konec 
postupových nadějí. 
  Chmurné myšlenky však rychle 
zažehnala chutná pizza a návrat domů 
již byl plný optimismu, že příští rok se 
bude určitě dařit lépe. 
  Naši školu reprezentovali: Patrik 
Novotný, Pavel Šprojcar, Petr Šprojcar, 

Dominik Novotný, Marek Mokrejš, Filip Svoboda, Radim Renza, Tomáš Kysilka, Lucie Flídrová, 
Matyáš Blažek, Sebastian Vomáčka a Václav Leksa. 

 Mgr. Jindřich Novotný 
 
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
 Ve středu 18. května se ve Svitavách konalo okresní kolo „Dopravní soutěže mladých 
cyklistů“. Z naší školy se jí zúčastnila dvě družstva. V kategorii mladších nás reprezentovali tři 
žáci z páté třídy (Jindra Nagy, Katka Kuchtová a Katka Švecová) a ze šesté třídy Matyáš 
Vomáčka. Za starší nastoupili dva žáci z osmé třídy (Pavel Kuchta a Filip Malý), jedna žákyně 
ze sedmé (Maruška Motyčková) a jedna ze šesté (Zuzka Bartoňová). Soutěžící měli za úkol 
vyplnit dopravní testy, předvést poskytnutí první pomoci zraněnému, zvládnout jízdu zručnosti a 
nakonec jízdu po dopravním hřišti. To vše samozřejmě s minimálním počtem trestných bodů. 
Letos byla obě soutěžní družstva mimořádně úspěšná! Mladší obsadili krásnou bronzovou 
příčku a starší získali zlato a pojedou naši školu reprezentovat do krajského kola, které se 
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uskuteční v Pardubicích ve čtvrtek 26. května. Navíc Maruška Motyčková a Pavel Kuchta byli 
oceněni titulem nejlepších jednotlivců ve své kategorii. Všem moc gratulujeme a budeme držet 
palce v krajském kole. 

           Mgr. Leona Plešingerová 

 
Projektový den na gymnáziu očima žáků 8. třídy 
 V pátek 27. května jsme již podruhé v rámci přírodovědného projektu navštívili Gymnázium 
Polička. Nejprve jsme v chemické laboratoři zkoumali kyselost látek, potom jsme si zopakovali 
učivo o květech v biologické laboratoři a nakonec programovali v učebně informatiky. 
 Podle nás to bylo krásně připraveno. Zábavné úlohy přispěly k tomu, že jsme si něco 
zapamatovali. Nejvíce nás bavila chemie. Moc se nám líbilo určování kyselosti a zásaditosti 
látek, se kterými se setkáváme a které používáme v běžném životě. Programování nás také 
zaujalo. 
 Rádi pojedeme na tuto akci znovu a něco zajímavého se dozvíme. 
 
MIKROREGION 2022 
 Jubilejní 20. ročník soutěže obcí mikroregionu Litomyšlsko byl pro naši školu velmi 

úspěšný. Na deseti 
stanovištích poměřili žáci 
naší školy své síly 
s dvanácti dalšími družstvy. 
Poznávali rostliny a 
živočichy, třídily odpad  
do správných kontejnerů, 
zaběhli si hasičskou štafetu 
nebo stříleli na branku. 
Atraktivní disciplínou byl i 
transport kamaráda na 
druhý břeh požární nádrže. 
 V nabité konkurenci si 
naši žáci vedli naprosto 
skvěle. Domů si odváželi 
dva poháry za třetí místo 
(družstvo mladších žáků ze 
Sebranic, družstvo starších 
žáků ze Sebranic). Velkou 

pochvalu si zaslouží i starší lubenští žáci, kteří obsadili krásné čtvrté místo. Bohužel jejich 
mladším kamarádům se tolik nedařilo, ale věříme, že získali zkušenosti a příští rok je zúročí. 
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 Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a již teď se těšíme na další ročník, který se 
tentokrát bude konat v Sebranicích. 

Lenka Kunčíková, vychovatelka ŠD 
 
Ocenění nejaktivnějších čtenářů 
 Naše škola spolupracuje s Městskou knihovnou Litomyšl. Ta nám zapůjčuje knihy, které si 
žáci mohou půjčit a přečíst. Každý rok knihovna vyhlašuje soutěž o nejaktivnější čtenáře, které 
následně ocení. Z naší školy bylo letos oceněno 8 nejpilnějších čtenářů, 4 z prvního stupně a  
4 z druhého stupně. Nejpilnější čtenáři se vydali 18. 5. 2022 v doprovodu paní asistentky 
Kopecké do Litomyšle. Zde od pracovnic knihovny převzali ocenění v podobě knihy. Program 
byl zpříjemněn hudebními vystoupeními na akordeon. 
 Žákům se program líbil a už nyní se těší na čtení nových knih. 

Eliška Jánová, 6. třída 
 

Navštívil nás pes záchranář 
 Po tříleté pauze nás opět navštívila Tessie. Je to labradoří slečna, která se pyšní titulem 

PES ZÁCHRANÁŘ. Spolu se svou paničkou jsou 
členy mezinárodního týmu, který se zabývá 
záchranou osob v krizových situacích – vyhledávání 
osob např. v lavinách, sutinách domů, pod ledem 
nebo ztracených v terénu. Tessie také dokáže z lodě 
skočit do vody a pomoci tonoucímu nebo dotáhne 
člun ke břehu. Při návštěvě u nás ve škole předvedla 
dětem velmi atraktivní disciplínu – canisterapii. Děti 
mohly Tessie hladit, oblékat do speciálního postroje, 
který  
na sobě má v průběhu záchranné akce nebo ji 
ošetřovat jako „psího pacienta“.   
 Tessie již absolvovala takových setkání s dětmi 
mnoho a mohou se tak od ní učit i jiní členové „jejich 
psí rodiny“, kterou rozšířili o další slečnu - roční 
labradorku Meggie. Tu se podařilo zachránit z velmi 
nevyhovujících podmínek a po úspěšném 
absolvování výcviku by se mohla stát novou psí 
záchranářkou. Její první kontakt s dětským publikem 

proběhl právě u nás ve škole a to na výbornou.  
 Za nás za všechny přejeme celému týmu, aby jejich výjezdy končily šťastně.  

 
Pedagogové 1. stupně ZŠ 

 

Literárně historická procházka Litomyšlí 
 V úterý 31. 5. jsme se my, žákyně 8. třídy, vydaly do Litomyšle na literárně historickou 
procházku. V Městské knihovně Litomyšl nás uvítala milá paní knihovnice, která si pro nás 
připravila povídání o významných osobnostech Litomyšle. 
 Na Toulovcově náměstí jsme se seznámily se spisovatelkou Magdalenou Dobromilou 
Rettigovou. U muzea jsme si poslechly povídání o Boženě Němcové, která v Litomyšli 
opakovaně pobývala. U budovy bývalého piaristického gymnázia, kde vyučoval Alois Jirásek, 
jsme se dozvěděly řadu zajímavostí o jeho životě. Naše putování skončilo v Klášterních 
zahradách. Tady jsme se dozvěděly řadu zajímavostí o Josefu Váchalovi a Josefu Portmanovi.  
Procházka se nám líbila. Paní knihovnice byla velmi příjemná a určitě bychom exkurzi 
doporučily i dalším.  

