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   Informace pro majitele psů 
 Majitelé psů, kteří mají zaplacený poplatek ze psa, 
   obdrží zdarma v kanceláři obecního úřadu sadu    
   plastových sáčků na psí exkrementy. Tímto Vás žádáme,   
   abyste při procházkách uklízeli po svých mazlíčcích a 
   udržovali pořádek v naší obci. Děkujeme. 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 11. 2017 
RO schvaluje: 

- Plnění rozpočtu k 31. 10. 2017 v příjmových a výdajových položkách. 
- Restaurování vstupních dveří u kaple sv. Anny v Lubné.  
- Smlouvu o dílo na zajištění údržby místních komunikací se ZOD Lubná.  
- Plán inventur k provedení pravidelné inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017. 
- Nákup části pozemku z důvodu rozšíření místní komunikace k vysílači na „Hampejs“.  
- Uzavření dohody o provedení práce na rok 2018 na provozování kanalizace a ČOV.  
- Zřízení archivu pro potřeby OÚ v podkroví budovy.  
- Objednávku zásobníku reflexních prvků, který bude umístěn před budovou OÚ.  
- Pořízení zabezpečovacích systémů pro obecní objekty - obecní úřad a základní školu 

včetně vypracování návrhu zabezpečovacího systému. 
- Úklid sněhu před prodejnou potravin COOP družstvo Havlíčkův Brod. 
- Dodatek ke smlouvě na opravu místní komunikace na parcele č. 2866, 3177/4, 2864/6 o 

prodlužení opravy do 30. 6. 2018 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 
- Dohodu o výpůjčce s Krajem Smetany a Martinů na betonové lavičky a odpadkové koše. 
- Opravu místní komunikace na pozemku p. č. 2960. 
- Dodatek ke smlouvě na výstavbu inženýrských sítí a komunikace „U Bramborárny“. 
- Smlouvu o převodu práv a povinností mezi obcí Lubná a Svazkem obcí Vodovody Poličsko 

na dílo: Inženýrské sítě Lubná „U Bramborárny“ -  Vodovod. 
- Nákup materiálů pro potřeby jednotky SDH obce Lubná.  

RO doporučuje:  
- Mikroregionu Desinka schválit umístění kamer ve členských obcích mikroregionu z důvodu 

zajištění větší bezpečnosti v těchto obcích.   
RO bere na vědomí: 

- Doložení listinné dokumentace k vodní nádrži (původně koupaliště).  
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ, hodnocený vzorek vyhovuje příslušným 

normám. 
- Oznámení MěÚ Polička o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního 

plánu Široký Důl.  
 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 7. 12. 2017 
ZO schvaluje:  

- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období. 
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2017.  
- Členský příspěvek pro svazek obcí AZASS Polička ve výši 57 306 Kč za rok 2017. 
- Darovací smlouvu o poskytnutí daru Městu Litomyšl ve výši 84 000 Kč na realizaci projektu 

„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. 
- Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 6/2017/ZO. 
- Investiční dotaci pro Svazek obcí Vodovody Poličsko ve výši 843 349 Kč na vybudování 

vodovodního řadu a přípojek v lokalitě U Bramborárny. 
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná – 

Sebranice a Mateřská škola Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2017 ve 
výši 300 000 Kč od každé obce (Obec Lubná – 300 000 Kč, Obec Sebranice – 300 000Kč). 

- Rozpočtové provizorium na rok 2018. 
- Poplatek na rok 2018 za komunální odpad - 550 Kč/osoba.  
- Cenu vodného ve výši 33,50 Kč/m3 a stočného 41,13 Kč/m3 včetně DPH na rok 2018.     
- Směnu nemovitostí - pozemku p. č. 176/2 o výměře 6 m2 a p. č. 3177/5 o výměře 39 m2 za 

pozemek p. č. 2132/28 o výměře 26 m2 a díly a+b, o celkové výměře 8 m2, oddělené 
geometrickým plánem od pozemku p. č. st. 352.  

- ZO revokuje usnesení č. 14/2017/ZO bod č. 8d a nově rozhodlo takto: 



 3

ZO schvaluje prodej nemovitosti -  p. č. 1889/11  o výměře 365 m2, p. č. 3141/3  o výměře 
85 m2 a p. č. 1879/11 o výměře 420 m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou 
kupující.  

- Odklad realizace prodeje nemovitosti -  p. č. 1879/9  o výměře 815 m2. 
- Prodej nemovitosti -  p. č. 1879/3  o výměře 837 m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí jsou kupující. 
- Jmenování dvou členů školské rady za zřizovatele pro Základní školu Lubná-Sebranice a 

Mateřskou školu Lubná. 
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 8. 9. 2017. 
- Rozpočtové opatření rady obce č. 5/2017/RO.  
- Plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017. 
- Informaci starosty obce o průběhu a zabezpečení provozu kanalizace od 1. 1. 2018. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 12. 2017 
RO schvaluje: 

- Smlouvu se spol. VHOS a.s., Moravská Třebová o zajištění fakturace a agendy stočného, 
vystavení daňových dokladů za objednatele včetně distribuce odběratelům.   

- Smlouvy o odvádění odpadních vod na provozování kanalizace v obci. 
- Podání žádosti Krajskému úřadu Pk k provozování kanalizace a ČOV. 
- Návrh změny způsobu zadávání veřejných zakázek mezi Technickými službami Hlinsko 

s.r.o. a jednotlivými obcemi, které využívají jejich služeb.  
- Uspořádání Tříkrálové sbírky, která proběhne v naší obci 6. 1. 2018. 
- Finální verzi dokumentu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP 

Litomyšl“. 
- Zaevidování zaknihovaných akcií ČSAD Ústí nad Orlicí na účet zřízený u FIO banky, a.s. 

RO bere na vědomí: 
- Zápis o předání a převzetí stavby infrastruktury v lokalitě „U Bramborárny“.  
- Předávací protokol ke kanalizaci a ČOV od spol. VHOS a.s. Moravská Třebová.  
- Územní rozhodnutí MěÚ Litomyšl o dělení a změně využití pozemků v k.ú. Lubná u Poličky.  
- Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení řízení k vydání změny povolení k nakládání s vodami  

z prameniště. 
- Protokoly o zkoušce vody na sociálním zařízení Lubná čp. 117 a v kuchyni mateřské školy, 

hodnocené vzorky vyhovují příslušným normám. 
- Sdělení spol. ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. o upuštění od dražby cenných papírů.  
 

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 7. 3. 2018 
ZO schvaluje:  

- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období. 
- Příspěvek na rok 2018 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, 

Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova 
ČR, Kraj Smetany a Martinů a Asociaci provozovatelů kin.    

- Příspěvek a smlouvu pro Mikroregion Litomyšlsko-Desinka na nákup příkopového  ramene 
pro účely členských obcí.         

- Příspěvek na rok 2018 pro Salesiánský klub mládeže - 30 000Kč, Český svaz včelařů - 
8 000 Kč, Myslivecký spolek Lubná - 5 000 Kč, Základní školu Lubná-Sebranice a 
Mateřskou školu Lubná 3 000 Kč, Oblastní charitu Polička - 20 000 Kč, Lubenskou šťopičku 
- 60 000 Kč, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Lubná - 3 000 Kč, 
Tělovýchovnou jednotu Sebranice - 8 000 Kč. 

- Rozpočet obce Lubná na rok 2018 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna 
řídit RO. 

- Střednědobý výhled rozpočtu obce Lubná na rok 2019 a 2020. 
- Prodej nemovitosti p. č. 1889/12 o výměře 377 m2, p. č. 1879/12 o výměře 345 m2,  
- p. č. 3141/5 o výměře 186 m2, p. č. 1889/10 o výměře 727 m2a p. č. 3141/2 o výměře  
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84 m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující.  
- Odklad realizace prodeje nemovitosti -  p. č. 1879/9  o výměře 815 m2.  
- Protokol o bezúplatném předání a převzetí bezdrátového rozhlasu v obci Lubná od Svazku 

obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka. 
- Přísedícího u Okresního soudu p. Jaroslava Rensu na období 2018 - 2022. 
- Zprávu o uplatňování územního plánu Lubná za období duben 2014 – duben 2018. 

