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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 13. 3. 2019 
ZO schvaluje: 
− Činnost Rady obce za uplynulé období. 
− Příspěvek na rok 2019 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, 

Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu 
venkova, Kraj Smetany a Martinů, Město Litomyšl, Lubenskou šťopičku, Salesiánský klub 
mládeže Sebranice, Český svaz včelařů Litomyšl, Oblastní charitu Polička, Sbor 
dobrovolných hasičů Lubná, Myslivecký spolek Lubná, Prodejnu COOP Lubná, spolek 
Přezpolní, z.s., Tělovýchovnou jednotu Sokol Lubná, z.s., Český zahrádkářský svaz Lubná, 
Římskokatolickou farnost Sebranice, Městskou knihovnu ve Svitavách, Asociaci 
provozovatelů kin, z.s. a Sdružení přátel Pardubického kraje, z.s.  

− Rozpočet obce Lubná na rok 2019 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna 
řídit RO. 

− Doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce na rok 2019. 
− Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 a 2021. 
− Prodej nemovitosti - p. č. 178/2 o výměře 108 m², p. č. 178/3 o výměře 50 m² a st. č. 683 o 

výměře 19 m². Kupující uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy, správní poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí, poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu 
a oceňovacího posudku.  

− Nákup nemovitosti -  p. č. 2866/2 o výměře 36 m². Kupující uhradí návrh na vklad do katastru 
nemovitostí, náklady na vypracování kupní smlouvy, geometrického plánu a oceňovacího 
posudku.  

ZO bere na vědomí:  
− Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 2/2019/ZO.  
− Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2018. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 26. 3. 2019 
RO schvaluje: 
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových k opravě veřejného osvětlení - II. etapa. 
- opravu místní komunikace pod Huntovnou, odvodnění místní komunikace u „Štátule“, 

pročištění ploch pod mostem, odstranění křovin naproti domu Lubná 254 a úpravu 
prostranství u kina pro umístění kontejnerů s firmou DS Delta. Dále schválila zhotovení 
projektové dokumentace na demolici domu Lubná čp. 131, rekonstrukci hasičské zbrojnice a 
úpravu střechy u horního prodejního stánku v Letním areálu. 

- nejnižší cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků pro  
I. etapu rekonstrukce NN. 

- cenu 100Kč/m3 pro prodej palivového dřeva z obecních lesů s platností od 27.3. 
- podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP. 
- hospodářský výsledek místní školy a účetní závěrku místní základní školy. 
- umístění sídla Českého zahrádkářského svazu Lubná na adrese Lubná 327. 
- zapojení naší obce do projektu Mikroregionu Litomyšlsko s názvem „Dřeviny“. 
- projektovou dokumentaci k ohlášení novostavby RD v lokalitě U Bramborárny. 
- nákup části pozemku p. č. 2319/7 od spol. Lesy ČR z důvodu zajištění nástupní plochy pro 

požární techniku k vodní nádrži na pozemku p. č. 28.  
- pronájem Skalky pro Salesiánské středisko na florbalové soustředění v termínu od  

21. 7. do 28. 7. 2019.  
- pronájem Skalky pro Lokomotivu Pardubice v termínu od 11. 8. do 23. 8. 2019 pro 

soustředění gymnastek za stejných podmínek jako v předcházejícím roce. 
- pronájem plaveckého bazénu v Litomyšli v daných termínech se vstupem zdarma pro naše 

občany, jejich rodinné příslušníky a partnery. 
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- zhotovení publikace o naší obci v podzimních měsících v roce 2019.  
- promítání letního kina 19. 7. a 16. 8. 2019 v letním areálu. 
- rozpočtové opatření č. 1/2019/RO. 
- darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru. 
- vzorové smlouvy o umístění kabelového vedení pro veřejné osvětlení I., II. a III. etapa.  
- vypracování projektové dokumentace firmou Montprojekt na rekonstrukci veřejného osvětlení 

v dolní části obce – III. etapa. 
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění 

stavby kabelového vedení pro I., II. a III. etapu rekonstrukce sítě NN pro připojení odběrných 
míst. 

- smlouvu o dílo na zhotovení fotografií na propagaci a reprezentaci obce. 
RO bere na vědomí:  
- výzvu MěÚ Litomyšl o rozšíření kůrovce a nutnosti co nejrychleji napadené stromy vytěžit 

v lokalitě Padělek a v horní části obce u hájenky. 
- sdělení hejtmana Pardubického kraje a HZS Pardubického kraje o informační podpoře 

ohledně předávání zpráv a informací obcím v případě vyhlašování poplachu a výjezdu 
jednotky PO. 

- podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok 2019.  
- protokol o statickém posouzení spisovny v budově obecního úřadu ve 3. NP. 
- pohledávky obce Lubná po splatnosti k 31. 12. 2018 . 
- žádost o odkoupení části pozemku p. č. 2180/3. Na základě místního šetření bylo navrženo 

rozšíření žádosti i pro sousední objekt. 
- písemné žádosti o přidělení stavebního pozemku v lokalitě Zrnětín s tím, že po odkoupení 

pozemků a zpracování projektové dokumentace budou jednotlivé parcely vytyčeny a 
budeme se snažit vyhovět požadavkům jednotlivých žadatelů. 

- žádost o koupi části pozemku p. č. 2983/1 s tím, že RO schvaluje provést směnu pozemku 
na základě GP a zachovat tak místní komunikaci „za humny“. 

- možnost výstavby venkovního sportoviště vedle areálu ZOD Lubná s tím, že je nutné zajistit 
přístup k těmto pozemkům. 

- žádost o přidělení bytu v DPS Lubná s tím, že v současné době není žádný byt volný a 
žádost zařazuje do seznamu uchazečů o přidělení bytu v Lubné. Žádost má platnost jednoho 
roku, po této době bude z evidence odstraněna. 

- ukončení nájemní smlouvy na byt po Z. Vandasovi ze zdravotních důvodů. 
- oznámení MěÚ Chrudim o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Proseč. 
- protokol o zkoušce vody na adrese Lubná čp. 327 - obecní úřad. Hodnocené vzorky vyhovují 

příslušným normám. 
- informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, na které se nevztahuje povinnost 

provádět písemnou komunikaci elektronicky dle zákona. 
RO doporučuje ZO: 
- schválit směnu pozemků v okolí novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 305/1. 

 RO zamítá: 
- žádost o prominutí poplatku za komunální odpad pro rekreační objekt na základě platné 

vyhlášky. Současně RO konstatuje, že nebude zastupitelstvem schválená osvobození 
poplatníků od poplatku rozšiřovat. Pokud poplatník poplatek neuhradí RO, schvaluje 
postupovat dle zákona včetně vystavení platebního výměru s navýšením o jednonásobek. 

 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 29. 4. 2019 
RO schvaluje: 
− Přijetí pana J. Vopařila do DPS v Lubné. 
− Vyjádření o existenci podzemních sítí pro rekonstrukci VTL TU Sebranice.  
− Smlouvu o pronájmu Skalky pro uspořádání XV. plesu přátel školy. 
− Přidělení čísel popisných pro novostavby rodinných domů. 
− Výzvu ke zpracování studie k rekonstrukci objektu Víceúčelového zařízení Skalka. 
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− Aktualizaci seznamu potřebných investic pro základní školu v rámci projektu „Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. 

− Rekonstrukci dětského pavilonu v mateřské škole. 
− Posouzení zdravotního stavu stromů v okolí letního areálu z důvodu padajících větví. 
− Realizaci místnosti spisovny v budově obecního úřadu.  
− Zabezpečení oslavy Dne matek v kině v neděli 12. 5. 2019.  
− Smlouvu se spol. ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

2016874/VB/1, Lubná, na p. č. 8145. 
− Nabídku a smlouvu od spol. PROJEKTY VODAM s.r.o., Hranice na vypracování variantní 

studie o likvidaci odpadních vod v obci s termínem předložení do 30. 9. 2019. 
RO bere na vědomí: 
− Žádosti o odkoupení stavebních pozemků v lokalitě Zrnětín pro stavbu rodinných domů. 
− Změnu č. 2 územního plánu Lubná dle návrhu spol. Regio Hradec Králové. 
− Nabídku na nákup informačního systému CODEXIS. 
− Souhlas spol. ČEZ Distribuce, a.s. s umístěním zařízení veřejného osvětlení v ochranném 

pásmu kabelového vedení v rámci I. a III. etapy rekonstrukce sítě NN. 
− Informace Úřadu práce ČR o podpoře zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů.  
− Protokol spol. GUARD7, Pardubice o roční kontrolní dohlídce ve všech objektech.  
− Pozvánku na dětský den Mikroregionu Desinka dne 7. 6. 2019 ve Vidlaté Seči. 
 

       VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  
V LUBNÉ 24. – 25. 5. 2019 

 
Voliči - celkem Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy 

809 265 32,76 264 
 

Název strany 
Platné 
hlasy 

Název strany 
Platné 
hlasy 

Klub angažovaných nestraníků 0 Česká Suverenita 0 
Strana nezávislosti ČR 0 TVŮJ KANDIDÁT 1 
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 HLAS 2 
Národní socialisté 0 Koalice Svobodní, RČ 0 
Občanská demokratická strana 29 Koalice STAN, TOP 09 23 
ANO, vytrollíme europarlament 2 Česká pirátská strana 37 
Česká str.sociálně demokrat. 4 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 13 
Romská demokratická strana 0 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 
Komunistická str.Čech a Moravy 16 ANO 2011 32 
Koalice DSSS a NF 0 Agrární demokratická strana 0 
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 Moravané 0 
Koalice Rozumní, ND 0 PRVNÍ REPUBLIKA 0 
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 Demokratická strana zelených 0 
NE-VOLIM.CZ 1 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 
Pro Česko 0 Koalice Soukromníci, NEZ 0 
Vědci pro Českou republiku 2 Evropa společně 1 
Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 100 
PRO Zdraví a Sport 0 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 
Moravské zemské hnutí 0 - - 

 
 

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA – SAMOVÝROBA 
Lesy České republiky, s.p. nabízejí k prodeji smrkové palivové 

dřevo formou samovýroby v lokalitě v Lubné.  
Cena od 50 do 350 Kč/m3 včetně DPH. 

V případě zájmu kontaktujete revírníka Ing. Jaroslava Miliána  
na tel. 724 524 301. 



 5

Milí občané,  
 nastává nám krásné letní období, plné odpočinku a dobré nálady. Ještě než se rozjedete 
na dovolenou, rád bych Vás informoval o akcích, které proběhly v uplynulých měsících. 
 
 
Setkání seniorů na Skalce 

  
Naše šatnářky a zahrádkáři při zabezpečení akce 

 
Starosta R. Boštík při slavnostním zahájení      Zázemí kuchyně  

 

 
ČZS Lubná - roznos občerstvení 
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 Třetí březnovou neděli se na Skalce uskutečnilo setkání seniorů Mikroregionu Desinka. 
Úvodní slovo patřilo předsedovi Mikroregionu a současně starostovi obce Horní Újezd, panu  
R. Boštíkovi, který všechny přítomné přivítal. K poslechu a tanci hrála Šeucouská muzika ze 
Skutče pod vedením kapelníka J. Skály.  O květinovou výzdobu, přípravu sálu a občerstvení se 
postarali místní zahrádkáři, zaměstnanci a občané obce, žáci místní školy, starostové a 
starostky z členských obcí mikroregionu a lubenské kuchařky. V očích našich zkušenějších 
spoluobčanů byla vidět radost, pohoda a dobrá nálada po celé odpoledne. 