Žákyně 8. třídy 
 

Návštěva hlídky Policie ČR 
 V pátek 13. 5. nás navštívili příslušníci Oddělení hlídkové služby Policie ČR. Sice byl pátek 
třináctého, který bývá pro mnohé smolným dnem, ale tahle návštěva se nesla v přátelském a 
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velmi milém duchu. Děti měly možnost se dozvědět, co práce na takovém oddělení obnáší, 
jakou profesní způsobilost musí pánové splňovat i do jakých akcí jsou nasazováni. Atraktivní 
záležitostí byla praktická ukázka výzbroje i výstroje, kterou si děti mohly vyzkoušet. Závěrečnou 

projížďku 
v policejním autě ale 
přerušilo hlášení  
ve vysílačce, které 
nekompromisně 
policisty povolalo 
zpět do služby. 
Během krátké chvíle 
museli nasednout do 
vozu a pod 
zapnutými majáky 
„odjeli do akce“. O 
slíbenou projížďku 
policejním vozem 

děti nepřijdou. Jakmile to bude možné, ještě se s pány policisty setkají. 
Lenka Kunčíková a Petra Vetešníková, DiS. 

 

Žáci 4. třídy úspěšně získávali 
průkaz cyklisty na dopravním hřišti 
v Litomyšli 
 V říjnu a nyní v květnu se žáci 4. třídy 
zúčastnili výuky teorie v SVČ v Litomyšli a 
v mezičase se pilně připravovali na úspěšné 
zvládnutí dopravních testů s dvaceti 
otázkami a zároveň měli zvládnout jízdu 
zručnosti. Nakonec se většině podařilo 
získat po takovém úsilí průkaz cyklisty.  

M. Jakoubková 

 
 

Ples pro přátele školy 
 Po dvouleté přestávce se v Lubné opět tančilo! V pátek 3. června se na Skalce konal 
v pořadí již šestnáctý ples pro přátele školy. Organizaci plesu si jako vždy vzala na starost 
Rada rodičů a do příprav se aktivně zapojili také žáci deváté třídy. Pro ně to byla jedinečná 
příležitost slavnostně ukončit svou docházku na základní škole. 
 Zlatým hřebem programu bylo jejich taneční vystoupení a poté slavnostní šerpování třídní 
učitelkou. Krátký program tvořily ukázky různých hudebních žánrů. Nejdříve se na parketu 
objevili chlapci a děvčata ve slušivých krojích a zatančili polku, poté následoval známý 
spartakiádní hit z roku 1985 Poupata a vše bylo zakončeno ukázkou moderní hudby a tance.  
 Nutno podotknout, že vše se podařilo na jedničku a diváci v sále byli spokojeni. 
Samotný program deváťáků doplnila taneční skupina Elišky Drobné ze Sebranic. Její tanečnice 
zvládly vystoupení perfektně. K poslechu hrála hudební skupina Arzekt a večerem provázel 
moderátor Vojta Klusoň. Nechybělo ani občerstvení a chutné jídlo, které připravily naše paní 
kuchařky ze školní jídelny. Součástí plesu byla i bohatá tombola a losování o speciální výhru – 
poukázku do Zemědělského družstva Lubná k odběru produktů dle výběru v hodnotě 2000 Kč.  
Deváťáci si také připravili půlnoční překvapení. A že stálo za to! Uspořádali módní přehlídku. 
Na pomyslném módním mole se představilo šest „modelek“, které byly skutečně zajímavé a 
diváky velmi pobavily. Chlapcům to opravdu moc slušelo  . 
 Ples se velmi vydařil a budeme doufat, že se v jeho tradici bude i nadále pokračovat. 

 

         Mgr. Leona Plešingerová 
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PLES ŠKOLY 
 V pátek 3. 6. 2022 se na Skalce konal již 16. ples pro přátele školy, pořádaný Radou 
rodičů. Žáci 9. třídy si pro nás připravili zajímavý program, včetně půlnočního překvapení. Při 
slavnostním šerpování jsme si všichni mohli všimnout, jak moc jim to v tom společenském 
oblečení slušelo. Věřím, že si všichni, a to nejen žáci, ale i jejich rodiče, prarodiče, kamarádi a 
kamarádky večer v doprovodu kapely Arzekt užili.   
 Děkuji všem, kteří se jakkoliv na konání plesu podíleli, všem, kteří pomohli s přípravami a i 
s úklidem po plese.  

Hana Flídrová 

 
Žákyně a žáci 9. třídy s paní ředitelkou, třídní učitelkou a asistentkou 

 
 
 

Jménem všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Vám přeji krásné 
prázdniny plné sluníčka a koupání, nezapomenutelná 
dobrodružství, báječné nápady, úžasné výlety a pohodová 
setkání s kamarády. 

Krásné léto 2022! 
     Mgr. Jitka Kučerová 
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Umístění našich žáků - školní rok 2021/ 2022 
 
Jméno Škola Obor 

9. třída   

Andrej Bartoš Soukromá střední odborná TRADING 
CENTRE, Litomyšl 

Ekonomika a podnikání 

Václav Bulva Gymnázium Polička Gymnázium 

Marie Drobná SOŠ a SOU Polička Gastronomie 

Lukáš Hrůzek SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů 

Vojtěch Indruch Gymnázium Polička Gymnázium 

Lucie Kopecká Střední zdravotnická škola Svitavy Praktická sestra 

Antonín Kotouček SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana 
Česká Třebová 

Operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby 

Anežka Kuchtová Střední zdravotnická škola Svitavy Praktická sestra 

Tomáš Sotona Integrovaná SŠ Moravská Třebová Sociální činnost 

Karolína Stráníková SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun Agropodnikání 

Daniel Synek SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana 
Česká Třebová 

Operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby 

Jakub Vostřel SŠ zahradnická a technická Litomyšl Logistika a administrativa 
dopravy 

Matěj Vostřel SŠ zahradnická a technická Litomyšl Zahradnické práce 

 

Vypracovala Mgr. Andrea Kvasničková 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 
  

 Čas je neúprosný a tak tady opět máme letní prázdniny. Pro někoho období sladkého nic 
nedělání, pro jiného čas cestování, procházek, dobrodružství a společných chvil s rodinou. 