ZO bere na vědomí:  
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 7. 12. 2017.  
- Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru ZO Lubná. 
- Rekonstrukci venkovního vedení NN a veřejného osvětlení dle projektové dokumentace ve 

střední části obce, vedení NN bude financovat a provádět spol. ČEZ Distribuce, a.s., 
veřejné osvětlení obec Lubná. 

- Informaci České pošty, s.p. o změně způsobu obsluhy České pošty v obci Lubná. 
ZO pověřuje: 

- RO schvalováním rozpočtových změn a opatření v rámci schválených závazných ukazatelů 
rozpočtu obce Lubná na rok 2018. 
 

Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2017 
 Narodilo se 6 občánků, zemřelo 11 občanů, bylo přihlášeno 10 občanů, odhlásilo se  
20 občanů. K 1. 1. 2018 měla obec 968 obyvatel. 
  V roce 2017 se narodili: 
Jan Šmíd, Václav Misar, Alice Králová, Isabela Katrin Petrová, Jokum Unger a David Štefl. 
  V roce 2017 zemřeli: 
Jan Broulík, Jiří Buben, Jan Jetmar, Jan Štěpánek, František Pechanec, Ludmila Štěpánková, 
Zdeněk Kvasnička, Anna Uhrová, Josef Vomáčka, Miloš Kovář a Jan Rensa.  

OÚ 
 

Milí čtenáři, 
 dá se předpokládat, že chladné zimní období je za námi a my se můžeme těšit na dny plné 
slunce a nové energie.  Dovolte mi tedy, abych několika řádky připomenul realizované akce za 
uplynulé období.  
 
Vánoční koledování mateřské školy 
 Před vánočními svátky navštívily děti z mateřské školy společně s paní učitelkou  
Mgr. I. Rensovou, L. Šimákovou a asistentem P. Kučerou obecní úřad, aby zaměstnancům 
zazpívaly koledy, a navodily tak příjemnou předvánoční atmosféru. 
    
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Děti z mateřské školy na návštěvě obecního úřadu 
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Silvestrovský ohňostroj 
 I loni jsme společně přivítali nový rok. V neděli 31. prosince 2017 v 18 hodin se před 
obecním úřadem uskutečnil silvestrovský ohňostroj, který pro nás připravila firma Širokodolská 
s.r.o. a ozvučení zabezpečil M. Briol.  Odpálení ohňostroje provedl pan J. Havel pod odborným 
dohledem paní M. Jílkové. Mohli jsme shlédnout římské svíce, fontány i kulové pumy a mnoho 
dalších světlic, které ozařovaly nebe několik minut. Již tradičně se přišly podívat desítky občanů 
z naší i okolních obcí. Na zahřátí podávali zastupitelé silvestrovskou polévku, kterou připravila 
paní M. Renzová.  Lubenské ženy nabídly občanům hřejivý svařák. Všem, kteří se podíleli na 
této akci upřímně děkuji. Náklady na ohňostroj včetně ozvučení dosáhly částky 31 800 Kč a 
byly hrazeny z dobrovolného vstupného z vánoční výstavy a od anonymních dárců v celkové 
výši 22 209 Kč. Zbylé finanční prostředky byly uhrazeny z rozpočtu obce. Vítání nového roku si 
můžeme připomenout očima našich fotografů. 

 
Zastupitelé při podávání polévky, která chutnala všem 

 
Silvestrovský ohňostroj pohledem H. Schmauze 
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Silvestrovský ohňostroj pohledem fotografa M. Lehockého 

 

Tříkrálová sbírka  
 První lednovou sobotu jsme v naší obci uskutečnili Tříkrálovou sbírku, kterou pořádala 
Oblastní charita Polička. I v letošním roce se o její zabezpečení postarali zaměstnanci obce, 
místní občané a děti ze základní školy. Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníku, které navštívily 

naše domácnosti. Po 
ukončení sbírky bylo pro 
všechny koledníky 
připraveno teplé 
občerstvení na DPS 
Lubná. Celkový výtěžek 
z této sbírky v obci Lubná 
činil 37 831,- Kč. Touto 
cestou děkuji vedoucím 
skupinek, žákům 
základní školy a 
zaměstnancům a 
občanům obce za 
zajištění sbírky a 
občerstvení pro 
koledníky. 

 
Společná fotografie koledníků a dětí při obchůzce 
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Vedoucí skupinek s dětmi při koledování 

 
Společné setkání v Lubné 
 V polovině měsíce ledna 2018 se v Lubné uskutečnilo společné setkání zástupců obce a 
místní školy s kněžími ze sebranické farnosti, P. Josefem Kopeckým, P. Pavlem Kadlečíkem a 
s P. Petrem Zelinkou. Pozvání přijali též manželé Schmauzovi z Vídně. Po přátelské besedě na 
obecním úřadě jsme byli pozvání ředitelkou školy, Mgr. Jitkou Kučerovou, do školy na společný 
oběd. Při této příležitosti jsme paní ředitelce popřáli k jejímu životnímu jubileu. Po chutném 
obědě jsme byli pozváni manželi Schmauzovými do jejich lubenského příbytku. 

 
Společná fotografie na obecním úřadě a před školou 

 
Chutný oběd v základní škole a přání k životnímu jubileu 
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Návštěva v příbytku manželů Schmauzových 

 
Setkání seniorů na Skalce 

 
Naše šatnářky a lubenští zahrádkáři v akci 

 
Úvodní slovo patřilo předsedovi Mikroregionu Ing. S. Hladíkovi 

 
 Březen v naší obci už tradičně patří dříve narozeným. V první polovině tohoto měsíce se na 
Skalce uskutečnilo setkání seniorů Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. Úvodní slovo patřilo 
předsedovi mikroregionu panu S. Hladíkovi, který všechny přítomné přivítal. K poslechu a tanci 
hrála dechová hudba Poličanka pod vedením kapelníka P. Sejkory. O krásnou květinovou 
výzdobu, přípravu sálu a občerstvení se postarali místní zahrádkáři, zaměstnanci a občané 
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obce, žáci zdejší školy, starostové a starostky z členských obcí mikroregionu a lubenské 
kuchařky. Jako vždy tu vládla příjemná atmosféra a radost ze společného setkání přespolních a 
místních. 

 
Spokojení senioři 

 
Pohled na zaplněný sál 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zástupci členských obcí Mikroregionu Desinka 

 

Vážení spoluobčané, 
 Velikonoce nám přivítaly jaro a sluneční paprsky nás lákají ven. Přeji vám do následujícího 
období hodně sluníčka a zdraví.                                                

       Josef Chadima, starosta obce 
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VOLBA PREZIDENTA 2018 V LUBNÉ 
 

  Kandidát 1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. 13 2,16 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. 32 5,32 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. 136 22,62 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. 9 1,49 X X 

5 Hannig Petr Mgr. 3 0,49 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 1 0,16 X X 

7 Zeman Miloš Ing. 193 32,11 278 44,62 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 50 8,31 X X 

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. dr. h. c. 164 27,28 345 55,37 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 
Adventní Praha a Národní divadlo 

 
Na Staroměstském náměstí 

 