 
 
 

 
Pohled na spokojené účastníky akce 

 

 
Starostky a starostové z jednotlivých obcí mikroregionu 
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Lubenští občané při společné besedě 

 
Dětský karneval 
 Tělovýchovná jednota Sokol Lubná uspořádala v sobotu 23. března Pohádkový karneval. 
Klaun Hopsalín si pro děti i dospělé připravil příjemné odpoledne plné her a zábavy. Moc 
děkujeme všem, kteří přišli. Velký dík patří samozřejmě těm, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravách, organizaci a zajištění občerstvení, zejména paní L. Jánové, J. Novotné, 
E. Chadimové, J. Zapletalové a D. Jiráňové. 
 

 
U vstupu nás vítali veselí klauni …                                   Vystoupení děvčat TJ Lubná 

 
Děti při společných hrách 
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Vystoupení klauna Hopsalína 

 

 
Do soutěží se zapojili i rodiče 

 

Vítání občánků 
 V neděli 14. dubna 2019 zněl v místním kinosále dětský smích i pláč našich nových 
občánků, které doprovodili jejich rodiče, prarodiče a přátelé. Společně s Lubenskými ženami, 
paní učitelkou P. Kubátovou a žáky základní školy jsme přivítali v naší obci Amálku, Elišku, 
Matyáše, Barborku, Veroniku, Kristiána, Klárku, Toníka a Ondru. 
 Milí rodiče, ještě jednou vám blahopřeji k narození dítěte a přeji vám na té dlouhé cestě k 
dospělosti vašeho děťátka, abyste společně prožili mnoho krásných chvil, zážitků, úspěchů a 
radostí.  

 
Přivítání nových občánků a vystoupení dětí ze základní školy 
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Předání drobných dárků a podpis do pamětní knihy 

 
Slavnostní přípitek a pohled do sálu 

 
Společná fotografie rodičů, dětí a zástupců naší obce 

 
Úprava cesty a prostranství ve středu obce 
 Firma DS Delta, s.r.o. Lubná upravila cestu a prostranství ve středu obce. Jednalo se o 
rozšíření komunikace pod Huntovnou z důvodu plánovaného položení kabelového vedení NN, 
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které bylo spojeno s opravou povrchu drceným kamenivem a výškovou úpravou šachet 
stávající kanalizace a uzávěrů vody. Dále realizovala pročištění ploch a vodního toku pod 
mostem u obecního úřadu, odstranění křovin a úpravu prostranství naproti domu Lubná čp. 254 
– Štěpánkovi, a úpravu prostranství u kina pro umístění kontejnerů na separovaný odpad. 
Náklady dosáhly částky cca 590 000 Kč. 

 
Oprava cesty pod Huntovnou a pročištění Lubenského potoka 

 
Úprava prostranství u Štěpánkových a za kinosálem  

 
Kácení nebezpečných stromů v obci 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kácení stromů u kaple sv. Anny v Lubné 



 11 

 V naší obci dochází po loňském suchém období k tomu, že některé stromy podesychají, 
některé jsou napadeny kůrovcem, a tak ohrožují naši bezpečnost.  Komise životního prostředí a 
rada obce to mapuje a uvědomuje si možné nebezpečí. Z tohoto důvodu v letošním a 
následujícím roce dojde v obci k většímu kácení a ošetření stromů. Současně jsme se rozhodli 
zapojit naši obec do projektu Mikroregionu Litomyšlsko „Dřeviny“, do kterého se již přihlásilo 28 
obcí. Projekt řeší ošetření, kácení a následnou výsadbu dřevin v intravilánu obce 
s předpokládanou dotací ve výši 60%. V současné době řešíme nebezpečné a suché stromy u 
autobusové zastávky nad školou a za hasičárnou. 
 
Den matek 
 

 
Přivítání maminek a slavnostní přípitek 

 
Naši moderátoři a starosta v akci 

 
Vystoupení dětí z MŠ Lubná a ZUŠ Dolní Újezd 
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Vystoupení žáků ze školní družiny a pohled na zaplněný sál 

 

 Druhou květnovou neděli oslavily maminky v Lubné svůj svátek v místním kině. Student 
Martin Břeň, žák 9. třídy Pavel Jána a starosta obce Josef Chadima přivítali všechny přítomné 
a po společném přípitku vystoupily děti z MŠ Lubná s pěknými básničkami a písničkami 
v doprovodu paní učitelky I. Rensové a P. Kučery. Poté následovalo vystoupení dechového 
souboru ze ZUŠ Dolní Újezd pod vedením paní učitelky M. Kučerové. Po sladkém občerstvení 
naše maminky zaujali žáci ze školní družiny základní školy s náročným vystoupením se 
švihadly, které natrénovali s paní učitelkou P. Vetešníkovou a L. Kunčíkovou. Při odchodu 
domů obdržela každá maminka malou kytičku. Společně jsme tak prožili pěkné nedělní 
odpoledne, které patřilo především našim maminkám. 
 
Dětský den s mikroregionem ve Vidlaté Seči 
 V pátek 7. června 2019 se v obci Vidlatá Seč uskutečnil Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko 
– Desinka. Účastnily se ho děti ze 13 obcí celého regionu. Pořadatelé pro nás připravili 
zajímavé disciplíny. V kategorii mladších žáků z prvního stupně základní školy vyhráli žáci 
z Osíka, druhé místo obsadili školáci z pořádající obce Vidlatá Seč, a na třetím místě skončily 
děti ze Širokého Dolu. V kategorii starších žáků z druhého stupně základní školy vyhrála 
Desná, druhé místo obsadili soutěžící ze Sebranic, na třetím místě skončili žáci z Osíka. Obě 
naše družstva se umístila na čtvrtém místě. I když jsme nepřivezli medaili, naši soutěžící 
prokázali dobré znalosti, zručnost i rychlost u jednotlivých disciplín. Touto cestou jim děkuji za 
vzornou reprezentaci naší školy i obce. Současně děkuji všem pořadatelům a starostovi obce  
L. Heroldovi za dobrou organizaci, výborné řízky a příjemně prožité dopoledne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Společná fotografie lubenských a sebranských dětí 
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Stanoviště u včelařů a hasičů 

 

 
Poznávání zvěře a ptáků        Paní ředitelka a ekonomka školy při střelbě na terč 

 
Soutěžící při plnění jednotlivých disciplín 

 
Příprava projektů a realizace akcí v obci 
 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás alespoň v kostce informoval o přípravě projektů 
a probíhajících akcích v obci. Už od loňského roku projekčně i stavebně připravujeme 
rekonstrukci veřejného osvětlení, která je spojena s plánovanou kabelizací sítě NN v obci 
(jedná se o 3 etapy). Současně hledáme dodavatele stavby na položení optické sítě. Na to 
navazuje plánovaná úpravu chodníků ve střední části obce (od školy po „Vinici“). Dále výstavba 
opěrné zdi, rozšíření vozovky a vybudování parkovacích míst u objektu Skalka. Na základě 
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plánované opravy objektu Skalka jsme vyhlásili výzvu více zájemcům na vypracování 
architektonické studie, v níž jsme stanovili požadavky a cíle, které chceme vyřešit.  
 Současně pracujeme na odkupu pozemků pro stavbu rodinných domů a sportoviště. 
Dokončujeme opravy pavilonu mladších dětí v mateřské škole. Jednáme o nákupu pozemků a 
připravujeme projektovou dokumentaci pro opravu hasičské zbrojnice a demolici budovy čp. 

131 u kapličky na Malé Straně. 
Také jsme zadali vypracování 
variantní studie na likvidaci 
odpadních vod v obci. Současně 
s tím řešíme požadavky našich 
spoluobčanů, údržbu nemovitostí 
a prostranství v obci. Budeme 
rádi pokud i Vy, nám svou radou 
či pomocí usnadníte dosažení 
našich cílů. Předem Vám jménem 
svým i všech zastupitelů děkuji za 
Vaši vstřícnost a ochotu podílet 
se na zdárném chodu naší 
vesnice. 
 

Letecký pohled na objekt Skalka 
 
 

Milí čtenáři, 
 tímto se moje ohlédnutí za uplynulým obdobím chýlí ke konci. Na závěr bych se chtěl 

s vámi ještě podělit o jeden hezký zážitek. 
Při návštěvě naší nejstarší občanky, milé a 
sympatické paní Marie Pavlišové, jsem byl 
svědkem nezištné lásky, péče a porozumění 
od jejich dětí a pečovatelek, které za ní 
docházejí a starají se o ni ze zdravotních 
důvodů. Vím, že těchto hezkých příkladů 
bychom nalezli v naší obci více. Proto Vás 
všechny obdivuji a s úctou vám děkuji. 

        
  Josef Chadima, starosta obce 

 

Paní Marie Pavlišová s dcerou a ošetřovatelkou 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Přijímačky nanečisto 
 Dne 19. března 2019 si žáci deváté třídy na naší škole vyzkoušeli přijímací zkoušky 
„nanečisto“. Navázali jsme na zkušenosti z minulých let, kdy jsme získali ze strany žáků 
pozitivní ohlasy. Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich vědomostí, alespoň částečně je 
připravit na stresovou situaci a donutit je zmobilizovat síly před blížícími se přijímacími 
zkouškami. 
 Dopoledne žáci pracovali na testech z matematiky, českého a anglického jazyka. Po 
polední přestávce budoucí studenti a učni absolvovali pohovor, ve kterém zkušební komise 
hodnotila jejich vystupování 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 znalostí žáků. Při pohovoru nás příjemně překvapilo 
jejich přirozené vystupování a pohotové odpovědi.  
 Žákům se dařilo v českém a anglickém jazyce, zato v matematice se projevily menší 
nedostatky, které je potřeba před skutečnými přijímacími zkouškami ještě doplnit. 
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Písemná část a pohovor s žákem 

Výsledky: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všem žákům přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na střední školy. 

Mgr. Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně 
 
 
 
 

Rýmování aneb Učíme se rýmy 
 V hodinách literatury se žáci 7. třídy seznámili s druhy rýmů, což se snažili využít při tvorbě 
krátkých básniček, které ještě doplnili vlastními ilustracemi. 
 Všechny básničky otisknout nemůžeme, protože by zaplnily několik stránek, ale některé 
jsme pro Vás na ukázku vybrali, abyste mohli posoudit, jak se nám podařilo učivo i rýmování 
zvládnout.  

H. Dvořáková 
Rým sdružený:   
Sněhuláci        Příchod jara 
Uděláme sněhuláky       Skřivánek na stromě zpívá, 
veliké jak paneláky.       do jara už jen kousek zbývá. 
Přidáme uhlí, mrkvičku,      Děkujem ti za tu krásu,  
vydrží nám alespoň chviličku.      dopřej nám slunečního jasu. 

L. Zachová        F. Bolomský 

Matematika  Body 
(max. 32 bodů) 1. Aneta Renzová 23 
 2. Pavel Jána 22 

3.  Adéla Kárská 16 
Český jazyk  
(max. 30 bodů) 1. Aneta Renzová 27 
 2. Jan Hegr 26 

3. Pavel Jána 
Lucie Vítová 
Tereza Glänznerová 
Jan Vostřel 
Vít Zavoral 

25 

Anglický jazyk  
(max. 56 bodů) 1. Jan Hegr 53 
 2. Pavel Jána 47 

3.  Aneta Renzová 44 
Pohovory    
(max. 10 bodů)  Filip Kotouček 10 
  Pavel Jána 10 

  Jan Vostřel 10 
Celkové pořadí  
(max. 128 bodů) 1. Pavel Jána 104 
 2. Aneta Renzová 103 

3.  Jan Hegr 95 
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Rým střídavý:  
Zima 
Zima se už pomalu blíží,      Zvířátka se ukryla 
na okna klepe mráz,       a začal zimní spánek,  
vánoční atmosféra se šíří,      sněhová nadílka zem pokryla 
očekává se i Děda Mráz.      a foukal slabý vánek. 