Ještě než se nám děti rozutečou, aby se v září opět 
setkaly v MŠ nebo některé už v ZŠ, ještě než se na 
chvíli zavřou dveře MŠ, aby se uklízelo, gruntovalo 
a připravilo na další školní rok, chtěla bych Vás 
informovat o novinkách v MŠ. Pro příští školní rok je 
zapsáno 36 dětí, po dovršení věku nastoupí 
v průběhu roku ještě další dvě děti. Také se 
částečně obmění personál. Loučí se s námi  
p. učitelka Janča (Chadimová) a Eliška (Sýkorová). 
Společně s dětmi jim přejeme na další cestě životem 
hodně štěstí, optimismu a spokojenosti. Byli jste 
výbornou posilou našeho týmu! Za obě p. učitelky už 
máme od září náhradu. Kolegyním ještě jednou 
přejeme, ať se jim daří a plní jejich sny. 
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 Vám všem za kolektiv MŠ přeji pohodové letní dny plné zážitků, cestování a volných chvil. 
Zaměstnancům mateřské a základní školy  bych chtěla popřát hlavně odpočinek, načerpání 
nových sil a hodně tvůrčích nápadů do dalšího školního roku.                       Mgr. Irena Rensová 
 

 

 Ta zima ale byla dlouhá, že? Ale už konečně je teplíčko a můžeme řádit venku v kraťasech 
a triku. Nyní bychom vám rádi popsali, co jsme koncem zimy a během jarních měsíců prožívali. 
No, bylo toho fakt dosti. 
 Kupříkladu úsměv na tvářích nám vykouzlil kouzelník. Ukázal nám svoje triky a pobavil nás 
opravdu hodně. Copak je normální, že nám z nosu padají penízky? To byla švanda… Starší 
ukončili plavecký kurz v Poličce a získali mokrý diplom. Je jasné, že žádný vodník nás  
pod hladinu nestáhne, protože jsme prvotřídními vodníky my! 
 Vynesli jsme k řece babu Zimnici, kterou jsme spálili, a přivítali tak příchod jara. Cestou  
ze školky jsme zpívali jarní písně a bláznili řehtačkami. Celý svět se ihned začal probouzet, a 
tak jsme bedlivě spoznávali první kvítka a veselá zvířátka. To teplíčko bylo už tak potřeba! 
 Prožili jsme si dopravní pohádku plnou legrace, poučných věcí a písniček. Vydali jsme se 
se zvířátky do pohádky a opět se parádně pobavili. Mladší navštívili místní knihovnu a zjistili, že 
těch pohádek je na světě habaděj. Starší se vypravili na „Základku“, aby obkoukli, jak to chodí 
v sebranické části, kam nastoupí jakožto prvňáčci. 
 Na Den Země jsme obě oddělení vyrazili na dlouhé putování Lubnou a uklízeli nepořádek. 
Prosíme, vyhazujte odpadky tam, kam patří a ne do krásné přírody. Až je nám z toho smutno, 
jací někteří lidé jsou… 
 Nastartovat košťata a letíme, juhůůů. Prožili jsme čarodějnické dopoledne plné soutěží a 
tance. Čarodějnický rej byl plný čarodějů, čarodějnic, košťat a kouzelných hůlek. Z reproduktoru 
nás hudebně pozdravila Saxana, čaroděj Dobroděj nebo Malá čarodějnice. Nakonec jsme 
úspěšně složili zkoušky na řidičský průkaz typu K (koště). 
 Do mateřinky přijela paní zdravotnice, která nás zábavnou formou naučila, jak podat první 
pomoc, jak se v různých situacích chovat a snažit se zachránit životy. Zapojili jsme se i my a 
asistovali při operaci plyšáka Ferdy. 
 Víte, co je to canysterapie? Ani my to nevěděli, ale zavítala k nám paní se dvěma pejsky a 
vysvětlila, že hafani mohou být úžasným pomocníkem a kamarádem všem, kteří jsou nějak 
handicapovaní. Také jsme si s pejsky zkusili různá cvičení, ale hlavně jsme se s nimi mohli 
krátce pomazlit. 
 Jedno školkové dopoledne jsme se dostali s klavírem do pohádky, další dopoledne jsme 
navštívili Muzeum Polička a bádali nad výrobou skla. Velčáci vyrazili do Sebranic zjistit, jak se 
vyrábí chléb a zkusili si udělat mouku, zpracovat těsto, až si svůj minichlebík ve tvaru placky 
upekli a zbaštili. Začátkem června k nám přiletěli papoušci, tedy pán a paní přivezli ukázat 
okrasné papoušky. To byla nádhera, tolik barevných okřídlených kamarádů. Dozvěděli jsme se 
spoustu informací a viděli papouška žaka, ary a další v letu, a to aniž bychom museli cestovat 
na jiné kontinenty. 
 Teď vám povíme o poslední akci, kterou jsme zažili. Pro starší oddělení si naši učitelé 
připravili spaní v mateřince. Sešli jsme se v pět hodin odpoledne a vyrazili hledat barevné 
fáborky s úkoly, které vedly až k pokladu. Ten jsme našli a děsně nad ním žasli. Poté jsme 
dostali možnost projít si školku křížem krážem a spatřit dosud nepoznané tajemné komnaty a 
zákoutí celé budovy. Čekala nás večeře ve školce, to jen tak někdo nemá! A že se sešly řízky, 
palačinky, pizzy a další mňaminy, no jéje. Chvilku jsme si vyprávěli a čekala nás diskotéka. 
Vzali jsme si trenky na hlavy a užili si „Trenkopárty“, na které každý z nás mohl na naše 
oblíbené písničky vymyslet tanec. My se tak vyblbli! Čekala nás relaxace při tónech 
Beethovena a následně jsme si zahráli nějaké ty hry. Byla dokonce stezka odvahy a my ji 
úspěšně splnili. Na závěr večera jsme si pustili animák, zalehli do spacáků a šli chrupat. Krásný 
nevšední zážitek.  
 Už se těšíme na léto a prázdniny, a tak trochu ty naše učitele trápíme. Ale oni stejně vědí, 
že to děláme z lásky. Ani za nic bychom neměnili, vždyť je tu krásně. 
Předškoláci neplechu ukončí již brzy a vydají se vstříc základnímu vzdělání. My jim přejeme jen 
to nejlepší ve škole a těšíme se, že se budeme kámošit i nadále. 

Tě pic! Zdraví kluci a holky z lubenské školky  
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- zleva spodní řada: Kristian Němec, Matyáš Kvapil, Gabriel Grund, Matěj Boštík, Zora Šímová 
-  zleva druhá řada: Dmytro Tatarkin, Vojtěch Lebeda, Andrea Kadlecová, Ondřej Zindulka, Jonáš Chromý 
-  samotinká nahoře: Tereza Flachová 
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                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 V březnu jsme se naposledy rozloučili s paní Zdeňkou Pavlišovou, v dubnu s paní Annou 
Kovářovou a paní Věrou Rotzerovou. V červnu jsme dali poslední sbohem paní Marii Kučerové. 