 Ve čtvrtek 14. prosince se vydala osmá a devátá třída na celodenní výlet do našeho 
hlavního města. Cílem cesty byla návštěva večerního představení „Maryša“ v Národním 
divadle. Avšak i odpolední program stál za to. Vyzdobená Praha nás zlákala k procházce nejen 
po Staroměstském náměstí, v jehož středu stál vánoční strom a kolem stánky s vánočním 
zbožím, pečenými kaštany a vonícím punčem, ale prohlédli jsme si i slavnostně ozdobené 
Václavské náměstí či náměstí Republiky s Obecním domem a Prašnou bránou. Nechyběla ani 
žáky oblíbená zastávka na pozdní oběd či brzkou večeři v obchodním domě Palladium, který se 
nachází nedaleko.  
 Odpoledne pak byla pro žáky připravena prohlídka interiéru budovy Národního divadla. 
Naše průvodkyně nás nejdříve zavedla do sklepní místnosti, ve které byly k vidění základní 
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kameny divadla, potom jsme se usadili v pohodlných křeslech hlediště, poslechli jsme si 
vyprávění o výzdobě hlavního sálu a oponě Vojtěcha Hynaise a nakonec jsme došli až nahoru 

na venkovní terasu divadla, odkud jsme 
obdivovali nádherný výhled na Pražský hrad. 
 Hra „Maryša“ bratří Mrštíků, kterou jsme 
večer zhlédli, patří sice do pokladnice naší 
klasické divadelní tvorby, ale poslední dobou 
se stalo jakýmsi nepsaným pravidlem na naší 
první divadelní scéně vnášet do děje moderní 
prvky, čímž se mnohdy stane to, že ne vše, co 
se na jevišti odehrává, divák pochopí. A tak 
tomu bylo i s našimi žáky. Některým se 
představení velmi líbilo, jiným ne. Ale tak už to 
bývá. 
 Každopádně výlet do Prahy se vydařil a 
každý si v něm našel to své. 

 
V hledišti před představením 
 

Zde si ještě přečtěte úsměvné postřehy našich výletníků: 
 Cesta autobusem se mi obzvlášť líbila. Způsobilo to okolí kolem mě. Panovala zde pohoda, 
radost a spousta smíchu. 
 Vánoční trhy mi připadaly dost chaotické a vánoční stromek mi přišel divný. Ty baňky mi 
připomínaly volská oka. 
 Stromeček byl přeplácaný ve dne, v noci už ušel. 
 Byla jsem zklamaná pouze ze hry, protože prohlídka divadla a pobyt v něm byly 
nezapomenutelné. Proto je mé zklamání poloviční. 
 Představení se mi celkově líbilo. Bylo spíše chvilkami ukřičené, avšak i dojemné. Herci byli 
skvělí.  
 Představení bylo dobré, ale mohly tam být spíše kulisy a občas jsem nevěděl, o co se 
jedná. 
 Divadlo bylo super, ale byl moc utrhlý konec. 
 Představení jsem trochu nechápal. 
 Mně se to celkem líbilo. Bylo to chvílemi smutné, vtipné, dojemné, rozbouřené i trošičku 
tragické. 
 Divadlo bylo skvělé, jenom jsme mohli sedět trochu jinde, protože za náma kecaly holky 
z jiné školy. 
 Samotné divadlo se mi ze začátku líbilo, hlavně Maryša, jak byla praštěná. Nelíbil se mi 
však konec, přišel mi takový nedokončený. 
 Představení bylo docela slušné, ale nevešly se mi tam nohy. 
 Divadlo bylo hodně zajímavé, až divné. 
 Díky dobrému kolektivu jsem si z Prahy odvezl pěkný zážitek. 

         Mgr. Leona Plešingerová 
 
Florbalová soutěž mladších žáků 

 Ve čtvrtek 15. 2. vyrazili žáci prvního stupně do Dolního Újezdu na oblastní kolo florbalu. 
Po velmi napínavých i citově vypjatých bitvách se celí vyčerpaní a propocení prostříleli až na 
první místo. Některá družstva byla výkonem vyrovnaná i houževnatá, a tak o skóre mnohdy 
rozhodovaly poslední vteřiny. Silnou oporou našeho týmu byl zejména Jirka Mokrejš, který 
doslova létal s míčkem téměř do soupeřovy branky. Se ziskem prvního místa jsme pak zamířili 
do okresního kola. 

 Když jsme ve středu 21. února odjížděli na okresní kolo florbalu, měli jsme na mysli, jak 
tvrdě jsme si vydřeli vítězství v kole oblastním. V našem prvním utkání s týmem Moravské 
Třebové jsme si ani nestihli „zavázat tkaničky" a během prvních tří minut jsme dostali 4 góly. 
Nakonec jsme se skóre 1:5 odešli do šaten.  
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 V následujícím utkání s Jevíčkem se opět po začátku na časoměřiči ukázala pro nás 
nepříznivá čísla 0:2. Tým ze dvou třeťáků a pěti páťáků se ale nesložil. Důsledná obrana, 
rychlost, dobíhání všech míčků a také štěstí u naší brány nám přineslo šance. Ty sprinter Jiří 
Mokrejš nepromarnil a obrátil skóre hned čtyřmi brankami.  

 Ve třetím zápase s Poličkou se nám podařilo soupeře, přes jeho kvalitní souhru a dobrou 
techniku, unavit a uběhat. Znovu jsme vydřeli výsledek 1:0.  

 Ve finále jsme se proto střetli znovu s Moravskou Třebovou. Tentokrát jsme odolávali. 
Poločas skončil 0:0. Teprve v druhé části druhého poločasu začaly padat góly 1:1. Už to 
vypadalo na nájezdy, ale jak to u nervyrvoucích dějů bývá, rozuzlení přišlo na konci, když jsme 
inkasovali gól a už nebyl čas to zvrátit. Skončili jsme druzí. Chválíme proto chlapce i brankářku 
za výbornou reprezentaci naší školy. 

Jaroslav Bauer 

 
Okresní kolo ve florbalu 

 
Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině 
 Ve čtvrtek 15. února proběhlo na III. základní škole v Litomyšli okresní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se skládala ze dvou částí - poslechové a ústní. V první 
části soutěžící na základě slyšeného slova plnili zadané úkoly. V části druhé potom 
konverzovali s porotou na vylosované téma. Hodnocena byla plynulost projevu, rozsah slovní 
zásoby a správná výslovnost. 
 Naši školu v Litomyšli reprezentovala vítězka školního kola Bára Košňarová z deváté třídy. 
Na soutěži byla podruhé, avšak proti loňskému roku si velmi polepšila. Z 22 soutěžících ve své 
kategorii obsadila krásné desáté místo. Báře proto gratulujeme k pěknému výkonu.   

Mgr. Leona Plešingerová 
 
My a inkluze 

 Inkluzivní vzdělávání je veřejností i odborníky velmi často diskutovaný problém. Rozebírá 
se přínos, nastavení, hranice, podmínky, financování atp. Jde o velmi humánní a ušlechtilou 
představu zajistit rovné šance jakýchkoliv dětí na vzdělávání a vzdělávat všechny děti 
pohromadě (podpora tolerance k odlišnosti a spolupráce). Jak se s tímto trendem vyrovnává 
naše škola? 

 V inkluzivní škole, podobně jako ve škole naší, se společně vzdělávají všichni žáci bez 
ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění. Nechodí tedy do žádné speciální 
vzdělávací instituce, ale do běžné školy. I v té naší bychom našli žáky, kteří by ještě před 
několika lety těžko zvládli tehdejší způsob a obsah výuky. 

 Škola a učitelé se tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby snaží 
respektovat a odpovídat na ně různými opatřeními. Je to například odlišná výuková metoda, 
úprava a redukce učiva v rámci individuálního vzdělávacího plánu. Využíváme pomoci 
asistentů pedagoga, školních asistentů a externích pracovníků - např. školního psychologa. 
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Spolupracujeme s pedagogickým centrem a pedagogicko - psychologickými poradnami při 
zajišťování diagnostiky a stanovení podpůrných opatření. Tato změna je postupná a probíhá 
průběžně v rámci několika let.  

