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POZVÁNKA 
 

KDU - ČSL Lubná a Lubenské ženy srdečně zvou všechny maminky na               
oslavu svátku DNE MATEK, která se koná v neděli  

         10. května 2009 od 14 hodin v sále kina v Lubné.                                                                                                                                                                     
                                                                                             Eva Chadimová 
 

 

 

 

Žáci 9. třídy  Vás srdečně zvou na 5. školní ples, 
který se koná v sobotu 16. 5. 2009 na Skalce v Lubné. 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 19. 1. 2009 
RO schvaluje: 
  1. Projektovou dokumentaci na stavbu RD včetně umístění a napojení na místní komunikaci 

pro p. R. Flídra. 
  2. Zalesnění 0,04 ha lesního pozemku ve vlastnictví OÚ Lubná. 
  3.    Vytvoření pracoviště Czech POINT na OÚ Lubná. 
  4.    Tisk barevného Lubenského zpravodaje v tiskárně Osík. 
  5. Zařazení žádosti pí Z. Mikuličové do pořadníku zájemců o koupi palivového dříví. 
  6. Nájemné pro Sokol Sebranice při pořádání společenského plesu ve výši 1500 Kč.  
  7.    Zaslání žádosti na ČEZ Distribuce, a.s., k provedení rekonstrukce sítě NN v obci Lubná 

kabelovým vedením v zemi. 
  8.  Zaslání žádosti na Katastrální úřad, pracoviště Svitavy na digitalizaci map obce Lubná. 
  9. Profesní školení pro 4 řidiče JSDH Lubná, včetně uhrazení nákladů za školení. 
10.   Přidělení č. p. 72 pro rodinný dům pana Josefa Chadimy. 
RO doporučuje: 
  1. ZO zřídit pracoviště CZECH POINT a podat žádost o dotaci.  
  2. ZO schválit příspěvek na rok 2009 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 20 Kč/obyvatel. 
  3. ZO schválit příspěvek pro JSDH Lubná pro rok 2009. 
  4. ZO schválit finanční příspěvek pro Klub důchodců na rok 2009 ve výši 2500 Kč. 
RO bere na vědomí: 
  1. Průběžné hodnocení kontroly poskytnutých dotací obci Lubná, kterou provádí FÚ Svitavy. 
  2. Přidělení dotace ze státního rozpočtu ČR pro ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná. 
  3. Informaci HZS PaK o nových právních předpisech v oblasti požární ochrany.  
  4. Informaci  KÚ PaK k termínu sčítání zvěře. 
  5.  Organizační změny a nové řízení POLICIE ČR OŘ Svitavy. 
  6. Rozhodnutí MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí k nakládání s povrchovými vodami 

pro rybníky a požární nádrž v obci. 
  7. Protokol o zkoušce kvality vody v obci Lubná provedené firmou VHOS. 
  8. Úsporu nákladů za rok 2008 na Skalce ve výši 34 000 Kč za spotřebovanou el. energii. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 3. 2. 2009 
RO schvaluje: 
  1. Bezplatný pronájem Skalky a prominutí  poplatku za spotřebovanou el. energii pro  
 TJ Lubná při konání florbalového turnaje Dona Boska. 
  2.   Hromadnou licenční smlouvu s OSA při promítání filmů v kině. 
  3.   Zabezpečení úklidu na Skalce v Lubné od 1. 2. 2009 pí M. Boštíkovou. 
  4.   Návrh protipovodňových a protierozních opatření v obci Lubná dle analýzy od fy Ekotoxa. 
  5.   Projektovou dokumentaci na stavbu RD včetně umístění a napojení na inženýrské sítě  
 a místní komunikaci pro p. J. Pavliše.  
  6.   Výsledek inventarizace majetku obce k 31.12. 2008. 
RO doporučuje: 
  1.   ZO přidělení finančního příspěvku 3 000 Kč na rok 2009  pro ČZS Lubná.  
 2.   ZO schválení hospodářského výsledku ZŠ Lubná - Sebranice a MŠ Lubná za rok 2008  
  a převedení celého zisku do rezervního fondu školy. 

  3.   Účast starosty obce na setkání starostů s hejtmanem PaK v Poličce. 
RO pověřuje: 
  1.   Starostu obce k účasti na jednání o protipovodňových opatřeních v Horním Újezdě. 
RO bere na vědomí: 
  1. Protokol o odborné technické kontrole nářadí a zařízení na Skalce. 
  2.   Zápis z členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
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  3.   Nabídku komplexního geografického informačního systému pro potřeby obce od firmy 
GEOMETRA Opava. 

  4. Současný stav nezaměstnanosti v obci Lubná. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 2. 2009 
RO schvaluje: 
  1. Zaslání žádosti Mikroregionu Litomyšlsko o přidělení dotace na pořádání kulturní akce. 
  2. Podání žádosti o dotaci na poskytnutí věcných prostředků PO pro jednotku SDH Lubná. 
  3. Bezplatný pronájem Skalky včetně prominutí poplatků za energii při pořádání dětského 

karnevalu pro TJ Sokol Lubná. 
  4.   Ukončení nájemní smlouvy s pí M. Zavoralovou v DPS Lubná. 
  5.   Nákup frézy na úklid sněhu. 
  6.   Umístění paní M. Homoláčové v DPS Lubná. 
  7.   Provedení revize pojištění obecního majetku. 
  8.   Podání žádosti na HZS o bezúplatný převod novějšího hasičského auta pro jednotku SDH. 
  9. Vyvěšení cedulí k výstavě „STAVÍME, BYDLÍME“ na sloupy místního rozhlasu. 
RO doporučuje: 
  1. ZO schválit směnu pozemku p. č. 468/2 za pozemek p. č. 460 v k.ú. Lubná  
 s p. J. Vomáčkou s tím, že náklady hradí obec. 
  2. ZO schválit finanční příspěvek 10 000 Kč na činnost Charity Polička pro rok 2009. 
  3. ZO schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku mezi obcí a Pardubickým krajem. 
RO pověřuje: 
  1. Účetní obce k předložení podkladů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu  
 za rok 2008. 
  2. Starostu obce k účasti na valné hromadě Mikroregionu Litomyšlsko. 
RO bere na vědomí: 
  1.    Cenovou kalkulaci obědů na rok 2009 v ZŠ Lubná -Sebranice a Mateřská škola Lubná. 
  2. Protokol o zkoušce kvality vody  v obci Lubná firmou VHOS, a.s., Moravská Třebová. 
  3. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Lubná Pardubickým krajem. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 2. 3. 2009 
RO schvaluje: 
  1.  Zapojení naší obce do akce „Vlajka pro Tibet“. 
  2. Účast p. R. Zapletala a p. M. Kováře na školení k obsluze motorových pil a křovinořezů. 
  3. Prodloužení nájemní smlouvy v DPS Lubná pro manžele Jánovy. 
  4.   Program jednání na zasedání ZO. 
RO doporučuje: 

     1. ZO vyčlenit finanční prostředky pro pohostinství Skalka na  rok 2009 alespoň na částečné 
zlepšení stavu a odstranění závad. 

    2. ZO prodat pozemek p. č. 2937 v k. ú. Lubná manželům Madejewským v ceně 35 Kč/ m2, 
náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitosti hradí kupující.  

RO bere na vědomí: 
 1. Žádost p. J. Příhody s tím, že nejprve je nutné zjistit u odborníků, projektantů, vhodnost  

a možnost přemístění místní komunikace blíže k potoku a současně jednat se správcem 
vodního toku.  

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 22. 1. 2009 
ZO schvaluje: 
  1.  Zadání územního plánu obce Lubná dle předloženého upraveného návrhu. 
  2.  Podání žádosti o grant Pardubického kraje na zadání územního plánu obce Lubná.  
  3. Realizaci projektu „Podpora bezpečnosti obyvatel Sdružení obcí Mikroregionu 

Litomyšlsko- Desinka“. Předmětem projektu je dodávka a instalace varovného  
 a bezdrátového informačního systému v členských obcích mikroregionu. Dále ZO 

vyjadřuje souhlas s podáním žádosti o dotaci. 
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  4. Vytvoření pracoviště CZECH POINT na OÚ Lubná a podání žádosti o dotaci.  
ZO pověřuje: 
  1.  Starostu obce k podpisu návrhu upraveného zadání územního plánu obce Lubná. 
  2.  Starostu obce k podpisu souhlasu k instalaci varovného a bezdrátového informačního 

systému.  
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic v roce 2009 
     Pátek:       10. 4.,   24. 4.,   8. 5.,   22. 5.,   5. 6.,   19. 6.  
 

 
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad 

(splatnost byla 15. 3. 2009), aby tak učinili co nejdříve. 
 