K. Bartoňová  
 
Rým obkročný:  
Bouřka        Rok 
Jednou večer byly blesky,      V létě slunce hodně hřeje, 
bylo také hřmění.       na podzim se barví stromy, 
Hřmění už však není       v zimě máme bílé domy, 
a je celkem hezky.       na jaře se kvítí směje. 

P. Kárský        V. Nagy 
 
Rým přerývaný:  
Zima  
Bílá krajina spí,       Zimní čas nastává, 
pouze v dálce slyším hlas,      zvířátka se uchylují ke spánku, 
jak vánek se probouzí       mráz pokryl celou zem, 
a řeka zamrzá zas.       vločky se pohybují ve vánku. 

Z. Lipavská 

 
Matematický KLOKAN 
 17. března se žáci druhé až deváté třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže 
KLOKAN. V náročné soutěži odpovídali na otázky, které byly rozděleny podle obtížnosti.  
Za úlohu mohli získat 3, 4 nebo 5 bodů, ale za špatnou odpověď se 1 bod odečetl. Soutěžící 
využili své znalosti z matematiky, uplatnili logickou úvahu, prostorovou představivost a odhad. 
 Nejlepších výsledků dosáhli: 
Kategorie Cvrček - 2. a 3. třída   Natálie Zachová 63 bodů 
(max. 90 bodů)    Eliška Jánová 60 bodů 
       Tobiáš Lehotský 60 bodů 
 
Kategorie Klokánek - 4. a 5. třída  Jitka Rubková 95 bodů 
(max. 120 bodů)    Tadeáš Glänzner 94 bodů 
       Tomáš Kadidlo 93 bodů 
 
Kategorie Benjamín - 6. a 7. třída  Andrej Bartoš 108 bodů 
(max. 120 bodů)    Václav Bulva  80 bodů 
       Marie Drobná 77 bodů 
 
Kategorie Kadet - 8. a 9. třída   Pavel Jána  92 bodů 
(max. 120 bodů)    Štěpán Filipi  74 bodů 
       Lucie Vítová  68 bodů 

Výsledky žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.      
        Mgr. Andrea Kvasničková 

 
Od ovce ke svetru, od rostliny ke košili 

„Od ovce ke svetru, od rostliny ke košili“ - i tak by se dal nazvat kurz určený pro zvídavé 
žáky. V rámci výuky dějepisu se ve středu 6. března vydala šestá třída do Sebranic čp. 8. Tam 
nás ve starobylé světnici přivítala paní Kmošková, která ví o výrobě látek za dávných časů (a 
nejen o ní) úplně všechno.  Žáci se dozvěděli, jak dlouho trvá, než se z ostříhané ovčí vlny 
může uplést svetr nebo čepice, co práce a úsilí musel člověk vykonat, než vypěstoval na poli 
len, absolvoval všechny důležité kroky jeho zpracování a nakonec utkal sukno, ze kterého 
mohly pak ženy ušít košili, kalhoty či kanafasové povlečení na peřiny. Zajímavé vyprávění bylo 
doplněno i praktickými ukázkami zpracování lnu pomocí dobových nástrojů a zařízení. 
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Vyvrcholením celé akce však bez pochyby byla možnost utkat si na malém ručním stavu vlastní 
kus látky.  Aby dílo rychle přibývalo, použily děti místo lněných nití vlnu a během chvíle si utkaly 
látky různých barevných kombinací. Dopoledne u Kmoškových jsme si všichni pěkně užili. 

         Mgr. Leona Plešingerová 

 
Ukázka nástroje na zpracování lnu a práce s kolovrátkem 

 

 
Žáci 6. třídy tkají na malých ručních stavech                  Vznikly zajímavé barevné kombinace  

 
Recyklohraní 
 Naše škola je zapojena již několik let do celostátní akce Recyklohraní aneb Ukliďme si 
svět. V letošním školním roce byl vyhlášen třetí úkol s názvem S rýmy nejsou šprýmy aneb 
Příběhy vysloužilého elektra. Žáci měli možnost zapojit svou fantazii, vcítit se do kůže starého 
spotřebiče a napsat jeho příběh libovolnou formou – jako básničku, povídku, fejeton nebo třeba 
jako interview. Vybrali jsme dvě nejzdařilejší slohové práce a odeslali je společnosti Elektrowin. 
Všichni věříme, že snažení našich žáků bude kladně ohodnoceno. Tak držíme palce! 

           H. Dvořáková 
Varná konvice 
 Když jsem se zrodila, netušila jsem, co se děje. Ani kdo nebo co jsem. Podívala jsem se na 
sebe. Samý kov natřený červenou barvou, drátky a šroubky. Nic víc. Pak jsem spatřila další 
věci, vypadající stejně jako já. Moji bráškové a sestřičky. Byli tu i lidé. 
 Najednou ti lidé vzali kartonové krabice a bublinkovou fólii, do které nás všechny hezky 
zabalili. V krabici byla tma. Pozvolna nás někdo zvedl a odnášel někam do neznáma. 
Uvědomila jsem si, že se ocitám v autě a rozjíždíme se. Byla to dlouhá cesta a já mezitím 
dumala nad tím, k čemu nejspíše sloužím a proč tady jsem. Konečně auto zastavilo, opět mě 
někam přenášeli. Doufala jsem, že tu se mnou budou i mí sourozenci. Položili mě, ale 
nerozbalili. Jen tak jsem tam ležela. Bylo to dlouhé čekání. Nakonec mě opět odvezli. 
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 Tentokrát mě i rozbalili a já se ocitla na zcela jiném místě. Viděla jsem muže a ženu, která 
držela malého človíčka. Tito lidé a já jsme tvořili rodinu. Konečně jsem se cítila chtěná a 
potřebná. Dále tu byly i další elektrospotřebiče, např. lednice, mikrovlnná trouba, televize, mobil 
atd. Postavili mě na kuchyňskou linku. Tam bylo moje místo. Konečně po dlouhých měsících 
jsem zjistila, k čemu sloužím. Nalili do mě studenou vodu a já ji ohřívala do té doby, dokud se 
nezačala vařit. Věřili byste tomu? To byla má každodenní činnost. Jak šla léta, začalo mě bolet 
bříško. Muž a žena říkali, že mám v břiše „vodní kámen“. Nalili do mě páchnoucí nažloutlou 
tekutinu, které říkali ocet. Tato odporně páchnoucí tekutina mi ale moc pomohla a nic mě již 
nebolelo. 
 Jednoho dne dala maminka vařit vodu. Když jsem ji dovařila a chtěla si odpočinout, ucítila 
jsem na sobě něčí dotek. Byl to ten malý človíček. Tedy už nebyl malý, ale vyrostl v 
neposedného chlapce. Chtěl mě zvednout, ale tíha vody mu nedovolila mě udržet. Jakmile na 
mě sáhl, vykřikl, jak se o mě spálil. Tím na sebe ale vylil horkou vodu a upustil mě. Začal 
brečet. Přiběhla žena, okamžitě popadla chlapce, opařenou ruku mu dala pod kohoutek 
studené vody. Za chvíli přišel i muž a někam je odvezl. Já zůstala ležet na podlaze a vše mě 
bolelo. Když opět přijeli, kluk měl obvázanou ruku. Rozlitou vodu utřeli. Jakmile mě zvedli, 
uviděla jsem na jedné straně promáčklinu. Opět mě zabalili do bublinkové fólie, dali do krabice 
a odvezli. 
 Poté co mě rozbalili, jsem nebyla doma s rodinou, ale v místnosti podobné té, ve které jsem 
se zrodila. Nevěděla jsem, co to má znamenat, ale za těch pár let strávených u lidí jsem si byla 
jistá, že vědí, co dělat. Možná to nějak souvisí s tou promáčklinou. A opravdu. Lidé mě vzali a 
rozebrali na malé částečky. Nejdříve to bolelo, ale pak to přešlo. Nakonec jsem nic neviděla. 
 Když jsem se probrala, byla jsem v jiné podobě. Jak to? Vše jsem si pamatovala. Lidi i 
recyklaci. Pak jsem to pochopila. Pokud se něco rozbije a vy to dáte recyklovat, zrodí se „nový 
život“.         

Lucie Renzová, 8. třída 
 

Velké Losiny a Dlouhé stráně 
 V úterý 7. 5. 2019 si žáci 8. a 9. třídy sbalili své svačiny a teple se oblékli, protože je čekala 
exkurze do Jeseníků, konkrétně do Velkých Losin a na Dlouhé stráně. 

 Velké Losiny jsou 
známé nejen svou bohatou 
a zajímavou historií, 
staletou lázeňskou tradicí, 
ale i řadou cenných 
kulturních památek. Zcela 
právem k nim náleží také 
velkolosinská ruční papírna, 
která byla založena na 
sklonku 16. století. Žáci si 
měli možnost projít prostory 
Muzea papíru a hlavně 
Ruční papírnu, kde viděli 
vlastní výrobu papíru starou 
technikou. Ruční papír se 
zde stále vyrábí tradičním 
postupem z bavlny a lnu. 
Pro svou vysokou kvalitu a 
staletou trvanlivost se 

používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci a hlavně 
pro reprezentační účely. Unikátní areál významné technické památky byl v roce 2001 vládou 
České republiky prohlášen národní kulturní památkou. 
 Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně je unikátní stavbou. Vlastní nádrž je řešena jako 
podzemní dílo. Měli jsme možnost vidět obě její soustrojí v podzemní kaverně o velikosti 87,5 x 
25,5 x 50 m. Podívali jsme se na dolní nádrž, která se nachází na říčce Divoká Desná. A 
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hlavně jsme si obešli horní nádrž v nadmořské výšce 1350 m, která leží na seříznutém vrcholu 
hory Dlouhé stráně ve vyhloubené jámě se stěnami vysokými až 60 m. Obvodová sypaná hráz 

je dlouhá 1750 m a její stěny jsou 
utěsněny přírodním asfaltem z 
Albánie. 
 A zde je pár komentářů od žáků 
8. a 9. třídy: 
„Bylo to fajn.“ 
„Líbil se mi celý výlet, akorát nahoře 
byla strašná zima.“ 
„V autobuse byla dobrá nálada.“ 
„Nejvíc mě bavila horní nádrž, kde byl 
krásný výhled a mohli jsme se v 
květnu koulovat.“ 
„Podíval jsem se na místa, na které 
bych se asi jinak nepodíval.“ 

Mgr. Lenka Řebíčková 
 
Den otevřených dveří aneb Workshop na 2. stupni 
 V úterý 14. 5. 2019 proběhl na 2. stupni základní školy v Lubné Den otevřených dveří, 
který byl historicky poprvé zorganizován formou workshopu zejména pro žáky prvního stupně, 
jejich rodiče i širokou veřejnost. Na deseti stanovištích pro ně připravili pedagogové, provozní 
zaměstnanci a žáci 8. i 9. třídy zajímavý program nebo aktivity tematicky spojené s 
vyučovacími předměty. Nechybělo ani chutné občerstvení, které umocnilo příjemný pocit z 
odpolední návštěvy školy. 
 Děkujeme všem, kteří jste se přišli podívat! 