 Princip inkluzivního vzdělávání na naší škole se daří naplňovat díky dobré spolupráci 
učitelů a asistentů. Těší nás, že efektivita této spolupráce se odráží na studijních výsledcích a 
sociálním začlenění dětí. 

Jaroslav Bauer 

 
Asistentky při výuce 

 
Primární prevence rizikového chování 
 V tomto školním roce proběhne na 2. stupni několik programů primární prevence. Jejich 
cílem je předcházení výskytu rizikového chování žáků. V listopadu byly realizovány první 
programy pro 6. a 7. třídu. Jeden z nich se týkal šikany a jejího rozpoznání. Především měl 
ukázat žákům, jak se chovat k agresorům, jak pomoci oběti a přispět tak k bezpečnému 
prostředí školy. Druhý program na téma kouření popisoval sílu závislosti na nikotinu, vlivy 
kouření na zdraví a nebezpečí dalších látek, jako je např. vodní dýmka, elektronická cigareta 
nebo marihuana. Součástí programu jsou sociální hry a praktický nácvik chování 
v problémových situacích. 

         Mgr. Ilona Nováková 
 
Recyklohraní 
 Recyklohraní je program pod záštitou MŠMT České republiky, do kterého se zapojila naše 
základní i mateřská škola. Cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění odpadů a recyklace. 
Vztah k životnímu prostředí utvářet formou her, praktických činností a především účastí na 
sběru použitých baterií, tonerů z tiskáren nebo malých vysloužilých elektrospotřebičů. 
 Za dobře vypracované úkoly můžou žáci získat věcné odměny typu výtvarných a 
sportovních potřeb, her nebo školních pomůcek. 
 Našim žákům se plnění úkolů velmi daří. Do dnešního dne nasbírali 127 kg baterií, 38 kg 
elektrospotřebičů a 50 tonerů. V loňském roce získali 1. místo v Pardubickém kraji za natočení 
krátkého videa o recyklaci. Letos opět 1. místo za zpracování fotoreportáže při výrobě mapy 
Lubné se sběrnými místy. Díky těmto úspěchům přibyde dětem do herny stolní fotbal.  
 V případě, že byste měli zájem přispět ke sběru elektrospotřebičů, baterií či tonerů, můžete 
se obrátit na školu a vše nepotřebné odevzdat do příslušných kontejnerů. Pomůžete tak nejen 
dětem, ale i životnímu prostředí. 

Mgr. Ilona Nováková 
Beseda s panem Lehockým 

 Způsob, jakým loví tento malý opeřenec, je naprosto úchvatnou podívanou, trvající sotva 
pár vteřin. Jakmile uvidí ve vodě rybku, vrhne se za ní. V letu stihne při kontaktu s vodní 
hladinou aktivovat modrou blánu, která překryje oko, aby ho voda nepoškodila, ale aby dobře 
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viděl. Kořist uloví a vylétá zpět nad vodní hladinu. Tam se pohodlně usadí na větev a může 
začít hostina. Tak co? Poznali jste, o jakého ptáčka jde? Druháčci z naší školy už by si s touto 
hádankou hravě poradili. A Vám prozradíme, že oním ptáčkem je ledňáček. 

 V pátek 9. 2. měli možnost druháci besedovat o tom, jak to v ptačí říši chodí. Povídali si s 
panem Michalem Lehockým, který je 
nejen fotograf, ale také vášnivý 
milovník ptactva. Dozvěděli se o 
původu a vývoji ptáků, o různých 
odlišnostech a zvláštnostech. 
Pomocí fotografií se seznámili s 
našimi nejznámějšími pěvci a dravci. 
Ve videoukázkách poslouchali zvuky 
ptáků. Některé byly pro ně známé, 
jiné slyšeli úplně poprvé. Nakonec si 
děti své znalosti mohly prověřit při 
malém kvízu. Nutno dodat, že si 
vedly skvěle.  

 Touto cestou bychom ještě 
jednou rádi panu Lehockému poděkovali a věříme, že se zase někdy setkáme. Tentokrát třeba 
na nějaké výpravě do přírody. 

Lenka Kunčíková, školní asistent 
 
Nejen sedmáci si užívali týden na lyžích 
  Ve dnech 11. - 16. února 2018 proběhl lyžařský výcvikový zájezd žáků 7. třídy a vybraných 
žáků 8. a 9. třídy naší školy. Kurz byl zorganizován poprvé v lyžařském areálu Deštné v 
Orlických horách v útulném penzionu Sport, ze kterého to byl jen skok na chutnou stravu do 
hotelu Orlice. A protože ani počasí si s námi tentokrát nezašpásovalo, byly vytvořeny ideální 
podmínky pro výuku lyžování. 
  Instruktoři Mgr. Ilona Břeňová, Mgr. Zdeněk Přiklopil a Mgr. Jindřich Novotný pracovali s 
žáky rozdělenými do tří družstev podle výkonnosti. Začátečníci a mírně pokročilí si v rámci 
dopoledních a odpoledních programů postupně osvojovali a rozvíjeli základy lyžařských 
dovedností, družstvo pokročilých lyžařů zdokonalovalo svoji techniku jízdy a na výborně 
upravených sjezdovkách se seznamovalo se současnými trendy moderního lyžování. Na 
praktickou výuku navazoval večerní program, v němž žáci načerpali základní poznatky z oblastí 
teorie i historie lyžování, lyžařské výzbroje a výstroje nebo možných rizik spojených s pobytem 
v horách. 
 I v časově nabitém rozvrhu se našla chvilka na zábavu nebo zmrzlinový pohár a poslední 
večer, kdy proběhlo slavnostní vyhodnocení kurzu, si žáci s chutí zasoutěžili při veselém kvízu 
o ceny ve stylu populární soutěže „Riskuj!“. 

 
Lyžařský výcvik v Deštném v Orlických horách 
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  Je třeba vyzdvihnout příkladné nasazení, vytrvalost, chuť učit se novým dovednostem a 
radost z pohybu, která byla průvodním atributem celého pobytu. Celý lyžařský kurz se nesl ve 
sportovním duchu a pozitivní atmosféře, kterou neotupila ani stoupající únava v jeho závěru a 
mnozí účastníci se již teď těší na příští zimu, až si se školou společně opět vyjedou na hory. 

 Mgr. Jindřich Novotný 
 

 

Zápis do 1. třídy 
 Základní škola oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků, že zápis dětí do 1. třídy pro 
školní rok 2018/2019 se koná ve středu 18. dubna 2018 od 12:00 do 17:00 hodin v budově 
ZŠ v Sebranicích (děti narozené 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012). 
 Bližší informace na www.zslubna.cz 

          Vedení školy 
 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA  

 
  Jarní paprsky probouzí přírodu a lákají nás k uskutečnění tradičních jarních akcí, na 
které se děti v mateřské škole už těší. Už aby tu bylo vítání jara a pálení baby Zimnice, 
společná pracovní dílna, Velikonoce, návštěva muzea v Poličce nebo na plavecký výcvik, který 
letos začíná právě na jaře. Ještě než všechno vypukne, dovolte nám připomenout něco málo 
ze zimního období. Letos si děti alespoň trochu užily zimních radovánek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sněhu … 
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 V mateřské škole se tradičně uskutečnil karneval. Děti soutěžily, tančily a… Každý si 
vysloužil malou věcnou odměnu. 

Karneval v mateřské škole 
  

 Předškoláky čeká na podzim škola. A tak si nejen hrají, ale plní každý den úkoly z 
programu Maxík, který je určen pro předškolní děti. 

Předškolní příprava 
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUBNÁ 
 Pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 9. 5. 2018 v době od 10.00 do 16.00 hod. 
v budově mateřské školy. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce  
1. 9. 2018, ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou 
doklad o rodném čísle dítěte. 