 
Informace o odpadech 
 Vzhledem k situaci, která nastala v oblasti odbytu tříděného odpadu, papíru a PET lahví,  
o který není zájem, a naopak se musí za tyto suroviny zaplatit. U papíru je to částka 60 haléřů 
za 1 kg. Tato snad dočasná situace nesmí vést k tomu, že přestaneme třídit a vše půjde do 
popelnic. 
 Musím upozornit občany, pokud by se toto mělo stát, pocítíme to všichni na zvýšení 
poplatků za uložení odpadu na skládku. To znamená : uložení tuny odpadu, ve kterém nemá 
být sklo, papír, plasty atd., stojí 1130 Kč. Pokud přestaneme třídit a vše vyjmenované přijde do 
popelnic, bude to stát 2900 Kč. Zvýší se tím náklady na likvidaci odpadu pro jednoho 
obyvatele o částku až 380 Kč za rok. 
 Tímto chci na vás, všechny občany, apelovat, abychom pokračovali ve zlepšujícím se stavu 
třídění odpadu a nepodléhali tlaku médií. Važme si kvality našeho životního prostředí obce. 
 Prosím rodiče, učitele, občany, aby vedli děti k ohleduplnosti ke svému okolí, aby děti  
nezahazovaly papírky, kde je napadne. Děkuji.                             Josef Chadima, starosta obce 
 
Vážení spoluobčané, 
 zimní období je snad za námi a teď se už můžeme těšit na teplejší a delší dny, zkrátka jarní 
počasí se blíží. Připomeňme si však ještě začátek letošního roku. V sobotu 3. ledna 2009 
začala ve víceúčelovém zařízení Skalka plesová sezóna. První ples uspořádali studenti 
poličských středních škol a musím říci, že se jim vydařil. Bylo tomu tak i u následujících bálů, 
které uspořádaly SDH Lubná, KDU - ČSL Lubná ve spolupráci s MS Lubná, TJ Sebranice   
a Lubenské ženy ve spolupráci s TJ Lubná. Na všech akcích byla dobrá nálada, příjemné 
prostředí a chutné občerstvení.  
 Kulturní akce ve víceúčelovém 
zařízení ukončil koncem února dětský 
karneval, který uspořádala 
tělovýchovná jednota. Pestrý program 
a bohatá tombola opět přilákaly na tuto 
akci mnoho dětí se svými rodiči  
a prarodiči. 
 V pátek 27. února proběhla 
v kinosále ČZS Lubná beseda 
s promítáním videa z cest po Peru, 
Bolívii a Chile. Protagonisté této akce 
byli manželé J. a L. Vomáčkovi, kteří 
se tohoto putování  osobně zúčastnili. 
Příjemné prostředí, neobvyklé uvítání, 
zajímavý výklad a zájem občanů byly 
pro všechny zúčastněné povzbuzením 
do dalších akcí.                                        Uvítání návštěvníků besedy ČSZ 
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Pohled na zaplněný sál                                                      Poutavá přednáška manželů Vomáčkových 
 
 Nebyly to však jen kulturní akce. O jarních prázdninách  20. - 21. února 2009 uspořádala 
Tělovýchovná jednota Lubná ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Sebranice, 
Základní školou Lubná - Sebranice a Obecním úřadem Lubná již 6. ročník florbalového turnaje 
Dona Boska. Tak jako minulé roky i letos měl turnaj kvalitní obsazení týmů, výbornou organizaci 
a dobré zázemí pro hráče.  
 Začátkem března uspořádaly členky kulturní komise odpoledne s patchworkem. I tato ruční 
dílna se setkala se zájmem z řad našich žen. 
 Měl jsem možnost se většiny akcí zúčastnit osobně a všude jsem se setkal s ochotnými  
a pracovitými pořadateli, bez kterých by se tyto akce v naší obci neuskutečnily. Proto touto 
cestou děkuji všem lidem, spoluobčanům a pořadatelům, kteří bez nároku na odměnu jsou 
ochotni věnovat svůj volný čas druhým.  
 Možná by se někomu zdálo, že zaměstnanci obecního úřadu měli v zimní období více klidu, 
ale opak byl pravdou.  
Oprava vodovodu  
 V polovině ledna se ve většině našich domácností snížil tlak vody. U některých výše 
položených domů přestala téci voda úplně. Proto jsme ve spolupráci se zaměstnanci VHOS 
Polička začali hledat únik vody a posléze jej odstraňovat. V pondělí 19. ledna se podařilo 
všechny poruchy opravit a zabezpečit stálý přítok vody do všech domácností. Touto cestou 
děkuji všem spoluobčanům za trpělivost a shovívavost při řešení této situace. 
 

 

Oprava vodovodu na Malé Straně 
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Oprava hráze horního rybníka 
 Únik vody z horního rybníka nás trápil už v loňském roce, ale nebyl tak markantní. V lednu 
letošního roku však došlo  k takovému odtoku vody, až se prolomil a propadl led v rybníku.  
Bylo nutné tento stav okamžitě řešit. Proto ve spolupráci s provozovatelem rybníka  
S. Vobejdou  jsme naplánovali opravu hráze na 23. - 24. ledna.   
 O pomoc jsme požádali vedení zemědělského družstva, které nám vyšlo vstříc. Pan Josef 
Vomáčka odbagroval hlínu z místa úniku vody a pan S. Obejda s M. Kovářem  
a J. Flídrem vyměnili a opravili část poškozeného odtokového potrubí. Práce se prováděly 
v chladném, mrazivém počasí, a proto děkuji všem, kteří se na opravě hráze podíleli. 

 
Odčerpávání vody z výkopu      Vybírání hlíny a kamenů z místa úniku vody 
 

 
Usazení nového odtokového potrubí               Občané, kteří se podíleli na opravě hráze     
 
Sněhová nadílka v Lubné 
 Letošní sněhová nadílka byla opravdu štědrá. V neděli 8. února začalo sněžit a sněžilo  
a sněžilo… Během února napadlo místy až 40 cm sněhu. Úkolem obecního úřadu bylo 
zabezpečit sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků v obci. Prohrnování silnic 
zabezpečoval pan F. Šprojcar a zaměstnanci zemědělského družstva. Úklid parkoviště  
a chodníků měl na starost pan M. Kovář ve spolupráci s R. Zapletalem a B. Dřínovským.  
 Z počátku jsme sníh odhrnovali ručně pomocí lopat a pluhu. Posléze jsme ale zjistili, že úklid 
sněhu touto formou nejsme schopni zvládnout. Proto jsme na obecní úřad zakoupili motorovou 
frézu na sníh. A jak jsme zjistili sami, i díky Vašim kladným ohlasům, udělali jsme dobře. 



 6 

Chodníky i nově postavené parkoviště jsme udrželi dostupné i při letošní sněhové nadílce. Při 
této příležitosti ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na odhrnování sněhu z místních  
komunikací, chodníků a parkoviště. 
 
 
Sněhová nadílka v Lubné 
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Pan Michal Kovář při úklidu sněhu                                   Nová sněhová fréza poprvé v provozu 
 
Oprava žlabů a střechy na budově školy 
 Koncem měsíce února začal sníh ustupovat. 
Oteplovalo se a tající sníh spolu s nočními 
mrazíky dělal velké kusy ledu. Ty začaly postupně 
narušovat střechy a žlaby u obecních objektů. 
Nejhůře byl na tom objekt školy, kde byly ohnuty 
žlaby. Proto jsme na 4. března objednali plošinu 
a po dohodě s klempířem J. Vomáčkou ze 
Širokého Dolu opravili střechu a žlaby základní 
školy. 

   Josef Chadima, starosta obce 
 

 
 
 

                                                                                                    Pan Josef Vomáčka při opravě střechy 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
 OLYMPIÁDA 
     Dne 25. února 2009 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně 
základních škol a studenty víceletých gymnázií. Tuto akci pořádal DDM Svitavy a soutěž 
samotná se uskutečnila v prostorách III. ZŠ Litomyšl.  
     Olympiáda byla zaměřena především na komunikativní schopnosti žáků. První část 
obsahovala poslechová cvičení, v druhé části mohli soutěžící předvést své znalosti angličtiny 
formou rozhovoru se zkoušejícími. Hodnotila se především plynulost projevu, správnost 
gramatiky, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout konverzaci vůbec.  
     Naši školu výborně reprezentoval žák 9. třídy Matěj Kmošek. Umístil se ve své kategorii na 
vynikajícím prvním místě a tento úspěch mu zajistil postup do krajského kola v Pardubicích.  