Mgr. Jindřich Novotný 

 
Den otevřených dveří na 2. Stupni 

 
 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
 Ve středu 15. května se ve Svitavách konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Z naší školy se jí zúčastnila dvě družstva. V kategorii mladších nás reprezentovali tři 
žáci z páté třídy (Pavel Kuchta, Tomáš Kadidlo, Kristýna Kuchtová) a ze šesté třídy Lucka 
Kopecká. Za starší nastoupili dva žáci ze sedmičky (Katka Bartoňová, Vojta Nagy) a dva 
z osmičky (Markéta Jílková, Max Patočka). Soutěžící měli za úkol vyplnit dopravní testy, 
předvést poskytnutí první pomoci zraněnému, zvládnout jízdu zručnosti a nakonec jízdu po 
dopravním hřišti. To vše samozřejmě s minimálním počtem trestných bodů. Letos obsadila obě 
družstva ve svých kategoriích stejné šesté místo. Gratulujeme! 

          Mgr. Leona Plešingerová 
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Na dopravním hřišti        Jízda zručnosti 
 

 

Družstvo mladších a starších žáků 
 

Úspěšná reprezentace v McDonald´s Cupu 
 Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se v Moravské Třebové konalo okresní finále fotbalového turnaje 

McDonald´s Cup, kategorie B. 
Naši žáci 4. - 5. tříd přivezli 
krásný pohár a stříbrné medaile 
za výborné 2. místo. Navíc, 
Martin Svoboda byl oceněn 
nejlepším hráčem turnaje a jeho 
kamarád Vojtěch Procházka jen 
těsně nedosáhl na ocenění 
nejlepšího střelce turnaje. 
 V základní části naši mladí 
fotbalisté (a fotbalistka) vyhráli 
skupinu a zaslouženě postoupili 
do semifinále. Zde uspěli v 
souboji se ZŠ Zámecká Litomyšl 
a následně svedli finálový boj o  
1. místo a účast v krajském kole 
se ZŠ Masarykova Polička. V 
posledním zápase nám však 

postupně docházely síly, nepřekonali jsme výborného brankáře soupeře a po drobných 
chybách jsme prohráli 0:2. 
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ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Moravská Třebová    3 : 0        základní část 
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Polička                             0 : 0        základní část 
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Březová                            4 : 0        základní část 
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Litomyšl                            1 : 0        semifinále 
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Polička                              0 : 2        finále 

Školní tým tvořili 
5 třída:  Vojtěch Procházka, Martin Svoboda, Sebastian Klejch, Jakub Bartoš,  
             Tadeáš Glänzner. 
4 třída:  Matyáš Filipi, Dominik Kopecký, Štěpán Němec, Barbora Kovářová 

Mgr. Zdeněk Přiklopil 
 

Nejmladší tým turnaje ostudu neudělal 
 Jako suverénně nejmladší tým cestoval výběr naší školy k okresnímu finále soutěže 

McDonald´s Cup kategorie A, které 
se za nevlídného počasí uskutečnilo 
na umělé trávě fotbalového areálu TJ 
Svitavy. Hned v prvním utkání naší 
čtyřčlenné skupiny jsme vybojovali 
cennou remízu se ZŠ Sokolovská 
Svitavy. Poté následovaly těsné 
porážky se ZŠ Palackého Moravská 
Třebová a ZŠ Na Lukách Polička, 
které rozhodly o našem celkovém 7. 
místě v turnaji. Za předvedené výkony 
se však chlapci rozhodně stydět 
nemusejí. Nasbírali cenné zkušenosti, 
které jistě zúročí v příštím ročníku. 
 Družstvo školy tvořili: Petr Kovář, 
Vojtěch Dřínovský, Tomáš 
Stříteský, Patrik Novotný, Ondřej 

Mastík, Dominik Novotný, Marek Mokrejš, Filip Svoboda a Václav Leksa. 
Mgr. Jindřich Novotný 

Pythagoriáda 
 Soutěž Pythagoriáda je zaměřena na logické uvažování, prostorové vidění a opírá se o 
znalosti matematiky získané v daném ročníku. Zahrnuje 15 úloh, které žáci 5. - 8. třídy řeší 
během 60 minut. Úspěšným řešitelem se stává žák, který získá 10 a více bodů.  
 Letos se na naší škole zúčastnilo soutěže na I. stupni 9 žáků a na II. stupni 16. Úspěšným 
řešitelem se stal se 14 body Tomáš Kadidlo z 5. třídy, s 13 body Jan Motyčka, Jitka Rubková, 
Jakub Bartoš z 5. třídy, Andrej Bartoš z 6. třídy se ziskem 15 bodů a Vojtěch Nagy ze 7. třídy 
se ziskem 10 bodů.  Blahopřejeme a budeme držet palce v okresním kole. 

         Mgr. Andrea Kvasničková 
Právo pro každý den 
 V dubnu se studenti 8. a 9. ročníku pilně připravovali na oblastní kolo soutěže Právo pro 
každý den, která se konala v úterý 30. 4. 2019 v Litomyšli. Soutěž organizuje Městský úřad 
Litomyšl, Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Nejlepší tým ze základních škol a nejlepší tým 
z gymnázia postupuje do krajského kola, které se uskuteční 28. 5. 2019 v Chrudimi. Čtyřčlenné 
smíšené týmy odpovídaly na záludné otázky z různých oblastí práva (Ústava, občanské právo, 
rodinné právo, trestní právo, atd.) a řešily modelové situace jako opravdoví právníci. 
 Soutěžní tým 9. třídy (ve složení Aneta Renzová, Pavel Jána, Jiří Jílek a Jan Vostřel) měl 
jako vítěz minulého ročníku velké ambice. Konkurence byla větší než minulé ročníky, při 
zahájení soutěže nás ochromil počet soupeřů (9 týmu ze ZŠ a 2 týmy z gymnázia). O to více 
nás příjemně překvapil výsledek. Nováčci soutěže, soutěžní tým z 8. třídy ve složení Markéta 
Faltysová, Dominika Mastíková, Lucie Renzová a Max Patočka, získali výborné 3. místo.  
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A žáci 9. třídy senzačně obhájili vítězství, porazili oba týmy z gymnázia a postupují do 
krajského kola.  
 Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy a přejeme vítězům 
mnoho úspěchů v krajském kole.                                                               Mgr. Lenka Řebíčková 
 

 
Deváťáci ohromili krajskou soudní porotu 
 Žáci 9. třídy (Aneta Renzová, Pavel Jána, Jiří Jílek a Jan Vostřel) svými znalostmi v oblasti 
právního vědomí vybojovali úžasné 2. místo v krajském kole soutěže žáků základních škol 
Právo pro každý den. Soutěž se konala 28. 5. 2019 v nádherných novorenesančních 
prostorách Regionálního muzea Chrudim. 
  Smíšený čtyřčlenný tým ve velké konkurenci 17 týmů z celého Pardubického kraje si 
výborně poradil s 45 minutovým testem, ve kterém s přehledem zvládl odpovědět na všetečé 
otázky poroty týkající se různých oblastí právních nauk. Museli si poradit i s modelovými 
situacemi z každodenního života a určit, jak na ně pohlíží český právní systém. V bodovém 
hodnocení deváťáci převýšili týmy z gymnázií, které soutěžily v samostatné kategorii. 
Chtěla bych poděkovat organizátorům za přípravu celé akce, žákům za výbornou reprezentaci 
naší školy a hlavně jim popřát mnoho úspěchů v dalším studiu na středních školách a 
ubezpečit je, že právní vědomí se jim určitě v každodenním životě mnohokrát bude hodit.  
 Zvládli byste test také? Zde jen pár otázek na ukázku: 

1) Jakým způsobem může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr? 
2) Kdy končí vyživovací povinnost vůči dětem? 
3) Vyjmenuj pět pravomocí Prezidenta České republiky? 
4) Jaký je rozdíl mezi nedbalostním a úmyslným trestným činem? Uveďte příklady. 
5) Šestnáctiletý mladík byl přistižen při řízení motorového vozidla. Dopouští se nějakého 

protiprávního jednání, pokud ano, jakého? 
Mgr. Lenka Řebíčková 
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SOUTĚŽ MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 
 V pátek 17. května se konalo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. V kategorii mladších 
nás reprezentovali dva žáci z páté třídy - Jan Motyčka a Josef Nagy.  

 Za starší nás zastoupili Vojtěch Nagy (7. 
třída), Dominika Mastíková (8. třída) a Pavel 
Jána (9. třída).  
Soutěž se skládá ze dvou částí:  
 1. Vědomostní test (30 otázek) 
 2. Poznávací test (poznat 32 bylin a 
dřevin) 
 V kategorii starších obsadil Pavel Jána 
vynikající 2. místo. V této soutěži jsme se v 
minulých letech vždy dobře umístili a máme 
radost, že i letos jsme navázali na předchozí 
ročníky. Všichni soutěžící dostali malou 
pozornost od Svazu zahrádkářů. 

Mgr. Věra Kořínková 
 

 
„Nicholas Winton - Síla lidskosti“ 
 Ve středu 22. května se celý druhý stupeň vydal do Tylova domu v Poličce, aby zhlédl 
pořad věnovaný mimořádnému člověku Nicholasu Wintonovi. Byl to britský makléř, který před 
druhou světovou válkou zachránil stovky převážně židovských dětí před transportem do 
koncentračních táborů. Zorganizoval převoz dětí do Velké Británie k novým rodinám a tím jim 
zachránil jejich životy. Některé z těchto tzv. Wintonových dětí žijí dodnes, ale většinou je možné 
setkat se už jen s jejich potomky. Účelem tohoto projektu je inspirovat se příkladem pana 
Wintona a poskytnout pomoc, která zachrání nebo vylepší život jiným.  
 Hraný dokument byl zakončen besedou s dramaturgem projektu Zdeňkem Tulisem, 
kterému mohli žáci položit otázky, jež je v souvislosti s osobou N. Wintona zajímaly. A nebylo 
jich málo.                    Mgr. Leona Plešingerová 
 
Matematický KLOKAN 
 17. března se žáci druhé až deváté třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže 
KLOKAN. V náročné soutěži odpovídali na otázky, které byly rozděleny podle obtížnosti. Za 
úlohu mohli získat 3, 4 nebo 5 bodů, ale za špatnou odpověď se 1 bod odečetl. Soutěžící 
využili své znalosti z matematiky, uplatnili logickou úvahu, prostorovou představivost a odhad. 
 Nejlepších výsledků dosáhli: 

Kategorie Cvrček 2. a 3. třída  Natálie Zachová 63 bodů 
(max. 90 bodů)   Eliška Jánová  60 bodů 

       Tobiáš Lehotský 60 bodů 
Kategorie Klokánek  4. a 5. třída  Jitka Rubková 95 bodů 
(max. 120 bodů)   Tadeáš Glänzner 94 bodů 

       Tomáš Kadidlo 93 bodů 
Kategorie Benjamín 6. a 7. třída  Andrej Bartoš 108 bodů 
(max. 120 bodů)   Václav Bulva  80 bodů 

       Marie Drobná  77 bodů 
Kategorie Kadet  8. a 9. třída  Pavel Jána  92 bodů 
(max. 120 bodů)   Štěpán Filipi  74 bodů 

       Lucie Vítová  68 bodů 
   Výsledky žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.     

         Mgr. Andrea Kvasničková 
 

PLES ŠKOLY 
 V sobotu 25. května se na Skalce v Lubné konal již XV. ples školy pořádaný Radou rodičů 
a žáky deváté třídy. Nejlépe o plese vypovídají následující dojmy a postřehy žáků samotných. 
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 - Přípravy plesu byly opravdu náročné, ale stálo to za to. 
 - Myslím, že paní učitelka kvůli nám přišla o nervy. 
 - Hodně práce nám dala výzdoba sálu. 
 - Hvězdičky se bohužel samy nevystřihly. 