90 let Marie Jiráňová 60 let Josef Makovský 
   Josef Chadima 

87 let  Zdeňka Šteflová   
  65 let Jana Kyselá 

84 let Miloslava Flídrová  Miloslav Novotný 
 Zdeňka Jůzová   
  55 let Josef Nechvíle 

83 let Růžena Kopecká  Ludmila Kopecká 
   Pavel Šprojcar 

81 let Anna Paťavová  Vladimír Barcal 
 Marie Klusoňová  Ivo Klusoň 
 František Šprojcar  Dagmar Košňarová 
 Marie Roušarová  Ivana Bartůšková 
   Václav Kabrhel 

75 let Anna Kučerová   
 Anna Zavoralová 50 let Martin Němec 
 Libuše Pavlišová  Radomír Břeň 

   Zbyněk Soušek 
70 let Jarmila Dřínovská   

 František Flídr   
 Anna Němcová   
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Poděkování 

 
za upřímná slova útěchy, květinové dary a hojnou účast  

na posledním rozloučení s naší maminkou, paní  
    Annou Kovářovou. 
 
Paní Evě Chadimové zvláště děkujeme  
      za velmi pěkný smuteční proslov. 

 
Děkuje rodina  

 
 
 

 V březnu se narodil Oliver Klusoň, v květnu se narodili Mikuláš Vraspír, Elin Horníčková, 
Nikola Hrůzková a Mia Hápová. V červenci se narodili Patrik Krivák a Matyáš Šimek.  
 Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší! 
 
 

 FARNÍ DEN V SEBRANICÍCH 
 
 Všechny srdečně zveme na farní den v neděli 28. srpna 2022. Po mši svaté, která bude 
v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše, bude následovat společný oběd a besedování  
ve velkoplošném stanu mezi Orlovnou a farní stodolou. Od 13 hodin vystoupí host Filip Mareš, 
pro děti bude připraven doprovodný program, pro všechny zajištěno občerstvení. 

Za farnost Pastorační rada farnosti 
 

           PRVNÍ LUBENSKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK 
 
 V sobotu 2.dubna se na letním areálu konal první lubenský Velikonoční jarmark. Počasí 
bylo spíše rázu vánočního a pořekadlo "větru, dešti (sněhu), neporučíš" se vyplnilo do poslední 
tečky. 
 Řemeslné výrobky, velikonoční dekorace, šité výrobky, jarní dárky, keramiku, místní 
domácí sýry, kraslice a ostatní výrobky v jarně a velikonočně vyzdobeném areálu nabízelo  
13 prodejců. Velmi oblíbený stánek měli tvořiví lubenští zahrádkáři. 

 
 Soutěžilo se o nejlepšího velikonočního beránka. Malým dárkem jsme ocenili umění všech 
pekařů a následně si pochutnali na jejich výrobcích.  
 O hudební odpolední program se postaraly děti ze ZUŠ Dolní Újezd a sbor Lubenika při 
Základní škole Lubná-Sebranice. 
 U stánku s občerstvením bylo možné ochutnat klobásku na grilu, teplou polévku, domácí 
mazance, horký svařák a domácí chléb. 
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 Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, obsluze ve stáncích, všem vystavovatelům a 
prodejcům a hlavně Vám všem, kteří jste se přišli po dlouhé pauze pobavit, potěšit a naladit  
na nadcházející svátky.  

Eva Chadimová 
Poděkování starosty 
 Tímto bych chtěl osobně poděkovat paní Evě Chadimové za zabezpečení průběhu 
Velikonočního jarmarku v Lubné. Poděkování také patří i zastupitelům, účinkujícím, 
prodejcům, vystavovatelům, pracovníkům obce a dalším dobrovolníkům. Děkuji všem 
návštěvníkům, kteří přišli i v tomto nepříznivém počasí podpořit skvělý nápad 
pořadatelů.  

Josef Chadima, starosta obce 
 

 SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL TAKÉ V LUBNÉ 
 
 Do 3. července je možnost v PRIHODAars, s. r. o., (Lubná 43) zhlédnout výstavu – Jiří 
Příhoda Možnost Poustevny. V pátek 10. června proběhla vernisáž. Čestným hostem byl Jiří 
Straka tvořící ve stylu moderní tušové malby, který přicestoval z Pekingu, a Eva Eisler, česká 
designérka, šperkařka a vysokoškolská pedagožka světového významu.  Otevírací doba je 
pátek – neděle od 13:00 do 18:00 a po telefonické domluvě (604 230 296) také pondělí – 
čtvrtek. 
 Práce Jiřího Příhody oscilují mezi sochařstvím, architekturou a vytvářením prostoru  
pro dočasné přebývání. Autorovou metodou či posedlostí je téma věčného návratu – dotáhne-li 
téma k pomyslné dokonalosti, opět se vrací k počátečním východiskům a zkouší jednou 
uskutečněnou cestu redefinovat, znovu probouzet potenciál představivosti, hmoty a prostoru 
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pro nový způsob vnímání již ověřeného schématu. Podkladem pro novou experimentální 
instalaci je dílo Poustevna, které bylo poprvé představeno v roce 2014 na pražském 
Designbloku. Spíše než o návrh příbytku se jedná o abstraktní prostorovou vektorovou instalaci 
zasazenou do konkrétního prostředí – zarostlé rokle sousedící s autorovým ateliérem.  
 Přijďte zhlédnout tuto ojedinělou výstavu v Lubné. Zásluhou pana Příhody se Lubná 
dostala na stránky časopisu Forbes nebo zde natáčela Česká televize pořad Průvodce 
výtvarným územím. 