Mgr. Leona Plešingerová 
 
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 
     Ve čtvrtek 26. 2. 2009 se ve sportovní hale v Litomyšli konalo druhé kolo florbalové ligy 
starších žáků (8. a 9. třída). Po skvělých výkonech získali naši hráči třetí místo. O měsíc dříve, 
ve čtvrtek 22. 1. 2009, se konalo druhé kolo florbalové ligy mladších žáků (6. - 7. tříd) a naši 
borci opět dokázali, že patří mezi nejlepší. Se suverénním náskokem zvítězili v obou kolech  
a ze všech deseti sehraných zápasů jich osm vyhráli, v jednom remizovali a pouze jednou 
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prohráli. Získali tak zasloužené první místo a pro naši školu také putovní pohár. Vedle této 
hlavní trofeje získali naši hráči také všechny ostatní rozdávané ceny, a to Tomáš Tmej cenu pro 
nejlepšího brankáře, Ondřej 
Pakosta cenu pro nejlepšího 
nahrávače turnaje a Petr 
Kučera cenu pro nejlepšího 
střelce turnaje. Všem 
zúčastněným hráčům patří dík 
za výborné výkony 
a skvělou reprezentaci školy, 
no, a my můžeme být rádi, že 
máme takové „playery“. 
 V kategorii 6. a 7. tříd to 
byli Tomáš Tmej, Ondřej 
Filipi, Petr Kučera, Tomáš 
Vomáčka, Pavel Kopecký, 
Adam Klejch, Ondřej Pakosta, 
Pavel Stříteský,  Jakub 
Kučera,  Dominik Bartoš, Přemek Pakosta a v kategorii 8. a 9. tříd Lukáš Bednář, Miroslav 
Klusoň, Jan Šplíchal, Radim Zavoral, Marek Boštík, František Košňar, Vojtěch Lorenc, Petr 
Bednář. 

Mgr. Pavel Tmej 
 
TESTOVÁNÍ 6. A 9. TŘÍDY TESTY SCIO 
     Ve školním roce 2008/2009 se naše škola zúčastnila testování žáků společností Scio. Toto 
testování proběhlo v rámci projektu STONOŽKA, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. 
Naše škola testovala žáky 6. ročníku a žáky 9. ročníku. Letošní rok neproběhlo tradiční 
testování devátých tříd testy Cermat, které žákům pomáhají zjistit jejich studijní výsledky, proto 
jsme využili nabídky společnosti 
Scio. 
      Testování žáků 6. třídy proběhlo  
od 6. do 17. října, k dispozici měli 
testy z českého jazyka, matematiky 
a obecných studijních předpokladů. 
Testování žáků 9. třídy proběhlo od 
18. do 28. listopadu. Vyplňovali testy 
z českého jazyka, matematiky, 
obecných studijních předpokladů  
a anglického jazyka. Celkem se 
testování 6. tříd zúčastnilo 364 škol  
a testování 9. tříd se zúčastnilo  
863 škol z celé ČR. 
     Aby si škola vytvořila co 
nejpodrobnější představu  
o dovednostech a znalostech svých 
žáků, byl každý z předmětových 
testů členěn na dovednostní části 
(orientace v textu, analýza informací, 
orientace v grafu, porozumění)  
a tematické části (např. rovnice, geometrie, konverzace, gramatika). 
     Výsledkové listy byly rozdány žákům a lze je použít při sebehodnocení žáka nebo jako 
podklad pro výstupní hodnocení na zvolenou střední školu. Žáci 9. třídy dostali ve svých 
výsledcích také doporučení ke studiu, které popisuje, jakému typu školy nejlépe odpovídají 
výsledky žáka. Toto doporučení má pochopitelně pouze doporučující charakter (u skutečných 
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přijímaček může žák dopadnout jinak - např. od listopadu do dubna se ještě hodně naučí nebo 
byl v listopadu nachlazen a podal výkon pod své možnosti, případně žák bude u přijímacích 
zkoušek více nervózní atd.).  
Výsledky 6. třídy 
     V českém jazyce žáci nejhůře řešili aplikační úlohy - tedy úlohy testující vyšší úroveň 
pochopení látky. V matematice žáci nejlépe zvládli znalostní úlohy. V matematice žáci zvládli 
mnohem lépe funkce a rovnice než základní pojmy, zatímco v českém jazyce jsou nejlepší 
výsledky ve slohu a literatuře. V rámci testu obecných studijních předpokladů nejhůře dopadla 
kvantitativní část (konkrétně části porovnávání hodnot a číselné operace).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tabulce jsou ve sloupci znaménkem “+“ označeni žáci, kteří dosáhli v daném předmětu 
vysoce nadprůměrného výsledku.  
Výsledky 9. třídy 
     V matematice i českém jazyce žáci nejhůře řešili aplikační úlohy - tedy úlohy testující vyšší 
úroveň pochopení látky. Kdybychom posuzovali probíraná témata, uvidíme, že v českém jazyce 
žáci zvládli mnohem lépe mluvnici než slohovou část (rozdíl v úspěšnosti je téměř 25%), 
zatímco v matematice můžeme pozorovat nejlepší výsledky v aritmetice. V rámci testu 
obecných studijních předpokladů nejhůře dopadla verbální část (konkrétně části slovní zásoba 
a orientace v textu). Nejlépe dopadla kvantitativní část (konkrétně části porovnávání hodnot  
a číselné operace). Z anglického jazyka vyplývá, že žáci měli ve všech oblastech - poslech, 
konverzace, komplexní cvičení, slovní zásoba a gramatika - průměrné výsledky. Nejlépe ze 
všech dopadla oblast čtení a porozumění.  
 

Tabulka extrémních výsledků 
 žáci 9. třídy OSP Čj M Aj 
 Veronika Břeňová   +  
 Soňa Grundová   +  
 Marek Jílek + + +  
 Vít Kalvoda +  +  
 Matěj Kmošek + + + + 
 Eliška Kopecká  +   
 František Košňar +  +  
 František Kučera    +  
 Jan Šplíchal +  +  
Veronika Vopařilová  + +  

 
V tabulce jsou ve sloupci znaménkem  “+“  označeni žáci,  kteří dosáhli v daném předmětu  
vysoce nadprůměrného výsledku.  
     Celkové výsledky žáků naší školy jsou v matematice a českém jazyce vysoce nadprůměrné, 
v anglickém jazyce podprůměrné.  

Tabulka extrémních výsledků 
 žáci 6. třídy OSP Čj M 
 Aleš Flídr   + 
 Hana Chadimová  +  
 Pavla Chadimová  +  
 Štěpán Jílek   + 
 Vojtěch Jílek   + 
 Abigail Klejchová + + + 
 Monika Knesplová  +  
 Antonín Kopecký + + + 
 Dominik Šimek   + 
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     Zvláštní ocenění od společnosti Scio získali Antonín Kopecký za nejlepší výsledek v testu 
z obecných studijních předpokladů v Pardubickém kraji v testování šestých tříd a Matěj Kmošek 
za druhý nejlepší výsledek v testu z anglického jazyka v Pardubickém kraji v testování devátých 
tříd.                                                                                                                 Mgr. Věra Kořínková 
 
NAŠE DĚTI NA BRUSLENÍ V POLIČCE 
    Jelikož z technických důvodů plavecký bazén v Poličce 26. února nemohl přijmout děti  
2. a 3. třídy na plánovaný výcvik, využili jsme této doby pro pobyt našich dětí na zimním 
stadionu. Všechny si nasadily brusle a s nadšením se pustily na ledovou plochu. Krokové 
kreace byly opravdu různorodé. Někteří borci jezdili jak o závod, jiní kreslili své stopy na ledě 
velmi opatrně. Ti méně zkušení dostali bezpečnostního pomocníka proti bázni - klouzavé 
lyžičky  s držadlem. A to byl zážitek! V tu chvíli se nebál občas neposlušných bruslí nikdo. Čas 
věnovaný pobytu na ledové ploše využily děti beze zbytku. Radost a zdravá únava jim byly 
odměnou.  

                                                                                                               Mgr. Marie Dřínovská 

 
Přijímačky nanečisto 
 Dne 17. března si žáci deváté třídy 
naší školy vyzkoušeli přijímací zkoušky 
„nanečisto“. Navázali jsme na 
zkušenosti z minulých let, kdy jsme 
získali pozitivní ohlasy ze strany žáků. 
Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich 
vědomostí, alespoň částečně je připravit 
na stresovou situaci a donutit je 
zmobilizovat síly, přestože většina 
z nich k přijímacím zkouškám nepůjde. 
 V 8:30 hod. začali žáci diktátem 
a úlohami z českého jazyka, 
následovala matematika a testování 
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z všeobecného přehledu. Po polední přestávce budoucí studenti a učni absolvovali pohovor, ve 
kterém zkušební komise hodnotila vystupování žáků a schopnost pohotově reagovat. Otázky 
byly zaměřeny na volbu budoucí školy a plány do budoucna z hlediska dalšího studia či 
uplatnění v praxi. Zkušební komisi také zajímal všeobecný přehled žáků a znalost českých 
dějin. Při pohovoru nás příjemně překvapilo přirozené vystupování, promyšlené odpovědi 
některých žáků nebo jejich zdůvodnění volby školy. 
 Bohužel výsledky z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu ukázaly většině 
žáků, že mají ve svých znalostech mezery, které je třeba doplnit. 
Toto je osm nejlepších a jejich bodový zisk (max.198 bodů): 
1. Matěj Kmošek 177 bodů 5.  Jan Šplíchal 139 bodů 
2. František Košňar 169 bodů 6.  Marek Jílek 133,5 bodů 
3. Veronika Břeňová 152 bodů 7.  Roman Fajmon 113 bodů 
4. Vít Kalvoda 148 bodů 8.  Veronika Vopařilová 112 bodů  
Na závěr uvádím názory některých žáků: 
• Byla to dobrá zkušenost, která by se měla podle mě v dalších ročnících opakovat. Každý                                   

zjistí, jak na tom je. Jediné negativum – dějepisné otázky při pohovoru. 
• Určitě bych to dělal dál, ať si to každý vyzkouší ( i jaké má nervy ). 
• Bylo to dobré! Diktát byl ale čten rychle, pohovor rozšířit na více otázek i z jiných předmětů. 
• Zdálo se mi to těžké (třeba matematika). Přijde mi to zbytečné, když přijímačky nejsou. 