 
 

  TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ – VŠECHNO JE JINAK 
 

 Tříkrálová sbírka 2018 na Poličsku skončila. Zřejmě už nikoho z vás neohromím 
konstatováním, že opět padl rekord: 786 520 Kč, a že byl překročen o  úctyhodných 75 156 Kč. 
Koneckonců, rekordy se zde na Poličsku v této „disciplíně“ odehrávají už od samého začátku, 
od roku 2001. Příspěvek obcí se na této částce podílel neuvěřitelnými 551 840 korunami. 
 Jinak je za osmnáctiletou historii tříkrálové sbírky všechno jinak. Například v Poličce nyní 
máme ne nedostatek, nýbrž nadbytek koledníků. Aby se sbírka nezvrhla v pochůzku čtyř a 
vícečetných „tlup“, zavedli jsme pravidlo, podle něhož se účastní ten, kdo se dřív přihlásí. 
Zmizela nedůvěra rodičů a jejich obavy o bezpečí a zachování úcty ke svěřeným dětem. Dnes 
už přesně vnímají, jaký je rozdíl mezi koledováním a žebráním. 
 Ve městech i v obcích se podařilo vytvořit pevnou základnu kvalitních vedoucích skupinek, 
čímž odpadlo jejich každoroční náročné vyhledávání, prošení a sáhodlouhé přesvědčování. 
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Nyní se mnohde nabízejí sami. Navíc k nim dorůstá nová generace rekrutující se z řad 
dřívějších dětských koledníků. Mimořádně se zlepšila spolehlivost všech účastníků.  
 Dávno také minuly časy, kdy jsme tříkrálovou sbírku museli obhajovat například před 
starosty obcí. Transparentnost záměrů a jejich reálné naplňování, ověřené charitní praxí v 
regionu Poličsko, rozptýlily jejich pochopitelný počáteční odstup. V obou městech i ve všech 
šestadvaceti obcích máme podporu a nadto zažíváme opravdový zájem a aktivní 
pořadatelskou pomoc.  
 Mystérium Tříkrálové sbírky na Poličsku v několika posledních letech nabralo neobyčejnou 
sílu. Načerpalo ji z lidí, především z vás, laskavých a štědrých dárců, z nadšení stovek 
koledníků a jejich průvodců, z desítek dalších pomocníků a v neposlední řadě ze samotné 
práce Charity. „Vám všem musím a chci velmi poděkovat,“ řekla ředitelka pořádající organizace 
Markéta Šafářová. 
Tříkrálové rekordy 2018: 
 1.  Nejnaditější pokladnička: Sádek; pokladnička č. 122; částka 18 980 Kč. 
 2. Skokan roku: Vítějeves, nárůst příspěvku na jednoho obyvatele stoupl za rok o 38,2 %.  
 3.  Tříkrálový fanoušek: Pustá Rybná; průměrný vklad na jednoho občana v obci: 97,36 Kč 

(Průměrný vklad na osobu z celého regionu: 33,08 Kč). 
Štěpánka Dvořáková 

 

Tříkrálová sbírka 2018 na Poličsku 

obec VÝTĚŽEK 2017 VÝTĚŽEK 2018 počet obyvatel  
prům. příspěvek 

na 1 obyv. 

Banín 11 839,00 Kč 12 496,00 319 39,17 

Bělá nad Svitavou 12 592,00 Kč 12 213,00 518 23,58 

Borová 32 416,00 Kč 37 573,00 984 38,18 

Březiny 7 460,00 Kč 7 476,00 151 49,51 

Bystré 45 959,00 Kč 51 841,00 1588 32,65 

Hartmanice 12 819,00 Kč 14 308,00 286 50,03 

Chrastavec 7 218,00 Kč 7 634,00 219 34,86 

Jedlová 23 551,00 Kč 28 118,00 1040 27,04 

Kamenec u Poličky 21 344,00 Kč 19 594,00 543 36,08 

Korouhev 29 554,00 Kč 29 942,00 807 37,10 

Květná 9 749,00 Kč 10 999,00 405 27,16 

Lavičné 3 340,00 Kč 1 845,00 113 16,33 

Lubná 33 600,00 Kč 37 831,00 975 38,80 

Nedvězí 10 453,00 Kč 9 833,00 203 48,44 

Oldřiš 21 002,00 Kč 24 370,00 665 36,65 

Polička 211 399,00 Kč 234 680,00 8783 26,72 

Pomezí 22 576,00 Kč 27 194,00 1236 22,00 

Pustá Kamenice 10 857,00 Kč 10 895,00 328 33,22 

Pustá Rybná 13 338,00 Kč 16 064,00 165 97,36 

Rohozná 8 469,00 Kč 10 293,00 637 16,16 

Sádek 36 861,00 Kč 37 529,00 525 71,48 

Sebranice 42 715,00 Kč 46 893,00 985 47,61 

Stašov 7 902,00 Kč 9 830,00 249 39,48 

Svojanov 14 140,00 Kč 14 084,00 368 38,27 

Široký Důl 16 300,00 Kč 18 110,00 410 44,17 

Telecí 14 646,00 Kč 17 991,00 426 42,23 

Trpín 22 900,00 Kč 28 088,00 430 65,32 

Vítějeves 6 365,00 Kč 8 796,00 416 21,14 

CELKEM: 711 364,00 Kč 786 520,00 Kč 23 774 33,08 
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                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jaroslav Čermák - 92 let a Zdeňka Čermáková - 85 let                 Emilie Bartošová - 70 let 

 
                     Jana Herová - 70 let        Marie Madejewská - 75 let 

95 let Anna Šimková 75 let Marie Madejewská 
   Božena Nádvorníková 

92 let Jaroslav Čermák   
  70 let Emilie Bartošová 

90 let Libuše Doubková  Jana Herová 
   Josef Kuchta 

89 let Růžena Stráníková  Božena Bulvová 
 Marta Vomáčková  Pavel Pups 
   Jan Vomáčka 

85 let Zdeňka Čermáková   
 Jan Bulva 65 let Ludmila Kopecká 
   Jiří Dřínovský 

83 let Anna Kárská  Jaroslav Kopecký 
 Jan Klusoň   
  60 let Marta Taberyová 

82 let Marie Renzová  Václav Vomáčka 
 Anna Kovářová   
  55 let Marie Mičková 

81 let Marta Šteflová  Josef Boštík 
    
  50 let Pavel Vomáčka 
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                        Josef Kuchta - 70 let      Božena Bulvová - 70 let   
 

 
                           Pavel Pups - 70 let           Jan Bulva - 85 let 
 

 
                 Božena Nádvorníková - 75 let         Jan Vomáčka - 70 let  
       
 

 V lednu se narodily Julie Boštíková a Sára Červová, v březnu Amálie Kalánková. Rodičům 
blahopřejeme a malým slečnám přejeme do života jen to nejlepší. 

 
 

 V prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem Janem Rensou, v únoru s panem 
Ludvíkem Bubnem, v březnu s panem Josefem Klusoněm a panem Janem Klusoněm. 
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Děkuji všem, kteří se přišli 19. března 2018 naposledy rozloučit 

s panem Josefem Klusoněm. Děkuji též hasičům za květinové dary. 
      