- Děkujeme panu Jánovi, který se nebál věšení hvězdiček ve velké výšce ani  
  v pozdních hodinách.   

 - Výzdoba byla sice náročná, ale všem se líbila. 
 - Balónky na balkoně ale moc dlouho nevydržely. 
 - Na ples jsem se těšil, ale byl jsem vynervován při nástupu i po něm. 
 - Předtančení jsme zvládli, i když nebylo úplně dokonalé. 
 - Atmosféra byla naprosto skvělá. 
 - Holky měly moc pěkné šaty a účesy. 
 - Klukům to taky moc slušelo. 
 - Kapela hrála dobře, a tak jsme si pěkně zatancovali. 
 - Všichni jsme tančili a byli jsme uvolnění. 
 - I přes můj taneční „um“ jsem si ples užil. 
 - Byl tam i super fotograf. 
 - Nejvíce jsem se těšil na jídlo. 
 - Nelíbilo se mi, že v jídelně bylo neustále narváno. 
 - Půlnoční překvapení se nám podařilo podle našich představ. 
 - Na chvíli jsme se stali pohádkovými postavami. 
 - Myslím, že celý večer se vydařil skvěle. 
 - Škoda, že vše tak rychle uteklo a je to za námi. 
 - Ples jsem si moc užila a ještě dlouho na něj budu vzpomínat. 

        H. Dvořáková a žáci deváté třídy 

 
Žáci 9. třídy s třídní učitelkou a ředitelkou školy 

 
Architektonický workshop 
 V pondělí 17. června se žáci šesté a sedmé třídy proměnili na pár hodin v architekty. Pod 
vedením brněnské architektky Ing. arch. Jany Kaštánkové, která se svým týmem navštívila 
naši školu, vytvořili z různých krabic, krabiček, papírů, špejlí či drátů své vlastní návrhy budov, 
kterými by ozvláštnili svou vesnici. Předtím však ještě proběhla beseda, kde se děti s náplní 
práce architektů seznámily. 
 Hotové výrobky jsou  vystaveny na místním obecním úřadě. 

Mgr. Leona Plešingerová 
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Umístění našich žáků - školní rok 2018/2019 
 

Jméno Škola Obor 

9. třída   

Tereza Glänznerová Gymnázium, Polička Gymnázium 

Jan Hegr SŠ zahradnická a technická Litomyšl Výpočetní technika a 
automatizace 

Filip Chadima SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů 

Pavel Jána Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium 

Jiří Jílek Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Hradec 
Králové Grafický design 

Adéla Kárská VOŠP a Střední pedagogická škola, Litomyšl Předškolní a mimoškolní  
pedagogika 

Šárka Klusoňová SOŠ a Střední odborné učiliště, Polička Cukrářka 

Filip Kotouček VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová Informační technologie 

Tereza Kuchtová VOŠP a Střední pedagogická škola, Litomyšl Předškolní a mimoškolní  
pedagogika 

Jan Kyselý Integrovaná střední škola technická, Vysoké 
Mýto Autolakýrník 

Lukáš Neumeister Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Mechanik opravář motorových 
vozidel 

Jiří Procházka SŠ zahradnická a technická Litomyšl Výpočetní technika a 
automatizace 

Aneta Renzová Soukromá střední odborná TRADING 
CENTRE, Litomyšl Ekonomika a podnikání 

Lucie Vítová Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium 

Jan Vostřel SŠ zahradnická a technická Litomyšl Provoz mechanizace a služby 

Gabriela Vostřelová SOŠ a Střední odborné učiliště, Polička Hotelnictví a cestovní ruch 

Vít Zavoral SŠ zahradnická a technická Litomyšl Provoz mechanizace a služby 

7. třída   

Patrik Dostál SŠ zahradnická a technická Litomyšl Zahradnické práce 

5. třída   

Tadeáš Glänzner Gymnázium, Polička Gymnázium 

Jan Motyčka Gymnázium, Polička Gymnázium 

Mgr. Andrea Kvasničková 
 
 

Jménem všech pracovníků školy i jménem svým Vám přeji krásnou 
dovolenou a prázdniny plné sluníčka, pohody a dobré nálady. Ať si je 
užijete ve zdraví a načerpáte sílu do další práce. 
 Krásné léto všem!       

Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 Pomalu se blíží konec školního roku, a tak mi dovolte, seznámit Vás s tím, co se u nás 
událo. 
 V měsíci květnu se uskutečnila tradiční besídka, kdy děti při krátkém vystoupení předvedly, 
co se naučily a nejen to. Hlavně překonaly ostych a trému, což se jim v životě bude určitě hodit. 
Na začátku června slavily svátek všechny děti a ani my jsme se slavení nevyhnuly. Letos děti 
dostaly bazén s míčky a skluzavkou, který se pořídil z financí projektu CVP Litomyšl. Ve třídě 
tak nyní máme zážitkovou zónu, která nabízí oblíbenou zábavu pro všechny děti, které se 
mohou zanořit do míčků. Ale nejen to, mohou se učit házet, chytat a spousty dalších činností. 
Dalším dárkem, který udělal velikou radost a byl pořízen již z našeho rozpočtu, bylo zakoupení 
dvou branek na zahradu MŠ. Ty klukům moc chyběly. Radost udělalo i pár drobných dárků, 
které děti využijí při pozorování přírody. Svátek děti ještě oslavily zhlédnutím pohádky, které 
nám zahrálo divadlo Jójo, a navštívily muzeum s výstavou igráčků. 

 
Bazén s míčky a skluzavkou 

 

 
 

 Sportovní hry - stadion Litomyšl 
 

 V červnu k tradičním akcím patří i výlet. Letos navštívíme ekofarmu Eden v Bystřici a pak 
už nás čeká loučení se školním rokem a předškoláky a závěrečné zakončení školního roku 
společně se ZŠ. Letos se rozloučíme s osmi předškoláky, kteří po prázdninách usednou do 
školních lavic. Jsou to: J. Bartošová, N. Flídrová, K. Gašparíková, T. Hápová, K. Lebedová,  
R. Flídr, J. Jiráň, L. Kadlec. Našim dětem, budoucím školákům, přejeme šťastné vykročení a 
hodně úspěchů nejen ve škole, ale i v životě.  
 Čeká nás ještě jedno loučení. Po řadě let, které prožila mezi nejmenšími v Mateřské škole 
Lubná, se s námi loučí p. učitelka L. Šimáková. Proto bych touto cestou naší dlouholeté 
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kolegyni poděkovala za léta práce ve školce a za všechny jí popřála klidné a spokojené chvíle  
v další etapě jejího života, ať je prožívá ve zdraví a v plné síle! 
 Na závěr mi dovolte Vám všem, s blížícím se létem a prázdninami, popřát hodně sluníčka, 
odpočinku a zábavy.                                                                                       Mgr. Irena Rensová 

 
Společné foto – sportovní hry v Litomyšli       Na statku Eden v Bystřici nad Perštejnem  
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  PROJEKT „TÁHNI S KACHNOU“ V LUBNÉ 
 

 
 Dobrovolníci táhnou Vysočinou obří zlatou kachní řiť. Chtějí tak oživit diskuzi o 
veřejném prostoru 
  Od 31. května do 13. července 2019 probíhá v českých a moravských obcích série 
veřejných setkání, přednášek, workshopů a diskuzí na téma veřejného prostoru. Akce nese 
název „Táhni s kachnou“. Symbolem celého projektu je maketa obří zlaté kachní zadnice, 
kterou skupina nadšenců převáží od Nového Města na Moravě přes Lubnou u Poličky, 
Krucemburk, Hlinsko, Moravskou Třebovou až do Letovic.  
 Dočasná maketa zmiňované kachní půlky se zrodila ve městě Letovice v roce 2015. 
Původně šlo o školní projekt tehdejší studentky architektury a místní rodačky Ivy Tomkové.  
Z jednodenního happeningu se v Letovicích nakonec stala každoroční akce, která je již 
neodmyslitelně spojená se životem města. Kachna se tak stala symbolem touhy po změně. 
Součástí programu jsou také workshopy a přednášky pro veřejnost, které mají podnítit diskuzi o 
veřejném prostoru a oživit prázdninové maloměsto.  

 
Architektonický workshop pod vedením brněnské architektky Ing. arch. Jany Kaštánkové ve škole 
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Komentovaná procházka po obci 

 

 „Chceme lidi motivovat k setkávání se ve veřejném prostoru, k jinému smýšlení a diskuzi o 
něm. Jednoduše chceme změnit tu pověstnou „zaprděnost“ maloměst a ukázat, že i menší 
město má velké možnosti a potenciál, jak mohou jeho obyvatelé trávit svůj čas a v jakém 
prostředí. Táhneme s kachnou za krásnější svět“ vysvětluje hlavní organizátorka Iva Tomková 
a dodává, že tento problém se netýká jenom rodných Letovic, ale podobná situace je také v 
jiných městech: „Nápad, že by si kačenu chtěli půjčit i jinde, přišel právě od aktivních občanů 
z podobně velkých měst. To je skvělý začátek, protože jsou to právě lidé, kdo tvoří město. “A 
nejsou to jen architekti nebo stavaři, kdo se na projektu podílí, ale v týmu se najdou lidé 
různých povolání, od právníků až po vědce. Zkrátka všichni, kterým není život v jejich městě 
lhostejný. „Když jsem se dozvěděl o zlaté kachně a myšlence, kterou šíří, hned mi došlo, že si ji 
potřebuju vypůjčit do svého rodného Krucemburku.” říká architekt David Ptáček, 
spoluorganizátor celé akce. “Popis situace v Letovicích mi naši obec hodně připomínal a 
rozhodl jsem se rozvířit stojaté vody i u nás.” 
 Celé kachní putování bude završeno 20. a 21. července 2019 pěší poutí s kachnou. 
Dobrovolníci budou doprovázet kachnu, která bude tentokrát tažena traktorem z Moravské 
Třebové zpět do Letovic. V průběhu pouti je připraven další kulturní program včetně návrhů 
úprav veřejných prostor obcí na trase. Ty zajistí jiný slovenský projekt s podobným zaměřením 
a s názvem „Město City”. Každý, kdo má zájem, je srdečně zván, aby se ke společnému 
putování kdekoliv na trase připojil. 
 V Letovicích bude na pouť volně navazovat studentský architektonický workshop pod 
hlavičkou „CNQ Visiting School”. Vše vyvrcholí na konci července závěrečnou debatou, 
prezentacemi a také oslavami na 20. ročníku hudebního Festivalu 3+1 Letovice.  