Mgr. Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně 
 
Okresní kolo zeměpisné olympiády 2009 
 Dne 18. března proběhlo na Gymnáziu Svitavy 
okresní kolo zeměpisné olympiády. Pořadatelem 
byl DDM Svitavy. Soutěžili vítězové školních škol 
z gymnázií a základních škol okresu Svitavy. 
Zúčastnilo se celkem 21 škol. Naši školu 
reprezentovali: Eliška Sýkorová (7. třída) -
kategorie B a Vít Kalvoda (9. třída) – kategorie C.  
 Každá kategorie měla tři části – práce 
s atlasem, bez atlasu a práce s mapou. Oba 
vítězové školního kola prokázali výborné znalosti  
i v kole okresním. Eliška Sýkorová obsadila mezi 
silnou konkurencí výborné 5. místo a Vít Kalvoda 
prokázal své výtečné znalosti ze zeměpisu, když 
se umístil na 1. místě a postoupil do krajského kola 
pořádaného v Pardubicích.                     
 Srdečně Víťovi gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v krajském kole.               

Mgr. Věra Kořínková 
 

 
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY! 

Plánovaný jarní sběr papíru ve škole se nekoná. 
 

 
 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
      V lednu letošního roku starší děti nastoupily po vánočních prázdninách do školky 
s očekáváním zápisu do 1. třídy. Tomu předcházela návštěva 1. třídy v Sebranicích, kde si 
předškoláci vyzkoušeli, jaké to je být prvňákem a co je ve škole čeká. Pro rodiče se uskutečnila 
přednáška v mateřské škole s Mgr. M. Límovou o tom, jak by děti měly být připravené  pro 



 12 

vstup do školy. Únor byl ve znamení karnevalu. Jako každý rok si rodiče dali záležet na výrobě 
karnevalové masky. Děti si spokojeně zasoutěžily a  zatancovaly, tradičně je čekala malá 
odměna. V březnu jsme spálili babu Zimnici, aby už konečně bylo jaro, a společně s rodiči 
budou děti tvořit v duchu Velikonoc. V dubnu nás čeká čarodějnický rej v MŠ, ale také půjdeme 
potěšit obyvatele DPS písničkou, říkankou…samozřejmě o čarodějnicích.  
 Do konce školního roku proběhne ještě řada akcí. Tou největší a nejvýznamnější jsou 
oslavy  30 let od otevření nové mateřské školy. Ty se uskuteční 6. – 7. 6. 2009. V sobotu 
6. 6. v 10.00 hod. bude pro všechny děti /za doprovodu dospělé osoby/ připravena Pohádka 
plná písniček, která se odehraje na zahradě mateřské školy /za nepříznivého počasí 
v tělocvičně/. Na odpoledne je naplánováno posezení s bývalými i současnými zaměstnanci 
mateřské školy, s hosty, kterým se představí děti se svým vystoupením. Na neděli 7. 6. jste 
všichni zváni na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně zveme, přijďte zavzpomínat nebo se jen 
tak podívat, nahlédnout do kroniky a prohlédnout fotky… 
     Nová mateřská škola byla uvedena do provozu 15. ledna 1979. Navštěvovalo ji 35 dětí 
předškolního věku. Současně bylo 25 dětí ponecháno ve „staré“ mateřské škole a ty se těšily 
na přistavění další třídy do září téhož roku.Školka byla vybudovaná v akci Z  za účinné pomoci 
místního JZD /dnes ZOD/. Řada občanů věnovala stavbě mnoho volného času po pracovní 
době, o sobotách a nedělích. Neocenitelnou pomocí byla zodpovědná práce důchodců, hasičů, 
ale i mladších občanů obce. Zásluhu na úklidových pracích a přípravách na provoz měly 
tehdejší pracovnice MŠ. 
 Připomeňte si s námi tuto událost a společně popřejme naší „mateřince“ ještě dlouhá léta 
jejího provozu a k tomu hodně spokojených dětí.  

                                                                                                       I. Rensová 
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUBNÁ 
pro školní rok 2009/2010 se uskuteční 

dne 13. 5. 2009 v době od 10.00 do 16.00 hod. v budově mateřské školy. 
Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2009,  

ale i ty, které budete chtít umístit až v průběhu školního roku. 
Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte. 

 
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY SEBRANICE 

 
Tak máme zapsané nové prvňáčky… 
     Ve čtvrtek 29. ledna se v základní  škole v Sebranicích konal zápis dětí do 1. třídy pro další 
školní rok. 
     Máme pocit, že je to teprve nedávno, kdy tyto děti přišly poprvé do mateřské školy, 
rozhlížely se po nových prostorách, 
poznávaly nové kamarády, objevily se i 
slzičky. Tak dlouhé odloučení od maminky 
a tatínka se každému nelíbí. Ale první 
problémy byly překonány, děti začaly 
sbírat nové zkušenosti a čas utíká. A 
najednou je tady další zkouška. 
     Každý psycholog vám potvrdí, že 
předškolní věk je nejdůležitější pro vývoj 
dítěte a osobnost našeho človíčka se 
formuje každým dnem, každým prožitkem. 
V tomto období získává výchovné základy 
- slušnosti, poslušnosti, samostatnosti, ale 
i zodpovědnosti za sebe a své chování, 
učí se plnit povinnosti, splnit a dokončit 
úkol. Ale i kdyby dítě chodilo do mateřské 
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školy každý den, zodpovědnost za výchovu v tomto období rodině - rodičům - nikdo neodpáře. 
Je pravdou, jak se říká, že rodina je základ a příklad rodičů je nejdůležitější. 
     A přesto. Školka neškolka, ať jsem tam chodil rád, najednou nastává ta slavnostní chvíle. 
Zápis do první třídy. Prostě zápis do školy. A tam už přece chodí velké děti. Důležitost 
podstatně povyroste. 
     Paní učitelky z MŠ mají možnost se zápisu účastnit, letos nejen jako pozorovatelé, ale byly 
jsme zapojeny i do „pracovního kolečka“, které bylo pro děti připraveno. Ač se to možná nezdá, 
pro všechny zapojené pí uč. velmi náročný den. Ale pro děti velmi vstřícný, přístupný, 
pohodový.  
     Byl to jeden z nejlepších zápisů, které jsem zažila. 
     A dík patří paní učitelce Dřínovské, která ho připravila. 

Václava Tmejová, ředitelka MŠ Sebranice 
 
Poděkování za veselý zápis 
     Ve čtvrtek 29. 1. jsme se vypravili do školy. Mnozí poprvé, někteří s obavami, ale 
všichni zvědaví.  
     Jaký ten zápis bude? A co tam bude? 
     A bylo. Veselo. Tak úžasně zábavný zápis jsme tu ještě neměli. Opravdová škola hrou: 
botka na zavazování tkaničky, balon na házení, přeskakování, malování, barevné tvary na 
magnetické tabuli… Zkrátka zábava. Hodina utekla jako voda. 
     Děkujeme za skvěle připravenou akci a vstřícnost učitelů. 
     Těšíme se do školy. Těšíme se na ŠKOLU HROU. 
     Za rodiče předškoláků                     