                          Jménem zarmoucené rodiny Emilie Klusoňová 
 

 
 
 

  FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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                        VÁŽENÍ OBYVATELÉ OBCE LUBNÁ  
 

 Jmenuji se Aleš Flídr, pocházím z Liberce a v současné době bydlím v Tanvaldě. Sestavuji 
rodokmen rodu Flídrů. Tato aktivita mne přivedla až do Vaší obce, kde poslední zjištěný předek 
je uveden Adam Flídr z roku 1630, z gruntu čp. 48 - starého značení, čp. 51 dle nového. K 
tomu mi přispěly i Vaše kroniky obce, kde jsem zjistil, že můj předek Jan Flídr byl ve Vaší obci 
starostou a zapsal se do její historie i zakládáním různých spolků. Jelikož bydlím v Tanvaldu, je 
pro mne obtížné osobně pátrat v okolí Lubné po dalších materiálech. Proto se chci obrátit na 
Vás, obyvatele, s prosbou a návrhem ke spolupráci. Zjistil jsem, že Flídry se to u Vás jenom 
hemží. Třeba by i Vás zajímalo, jak jsou Flídrovi provázáni s ostatními rody v obci a jaké mají 
kořeny. Mám zájem o jakékoliv materiály, fotky, vzpomínky, úryvky z rodinných kronik, a to jak 
v elektronické podobě (postačí mi skeny), nebo in natura. Kromě všech Flídrů, obyvatel z čp. 
51, jsou mými příbuznými i Flídrovi z čp. 45 (Anna Flídrová, roz. Flídrová * 19. 10. 1824, + 12. 
4. 1881). Z Lubné jsou to dále rody Machkovi 58 ( Dorota Machková, * 3.7.1795, +16.2.1867), 
Kovářovi 90 ( Veronika Kovářová * 1766), Večeřovi ( Anna Večeřová, * 5.4.1729), Kučerovi 28 
(Kateřina Kučerová, * 22.8.1699), Bubnovi 45, 49, Boštíkovi 49, Jirešovi. Za tuto pomoc 
nabízím každému, kdo takový materiál poskytne, nebo mne kontaktuje k možné další 
spolupráci, zpracovaný rodokmen v elektronické podobě.  
 Dokonalá informace by měla obsahovat: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo 
narození, datum a místo úmrtí i pohřbení, náboženství, bydliště a povolání. Totéž u manžela a 
dětí. Pak další zajímavosti k osobě, místu a okolí, v němž žil. 
 S pozdravem Aleš Flídr, Myslivecká 637, 468 41 Tanvald, tel: 607719587, 
flidr.ales@post.cz. 

 
 

PREVENTIVNÍ INFORMACE POLICIE ČR  
 
 Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a 
zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. 
Preventivní rady budou vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. 
Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky 
zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční 
dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, 
domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, 
děti – bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše 
články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co 
se ve vašem okolí děje.  
 Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při 
podávání trestního oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv 
(nikoli pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze 
podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá 
charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty 
z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat 
linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení 
komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou 
minimálně tyto informace: 
   - vaše jméno 
   - adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události 
   - co se stalo 
   - zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů 
 Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud 
je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO 
se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku 
došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin 
stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku. 
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 Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, 
ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo 
tísňové linky policie, a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. 
Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat 
pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud 
potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte 
přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá především v případech, že 
potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby 
Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních 
komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a 
eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše 
vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde 
operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka 
má číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako 
mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat 
poslední číslo z tísňové linky, a to u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u 
linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný 
vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné jarní dny!    

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

       HURVÍNKŮV ŠKOLNÍ APRÍL 

 
Spejbl a Hurvínek se Žerykem 

 
 Na přání dětí z Lubné a ze Sebranic uvádím následující příběh. 
 Je pozdní večer. Hodiny ve Spejblově bytě ukazují sedm hodin, a to je na návrat ze školy 
opravdu pozdě. Spejbl sedí v křesle a čte noviny; co chvíli se však s povzdechem podívá na 
tikající aparát. Otevírají se dveře. Tiše, plaše vstupuje Hurvínek. 
Hurvínek  -  Dobrý večer, tatí. 
Spejbl       -  Ale, ale už doma? Tak brzy? 
Hurvínek  -  Sím ano. 
Spejbl       -  Podívej se na hodiny! 
Hurvínek  -  Proč? Já je znám. 
Spejbl       -  Sedm hodin! Kde jsi se toulal? 
Hurvínek  -  Já jsem byl ve škole. 
Spejbl       -  Ve škole? Až do večera? 
Hurvínek  -  Oni mě tam zdržovali, pan ředitel s panem učitelem. 
Spejbl       -  A to se podívejme! Tak oni tě tam zdržovali! 
Hurvínek  -  Sím ano. Zdržovali mě kladením různých otázek. 
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Spejbl       -  Ahá! Tak to jsi byl zase po škole, co? 
Hurvínek  -  To zrovna ne. Ačkoliv. 
Spejbl       -  Tak přece! 
Hurvínek  -  Chtěli se mnou něco prodiskutovat.  
Spejbl       -  A copak? 
Hurvínek   -  Ale. Tak ledacos… a různě. 
Spejbl       -  Poslyš, že ty jsi zas něco provedl?! 
Hurvínek  -  No dovol, tatí! Vůbec nic jsem neprovedl. 
Spejbl       -  Žádný takový ty ... podobně … a vůbec? 
Hurvínek  -  Vůbec ne. Ani takový ty podobně. 
Spejbl       -  Tak proč tě tam tak dlouho zdržovali? 
Hurvínek  -  To bylo čirou náhodou jen proto, že je pan učitel rychlejší než já. 
Spejbl      -  To si myslíš, že jsem čirou náhodou tak hloupej? To to panu učiteli tolik  
                     vadilo, že je rychlejší? 
Hurvínek  -  Budeš se divit, ale vadilo. 
Spejbl       -  To je ňáký divný, ne?   
Hurvínek  -  Taky to říkám. 
Spejbl       -  On někam pospíchal nebo co? 
Hurvínek -  Pospíchal, tatí. Strašně      
                    pospíchal, nešel již zadržet. 
Spejbl      -  A tys mu nemohl stačit nebo jak  
                    to bylo? 
Hurvínek  -  Přesně tak tatí. Včas jsem  
                    nezachytil kvapný nástup pana    
          učitele a nestačil ho  
    zadržet.  
Spejbl       -  To je mi úplně jasný… i když… i  
                      když vůbec nevím, o co vlastně  
                     jde. 
                     A kam pan učitel tak pospíchal? 
Hurvínek  -  To asi neví ani on sám. 
Spejbl       -  Co mi to budeš vykládat! Že neví? 
Hurvínek  -  Snad na ulici… možná do sklepa. Nebo do parku. Případně na hasičskou 
                     stanici. Prostě někam pryč. On se nám s tím v tom fofru nesvěřoval a pak 
                     jsme se ho pro jistotu už neptali. Chápeš? 
Spejbl       -  No, zatím teda, abych pravdu řek! A dál? 
Hurvínek  -  Každopádně vyběhl tryskem ze třídy a běžel ke schodišti, ale tam zakopl 
     o kbelík, šlápl na mýdlo, uklouzl a kutálel se po schodech z druhého  
     patra až do přízemí. 
Spejbl       -  A to je mi pěkný! Ale proč najednou tak spěchal? 
Hurvínek  -  Tedy, totiž. Podívej se, tatí, my jsme ve třídě losovali. 
Spejbl       -  Nepleť do toho, co sem nepatří. Losovali, nelosovali, mě teď zajímá, 
     proč se pan učitel tak zničehožnic dal tryskem na úprk. 
Hurvínek  -  No právě! My jme totiž losovali. 
Spejbl       -  Povídám ti, nech toho a miř k věci! 
Hurvínek  -   Právě, že mířím! My jme tedy losovali. 
Spejbl       -  Hurvajs! 
Hurvínek  -  A los padl na mě. A tak jsem. 
Spejbl       -  Copak? 
Hurvínek  -  A tak jsem, a tak jsem vykřikl: „Hóóříí!“ 
Spejbl       -  Cože? 
Hurvínek  -  No, a pan učitel se vymrštil a pádil ke dveřím. No, a pak, tam na těch  
     schodech, že ano, jak jsem už povídal. Teda, zřízenej byl náramně. 
     Ten ti vypadal! 
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Spejbl       -  Sáně borový! Co to říkáš? Ono ve škole hořelo? 
Hurvínek  -  Ale ne, tatí, nehořelo. 
Spejbl       -  Tak proč jsi křičel to „hóóříí“? 
Hurvínek  -  Protože to tak bylo domluvený. Ale než jsem mohl vykřiknout „apríl“, 
     aby bylo jasno, že jde o pouhý aprílový žert, byl už pan učitel výše  
     zmíněným způsobem v přízemí. 
Spejbl       -  Propánajána! Takže. 
Hurvínek  -  Takže ze strany školy teď mohu očekávat příslušně tvrdá opatření. 
     A za co vlastně? 
Spejbl       -  Ještě se ptej! Kluku, já bych tě nejradši. 
Hurvínek  -  Co jsem měl dělat, když to bylo domluvený, tatí? Člověk musí držet  
     slovo, vždy to říkáš! 
Spejbl       -  Že ty si na takový poučení vzpomeneš vždycky v pravou chvíli. 
     Já nechci slyšet, co mi zas, ve škole povědí. 
Hurvínek  -  Ale, tatí! Můžu já snad za to, že pan učitel byl o tolik rychlejší než já? 
    No, řekni, můžu? Nebo můžu snad za to, že je dnes prvního dubna, tatí, 
     že je dnes apríla?                                                                                 