Iva Tomková 
 

JAK TO BYLO NA FARNÍ POUTI 
 

 Ve středu 8. 5. 2019 se uskutečnila každoroční farní pouť, tentokrát do Čihoště, posledního 
působiště P. Josefa Toufara, umučeného komunisty ve známém procesu "Čihošťského 
zázraku", pohybu křížku na hlavním oltáři v kostele. Několik poutníků vyrazilo už v neděli na 
pěší pouť, což bylo hrdinství, jednak vzdálenost 90 km a potom studené počasí, do cíle dorazili 
4 stateční. 
 Ostatní jsme vyjeli v zaplněném autobuse do krásného, ale studeného rána přes Hlinsko a 
Vysočinu do Čihoště u Ledče n/ Sázavou. Sem byl v r. 1948 přeložen P. Josef Toufar za trest, 
protože byl oblíbeným a ctěným knězem, věnoval se mládeži, pomáhal lidem na polích, v zimě 
v lese a do chudých poměrů malé vísky přinášel i trochu kultury. Učil mladé tančit Besedu, radil 
při divadle a půjčoval knihy. To bylo trnem v oku novému komunistickému aparátu a tak se 
hodil jako záminka "zázrak", který se udál v prosinci 1949, při nedělním kázání. Sám Toufar nic 
neviděl, ale několik farníků zahlédlo, jak se křížek na hlavním oltáři nevysvětlitelně vychýlil. 
Církev i Toufar vybízeli k opatrnosti, ale lidé se začali na místo sjíždět i z daleka, což 



 30 

provokovalo nové komunistické zřízení. P. Toufar byl potom během noci vylákán do kostela, 
kam ani nedošel a od té doby ho nikdo z jeho blízkých nespatřil. Za velkého utrpení skonal po 
operaci prasklého vředu v nemocnici v Praze a byl pohřben do společného hrobu v Praze 
Ďáblicích, dle několika svědectví dokonce i se slonem, který pošel v cirkuse. Jeho trýznitel 
Mácha, ani po letech, nepřiznal vinu. Nedávno byly jeho ostatky exhumovány a uloženy do 
krypty čihošťského kostela. Kostel i okolí jsou opraveny, fara je v rekonstrukci a v patře je malé 
muzeum, panely s životopisnými daty a fotkami rodiny, v Toufarově ložnici jsou jeho psací stůl i 
stroj, na posteli jeho růženec a kříž.  

 
 Po modlitbě růžence následovala mše svatá, řeholní sestry z Brna nám francouzky 
zazpívaly mariánskou píseň na závěr. Potom jsme poobědvali z vlastních zásob, či v Hostinci 
Na Středu, v Čihošti je totiž  STŘED REPUBLIKY, i pomník tam mají. Tři z nás jsme ještě 
navštívili poslední pamětnici P. Toufara, jednadevadesátiletou p. Růženu Lebedovou. Ta byla 
kostelnicí od mládí do svých 85. let, její tatínek, varhaník a bratr také viděli pohyb kříže, ona na 
kruchtě zpívala. Dodnes na „Josefa“, jak pateru říká, vděčně vzpomíná a také připomíná teror a 
strach, který následoval po jeho zatčení. Řada farníků, včetně tatínka a bratra, byla vězněna. 
„Tehdy jsme chodily do kostela z celé obce jen čtyři a dá se říci, že obavy a strachy přetrvávají 
dosud.“ 
  Výlet se vydařil, v brzkém odpoledni jsme se ve zdraví navrátili domů.  

 Za poutníky Pohorských 
 

  TÝDEN UČITELŮ V ČERNÉM 
 

 

Na letošní Den učitelů 28. března 2019, a následně pak na celý týden v dubnu, přišla řada 
učitelů základních a středních škol do práce v tmavém oblečení. Chtěli tím upozornit veřejnost 
na problémy českého školství a na to, že školství ve skutečnosti není pro politiky prioritou, a 
vyjádřit také nelibost, co se týká jejich platů a celkového podfinancování školství. 

Než budu pokračovat, chtěl bych předeslat, že si vážím všech, kteří něco umí. Ať je to 
řemeslník, zemědělec, inženýr, učitel, živnostník, vědec, lékař, kadeřnice, podnikatel, právník 
aj. Všichni jsou pro nás a pro společnost užiteční a každý z nás je potřebuje. Přesto si myslím, 
že práce učitelů je v životě každého jedince nezastupitelná. Proto se v tomto článku budu 
věnovat učitelům a problematice kolem jejich společenského poslání a uznání. Moc mě mrzí, 
že někteří lidé se na učitele z různých důvodů dívají přes prsty. Vyčítají jim 2 měsíce prázdnin, 
že učí denně jen pár hodin a ještě chtějí mít přidáno, osočují je z toho, že ve škole děti moc 
nenaučí a bůhví ještě z čeho. Zapomínají přitom, jak je toto pedagogické povolání psychicky 
náročné, zodpovědné, vysilující a že většina učitelů dosahuje u žáků velmi dobrých výsledků. 
Přesto mají učitelé nejnižší platy z vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR. 

Vláda nesplnila slíbené navýšení platů učitelů od 1. ledna 2019 o 15 procent a 
nepedagogickým pracovníkům o 10 procent. Přidala pouze 11 procent na průměrný plat 35 089 
korun. Neřeší se, co bude a nebude nároková složka. Budou ředitelé škol za této situace 
schopni a hlavně ochotni při osobním ohodnocení oddělit dobré a špatné učitele? Jsem 
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přesvědčen o tom, že velká většina učitelů odvádí velmi dobrou práci a měli by být ohodnoceni 
jako každý jiný vysokoškolák. „Skutečnost je taková, že poměr platů českých učitelů vůči 
mzdám zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v ČR je nejnižší mezi zeměmi Evropské 
unie a činí necelých 60 procent. Nástupní platy učitelek mateřských škol začínají přibližně na 
19 850 a učitelů základních a středních škol na 25 470 hrubého. Na průměrný plat dosáhne 
učitel až na konci své kariéry po 32 letech“ (učitel asi 33 930 Kč hrubého a vychovatel 28 650 
Kč hrubého měsíčně). Vůbec se nedivím, že absolventi pedagogických fakult do škol 
nenastupují. Proč taky, když jinde najdou lépe placenou práci s rychlejším růstem mzdy. 
Zapomíná se na to, že nejlepší cesta ke zlepšení vzdělávání vede právě přes učitele. Existuje 
tak rovnítko mezi kvalitou vzdělávání a vzdělaností a mezi kvalitním oceněním a finančním 
odměňováním učitelů. 

Naši učitelé mají nejnižší platy v celé EU. Srovnání učitelských platů v nejvyspělejších 
zemích světa s našimi je pro českého učitele nelichotivé.„Statistika OECD zahrnuje platy všech 
učitelů na základních a středních školách na základě údajů z roku 2015. Lucemburský učitel si 
totiž podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydělá v přepočtu takřka 
dva miliony korun hrubého za rok, tedy kolem 160 tisíc korun měsíčně. Na druhém místě 
figuruje Německo, kde učitel dostává za svou práci měsíčně 120 tisíc korun. Český učitel na 
základní a střední škole si v průměru vydělá 35 089 korun. Výrazně více si vydělají i učitelé v 
Řecku (40 tisíc) a Turecku (52 tisíc). České platy pokulhávají i za mzdami učitelů například v 
Kolumbii (45 tisíc) nebo Chile (42 tisíc).“  

Peníze pro učitele nemáme. Hlavně, že jsou pro velké množství státních úředníků a na 
podporu různých pochybných politických neziskovek. Vláda utrácí miliardy za diskutabilní 
armádní mise v zahraničí a za politické neziskové organizace. Národní kontrolní úřad oznámil, 
že stát v letech 2016 a 2017 rozdělil neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun, aniž by 
zkontroloval, na co byly tyto dotace použity. Ptám se, proč tolik peněz a na co? Také platy a 
odměny úředníků na ministerstvu školství jsou značně vysoké. Náměstci ministra mají plat 
1 900 000 Kč ročně (160 tisíc měsíčně). I řadoví úředníci berou ročně mnohem více než 
učitelé.Roční odměny úředníků na ministerstvu školství se v roce 2018 pohybovaly v rozmezí 
400-200 tisíc za rok a převyšují tak roční plat většiny učitelů, tj.370 tisíc za rok. Já jim 
nezávidím, jen se ptám, proč tolik peněz a za co? Peníze pro učitele by se našly, jenom chtít. 

Na podporu učitelů se postavila také Pedagogická komora v otevřeném dopise politikům 
„Za záchranu českého školství“. Upozorňuje se v něm na dlouhodobé zanedbávání školství a 
odkládání řešení jeho skutečných problémů, včetně výrazného podfinancování. Proto navrhují 
navýšit školský rozpočet na průměr zemí Evropské unie, tj. 4,9 % HDP. Vláda prý nenaslouchá 
učitelům z praxe a připravuje změny, s nimiž pedagogové nesouhlasí. Souhlasím s tím, aby se 
kromě řešení platových otázek a financování školství udělala také revize některých pochybných 
kroků ministerstva školství a byly, ve spolupráci s odborníky, dořešeny připravované změny. O 
čem by se mělo jednat? Odborná revize inkluze, revize rámcových vzdělávacích programů, 
snížení administrativy pro vedení škol a učitele, vyřešení karierního řádu, jednotné přijímačky 
na střední školy, státní maturity a povinná maturita z matematiky (loni ze státních testů 
z matematiky propadlo 22,8 % žáků), omezení počtu asistentů pedagoga ve třídách, revize 
nápadu přivést do škol odborníky z praxe, kteří nemají pedagogické vzdělání, změna školského 
zákona aj. Zvýšení mezd by mohlo pomoci také zlepšit prestiž učitelů a přilákat kvalitnější 
uchazeče na pedagogické fakulty. Mělo by se rovněž uvažovat o změně přípravy učitelů na 
pedagogických fakultách. Pedagogická komora požaduje rovněž napravit nespravedlnost 
v odměňování pedagogických pracovníků. Mimo jiné uvádí: „Je nepřípustné, aby byly 
vychovatelky zařazovány pouze do 8. platové třídy…Všichni pedag. pracovníci by měli mít 
nárok na zvláštní příplatek za zvýšenou neuropsychickou zátěž. Příplatek za třídnictví by měl 
činit minimálně 2 500 korun měsíčně, aby odpovídal náročnosti práce třídního učitele.“ Na 
závěr otevřeného dopisu vyzývají k podpoře pedagogů v jejich práci: „Vláda by měla 
propagovat učitelské povolání a politici častěji veřejně oceňovat náročnou práci pedagogů.“ 

Musím se kriticky vyjádřit i k dalšímu. Poslední dobou mám vážné obavy, že výchova nové 
generace se povážlivě mění. Stejného názoru je celá řada starších učitelů na základních, 
středních i vysokých školách. „Výchova je totiž nenápadně, ale o to silněji vedena k jinému 
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chápání světa, než tomu bylo u jejich rodičů. Tato nyní mládež může způsobit totální ztrátu 
národních hodnot. Do škol přichází nová generace pedagogů, která prošla již vlnou vymývání 
mozků. Starší učitelé buď rezignují, nebo se snaží jít s dobou a přizpůsobují se novým trendům. 
Ti zbývající riskují a nadále učí děti přemýšlet a brání zbytky národního uvědomění a hrdosti 
v nich.“ Já si třeba nechci zvykat na upravené dějiny. Historická fakta se musí předávat 
pravdivě. Není možné, aby pravda vítězila jen někdy, jak se to právě někomu hodí nebo ne. 
Jeden starší učitel mi s určitou nadsázkou říkal: „Já bych učil dějiny jen do Sámovy říše (asi v 
letech 624-659), pak bych neměl v žádném režimu problémy.“ Nechtěl bych se dožít toho, že 
se moje vnučky a  možná  pravnoučata nebudou pravdivě učit o politických a společensko-
kulturních událostech a o významných osobnostech českých dějin, že se nebudou pravdivě učit 
o vzniku samostatného Československa v roce 1918, o mnichovské zradě západních spojenců 
v roce 1938 a následné okupaci Československa v roce 1939, o německé agresi během druhé 
světové války, o tom, že hlavní tíhu války nesli Sověti se svými 20 miliony mrtvých, o 
osvobození většiny našeho území v roce 1945 Rudou armádou s přispěním1. 
československého armádního sboru, o únorových událostech roku 1948, o zbytečných nadějích 
na společensko-politickou změnu s následným zásahem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 
a  také o roce 1989, a to se všemi důsledky, které tento převrat způsobil v politice, ekonomice, 
v sociální oblasti a společenských vztazích. Jedna učitelka mi nedávno napsala: „Myslím si, že 
v současné době není žádné hrdinství hanlivě se vyjadřovat např. o prezidentovi republiky  
nebo něco podobného. Hrdinstvím učitele je postavit se 8. nebo 9. května před žáky a říci, že 
díky Sovětské armádě slavíme Den vítězství nad německým fašismem.“ O tom, že žáci 
základních a středních škol novodobé dějiny s osmičkami málo ovládají, nám dal odpověď 
nedávno zveřejněný průzkum. 