Martin Břeň s využitím textu z vytvarnalitomysl.cz 
Fotografie Petr Klusoň 

 
Jiří Příhoda, David Korecký (kurátor) před chrliči      Vernisáž výstavy 
(Chrysler Building v New Yorku) 

 
Konstrukce Poustevny, Poustevna, Brno 2014  

 
 

              POZVÁNKA NA LETNÍ KINO 
 

 V dubnu jsme odstartovali anketu s výběrem filmů pro letošní letní kino - ,,Dáme na Vás“. 
Nabízeli jsme 8 filmových novinek letošní sezóny. Velice nás těší Váš zájem spolupodílet se  
na výběru filmů. Ke dni 20. 5. jsme obdrželi hlasy od 134 respondentů. Nejvíce jich obdržel 
Vyšehrad: Fylm (88 hlasů) a následuje Po čem muži touží 2 (70 hlasů). Tyto snímky jsme zvolili 
pro první dva filmové večery. Třetí film oznámíme na základě výsledků ankety, která pokračuje 
do 16. července. Aktuálně mezi sebou „soupeří“ Tajemství staré bambitky 2, Srdce na dlani a 
Zátopek. Současně jsme zaregistrovali, že byste velmi ocenili platby platebními kartami, 
telefonem, hodinkami atd. Na zavedení tohoto způsobu platby pracujeme a budeme se snažit ji 
zavést již na prvním promítání. Každoročně rozšiřujeme tým pořadatelů. Pokud chceš i Ty 
nahlédnout pod pokličku příprav letního kina a je ti mezi 15 – 25 roky, napiš mi na Facebook 
nebo Instagram (osobní či obecní), popř. zanech na sebe kontakt na obecním úřadě, a já se Ti 
ozvu. Na viděnou v letním areálu. Začínáme v pátek 15. července, pokračujeme 5. srpna a 
končíme 26. srpna.                                                                                                       Martin Břeň 
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 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 

 
     ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – JIZERSKOHORSKÉ BUČINY  

 
 

 Jizerskohorské bučiny byly české republice zapsány na listinu kulturního a přírodního 
dědictví lidstva UNESCO  28. července roku 2021. Jde o první výhradně přírodní památku, 
která nám byla na tuto prestižní listinu zapsána. 
 Bučiny Jizerských hor jsou zároveň  národní přírodní rezervací. Rezervaci tvoří největší 
komplex souvislého bukového lesa u nás. Pásmo bučin se táhne ve vrcholové části hor  
od Špičáku (723 m) k východu do zářezu smědavské silnice a odtud na sever přes Paličník  
(843 m) a Tišinu (872 m) ke Křížovému buku. Bučiny zahrnují nejhodnotnější porosty 
Jizerských hor a jsou lokalitou nadregionálního významu. Proto se jim dostává podpory  
ze zahraničí při realizaci Projektu záchrany ohrožených dřevin v Jizerských horách. V bukovém 
lese roste i bohatá květena, zahrnující lesní podhorské druhy, druhy horské až subalpinské,  
na chráněných místech druhy teplomilné. Potkáme zde měsíčnici vytrvalou, hořec tolitovitý, 
kokořík vonný, jaterník podléšku, plicník lékařský, černýš hajní, sadec konopáč, koniklec luční, 
kyhanku sivolistou, hvozdík písečný, prstnatec bezový, šafrán bělokvětý, kosatec sibiřský, 
hlavinku horskou, kýchavici bílou, děvětsil lékařský, vachtu trojlistou, hořec tečkovaný, ocún 
jesenní, lýkovec jedovatý, kalinu obecnou a desítky dalších druhů rostlin. Vzhledem k tomu,  
že Jizerské hory tvoří téměř beze zbytku krkonoško-jizerská žula, můžeme tu vidět žulová 
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skaliska, balvany nebo suti. Přestože národní rezervace tvoří celek, jednotlivé úseky mají 
z části odlišnou podobu. 

 
Skalnaté údolí s vodopádem       Pohled od Paličníku na rozsáhlý komplex bučin 
 
 Nyní si jednotlivé úseky projdeme. Na západním okraji leží Špičák se starou bučinou  
na balvanitém svahu, z vrcholu je nádherný výhled. Následuje Stržový vrch, Lysá skála, opět 
krásný výhled, u její severní části je skalní bludiště. Porost tvoří stará prořídlá bučina 
s výskytem smrku. Dále je Poledník, území se táhne až do údolí Bílého potoka. Jsou tady 
smíšené porosty, střídají se bučiny, jedlobučiny, jedlosmrčiny, na nejvýše položených místech i 
horské smrčiny. Všechny porosty mají pralesovitý charakter, jsou zde četná skaliska i skalní 
skupiny. Podobně skalnatý terén, ale v menším rozsahu, máme nad Lubnou. Štolpichy 
s přirozeným smíšeným lesem buku, jedle, javoru a smrku. Územím protéká potok, jsou zde 
zajímavé vodopády. Najdeme tu horolezecká skaliska, kde si můžeme vyzkoušet svoje 
horolezecké umění. Je zde rovněž několik významných vyhlídkových míst. V jižní části je to 
Krásná Máří, v severní části Ořešník, k severu a západu spadá skála do hloubky 50 metrů. 
Poté přijdeme k Frýdlantskému cimbuří, je to romantické údolí Černého potoka s krásnými 
vodopády. Na okolních příkrých svazích jsou četná skaliska, nejjižněji jsou to Polední kameny, 
nejvyšší skalisko je vysoké 9 metrů. Nedaleko dvě mohutné skály vytvářejí vlastní cimbuří 
v nadmořské výšce 900 metrů. První skála je přístupná. Ještě severněji leží Hajní kostel.  
Do skály jsou vytesány stupně, při výstupu pomáhají žebříky a kovové zábradlí. K výstupu je 
nutná fyzická zdatnost a mentální odvaha. Odměnou za náročný výstup nám bude fantastický 
kruhový výhled na okolní malebně zvlněnou krajinu.  
 Ve východní části národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny vystoupáme  
na Paličník. Jeho balvanité srázy jsou porostlé bukovým lesem s utroušenými jedlemi a smrky. 
Místy objevíme osamocená skaliska jako Liščí skály, Kohoutí hřebeny či Supí hlavu. 
V nejsevernější části leží Tišina s příkrými svahy obrácenými k jihu a západu. Svahy jsou 
porostlé smíšeným porostem buku, jedle, javoru, smrku a jeřábu.  
 Původně byly Jizerské hory zalesněny bučinami a smíšenými lesy s bukem, jedlí a 
smrkem. Postupně s rozvojem sklářského průmyslu docházelo od 17. století k intenzivní těžbě 
dřeva. V 18. a 19. století byly vytěžené části osázeny smrkovými monokulturami, které byly  
ve druhé polovině minulého století zničeny emisemi z tepelných elektráren. Původní lesy se 
dochovaly jen na severních a západních okrajích pohoří. 
 V příštím čísle Lubenského zpravodaje najdete opět národopisné oblasti. 

Josef Trojtler 
 

        SDH LUBNÁ 
 
O putovní pohár starosty obce Lubná 
 Po dvouleté pauze se dne 12. 6. 2022 do Lubné vrátila soutěž O putovní pohár starosty 
obce Lubná v požárních útocích v rámci Okresní ligy Svitavska. Už předpověď počasí 
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napověděla, že budeme potřebovat opalovací krémy a na osvěžení pivo či limonádu.  
Od 9 hodin se na hřišti za ZOD Lubná začaly sjíždět týmy mužů, žen a veteránů. Přihlášeno 
bylo 22 týmů mužů, 18 týmů žen a 5 týmů veteránů. Od 10 hodin pak zahájilo soutěž požárním 
útokem domácí družstvo mužů, kterým se bohužel nezadařilo a skončili na 19. místě. Ukázali 
nám však, že požární útok se má vždy dokončit a nakonec z toho bylo i pár bodů do celkového 
hodnocení okresní ligy. Putovní pohár si odvezli muži z Oldřiše.  
 Po mužích následovala kategorie veteránů, kde zvítězili muži ze Sádku, a poté se na trať 
dostaly ženy. Tuto kategorii opět zahájila lubenská děvčata, kterým se také bohužel na domácí 
trati nezadařilo a jejich pokus skončil jako neplatný. Z vítězství se radovaly ženy z Kamence B. 
Všem divákům děkuji za podporu soutěžících a pořadatelům patří velké poděkování  
za zorganizování soutěže. 