Ze scénky Hurvínkův apríl od Pavla Gryma čerpal Josef Trojtler 
 

            FLORBALOVÝ PRÁZDNINOVÝ VÍKEND JIŽ PO PATNÁCTÉ 
 
 Tradiční florbalový turnaj Dona Bosca v Lubné zahájil o víkendu 17. - 18. března jubilejní 
15. ročník. Dvoudenní florbalová štace, konaná pod záštitou prvního náměstka Pardubického 
kraje Mgr. Romana Línka, čítala přes 95 zápasů, při nichž bylo zapojeno přes 300 hráčů dětí i 
dospělých.  
 Při pátečním ranním zahájení turnaje přišli hráče podpořit starosta obce Lubná Josef 
Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr a za Salesiánské středisko mládeže Sebranice 
pronesl Petr Košák uvítací řeč o fair - play.  
 První páteční utkání na hřišti patřila kategorii mladších žáků, ve které se letos utkalo  
12 týmů. Na první příčce se po vyrovnaných utkáních umístil tým Praha - Kolovraty. 
Následovala soutěž starších žáků, kde nejcennější kov získal tým Top Gun z Dolního Újezda. 
Ve večerních hodinách patřilo hřiště sestavám mužů nad 35 let, jež organizátoři nazývají 
kategorii veteránů. Zkušení matadoři z pěti týmů ukázali své kvality a po vypjatých zápasech, 
při nichž by se atmosféra dala krájet, zvítězila sestava Dolní Radechová. 
 Druhý hrací den pokračoval ve stejném sportovním nadšení. Proti sobě nastoupilo  
15 sestav mužů, a i když se všichni snažili ze sebe vydat to nejlepší, vyhrát mohl pouze jeden. 
Kvalitní podívanou divákům zajistili ve finálovém souboji domácí hráči s týmem Psojedi a RH 
Náchod, který si vybojoval nejcennější kov.  

 
 Do minulého ročníku turnaje přinesli organizátoři projekt „Každý gól pomáhá“, kdy vybraná 
částka za každý vstřelený gól putovala na sdružení Unicef a jejich dobročinné programy. 
Jelikož tento projekt měl velký úspěch, organizátoři se jej rozhodli letos zopakovat. Při letošním 
klání se vybralo 6 450 korun.  

 Mladší žáci Starší žáci Veteráni Muži 

1. místo Praha- Kolovraty Top Gun 
Dolní Újezd 

Dolní Radechová RH Náchod 

2. místo FbC Polička 
IBK Okapáři 

(Lubná) 
Kardiaci 
Lubná Psojedi (Lubná) 

3. místo Sokol 
Předměřice 

FbC Skuteč Fox Litomyšl FBC  Oujeee 
Polička 

4. místo FbC Skuteč 
Machine 

Dolní Újezd Oko Litomyšl 
Aquafield 
Litomyšl 



 25 

 Turnaj Dona Bosca je největším 
turnajem svého druhu, za svoji dobu 
existence získal mnoho fanoušků a 
podporovatelů, kteří se sem rádi 
vracejí. V poslední době přijíždí i týmy 
ze vzdálenějších míst, což pořadatele 
těší a slibují, že v příštím ročníku 
nebude o florbalové zážitky nouze. 
 Fotografie z turnaje naleznete na 
adrese www.florbaldb.cz  
  

Tereza Košňarová 
 
 

 
Vítězné družstvo v kategorii mužů – RH náchod  
 
Poděkování 
 Ještě jednou děkuji všem organizátorům, kteří se podíleli na 15. ročníku florbalového 
turnaje Dona Boska v Lubné. 

          Josef Chadima 
 
 

 
Certifikovaní rozhodčí a moderátoři akce 

 

 
1. den florbalového turnaje - starší žáci 
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Druhé místo obsadili muži z Lubné       Poděkování pořadatelům       

 
Společná fotografie mladších a starších žáků  

 

 
Pořadatelé a hráči po ukončení turnaje 
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       DĚTSKÝ KARNEVAL 
 
 Jak už máme v Lubné pravidlem, poslední sobota v únoru patří našim ratolestem. Bylo 
tomu tak i 24. 2. 2018, kdy se na sále Skalky v Lubné sešla spousta dětí. O to, aby se nenudily, 
se postarala skupina Parkoviště pro velbloudy. Děti v krásných maskách se ukázaly jako skvělí 
tanečníci. Nezalekly se ani rafinovaných soutěží, které pro ně byly připraveny. Všichni si 
odpoledne náležitě užili. 
 Velký dík patří všem rodičům, kteří pomohli s úklidem.                                                    

ZaJa  
 

       NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI PARDUBICKA 
 

 V lednu proběhlo v Pardubicích 
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za 
uplynulý kalendářní rok. Oceněny byly 
přes tři desítky sportovních osobností 
v osmi kategoriích. Tradičně bylo 
vyhlášeno 10 nejúspěšnějších sportovců 
v kategorii mládeže. Mezi nimi i Přemek 
Pakosta, který získal na mistrovství 
světa juniorů ve florbalu bronzovou 
medaili. 
 Přemkovi gratulujeme!!! 

        Mgr. Jitka Kučerová 
 
 
 

Přemek Pakosta – třetí zleva 
 
 
 Úspěchů dosáhli i další lubenští florbalisté - Patrik Bartoš a Lukáš Kučera. Byli 
nominováni za Pardubický kraj pro finálový turnaj výběrů dorostenců 2018. Turnaj byl rozdělen 
na 2 skupiny – Východ a Západ.  Ve skupině Východ se utkaly kraje: Olomoucký, Zlínský, 
Moravskoslezský, Jihomoravský, Vysočina a Pardubický. Turnaj se odehrál 13.-14.1. 
v Ostravě. Pardubický kraj skončil na 2. místě (porážkou 1:3 od Moravskoslezského kraje) a 
kluci se mohli těšit ze stříbrné medaile. Klukům blahopřejeme! 
 Lukáš Kučera byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání s Olomouckým krajem, kde 
soupeřivstřelil 5 branek za sebou. Byl vybrán do All-stars týmu východního turnaje a zároveň 
pozván na soustředění širšího kádru pro letní Kemp talentované mládeže.  