Anna Kopecká, Stáňa Kysilková, Jana Zindulková 
 

      
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 

 
Milovaní, 
 někdy hledáme smysl velikonočních svátků. Vánoce nám jsou jistě pochopitelnější a bližší. 
Ale právě Velikonoce ukazují na to, proč si o vánočních svátcích znovu a znovu připomínáme 
Kristův příchod na naši zem. 
Proto bych se s vámi rád podělil o jeden příběh. 
     Jeden kněz přišel jedno velikonoční ráno do kostela a přinesl s sebou starou rezavou  
a pokřivenou ptačí klec. Postavil ji vedle kazatelny. Lidé byli plni údivu, ale on začal hned 
mluvit.  
 Mluvil o tom, jak předcházejícího dne procházel městem a potkal chlapce, který nesl právě 
tuto klec. V ní byli tři malí ptáčci, třesoucí se zimou a strachem. Zastavil ho a ptá se: „Co to tam 
máš, synku?“ 
 „Jen pár starých ptáků,“ odpověděl.  
 „A co s nimi budeš dělat?“ Odpověděl: „Odnesu si je domů a budu si s nimi hrát. Budu je 
dráždit, trhat jim peří. Vsadím se, že se dobře pobavím.“  
 „Ale dřív nebo později tě to jistě přestane bavit, co uděláš potom?“ nedal se kněz odbýt. 
„Máme doma kočky, rády si na nich pochutnají. Dám ty ptáky jim.“ 
 Kněz na chvíli ztichnul. Po chvíli pokračoval: „Kolik chceš za ty ptáky, synku?“ 
 „Na co by vám, pane, byli? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou 
pěkní.“ 
 „Tak kolik?“ nedal se kněz odbýt. Chlapec si ho přeměřil a řekl: „Stovku.“ Kněz vytáhl 
peníze, podal je chlapci a ten rychle zmizel. A kněz otevřel dvířka a ptáčky vypustil. 
 Tak tím byla vysvětlena přítomnost klece. Ale po krátké pomlce pokračoval: „Jednoho dne 
mluvil Ježíš s Ďáblem. Satan se škodolibě vychloubal, kolik nachytal lidí: „Nastavil jsem past  
a věděl jsem, že se chytí.“   
 „Co s nimi budeš dělat?“  ptá se Ježíš. 
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 „Budu si s nimi hrát. Budu je učit, jak se ženit a rozvádět, jak se mají nenávidět. Naučím je 
pít, kouřit a navzájem se proklínat. Naučím je, jak se mohou navzájem zabíjet. Už se těším na 
takovou zábavu.“ 
 „A co uděláš potom?“ Satan se hrdě vypnul a řekl: „Zabiju je!“  
 „Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš.  
 „Snad bys ty lidi nechtěl? Není v nich ani troška dobra. Když si je  vezmeš, budou tě 
nenávidět. Poplivají tě a budou proklínat a nakonec tě zabijí.“  
 „Co za ně chceš?“ zeptal se znovu Ježíš. Satan se na něj podíval a zachechtal se: „Každou 
tvou slzu a všechnu tvou krev!“ Ježíš řekl: „Máš to mít!“ a zaplatil.  
   Tak tolik příběh, který je podobenstvím o tom, v čem je ukryto tajemství 
Svatého týdne a celých Velikonoc.  
 A k jejich prožití vám všem přeji a vyprošuji srdce naplněné Božím pokojem a radostí 
z Kristova zmrtvýchvstání. 

        P. Vojtěch Glogar 
Proto vám k prožití nabízím:   
Vrcholem postní doby je Svatý týden začínající Květnovou nedělí (letos 5. dubna). 
 Ve Svatém týdnu církev stále znovu prožívá jádro své víry a naděje. Totiž to, že Kristus sám 
prošel naší cestou utrpení a smrti a otevřel nám cestu ke spáse a vzkříšení. V tomto týdnu pak 
prožíváme:   
Zelený čtvrtek  
–  připomínka Poslední večeře, kterou Pán Ježíš prožil se svými apoštoly. Bylo to v rámci 

židovské velikonoční večeře, která je připomínkou mocného Božího činu v dějinách Izraele.  
-    vysvobození před smrtí v Egyptě pro ty, jejichž domy byly označeny krví obětovaného 

beránka. Církev si připomíná ustanovení eucharistie a svátosti kněžství. Obřady začnou 
v 18 hodin. 

Velký pátek 
– den Kristova utrpení přinesené za naši záchranu. Je to zpřítomnění Kristova utrpení  

a smrti. Proto v centru této bohoslužby je kříž, který je viditelným znamením toho, kam  
až jde Bůh ve své lásce k člověku. Obřady začnou v 17 hodin. 

Bílá sobota   
-     je dnem, kdy se neslaví mše svatá. Církev bdí na modlitbách u Kristova hrobu, uvažuje  

 o jeho umučení a smrti. V modlitbě očekává jeho vzkříšení. 
 Vigilie (noc) zmrtvýchvstání  
–   oslava velikonoční vigilie začíná po západu slunce v noci ze soboty na neděli. Obřady 

začnou ve 20 hodin. 
Na začátku se rozžíhá oheň a velikonoční svíce – pravé světlo, které přemáhá temnotu zla 
ve světě. 
Bohoslužba slova ukazuje Boha v jeho mocných a podivuhodných činech v lidských 
dějinách. 
Vrcholem této noci, ke které směřuje celá postní doba, je křest těch, kdo přijali Boží pozvání 
a rozhodli se pro život s Kristem, a pro již pokřtěné následuje obnova vlastního křtu – nového 
osobního rozhodnutí se pro život s Kristem. 

Slavnost zmrtvýchvstání (neděle)  
Kristus svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané 
v tento den začali pravidelně scházet k eucharistii ( mši svaté). Každá neděle je tedy „oslavou 
Velikonoc“. 
– při této mši svaté je žehnání velikonočních beránků a jiných pokrmů. To má připomínat, že 

společenství se zmrtvýchvstalým Kristem, započaté při mši svaté, má pokračovat i doma při 
hostině lásky.  

 
Pozvání: 
Křesťan vnímá přírodu  a všechny její dary v pohledu Boha, Stvořitele a dárce. Zakouší 
vděčnost, ale i odpovědnost, aby s těmito dary správně zacházel a spolupracoval s Bohem na 
jejich rozvíjení.  
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Každým rokem si s vděčností uvědomujeme Boží dobrotu projevenou v úrodě roku. Bůh nás 
vybízí nejen k vděčnosti, ale také k prosbám.  
Proto vás zvu 26. dubna k setkání ke kapličce u Lubné, kde se budeme od 15 hodin 
společně modlit za požehnání letošní úrody, její ochranu a také za ty, kteří na polích pracují.  
 
V neděli 3. května se v orlovně v Sebranicích od 14 hodin uskuteční farní akademie. Program 
vyplní děti a mládež navštěvující výuku náboženství a děti účastnící se kroužků. 
 
Letošní farní pouť je směřována do Kutné Hory, a to na sobotu 16. května. Bližší informace 
budou upřesněny v ohláškách v kostele. 
 
Slavnost prvního svatého přijímání prožijeme v neděli 24. května při mši svaté v 9.45 hodin.     
 
     Přeji vám všem hezké prožití i této doby, v ní nové objevení osobní lásky Boha ke každému 
z nás a stejně tak i potřebnou sílu a odvahu k novému začátku. 
 Myslím na vás a vám všem žehnám. 

         P. Vojtěch Glogar 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

           Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let. 
 
Dne 4. 4. 2009 oslaví manželé Marie a Jan Pavlišovi zlatou svatbu. Pevné zdraví a mnoho 
spokojených let přejí děti a vnoučata. 
 
V březnu jsme se rozloučili s panem Tomášem Fuksou. 

 
PROGRAM KINA V LUBNÉ 

        
                    5. 4.  MADAGASKAR 2       
 19. 4. KDOPAK BY SE VLKA BÁL 
 3. 5. SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
 17. 5. LÍBÁŠ JAKO BŮH 
 31. 5. BOLT 
 14. 6.  VÝMĚNA 
 28. 6.  LOVECKÁ SEZONA 2  Začátek v 19.30 hod. 

50 let Stanislav Šimek                70 let Růžena Kopecká 
 Miroslav Vítek   
  75 let František Pechanec 

55 let Věra Kopecká   
 Petr Kilián 81 let Emílie Flídrová 
   Marie Flídrová 

60 let Emílie Chadimová   
 František Kalibán 83 let Bohumil Kovář 
    

65 let Jaroslav Kovář   
 Anna Pechancová   
 Pavel Groulík   
 Libuše Bulvová   
 Jaroslav Zavoral   
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DĚTSKÝ KARNEVAL NA SKALCE  
  
 Stalo se už tradicí, že koncem února v naší vesnici pořádáme dětský karneval. Letos byl už 
desátý, proto se chci ohlédnout trochu dozadu, jak jsme začínali. Delší dobu vedu děvčata 
v SOKOLE, a tak jsem jim nabídla udělat karneval pouze pro rodiče a sourozence. Samozřejmě 
nabídku všichni přijali. Nacvičili jsme dvě skladby na úvod karnevalu a tam jsem viděla, že by 
se karneval mohl udělat i pro veřejnost.  
 Takže další rok se zrodil první velký karneval. Dala jsem vše dohromady, sehnala nějaké 
ceny a měla velký strach z toho, jak všechno dopadne. Poprosila jsem Evu Chadimovou , Irenu 
Rensovou a Alenu Boštíkovou  o spolupráci. Ani jsme nevěřily, kolik dětí s rodiči a známými 
přišlo. Jak jde čas, pořadatelé se skoro nemění, jen jsem musela poprosit maminky dětí o další 
spolupráci. Naštěstí máme velký sál, kam se všichni návštěvníci vejdou  a kde mají pěkné 
posezení. Děti se vydovádí a mají na co vzpomínat. Program zůstává stále stejný. Děvčata 
z AEROBICU a my v GYMNASTICE nacvičíme různá vystoupení, která se snažíme vždy něčím 
oživit. Velkou radostí je tombola. Musím ji shánět po známých už hodně dopředu.   
 Touto cestou chci poděkovat všem sponzorům, kteří dětem vždy něco věnují nebo zakoupí. 
Děvčata, se kterými jsme začínaly, na karneval už nechodí, protože z nich jsou slečny, a děti, 
které se těší na karneval teď, tehdy nebyly ještě na světě. Já i ostatní pořadatelé jsme sice 
zestárli, ale budeme se stále snažit, aby karneval zůstal oblíbený, jako je do této doby.                         