 Za SDH Lubná Lucie Slezáková 
 
 Děkuji všem hasičům a hasičkám, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení 
hasičské soutěže o „Putovní pohár starosty obce“.  

          Josef Chadima, starosta obce 

 
Příprava domácích týmů 

 
Stánek s občerstvením        Vítězné družstvo mužů z Oldřiše se starostou obce 

 
Okresní kolo hry Plamen 2022 
 Dne 27. 5. 2022 a 28. 5. 2022 jsme se zúčastnili s mladšími hasiči okresního kola hry 
Plamen. Tato soutěž se skládá z disciplín rozdělených do dvou dnů.  
 Soubor pátečních disciplín obsahoval štafetu CTIF a štafetu požárních dvojic. Na štafetě 
CTIF naše družstvo mladších skončilo na 4. místě a na štafetě požárních dvojic obsadili krásné 
1. místo. Po prvním dni byli průběžně na 2. místě. 
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 V sobotu proběhly požární útoky a štafeta 4 x 60 m překážek.  V požárních útocích děti 
skončily na 3. místě a na štafetě na 2. místě. Nakonec se děti po sobotních výkonech posunuly 
na 1. místo.  
 Také na této soutěži byla vyhodnocena soutěž o nejhezčí kroniku sboru. Kronika se skládá 
z článků z celoročních aktivit hasičů. Děti doma sepsaly vše, co si pamatovaly z předchozích 
soutěží a nakreslily k tomu i obrázky. Soutěž o kroniku se nám také podařilo vyhrát. Natálie 
Zachová byla vypůjčená do starších žáků Hradce nad Svitavou, kteří skončili na krásném 4. 
místo. 
 Děti byly z výsledků nadšení a domů si odvážely medaile a ceny.  

 
Nadšené děti s medailemi - Okresní kolo hry Plamen 2022 a Poličská pohárová soutěž 

 

Poličská pohárová soutěž 
 Také jsme se s dětmi zúčastnili Poličské pohárové soutěže v sobotu 25. 6. 2022. Na 
požárních útocích se naši mladí hasiči umístili na 2. místě s časem 19:18s.  
 Kromě útoků zde byl běh na 60 m s překážkami a Dráček Dodo.  

 Dodo motání hadic – předškoláci:  2. místo: Matěj Boštík 
 Dodo motání hadic – školáci:  1. místo: Vojtěch Lebeda 

     6. místo: Ondřej Uher 
 Běh na 60 m mladší žáci:  2. místo: Jakub Uher 

     3. místo: Jan Štarmann 
     7. místo: Ondřej Uher 
             11. místo: Lukáš Kadlec 

 
Okresní kolo požárního sportu (kategorie dorost) 
 Nás tým dorostenek se spojil s děvčaty ze Širokého dolu a na podzim jsme se zúčastnily 
závodu požární všestrannosti. Ten jsme k našemu udivení vyhrály a rozhodly jsme se 
pokračovat na okresní kolo do Kamence, které se konalo 11. 6. 2022.  
 Brzy ráno jsme běžely štafetu. Ta se nám i přes pár pádů povedla a umístily jsme se  
na 2. místě. Následovala disciplína běh 100 m s překážkami. Z této disciplíny jsme si odnesly 
4. místo. Poté jsme šly vyplnit povinné testy a až na jednu malou chybu se nám povedli.  
 Zbývaly pouze útoky, které měly všechno rozhodnout, protože doposud nebylo jasné, jak 
vše dopadne. Po prvních útocích jsme obsadily první místo, ale vše se mohlo ještě změnit. 
Druhým pokusem jsme si čas ještě vylepšily a soutěž jsme vyhrály. Společně s týmem 
z Kamence, kteří byli druzí, jsme postoupily na kraj.  
 
Krajské kolo požárního sportu (kategorie dorost) 
 Krajské kolo se konalo 18. 6. 2022 v Pardubicích. Běžely jsme tam stejné disciplíny jako  
na okresním kole.  
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 První pokus štafety se nám povedl nádherně a průběžně jsme se držely na 1. místě. Druhý 
pokus se neobešel bez zranění, ale naše závodnice to nevzdala a dalších disciplín se 

zúčastnila. Nakonec nás předběhlo jen jedno 
družstvo. Na testech jsme vyplnily vše správně a 
odnesli jsme si z nich 1. místo.  
 Následně jsme každá běžela 100 m s 
překážkami. V této disciplíně jsme skončily  
na 3. místě. Opět měli vše rozhodnout útoky. Po 
prvních útocích jsme se zařadily na 1. místo a  
na něm jsme také zůstali. Měly jsme stejný součet 
bodů jako tým ze Skutče, ale útoky rozhodují, a tak 
jsme si z krajského kola odvezli medaile za první 
místo. Nikoho z nás by ráno nenapadlo, že tato 
soutěž dopadne takhle dobře.  
 
 
Lenka Zachová, Aneta Zachová, Kateřina Smékalová,  
Michaela Sílová, Veronika Lorencová, Ilona Brázdová,  
Markéta Faltysová, Kateřina Kusá 

 
Náš tým dorostenek  

 
Radost z vítězství v krajském kole 

 

MČR požárního sportu v kategorii dorost 
 Po čtrnácti dnech trénování jsme odjely na mistrovství České republiky do Ústí nad Labem. 
Jely jsme tam o den dříve. Vydali se s námi i fanoušci z našich rodin a přátelé. Cesta byla sice 
dlouhá, ale my jsme si ji užili. Zpívali jsme, dokonce se i tančilo. Po příjezdu na nás čekalo 
ubytování a večeře. Druhý den jsme se odebrali na stadion, kde se vše odehrávalo.  
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 Ráno nás čekala prezence, přejímka materiálu a tréninky na požární útoky. Běžely jsme 
totiž na stroje, které jsme před tím nikdy neviděly. Pak už následoval slavnostní nástup. 
 Jak už to je zvykem, na začátek jsme běžely štafety. První pokus se nám docela povedl, 
ale řekly jsme si, že by ten náš čas šel ještě snížit. To se také povedlo a ze štafet jsme si 
odnesli 8. místo s časem 67:52s. Poté jsme si šly opět napsat testy. Byly jsme nervózní, ale 
vše se povedlo a z testů jsme skončily na 1. místě. Následovala disciplína 100 m s překážkami. 
Tam se nám moc nedařilo a skončily jsme na 13. místě.  