Redakční rada Lubenského zpravodaje 
         
 

       VESMÍR OKOLO NÁS 
 
  

 

Extrasolární planety 
 Slunce není jedinou hvězdou, která má planetární soustavu. Do konce roku 2016 bylo 
objeveno 3 840 planet obíhajících jiné hvězdy a stejný počet čeká na definitivní potvrzení. Přes 
500 hvězd obíhá více než jedna planeta, u jedné hvězdy bylo nalezeno již sedm planet. Tvorba 
planetárních systémů je nedílnou součástí zrodu nových hvězd. První extrasolární planetu 
objevili švýcarští astronomové Michel Mayor a Didier Quelozem 6. října 1995 u hvězdy 51 
Pegasi v souhvězdí Pegasa. Jejich pracovištěm je ženevská observatoř, která vyniká novými 
objevy. Najít planetu obíhající vzdálenou hvězdu je velmi obtížné. K jejich hledání astronomové 
využívají různé metody. 
Zákrytová fotometrie 
 Měření změny jasnosti hvězdy (fotometrie) je zatím nejúspěšnější metodou v objevování 
planet, a to především díky družici Kepler, která objevila přes 2 700 planet. Tento rekordman 
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v detekci planet je založen na jednoduchém principu – pokud přes pozorovanou hvězdu 
přechází planeta, přestože drobounká, jasnost hvězdy nepatrně poklesne. Jakmile se planeta 
posune mimo hvězdu, jasnost se opět vrátí do normálu. Tomuto jevu říkáme zákryt. Zákrytů 
může být více, a to podle počtu planet, které danou hvězdu obíhají. 
Astrometrie 
 Astrometrie je metoda založená na měření přesné pozice hvězdy. Všechny objekty ve 
vesmíru se vzájemně ovlivňují gravitací (přitažlivostí). Když titěrná planeta obíhá okolo své 
mateřské hvězdy, zcela drobounce s ní cloumá. Astronomové samotnou planetu nepozorují, 
zato vidí hvězdu a její drobný pohyb. Pomocí základních zákonů v astrofyzice pak vypočítají 
hmotnost planety nebo planet u sledované hvězdy. Nedávno byla vynesena na oběžnou dráhu 
Země družice Gaia, která bude objevovat planety pomocí astrometrie. 
Spektroskopie 
 Tato metoda se zabývá zkoumáním světla hvězd, především jejich spektrem, které 
získáme rozložením světla pomocí hranolu nebo mřížky na jednotlivé barvy. Ve spektru hvězd 
se vyskytují temné (absorpční) čáry, které příslušejí různým prvkům nacházející se na povrchu 
zkoumané hvězdy. Tyto čáry jsou ve spektru dané hvězdy stabilní. Pokud se ale hvězda 
drobně hýbe, tak se temné čáry ve spektru pohybují také. Dle Dopplerova jevu se čáry pohybují 
směrem k modrému konci spektra, když se hvězda přibližuje k nám, a naopak se pohybují 
k červenému konci spektra, pokud se hvězda vzdaluje od nás. Astronomové vidí sérii 
absorpčních čar, jež se pohybují zprava doleva a podle toho zjistí, zda je u pozorované hvězdy 
jedna nebo více planet. Ze změny pozic spektrálních čar lze vypočítat základní údaje o 
planetách dané hvězdy. 
Přímé snímkování 
 Přímé snímkování je veřejností vnímáno velmi kladně, protože poskytuje opravdové snímky 
planet. Planety vyzařují infračervené záření (viditelné pouze odrážejí). Při snímkování se 
zakryje samotná hvězda a v jejím okolí se hledá nějaký zdroj infračerveného záření. Takto 
máme nasnímaných už 72 planet, které se vždy značí jménem své mateřské hvězdy a malým 
písmenem, začíná se vždy od 0. Celkem bylo objeveno již 10 planet v obyvatelné zóně hvězdy 
podobných naší Zemi. 

 
Přímé snímkování - na levém snímku je planeta vlevo dole od hvězdy a na druhém snímku pod hvězdou 

 
Johnsonovo vesmírné středisko 
 Johnsonovo vesmírné středisko je velmi rozsáhlý komplex více než sta budov, který leží na 
jihovýchodním předměstí dvoumilionového Houstonu v Texasu. V komplexu sídlí několik 
samostatných středisek. Hlavním je středisko řízení vesmírných letů. 
 Středisko má rozhlehlé sály vybavené špičkovou výpočetní technikou a dalšími přístroji, 
pomocí kterých řídí vysoce kvalifikování technici bezchybný let kosmických lodí s kosmonauty 
nebo vesmírných sond směřujících k planetám sluneční soustavy. Pod stálou kontrolou a 
řízením je rovněž Mezinárodní vesmírná stanice ISS. Také pohyb pojízdných laboratoří po 
Marsu řídí nejzkušenější technici řídícího vesmírného střediska. V minulosti to byly roboti Spirit 
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a Opportunity. V současné době je to laboratoř Curiosity. Okolo Marsu nyní obíhá pět aktivních 
kosmických sond, které patří několika kosmickým agenturám. Řídící střediska těchto agentur 
nejprve navedla sondy na oběžnou dráhu okolo planety a v současné době zpracovávají údaje 
sondami naměřené. Přijímat a vyhodnocovat informace z vesmírných sond je další mimořádně 
důležitá činnost řídícího střediska. Uvedu příklad veleúspěšné meziplanetární sondy New 
Horizons, kterou NASA vyslala k výzkumu Pluta a jeho měsíců. Při průletu sondy kolem těchto 
těles uložily přístroje do paměti palubních počítačů tak obrovské množství naměřených 
informací, že byly následně jeden a půl roku vysílány do střediska řízení. Jejich postupné 
vyhodnocení bude trvat mnoho let. Pracují na něm desítky planetárních astronomů, 
planetárních geologů, matematiků, fyziků a další specialisté. V řídícím středisku je zaměstnáno 
několik tisíc velmi chytrých lidí.  

 
Jeden ze sálů vesmírného řídícího střediska     Nástupce Hubbleova teleskopu čekají poslední  
       úpravy ve vývojovém středisku 
 
 Dalším střediskem v Johnsonově komplexu je středisko pro výcvik kosmonautů, kteří se 
zde připravují na dlouhotrvající pobyt na vesmírné stanici ISS. Stejně důležité je také středisko 
pro výzkum a vývoj nových vesmírných technologií, včetně stavby moderních kosmických sond. 
Na výzkumu se rovněž podílejí blízké prestižní univerzity. Ve středisku je uložena většina 
hornin a půdy z Měsíce, dopravených na Zemi při šesti misích Apollo.  
Johnsonovo vesmírné středisko navštěvují turisté z celého světa, využívají rozsáhlé 
návštěvnické centrum, které nabízí k prohlídce podobné expozice jako Kennedyho vesmírné 
středisko na mysu Canaveral na Floridě. Obě vesmírná střediska jsou pojmenovaná na počest 
významných amerických prezidentů. 
 A nakonec výzva pro čtenáře Lubenského zpravodaje. Velmi rád bych se sešel s tím 
člověkem, který navštívil Johnsonovo vesmírné středisko. Rád za vámi přijedu. Na podobnou 
výzvu jsem se před několika lety sešel s lidmi, co byli u startu Apolla 17 a raketoplánu Atlantis. 
Na setkání se těší Josef Trojtler z Lubné. 

Josef Trojtler 
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              Zubní pohotovost  2018 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 

 
14. - 15. 4. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
21. - 22. 4. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
28. - 29. 4. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

1. 5. MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 
5. - 6. 5. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

8. 5. MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
12. - 13. 5. MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 
19. - 20. 5. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
26. - 27. 5. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

2. - 3. 6. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
9. - 10. 6. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

16. - 17. 6. zubní lékař Vaskiv Natalia Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
23. - 24. 6. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

30. 6. - 1. 7. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373  
5. 7. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 
6. 7. MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

7. - 8. 7. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
14. - 15. 7. MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 
21. - 22. 7. MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 
28. - 29. 7. MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

4. - 5. 8. 2018 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
11. - 12. 8. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
18. - 19. 8. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
25. - 26. 8. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2018 
pátek:  13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8. 
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