A. Uhrová 
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE 
 
 Rádi bychom Vám přiblížili akce, které již proběhly, a naopak Vás chceme pozvat na to, co 
připravujeme: 
27. 12. 2008 - koupání v krytém bazénu v Č. Třebové se pro malý zájem NEUSKUTEČNILO. 
 
13. 3. 2009 - divadelní představení „POSTEL PRO ANDĚLA“ nám zahrál ochotnický          

divadelní spolek z Němčic. 
 
7. 3. 2009 - ODPOLEDNE 
S PATCHWORKEM 
Na podzim loňského roku nás 
mile překvapila velká účast 
našich žen a dívek, proto jsme 
se rozhodli pořádat další dílny 
pro vážné zájemce o šití touto 
technikou.  
 
18. 4. 2009 - DALŠÍ DÍLNA 
PATCHWORKU ve 14.00 hod. 
v DPS v Lubné 
Případní zájemci si přinesou 
šicí stroj a pomůcky. Látky je 
možno zakoupit na místě. 
Poplatek za odpoledne činí  
50 Kč. Jelikož je kapacita DPS 
omezena, je lepší domluvit se 
předem s paní Šteflovou  
na tel. 776 843 042. 

 
18. 9. 2009 - LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD zahájíme v kině pohádkou pro děti Šípková Růženka 
 - opět od hrají divadelníci z Němčic. Hodina a směr průvodu budou upřesněny na plakátech. 
 
12. 12. 2009 – již tradiční VÁNOČNÍ VÝSTAVA. 

Za kulturní komisi Jarmila Šteflová 
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TJ SOKOL LUBNÁ 
 
Florbalový turnaj Dona Boska 
 Na konci jarních prázdnin se ve dnech 20. a 21. února 2009 uskutečnil již 6. ročník 
florbalového turnaje Dona Boska. Pořadateli tohoto turnaje jsou - TJ Lubná, Obec Lubná,  
ZŠ Lubná - Sebranice a Salesiánské středisko mládeže Sebranice. 
     Turnaje se zúčastnilo 6 týmů mladších žáků , 13 týmů starších žáků a 16 týmů mužů. Vítězi 
jednotlivých kategorií  se stali : mladší žáci - Kometa (Polička), starší žáci – Bratři Sokolové 
(Lubná), muži - Smršť (Lubná). 
     Dobrou úroveň turnaje podpořilo i objektivní rozhodování našich rozhodčích   v žákovských 
kategoriích a profesionálních rozhodčích  při turnaji mužů. Tento nestranný přístup byl oceněn  
i jednotlivými účastníky turnaje. 
     Takto velký turnaj , kterým projde za dva dny téměř 300 účastníků, by se neuskutečnil bez 
obětavé práce všech pořadatelů – K. Haupt, F. Košňar, L. Hauptová, M. Boštíková,  
A.  Klusoňová, Z. Jůzová, M. Šteflová, A. Vomáčková, A. Uhrová, M. Boštíková, V. Uhrová,  
P. Balcarová, L. Bulvová, M. Zerzán, V. Klusoň, M. Bednář, J. Boštík ml., P. Kuchta, J. Haupt, 
Z. Tabery, P. Jílek. Tímto bych chtěl všem poděkovat za pomoc při pořádání této akce. 
     Poděkování patří také sponzorům – Obec Lubná, UNIOPTIK, ZOD Lubná, AB Plast, Cobra 
Transport, Cimbria HMD, Bohemia Technical Textiles, PEMITEX, HRG Litomyšl, EKOTEX,  
Masna Pod věží Litomyšl - bez jejichž podpory by se tento turnaj obtížně realizoval.     
 Myslím si, že stálý zájem o turnaj a kladné ohlasy účastníků jsou dobrou propagací obce  
Lubná.                                                                                               Za pořadatele Ing. Jiří Boštík 

 
Orli Lubná (ml. žáci) – 2. místo                                    Vítězná Smršť Lubná a SK Vrátno B - 2. místo 

   
Bratři Sokolové Lubná (st. žáci) – 1. místo                Otec P. Glogar a L. Banďouch se svým zlínským týmem 
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ZIMNÍ ČTYŘBOJE - OKRESNÍ KOLO SVITAVY – 2. 2. 2009 
 Do okresního kola ve Svitavách mělo zájem a bylo vybráno 22 dětí. Slovo zájem píšu z toho 
důvodu, protože v naší obci je mnoho talentovaných dětí (hlavně chlapců),  ale o tyto soutěže 
ztrácí zájem, protože se věnují pouze florbalu. My však doufáme, že se opět zlepší přístup 
k těmto čtyřbojům a budeme stát na stupních vítězů i v krajském kole. Letos nás zastihla 
chřipka a do Svitav jelo pouze 12 dětí. Z  toho postoupilo 8 bojovníků do Pardubic. I tady nás 
zastihly nemoci a do kraje jelo 6 dětí. 
Medailová umístění v okresním kole: 
     Lukáš Kučera  -  1. místo - mladší žáci 1 
     Jan Hrůzek   -  3. místo - mladší žáci 1 
     Josef Hrůzek  -  3. místo - mladší žáci 2 
     Eliška Sýkorová  -  3. místo - starší žákyně 1 
 Do krajského kola postupuje v každé kategorii 6 dětí z kola okresního. V sobotu 7. března 
2009 s námi jeli tito žáci: Lukáš Kučera, Jan Hrůzek, Martin Stráník, Nicola Zavoralová, Ilona 
Uhrová a Šárka Klusoňová. Na medailové umístění to nebylo, ale uteklo nám pouze o kousek. 
Martin Stráník skončil na 4. místě v kategorii mladší žáci a Lukáš Kučera se zařadil hned  
za něho a získal 5. místo v této kategorii. Ostatní si rozhodně neudělali ostudu a skončili 
přibližně uprostřed startovní listiny. Aby se děti nenudily, byla vyhlášena ještě soutěž  
ve skákání přes švihadlo. Tam přišla útěcha, protože nejmladší žáci uspěli na výbornou. 
 
     Lukáš Kučera  -  2. místo - mladší žáci 1 
     Jan Hrůzek   -  4. místo - mladší žáci 1 
     Martin Stráník  -  5. místo - mladší žáci 1 
 Těšíme se na letní čtyřboje a na snahu i ostatních dětí. 

Za TJ A. Uhrová 
OKRESNÍ KOLO SVITAVY 
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KRAJSKÉ KOLO PARDUBICE 

 
Florbalový turnaj mladších žáků   
 Dne 1. 3. 2009 proběhl ve Vysokém Mýtě 
velký žákovský turnaj ve florbalu. Naše 
družstvo mladších žáků  do 5. tř. se ho 
zúčastnilo s jasným cílem dosáhnout co 
nejlepších výsledků.  Je pravda, že málokdo do 
té doby tušil, že si jedeme pro pohár. Družstvo 
pod vedením pana Vomočila a pana Chadimy  
poráželo jeden tým za druhým. Ve finále si naši 
hráči   poradili s velmi dobrým družstvem 
z Proseče a odvezli si odtud jasné celkové 
vítězství. Dekorace medailemi a předání dárků 
za skvělé výkony byly pro děti odměnou za 
skvělé a dravé nasazení a pro trenéry a rodiče 
krásné završení první březnové neděle. 
 Gratulujeme !!                         Radek Bartoš 
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 Z LUBENSKÝCH KRONIK 
 
 Dne 20. prosince minulého roku proběhlo slavnostní otevření parkoviště před Obecním 
úřadem Lubná.  
 V této době se již všechno začíná zelenat a my se těšíme na krásný pohled, ale také na 
výsledek spousty hodin prací, které se zde musely provést. Avšak otávající sníh odkrývá 
i mnoho kilometrů opravených silnic a cest. Pro nás všechny je to samozřejmostí, aniž bychom 
si uvědomili, kolik lidského úsilí stojí právě za takovými obyčejnými lidskými vymoženostmi 
dnešní doby.  
 Rádi bychom proto nahlédli do místní kroniky a zavzpomínali na některé okamžiky naší 
lubenské historie.  
  