Jsou mezi námi společensky, mediálně a politicky vlivní lidé a různí aktivisté politických 
neziskovek a také jedinci z kulturní a akademické obce, kteří jsou podporovaní 
mainstreamovými médii a chtějí vytvořit multikulturní společnost, chtějí vytvořit člověka, který 
bude říkat, že se necítí Čechem, ale Evropanem, „chtějí vytvořit člověka bez rodiny, bez  
pohlaví, člověka bez vědomostí s bezcenným diplomem“ a hlavně nám říkat, co je správný a co 
je špatný názor. Podle nich je špatný ten, kdo nepochopil ideu multikulturalismu. Věřím, že naši 
učitelé nejsou, s prominutím, tak „blbí“, jak se tato skupina nových „věrozvěstů“ domnívá. 

A na závěr. Co popřát lubenským a sebranickým učitelům, kromě zdraví, pro podporu jejich 
záslužné a nezastupitelné práce. Aby si politici na všech úrovních uvědomili, že investice do 
učitelů je investice do dětí, do vzdělávání a vzdělanosti budoucí generace, aby měli pevnou 
oporu a podporu vedení školy a mohli se na ni spolehnout, aby požívali vážnosti a respektu u 
svých žáků a jejich rodičů, aby se zvýšila jejich prestiž, aby vzdělávali a vychovávali své žáky 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vedli je k uchování národní hrdosti a všech 
národních hodnot, aby 21. ministr školství (od listopadu 1989) ing. Robert Plaga splnil slib, 
který dal 150 tisícům českých učitelů, že na konci roku 2020-2021 bude jejich průměrný plat 45-
46 tisíc korun. Přál bych jim rovněž, aby měli na paměti jeden z nadčasových citátů J. A. 
Komenského, že „…učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale 
samy nejdou“.                                                                             

PhDr. Ladislav Kejík 
 

  FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI 
 
 

 Český zahrádkářský svaz v Lubné vyhlašuje fotografickou soutěž na téma Krajina 
mého domova. Do soutěže se můžou zapojit všechny děti ze Základní školy Lubná-
Sebranice.  
 Pravidla: nejkrásnější fotografie (maximálně 3) označte - jméno, věk, třída - a zašlete 
na email: zahradkarilubna@seznam.cz nejpozději do 21. 9. 2019. Vyhlášení vítězů 
proběhne na tradiční podzimní výstavě. 
 Těšíme se na Vaše fotografie! 

      Marie Tejkalová, předsedkyně ČSZ Lubná 
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                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Růžena Stráníková - 90 let   Marta Vomáčková - 90 let     
 

 
Vladimír Machek - 80 let   Libuše Bulvová - 75 let 

87 let Marie Jiráňová 65 let Věra Kopecká 
   Anna Šimková 

84 let Zdeňka Šteflová   
  60 let Stanislav Šimek 

81 let Miloslava Flídrová  Miroslav Vítek 
 Anna Flídrová  František Renza 
 Zdeňka Jůzová   
  55 let Jaroslava Vraspírová 

80 let Růžena Kopecká  Zdeněk Kubeš 
   Miroslav Klusoň 

75 let Jaroslav Kovář   
 Anna Pechancová 50 let Libuše Klusoňová 

 Pavel Groulík  Ilona Zezulová 
 Libuše Bulvová  Petr Sejkora 
 Jaroslav Zavoral   

 Marie Šimková   
    

70 let Emilie Chadimová   
 Oldřich Brabec   
 Antonín Klejch   
 Eduard Břeň   
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Emilie Chadimová - 70 let  Pavel Groulík - 75 let  

  
Emile a Jiří Bartošovi - zlatá svatba                                            Anna Pechancová - 75 let  

 
Jaroslav Zavoral - 75 let  Oldřich Brabec - 70 let  
 
 
 Dne 9. března 2019 moje sestra Marie Chvojková z Lubné oslavila v rodinném kruhu své 
80. narozeniny. Jelikož je již vdova a méně pohyblivá, chci touto cestou poděkovat zástupcům 
Obecního úřadu v Lubné, ZOD Lubná a dalším sousedům, kteří ji navštěvují v její samotě a 
pomáhají s nákupy a dalšími věcmi, které jsou potřebné k životu. I když má 4 děti, bydlí tyto 
mimo vesnici a ještě jsou v pracovním poměru, přesto ji navštěvují a pomáhají, jak je možné. 
 Ještě jednou srdečný dík všem, kteří jsou v této situaci nápomocní. 

Antonín Tauer, bratr s rodinou 



 35 

 
Růžena Kopecká - 80 let   Antonín Klejch - 70 let 
 

 
Eduard Břeň - 70 let  Marie Šimková - 75 let 
 
 

 V březnu se narodila Dorota Šmídová, v dubnu Natálie Vondálová. Rodičům blahopřejeme 
a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší! 

 
 V červnu jsme se naposledy rozloučili s panem Janem Jílkem a paní Annou Flídrovou. 

 
 

ODPOLEDNE S HASIČI 
 
 Den 8. června 2019 byl v Lubné opět určený dětem. Již po třetí jsme v letním areálu 
uspořádali zábavné odpoledne s hasiči, kdy byly pro děti připravené soutěže s odměnami.  Za 
splnění všech disciplín na děti čekala ještě malá pozornost navíc. Fronty se také stály na 
malování na obličej, kde si mladé slečny nechaly malovat různé ornamenty, a z kluků se stávali 
hrdinové z komiksů.  Odpoledne divákům i soutěžícím zpříjemnila country skupina z Litomyšle 
Tři hluchá ucha. Velcí i malí návštěvníci si také mohli prohlédnout vozový park naší hasičské 
výjezdové jednotky a stát se na chvilku hasičem či hasičkou a „jet k ohni“. 
 Doufáme, že si rodiče s dětmi odpoledne užili a děkujeme všem zúčastněným za příjemné 
odpoledne.                                                                                                           Lucie Zavoralová 

 
 Děkuji našim hasičům za uspořádání zábavného odpoledne, které bylo spojeno 
s oslavou dětského dne. Vážím si Vaší snahy a přístupu připravit, zajistit a uspořádat 
akci v obci pro naše rodiny, děti, spoluobčany i ostatní návštěvníky.  
                                 Josef Chadima 
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Soutěže pro děti 

 
Za splnění všech disciplín na děti čekala ještě malá pozornost navíc 

 

 
Malování na obličej a prohlídka vozového parku 

 

        PRVNÍ POMOC 
 
 V současné době přibývá počet dopravních a bohužel tragických smrtelných nehod. Není 
dnes problém se nachomýtnout k jakékoliv dopravní nehodě. Co vlastně udělat ve chvíli, když 
nastane situace, že musím poskytnout první pomoc? Vzít nohy na ramena a utéct? Či 
sešlápnout pedál plynu a rychle ujet z místa nehody? Rozhodně ne! Neposkytnutí první pomoci 
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je trestné podle trestního zákona (40/2009 Sb.), kdy může dojít k odnětí svobody v rozmezí 2 
až 5 let. Někdy zavolat sanitku nestačí, zvlášť když jsme někde, kde není signál, nebo si 
myslíme, jak moc máme chytrý telefon, ale přes noc jsme si nedobili baterii. V tuto chvíli, kdy 
nám nemůže operátorka zdravotnické záchranné služby pomoci, spoléháme sami na sebe. Co 
udělat a jak to udělat, aby zraněný přežil, si můžete přečíst níže. Lze podotknout, že lidský život 
má nevyčíslitelnou hodnotu a někdy rozhodují i vteřiny. Jak tedy postupovat? 
 V první řadě musíme dbát na vlastní bezpečnost. Tedy zastavit nejméně 50 m za 
havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla a obléknout si výstražnou vestu. Vzít si s 
sebou lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj, pokud ho vozím s sebou. Trojúhelník 
umístím před místem nehody, vypnu zapalování svého auta, které zajistím proti pohybu, a 
nasadím si jednorázové chirurgické rukavice. Zjistíme stav postižených,  pokusíme se pomoci 
nejvíce postiženým. Poznáte je tak, že se nehýbají a nekřičí. Ten, kdo křičí, na tom není tak zle. 
Hlavně zastavíme krvácení a zahájíme resuscitaci. Silné krvácení zastavíme přiložením 
tlakového obvazu, který přitiskneme na ránu, a pevně obvážeme. Zjistíme stav postiženého 
v bezvědomí. Může nastat riziko udušení zapadlým jazykem. V tomto případě musíme z úst 
odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého. 
Postiženého takto pozorujeme, dokud se neobnoví dýchání. Pokud se takto nestalo a dýchání 
je nenormální (lapání po dechu), je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáž, tedy: 30x 
stlačením uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, hrudník stlačovat do hloubky 4 - 5 cm, až do 
příjezdu zdravotnické záchranné služby provádíme srdeční masáž frekvencí 100/min. Není-li to 
nutné, poraněného z auta nevytahujte, jen pokud hrozí výbuch nebo poraněný úplně nedýchá. 
Pokud je člověk zaklíněn a nejde vytáhnout, vyčkejte raději do příjezdu hasičů. Při vytahování 
můžete totiž poraněnému ještě více ublížit, a tak pokud nehrozí ohrožení jeho života (krvácení, 
nedýchá, výbuch), nevytahujte ho. A snažte se dodržovat postup první pomoci.  
 V tuto dobu, kdy provádíme tyto úkony, už nám na pomoc přispěchají další lidé, kteří 
mobilním telefonem přivolají pomoc. Pamatujte, hrozí-li výbuch, snažte se co nejvíce lidí dostat 
do bezpečí, ovšem dbejte na svou bezpečnost a nepokoušejte se zachránit všechny na úkor 
svého zdraví. Ošetřete jen ta nejhorší zranění, zakryjte rány, zastavte krvácení a proveďte 
resuscitaci. Jedná-li se o nehodu s motorkářem, největší problém bývá s jeho helmou. Pokud je 
motorkář při vědomí nebo dýchá, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu a nechte ho 
na místě, nic s ním nedělejte, nehýbejte s ním a jen kontrolujte životní funkce. Jestliže motorkář 
nedýchá, sundejte mu opatrně helmu, nejlépe s pomocí dalšího účastníka nehody, jste-li sami, 
pokuste se helmu sundat opatrně. S hlavou netočte, nekloňte ji a zbytečně za ni netahejte. 
Pokud postižený nedýchá, je v tomto případě sundání helmy nezbytné a resuscitace přednější 
než poranění páteře. 
 Pokud se někdo necítí na to, aby dokázal poskytnout první pomoc, existuje spousta kurzů 
na poskytování první pomoci. Doufám, že se do této situace nedostanete, ale kdyby náhodou 
ano, věřím, že si vzpomenete na tento článek. 