 
Lubenský tým dorostenek na Mistrovství České republiky v Ústí nad Labem 

 
 Posledním bodem dne byly útoky. Počasí ale nikomu nepřálo. Se vším úsilím jsme se 
snažily zaběhnout útok, co možná nejrychleji, ale vítr byl silnější než my a podařilo se nám 
naplnit nástřikové terče až v čase 51:70s. Druhý pokus se nám nepovedl, a tak si, i přes 
zranění, odnášíme opět 13. místo.  
 Po součtu všech disciplín jsme se nakonec umístili na 12. místě.  
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 My jsme s tímto umístěním byly naprosto spokojení, protože obrovský úspěch byla už účast 
na Mistrovství ČR. Myslím, že jsme si to neskutečně užili a posbírali plno zážitků a zkušeností. 
Rády bychom poděkovaly Pavlovi Uhrovi a Petře Lorencové, že to s námi na trénincích a 
soutěžích vydrželi a se vším nám během přípravy pomohli, i když to nebylo vždy snadné.  
Na závěr také děkujeme SDH Lubná, obci Lubná a KSH Pardubického kraje za podporu.  

        Za SDH Lubná Markéta Faltysová 
 
 Touto cestou děkuji našim dorostenkám za vzornou reprezentaci našeho kraje i obce 
na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Ústí nad Labem. 
 

         Josef Chadima, starosta obce 
 
 

Odpoledne s hasiči 
 Po menší pauze jsme i tento rok v neděli 26. 6. 2022 uspořádali Odpoledne s hasiči. Pro 
děti byl připraven skákací hrad a soutěže, za které dostali menší odměny a za splnění všech 

disciplín pak byly oceněny medailí a velkým 
bublifukem. Děti si mohly prohlédnout 
hasičskou techniku lubenských hasičů a 
profesionálních hasičů z Poličky. Jelikož 
počasí bylo horké, byla připravena pěna  
na osvěžení pro děti i dospělé. Odpoledne 
ukončili "profíci" z Poličky proudem vody. 
Závěrem děkuji pořadatelům za organizaci 
dne a rodičům s dětmi za účast. 
 

Hasičská technika v letním areálu                                                              Za SDH Lubná Anna Zavoralová 
 
 Touto cestou děkuji našim hasičům za uspořádání zábavného odpoledne, které bylo 
spojeno s oslavou dětského dne. Vážím si Vaší snahy a přístupu připravit, zajistit a 
uspořádat akci v obci pro naše rodiny, děti, spoluobčany i ostatní návštěvníky tohoto 
krásného odpoledne. 

          Josef Chadima, starosta obce 
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Ocenění účastníci po splnění všech disciplín 

 
Závěrečné osvěžení 

  

         VODA – ZABEZPEČENÍ KVALITY VODY 
 
 Předchozí příspěvky tohoto seriálu vám umožnily vytvořit si obecnou představu o systému 
zásobování pitnou vodou, využívaných vodních zdrojích a základních provozních činnostech. 
Dnešní pokračování je věnováno tematice zabezpečení a kontroly kvality vody a souvisejícím 
informacím.  
 Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel průběžně po celý rok, a to jak na jednotlivých 
vodních zdrojích, tak na různých místech vodovodní sítě tj. na kohoutku. Rozbory vody provádí 
akreditovaná laboratoř a zahrnují stanovení organoleptických, fyzikálních, chemických a 
mikrobiologických ukazatelů. V rámci rozboru širšího rozsahu jsou analyzovány také např. 
kovy, radionuklidy, pesticidní látky aj. Výsledky kontrolních rozborů jsou průběžně zasílány 
vlastníkům vodovodů. Na vodovodech Polička, Pomezí, Květná jsou odebírány kontrolní vzorky 
pro ověření bakteriologické nezávadnosti v četnosti 1x týdně, a to přímo u odběratelů a 
pravidelně také na jednotlivých vodních zdrojích. Informace o výsledcích rozborů jsou 
k dispozici odběratelům na úvodní stránce www.vhos.cz pod odkazem „Kvalita pitné vody  
v Poličce, Pomezí, Květné – aktuální informace“. Pod výše uvedeným odkazem jsou průběžně 
doplňovány také informace o haváriích a odstávkách na vodovodní síti Poličky, Pomezí a 
Květné. Pro odběratele ostatních částí skupinového vodovodu jsou v tuto chvíli k dispozici  
na webových stránkách provozovatele základní údaje o kvalitě vody, v brzkém výhledu budou 
dostupné výsledky rozborů v širším rozsahu. Dotazy na kvalitu vody a její kontrolu, které jsou 
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nad rámec zde zveřejněných informací, můžete v průběhu roku směřovat  
na tel. č. 461 357 132. V případě náhlého výrazného zhoršení jakosti vody (zabarvení, zákal, 
zápach atd.) se obraťte přímo na provozní středisko VHOS, a.s. v Poličce. Kontakty  
na provozní pracovníky a také na pohotovost jsou k dispozici na webových stránkách. 
Prověření situace na vodovodu v dané lokalitě, provedení adekvátních opatření a odběr 
kontrolního vzorku vody v případě potřeby, jsou standardními opatřeními, která realizuje 
provozovatel vodovodu bezprostředně po vašem oznámení. Základním předpokladem 
bezproblémového naplňování vztahu odběratel-dodavatel je, aby vaše podněty, upozornění  
na nedostatky či pochybnosti o aktuální kvalitě vody směřovaly přímo k provozovateli 
vodovodu. Pro ty, kteří ještě nevyužili možnosti být včas informováni o případném omezení 
dodávky vody, připomínáme, že je možné se přihlásit na www.vhos.cz k odběru těchto 
aktuálních informací, které jsou zasílány e-mailem.  
 Co se týká hygienického zabezpečení (dezinfekce) dodávané vody, to je v současné době 
zajišťováno řízeným dávkováním plynného chloru a chlornanu sodného. První „vlaštovkou“ 
bezchlorové desinfekce bylo zprovoznění dezinfekce UV zářením na vrtu V6 v Poličce. 
V blízkém časovém horizontu se uvažuje o další instalaci tohoto zařízení. Výhledová koncepce 