 Je zřejmé, že silnice, jak je známe dnes, původně neexistovaly. Neměly žádné příkopy 
určené k svodu dešťové vody, opravy se prováděly zatloukáním opukového kamene  
do vymletých děr, což vše svědčí o tom, že takové cesty byly častěji nesjízdné než sjízdné. 
 Roku 1835 obdržela vrchnostenská kancelář v Litomyšli přípis z kanceláře zemského 
panovníka, skrze který byla litomyšlská vrchnost vybídnuta k výstavbě spojovacích silnic z obcí 
ležících na území panství k císařské silnici vedoucí z Litomyšle do Poličky.  
     Od výše uvedeného roku 1835 začala stavba silnice směřující z Doleček přes Sebranice do 
Lubné a dále pak se za lesem na Svaté Kateřině napojovala na novou císařskou silnici spojující 
Poličku s Hlinskem. 
 O sjízdnost silnice byla povinna se starat obec, kterou silnice procházela v jejím katastru. 
Část silnice, jež sahala od obecního lesa přes Svatou Kateřinu až k císařské silnici, udržoval 
kníže Valdštejn jakožto majitel panství.  
     Po  roce 1848 převzala výstavbu i údržbu silnic státní správa. Při stavbě spojovací silnice  
ze Širokého Dolu přes Lubnou a Zrnětín do Poříčí museli v Lubné otevřít lom na štěrkový 
kámen. Dlouho připravované práce na přemostění Lubenského údolí započaly první etapou  
v roce 1978. Podle  vypracovaného projektu terénních úprav /vykácení stromů, úprava vodotečí 
a příjezdových komunikací/ byl připraven prostor pro hlavní práce. Ty pokračovaly v návaznosti 
na stavbu Masokombinátu Polička navážením zeminy, potřebné k zhotovení násypného tělesa. 
Závěrečná fáze dokončení přemostění se uskutečnila v roce 1982. 

 
ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO - LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL 

  
 Lednicko – valtický areál (1996) byl na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO zapsán 7. 12. 1996 na Světové konferenci UNESCO, která byla v mexickém městě 
Mérida na Yucatánu, tedy uprostřed mayských památek. Byl to třetí zápis kulturní krajiny na 
světě, a to po Rýžových terasách ve filipínských Kordilliérách a portugalské umělecky 
ztvárněné krajině v Sintře, které byly zapsány o rok dříve.  
 Na konci osmnáctého století začal vytvářet rod Lichtenštejnů jedinečnou člověkem 
utvářenou ušlechtilou krajinu – Lednicko – valtický areál, od devatenáctého století nazývaný 
Zahrada Evropy. Rozkládá se na území o rozloze 200 km² a je nejrozsáhlejší komponovanou 
krajinou na světě. Hlavní část této malebné krajiny leží mezi sídly Valtice, Břeclav, Lednice a na 
západě sousedí s velmi vzácnou biosférickou rezervací Pálava, která je rovněž pod ochranou 
UNESCO (jako biosférická rezervace). Těsné sousedství dvou krajinných celků pod ochranou 
UNESCO je celosvětově naprostým unikátem. 
 Lednicko – valtický areál zahrnuje výstavná a honosná zámecká sídla s okrasnými 
zahradami a parky, řadu menších cenných stavebních památek citlivě zasazených do přírody, 
pestré louky doplněné vysázenými háji, hájky a háječky vytvářející překrásná romantická zátiší. 
Dále jsou v Zahradě Evropy mimořádně cenné lužní lesy a mokřady, úrodná pole a vinohrady, 
soustava rybníků s největším moravským rybníkem Nesytem. Hlavní řekou této kouzelné  
a majestátné krajiny je Dyje. K této části Moravy neodmyslitelně patří nejen přírodní bohatství, 
ale také bohatství duchovní. Koná se řada folklorních festivalů, na kterých hrají cimbálové  
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a dechové muziky, jsou pořádány krojované hody a slavnostní vinobraní s dobrým jídlem  
a pitím, účinkují slovácké krúžky s nepřeberným množstvím tanců, písní a balad, místní 
obyvatelé mají také vřelý vztah k Pánu Bohu, což se projevuje, mimo jiné, pečlivě opravenými 
církevními stavbami a památkami. 
 Lednice – první písemné zmínky o této obci pocházejí z roku 1222, kdy patřila šlechtickému 
rodu Sirotků. V první polovině 14. století získal Lednici rod Lichtenštejnů, nejdříve jako léno,  
od roku 1582 jako samostatné panství. Tento rod zde vládl přes 600 let (do roku 1938).  
Alois Josef II. z Lichtenštejna dal podnět ke stavbě proslulého zámeckého skleníku  
a k přestavbě zámku ve slohu vrcholné novogotiky. Lednický zámek patří 
k nejnavštěvovanějším zámeckým objektům v České republice. V rozsáhlém parku je 60 m 
vysoká vyhlídková věž Minaret, dále zámečky Lovecký, Hraniční, Rybniční a Tři Grácie, také je 
zde umělá zřícenina Janův hrad, Obelisk, Apollónův chrám a Nový dvůr. V okrasných 
zahradách a parku rostou vzácné dřeviny z mnoha koutů světa. 
 Valtice – připomínané již koncem 12. století hradem, který náležel rodu Seefeldů. Když 
panství později získali Lichtenštejnové, postavili zde renesanční zámek. Současnou barokní 
stavbu zahájil koncem 17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna. Valtický zámek je jednou 
z nejhonosnějších a nejrozsáhlejších světských barokních staveb na Moravě. Je proslulý nejen 
svou krásou, ale i uměním.  
 Valtice a víno. Tyto dva pojmy už po staletí patří k sobě. Ve sklepeních zámku je Národní 
salon vín, v dalších prostorách je sídlo Národního vinařského centra. V rozsáhlém zámeckém 
parku je kolonáda zvaná také Reistna, zámeček Belvedere, Dianin chrám (též Randezvous)  
a kaple sv. Huberta. Lednicko – valtický areál je jednou z nejznámějších perel pokladnice 
historického, kulturního a přírodního bohatství České republiky. Rod Lichtenštejnů zde vytvořil 
ráj na Zemi, který dnes intenzívně přitahuje turisty ze všech koutů světa.  

Josef Trojtler 
 

 

Valtice               Lednice 
     

VESMÍR OKOLO NÁS  
  
Ze života souhvězdí Orion a Velká medvědice 
 
 Mezi nejproslulejší, nejvýraznější a nepřehlédnutelná souhvězdí patří Orion a Velká 
medvědice (lidově Velký vůz). 
 Úvodem několik vět k souhvězdím obecně. Na nočním hvězdném nebi je 88 souhvězdí. 
Naprostou většinu z nich pojmenovali starověcí Řekové před mnoha tisíci lety. Jednotlivé 
hvězdy však pojmenovali také starověcí Egypťané a Arabové. Hvězdy ve většině souhvězdí 
nemají nic společného, nacházejí se od nás v různých vzdálenostech – tvoří pouze obrys 
souhvězdí. Všechna souhvězdí mají také latinské názvy. Stálicí na nebeské klenbě je Polárka, 
nejznámější hvězda Malé medvědice (lidově Malého vozu). Polárka je v těsné blízkosti 
severního nebeského pólu, směřuje k ní rotační osa naší Země, proto je stále na stejném místě 
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a celá noční obloha se okolo ní zdánlivě otáčí. Ve skutečnosti se otáčí Země, zatím co noční 
nebe je v majestátném klidu. Strážci pólu jsou dvě jasné hvězdy Kochab a Pherkad, tvořící 
zadní kola vozu. Polárka leží ve vzdálenosti 431 světelných roků a začátkem loňského roku k ní 
byl vyslán radiový signál v podobě písně skupiny Beatles Napříč vesmírem (Across the 
Universe). 
 Případnou odpověď od vyspělé civilizace dostaneme nejdříve za 862 roků. Souhvězdí 
nacházející se v blízkosti severního nebeského pólu jsou vidět celý rok, nikdy nezapadají. 
Nazývají se cirkumpolární nebo také obtočňová (např. Drak, Cassiopeia, Velká medvědice). 
Souhvězdí dále od pólu jsou vidět pouze v některých ročních obdobích (např. Orion, Zajíc, 
Velký pes). A ta jsoucí v okolí jižního nebeského pólu u nás nejsou vidět nikdy (např. Jižní kříž, 
Moucha, Centaurus).  
  Orion (latinsky Orion) nejvýraznější a velkolepé souhvězdí zimní oblohy představuje bájného 
lovce Óríóna, kterého při souboji zabil štír svým jedovatým ostnem. Od té doby se Orion a štír 
nemají rádi, když Orion vychází, souhvězdí Štír zapadá a naopak. Souhvězdí Orion po setmění 
najdeme na jihozápadě až západě, je nepřehlédnutelné a zcela dominuje nočnímu nebi. Jeho 
hlavní obrys tvoří velmi žhavé a svítivé hvězdy. Rigel je extrémně horký, jeho termojaderný 
reaktor pracuje při teplotě 80 až 100 miliónů ºC (Slunce 14 miliónů ºC), a extrémně zářivý, svítí 
jako 60 000 Sluncí. Je ve vzdálenosti 900 světelných roků. A to je teprve začátek o fascinujících 
a mimořádných hvězdách ve vesmíru. Děj pokračuje. V souhvězdí Vozky je hlavní hvězdou 
Capella (v zimě ji máme nad hlavou) a blízko ní leží malý trojúhelníček hvězd – zvaný Kůzlátka. 
Jedna z těchto tří hvězd Almaar je 200 000krát svítivější než Slunce. Je ve vzdálenosti  
4 600 světelných let. V sousední satelitní galaxii Velké Magellanovo mračno je hvězda 
S Doradus, která svítí jako milión Sluncí. Patří mezi nejjasnější dosud známé hvězdy, je ve 
vzdálenosti 170 000 světelných roků. V porovnání s těmito megasvítivými hvězdami se naše 
Slunce jeví jako nenápadná lucernička svatojánské mušky. Bylo-li by ve vzdálenosti výše 
jmenovaných hvězd, viděli bychom jej jen pomocí dalekohledu. Nyní zpět k Orionu. Jedinou 
chladnější hvězdou ve tvaru souhvězdí je rudý velebobr Betelgeuse (má načervenalou barvu). 
Je to gigant takových rozměrů, že kdyby byl na místě našeho Slunce, sahal by jeho okraj 
daleko za dráhu Marsu. Je ve vzdálenosti 310 světelných roků. Orionův pás tvoří tyto hvězdy  
– zprava; Mintaka, Alnilam a Alnitak. Nejznámějším objektem je Velká mlhovina v Orionu M42, 
která je vidět pouhým okem pod loucovým pásem jako světlý obláček. Mlhovina je rodištěm 
nových hvězd, v centrální části jsou již velmi mladé a horké hvězdy. Na ostatních místech 
mlhoviny jsou hvězdy a planety v nejrůznějším stádiu zrodu. Vše je vidět přímo, obřími 
dalekohledy poslední generace. Mlhovina je vzdálena 1200 světelných roků a průměr má  
20 světelných let (190 biliónů km). Její jasnost a nadýchaná krása z ní udělaly jeden z nejčastěji 
fotografovaných vesmírných objektů. Bájného lovce doprovázejí na obloze jeho dva psi. 
Souhvězdí Velký pes (Canis  Major) se Siriem, nejjasnější hvězdou noční oblohy, je od nás co 
by kamenem dohodil – 8,6 světelného roku. Druhým loucovým psem je Malý pes (Canis Minor). 
Hlavní hvězdou v tomto souhvězdí je Procyon, je také na dosah – 11,4 světelného roku daleko. 
 Velká medvědice (Ursa Major), lidově Velký vůz, patří k nejproslulejším souhvězdím. Podle 
řecké mytologie je pojmenováno na počest krásné arkadské nymfy Kallistó (řecky velmi 
krásná). Poté, co se jí narodil princ Arkas, ji žárlivá bohyně Héra proměnila v medvědici. Během 
jednoho lovu princ Arkas svou matku v podobě medvědice uviděl a nic netuše ji chtěl ulovit. Aby 
tomu nejvyšší bůh Zeus zabránil, vynesl oba na oblohu. Kallistó jako Velkou a syna Arkada jako 
Malou medvědici. Od té doby oba vévodí severní hvězdné obloze. Hlavní obrys Velké 
medvědice tvoří 7 jasných hvězd. Starověcí Arabové je pojmenovali takto (od konce oje  
a potom ve směru hodinových ručiček) – Benetnash, Mizar, Alioth, Megrez, Dubhe, Merak  
a Phekda. Celé souhvězdí však tvoří 133 hvězd viditelných pouhým okem. V těsné blízkosti 
druhé hvězdy na oji Mizar je malá hvězda Alcor a na té si staří Arabové zkoušeli zrak. Když 
Alcor viděli, měli zrak dobrý. Vyzkoušejte si také své oči. Přeji každému nerušený pohled na 
noční nebe. Vnáší do duše mír, řád a pokoru. Poznámka – světelný rok je vzdálenost  
9,5 biliónů km.  
 Letošní rok je Mezinárodním rokem astronomie. Vyhlášen byl k čtyřstému výročí, kdy se 
Galileo Galilei poprvé podíval svým dalekohledem na noční oblohu. Během roku bude 
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pořádáno mnoho přednášek, výstav, pozorování a dnů otevřených dveří na hvězdárnách. 
Využijte každou příležitost k seznámení s vesmírem. V České republice předsedá 
Mezinárodnímu roku astronomie náš nejznámější astrofyzik a astronom Jiří Grygar. 
 
 Venuše se přestěhovala na ranní oblohu, je proto jitřenkou, vychází okolo 4. hodiny. Také 
Jupiter je vidět ráno, vychází o půl čtvrté.  

Josef Trojtler      

  
Velká mlhovina v Orionu M 42 je rodištěm nových         Obří hvězdná porodnice - NGC 604 v blízké galaxii 
hvězd.                                                                                   M 33 je rovněž rodištěm velkého množství nových            
                                                                                              hvězd. 
 
 
 
                      Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 

4. - 5. 4. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 
11. - 12. 4. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

13.4. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, 9. května  809 461 615 414 
18. - 19. 4. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987 
25. - 26. 4. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

1.5. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
2. - 3. 5. MUDr. Teplý Michal Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 

8.5. MUDr. Veselková Ivana Litomyšl, Smet. nám. 97 461 614 569 
9. - 10. 5. MUDr. Zeman František Litomyšl, Smet. nám. 132 461 613 827 

16. - 17. 5. MUDr. Zeman Oldřich Polička, 1. máje 606 733 152 435 
23. - 24. 5. MUDr. Adamcová Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987 
30. - 31. 5. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987 

6. - 7. 6. MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 
 
 
 
 

 
 

Pronajmu prostory kadeřnictví v Sebranicích k jakýmkoliv účelům.  
Na dobu neurčitou.  

Bližší informace na tel. 737 955 202, Michaela Němcová, Lubná 200. 
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AKCE V NAŠEM OKOLÍ 
 
Veselý kopec – VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI 
11. až 13. dubna - zahájení návštěvnické sezóny, připomenutí lidových obyčejů, ukázky kraslic, 

jarního pečiva a dalších předmětů. Kulturní program od 10.00 do 15.00 hodin. 
16. května – NENÍ BYLINY, ABY K NĚČEMU NEBYLA 

Bylinky v lidové kuchyni i lékárničce, od 9 do 16 hodin. 
Smetanův dům Litomyšl 
středa 8. 4. od 19.30 hodin - Pavel Bobek a Malinaband 

Koncert v rámci turné „50 let na profesionálních pódiích“, jako host vystoupí R. Křesťan. 
Různá místa v Litomyšli – 30. 5. 2009, 21.00 – 24.00 hodin 

Naši Litomyšlané nám rozumějí – noc otevřených dveří památek. Pořádá město Litomyšl. 
Letecký den ve Vlkově  
sobota 30. 5. 2009 – pořádá Spolek leteckých modelářů Litomyšl. 

 
 
 
 

Význam některých jmen z měsíce dubna a května 
Vendula  – české jméno slovanského původu, znamená „více slavná“ (Václava). 
Dušan  – znamená „ten, kdo má duši“. 
Aleš   – původem staročeská podoba jména Alexej, tj. „záštita, pomoc“. 
Irena   – jméno řeckého původu, znamená „mírumilovná“. 
Vojtěch  – jméno slovanského původu, znamená „útěcha vojska“. 
Jiří   – řeckého původu, znamená „zemědělec, rolník“. 
Marek  – latinského původu, vykládá se jako „bojovník, válečnický, bojovný“. 
Přemysl  – staré české jméno, vykládá se jako „kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli“. 
Aneta   – francouzská zdrobnělina hebrejského jména Anna, znamená „milostiplná“. 
Monika  – vykládá se jako „ osamělá, jediná nebo z latiny rádkyně“. 
Emil   – jméno latinského původu, znamená „horlivý, pracovitý, soutěžící“. 
Vladimír  – jméno slovanského původu, vykládá se jako „ vládce míru nebo velký vládce“. 
Jana   – jméno hebrejského původu, znamenající „Bůh je milostivý“. 
Filip   – jméno řeckého původu, znamená „milovník koní“. 
Kamila  – přejaté z latiny, znamená „ urozená mladá obětní služebnice“. 
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