hygienického zabezpečení vody bude řešena i v rámci 
zpracování tzv. Posouzení rizik systému zásobování 
pitnou vodou, který je provozovatel vodovodu povinen 
v souladu s platnou legislativou zpracovat do roku 2023. 
Případný přechod na bezchlorovou dezinfekci nebo 
kombinaci různých způsobů dezinfekce musí vycházet  
z detailního posouzení celého systému zásobování, 
počínaje vodními zdroji, vývojem kvality surové vody  
v čase, přes technický stav vodárenských objektů a 
potrubí, stáří materiálu, poruchovost, provozní tlaky  
ve spotřebišti a v neposlední řadě vytipování všech 

potenciálních rizik v systému. To je právě předmětem výše uvedené rizikové analýzy. Riziková 
analýza se zpracovává pro celou zásobovanou oblast tj. skupinový vodovod Poličsko, tzn.,  
že posouzení systému zásobování a z něj vyplývající opatření se nebudou vztahovat pouze 
k Poličce, ale celému skupinovému vodovodu.  
 Opomíjeným, avšak neméně významným aspektem dodávky pitné vody je zabezpečení 
tzv. vnitřního vodovodu, tj. domovních nebo bytových potrubí, včetně příslušenství, technických 
zařízení a armatur až po vodovodní kohoutky. Za vnitřní vodovod, jeho zdravotní způsobilost, 
technický stav a řádnou údržbu zodpovídají majitelé domů a bytů. Základem správné péče o 
vnitřní vodovod je pravidelná údržba vodovodních baterií, filtrů, ohřívačů vody, individuálních 
zařízení pro úpravu vody atd. a realizace takových opatření, které zabrání nežádoucímu 
zvyšování teploty studené vody ve vnitřních rozvodech. Delší doba stagnace vody v potrubí a 
teplota „studené“ vody nad 20°C jsou výraznými rizikovými faktory, které mohou vést ke 
zhoršení kvality vody v domovních instalacích. Pitná voda, která stagnuje déle než 4 hodiny by 
neměla být použita k přípravě nápoje či jídla. Měli bychom ji odpustit a použít pro jiné účely 
v domácnosti a pro přímou spotřebu použít vodu čerstvou, která je zjevně chladnější, než voda 
před tím stagnující v potrubí. Po několikadenní nepřítomnosti se doporučuje nechat odtéct vodu 
alespoň po dobu 5 minut. 
 V následujícím článku se zaměříme na dostupné nástroje komunikace mezi odběratelem a 
provozovatelem vodovodu a možnosti využívání zákaznického centra a zákaznického servisu 
na webových stránkách provozovatele. 

VHOS, a.s. 
 

           PROSTOR PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
 
 V našem svitavském regionu zahájil v květnu 2022 svoji činnost nový zapsaný spolek s 
názvem DušeProstor, jehož cílem je poskytovat bezpečný a přátelský prostor všem, kteří mají 
zájem se setkávat za účelem podpory duševního zdraví. Chceme pomáhat otevírat témata 
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související s duševním zdravím a věnovat se této problematice v celé její šíři. Spolek pořádá 
různé klubové, aktivizační a vzdělávací činnosti, na řadu přijdou i kulturní a osvětové akce, 
přednášky, besedy a také víkendové pobyty.  
 Všechny akce a činnosti jsou určeny lidem ze svitavského okresu. Aktivity budou pořádány 
většinou právě ve Svitavách (prozatím v prostorách Centra duševního zdraví Svitavy - nám. 
Míru 29/87, budova Komerční banky) v odpoledních hodinách.  
Budeme moc rádi za Vaši podporu a pomoc při vytváření DušeProstoru. Náš spolek můžete 
podpořit svojí účastí na akcích, členstvím ve spolku, nebo také zapojením se do příprav, 
realizace či propagace aktivit.  
 Pokud se k DušeProstoru, z. s., chcete jakýmkoliv způsobem přidat, napište nám na e-mail  
duseprostor@gmail.com, nebo volejte na číslo +420 605 541 805. Více informací o spolku a 
jeho aktivitách naleznete na našem webu www.duseprostor.cz nebo na Facebooku 
Duše_Prostor.  
 Těšíme se na setkávání s Vámi!                                                  Kolektiv DušeProstoru, z. s.  
 
 

KALENDÁŘ AKCÍ V LUBNÉ 
 
Datum                Akce                                                                        Pořadatel 
 

23. 7.  Pouťová zábava v letním areálu   TJ Sokol Lubná 
 
  5. 8.   Letní kino v letním areálu    Obec Lubná 
 Po čem muži touží 2 
16. 8. Aranžování květin v letním areálu    ČZS Lubná 
26. 8.  Letní kino v letním areálu    Obec Lubná 
 Tajemství staré bambitky 2 
 
10. 9.  Lubenská šťopička v letním areálu   Lubenská šťopička 
23. – 24. 9.  Komunální volby – salónek Skalka   Obec Lubná 
23. – 25. 9.  Podzimní výstava – vestibul Skalka   ČZS Lubná 
 
1. 10.  Lubenská Desítka Cross – letní areál   TJ Sokol Lubná 
7. 10. Lampiónový průvod – letní areál   Obec Lubná 
 
19. 11. Předvánoční dílna - vestibul Skalka   ČZS Lubná 
29. 11. Mikulášská besídka    Obec Lubná 
 s klaunem Hopsalínem v kině 
 
 3. 12. Vánoční výstava Skalka   Obec Lubná 

                                                                                    Eva Chadimová 
 

 
 
 
 
 

 
 
           COOP družstvo HB 

Nabízí k dlouhodobému pronájmu část objektu vedle  
provozovny potravin v Lubné.  

Celková plocha nabízeného prostoru je cca 110 m2.  
Samostatný vchod i nákladová rampa. Vhodné pro provozování služeb. 

Informace - pan Červenka František, tel: 725 926 745 
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Zubní pohotovost v roce 2022 - soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00 hodin 
 

23. - 24. 7. MUDr. Ševčík Polička, 1. máje 607 461 724 423 
30. - 31. 7. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

6. - 7. 8. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 
13. - 14. 8. MDDr. Martinec Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
20. - 21. 8. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
27. - 28. 8. MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 

3. - 4. 9. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 
10. - 11. 9. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
17. - 18. 9. MUDr., MBA Feltlová Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
24. - 25. 9. MDDr. Kašpar  Polička, Růžová 195 775 724 524 

28. 9. MUDr. Kašparová Polička, Růžová 195 775 724 524 
1. - 2. 10. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
8. - 9. 10. MUDr. Kossler Polička, Haškova 445 461 724 369 

15. - 16. 10. MUDr. Králová Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
MUDr. Jaroslava Zahnášová neordinuje od 8. do 19. 8. 2022 z důvodu dovolené. 

Zastupuje MUDr. Grodl (Borová, Telecí) a MUDr. Jílek (Dolní Újezd). 
 
 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2022 
pátek: 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9. a 7. 10. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Přejeme všem čtenářům krásné prožití letních dnů  
plných pohody a sluníčka. 

                                         Redakční rada Lubenského zpravodaje 
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