Jiří Bulva, preventista požární ochrany III. stupně   
 

  FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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           NÁRODOPISNÉ OBLASTI - BLATA 
 

 Národopisná oblast Blata leží na jihu Čech. Jde o rozsáhlé území, které vymezují tato sídla 
– České Budějovice, Týn nad Vltavou, Soběslav, Jindřichův Hradec a Třeboň. Blata jsou 
bažinatá a močálovitá místa vhodná ke stavbě rybníků a stok. Vilém z Rožmberka povolává v 
roce 1561 do svých služeb Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, aby začal se stavbou rybníků v 
okolí Třeboně. Jakub Krčín byl velmi podnikavý stavitel, stavěl pivovary, mlýny, ale navždy 
zůstane spojen se stavbou rybníků a dokonalého systému stok, které slouží k jejich napájení a 
vypouštění. Vybudoval 44 rybníků, z nichž k nejznámějším patří Svět a Rožmberk, který je 
největší český rybník. Má rozlohu 489 hektarů a jeho 2340 metrů dlouhou hráz zpevňují čtyři 
řady mohutných dubů. Dalším jeho dílem je Skutek, Nevěrný, Počátek nebo Pamatuj. Ze stok 
je to především mistrovské dílo Nová řeka, která odvádí vodu z Lužnice do Nežárky. 
 V roce 1569 byl Jakub Krčín povýšen na regenta a dostal tvrz Leptáč u Netolic, dnešní 
Kratochvíli. Sídlo přestavěl, ozdobil loveckými motivy a zřídil při něm oboru, svého času 
největší v Čechách. Místo kde se tak zalíbilo Vilémovi z Rožmberka, že je s Jakubem Krčínem 
vyměnil za Sedlčany. Krčín se však v Sedlčanech neusadil, nechal se postavit obdobu 
leptáčské tvrze v Křepenicích a nazval ji Nový Hrádek Krčínov. Věhlasný stavitel zemřel někdy 
na přelomu ledna a února roku 1604, nikdo však neví kde je pochován. 
 Na nejrozsáhlejších močálech založil Jakub Krčín rybníky a stoky. Na ostatním území jsou 
různě velká rašeliniště. K nejvýznamnějším rašeliništím patří Borkovická blata, která leží na 
ploše 888 hektarů a jsou jedním z největších blat a České republice. Pod tímto územím je 
obrovské podzemní jezero s velkými zásobami pitné vody, která se zde nahromadila během 
mnoha tisíců let. Borkovická blata najdeme nedaleko Soběslavi a obepínají je tato sídla – 
Vlastiboř, Svinky, Záluží, Komárov, Mažice a Borkovice. Ve třetihorách vyplňovalo jihočeskou 
pánev ohromné jezero. Jeho pozůstatky jsou dnešní rybníky, bažiny a četná rašeliniště. Kvalitní 
rašelina se tvoří více než 10 000 let. V oblasti Blat na Soběslavsku najdeme rašelinu černou 
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nebo hnědočernou. V dávné minulosti se rašelina Blat nevyužívala. Od 19. století se suchá 
rašelina začala používat k vytápění a od roku 1848 se již těžila ve větším množství, a to nejen 
pro místní, ale také na dovážení do celého Jihočeského kraje. Přibližně sto let se těžila a sušila 
ručně. V současné době se rašelina těží také pro léčebné účely bechyňských lázní v lokalitě 
Komárovské blato. Slatinné zábaly a koupele zdárně pomáhají léčit především pohybové 
ústrojí. 

 
Rojovník bahenní         Typická krajina pro Blata 
 

 

 Na území Blat rostou převážně vlhkomilné rostliny. Z jehličnanů je to borovice bažinná, 
známá také jako borovice blatka (latinsky Pinus rotundata). Blatka je krásná borovice, ale ještě 
krásnější jsou její čarověníky. Jejich vyhledáváním, sběrem a pěstováním se zabývá Miroslav 
Kostelníček z Jalubí u Uherského Hradiště. Z dalších stromů zde hojně roste olše, topoly, duby, 
osiky a velké množství druhů vrb. Z ostatních rostlin zde najdeme rojovník bahenní, bublinatku 
jižní, klikvu bahenní, rosnatku okrouhlolistou, brusnici vlochyni, kapraď hřebenitou, krušinu 
olšovou, rákos a ostřici. Ze živočichů tady žije například – čírka obecná, kalous pustovka, 
bekasina, budníček menší, bramborníček hnědý, cvrčilka zelená, různé druhy žab a ještěrek, 
zmije obecná, lasice hranostaj a mnoho motýlů. Na nejcenějších místech Blat byly vyhlášeny 
přírodní rezervace. Například Kozohlůdky, Borkovická blata, rybníky u Vitmanova a další. Do 
značné části Blat zasahuje chráněná krajinná oblast Třeboňsko, která je biosférickou rezervací. 
S národopisnou oblastí Blata jsou nerozlučně spjaty rybníky, rašeliniště, močály a bažiny. 

Josef Trojtler 
 

 

  O POHÁR STAROSTY OBCE LUBNÁ 
 
 Dne 16. 6. 2019 se opět po roce konal závod Okresní ligy Svitavska v požárních útocích. 
Na lubenské dráze bylo možné zhlédnout celkem 45 požárních útoků. A opět jsme vyhlíželi 
déšť! Jak už je u nás zvykem, přeci jen pár kapek spadlo. Po celou dobu závodu však počasí 
závodníkům už přálo. Jako první se tradičně na start postavilo domácí družstvo mužů, které 
nakonec v celkovém pořadí bralo 13. místo. Putovní pohár se již po čtvrté vrátil do Širokého 
Dolu. Muži jasně zvítězili jako jediní s časem pod 17 sekund, a to 16,97s. Po menší technické 
pauze se na trati představili veteráni. Vítězný pohár v této kategorii si odvezli veteráni z Desné.  
A nakonec mohli diváci zhlédnout výkony ženské části startovního pole. Nejlepší požární útok 
předvedly ženy z Kamence A s časem 17,28s. 
 Všem divákům děkuji za podporu soutěžících a pořadatelům patří velké poděkování za 
zorganizování soutěže. 

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

           Josef Chadima 
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Nástup a přivítání soutěžících                                          Veteráni:  1. místo Desná,  2. místo Oldřiš,  
                                                                                                              3. místo Sádek 

 

 
Příprava lubenských mužů 

 
ŽENY:  1. místo Kamenec A, 2. místo Kamenec B,         MUŽI:  1. místo Široký Důl A, 2. místo Pomezí A,  
             3. místo Nedvězí          3. místo Široký Důl B 
 

 

       POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY VE FLORBALU 
 

 Dne 16. ledna se konalo finále florbalového Poháru České pojišťovny hrané v Olomouci 
mezi Pardubicemi a Libercem. Utkání nabídlo velice dramatickou podívanou. Nejprve 
Pardubice jako první inkasovaly, ještě v první třetině ale otočily vývoj utkání a v jeho polovině 
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vedly o tři branky. V závěru pardubičtí florbalisté obětavou 
hrou ubránili těsný náskok 4:3 až do konce zápasu. Sokol 
Pardubice tak poprvé v historii klubu zvedl trofej Poháru 
České pojišťovny nad hlavu. Mezi střelce se v utkání zapsal 
i Přemek Pakosta, který vstřelil vedoucí branku na 2:1 a 
pomohl tak významně k zisku trofeje.   
 
Komentář Přemka Pakosty: 
 Na zápas jsme se všichni ohromně těšili, byla to pro nás 
velká událost. S Libercem hrajeme vždy vyrovnané a 
zajímavé zápasy a finálový duel v Poháru České pojišťovny 
to jen potvrdil. Utkání bylo velmi náročné. Myslím si, že jsme 
ukázali velkou sílu našeho týmu a i přesto, že jsme měli v 
závěru velké štěstí, dokázali jsme dotáhnout zápas do 
vítězného konce. Pohár je pro nás velkou odměnou za 
veškerou dřinu, kterou florbalu obětujeme, a zároveň 
motivací do další práce.  

Přemek Pakosta 
 

Přemek s pohárem České pojišťovny 

 
 

Společná fotografie vítězného týmu z Pardubic 
 

 

      PRVNÍ BRANKA V REPREZENTACI PO 79 VTEŘINÁCH? 
VYSNĚNÝ START, ŘÍKÁ LUKÁŠ KUČERA 

 

 Věkem ještě dorostenec, po celou uplynulou sezonu už ale florbalový pardubický útočník 
Lukáš Kučera nastupoval v juniorské kategorii, kde navíc nebyl rozhodně jen do počtu. V KB 
lize juniorů nastřílel ve 37 zápasech 42 branek a připsal si také 31 asistencí. I díky těmto číslům 
se probojoval do národního výběru U17, s nímž absolvoval v minulém týdnu v Chomutově 
mezinárodní turnaj a při své první reprezentační zkušenosti zaznamenal ve čtyřech utkáních tři 
góly, k nimž přidal také jednu asistenci. 
V prvním mezinárodním měření sil s národním výběrem U17 jste nepoznali v Chomutově 
hořkost porážky, jak celý turnaj hodnotíš? 
 Turnaj hodnotím velmi kladně, protože jsme porazili týmy Finska i Švýcarska, všechny 
zápasy byly velmi náročné, ale po taktické stránce jsme je všechny až na jednu remízu zvládli. 
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Byla to pro tebe první reprezentační zkušenost, jaká tedy z tvého pohledu byla? 
 Byla to obrovská zkušenost. Hodně nám to dalo jak po stránce hráčské, tak i lidské. Měli 
jsme výborné zázemí a profesionální přístup od trenérů i masérů. 
Svou první reprezentační branku jsi vstřelit hned po 79 vteřinách, to byl asi vysněný 
start, že? 
 Určitě to byl vysněný start, ale nečekal jsem, že se mi splní. Víc mě však potěšilo, že jsme 
zápas dovedli do vítězného konce. 
Jak bys svou první trefu popsal? V dalších zápasech se ti povedlo skóroval ještě dvakrát 
a připsal sis i asistenci, z tohoto pohledu můžeš být tedy spokojený? 
 Ano, bylo to první střídání a vzniklo to ze standardky ze středu, kdy spoluhráč vystřelil a já 
dorazil odražený míček do branky. Spokojený jsem velmi, protože jsem nepředpokládal, že se 
mi tak zadaří. 

V závěru juniorského play off jsi byl 
zraněný, jak to tedy pro tebe bylo náročné 
se do toho v závěru sezony ještě dostat? 
 Bylo to na hraně. Několik dní před 
reprezentačním srazem jsem si myslel, že 
kvůli zranění nebudu moci nastoupit. 
Postupným cvičením jsem se dal do pořádku a 
vše dopadlo dobře. 
Byla to pro tebe sladká tečka za klubovou 
sezonou? Věkem jsi byl ještě dorostenec, 
přesto jsi odehrál v podstatě celý ročník v 
juniorech, jak sezonu hodnotíš? 
 Byla to krásná tečka, končit sezonu v 
reprezentačním dresu. A sezonu v juniorech 

hodnotím velmi kladně, protože jsme měli velmi mladý tým a věřím, že příští sezonu zakončíme 
ještě lepším umístěním. 
Do Sokola ses dostal přes dva týmy, jaká byla tvá cesta? Už ve starších žácích jsi hrál o 
kategorii výše, to samé poté v Pardubicích. Blíží se Sokolská výzva, ve které budou mít 
hráči od dorostu šanci stát i tvými spoluhráči... 
 S florbalem jsem začal v 5 letech v FBK Lubná, ve vesnici, kde bydlím. Jako starší žák 
jsem přestoupil do FBC PEAKSPORT Litomyšl, kde jsem strávil dvě sezony, po kterých jsem 
přestoupil právě do Sokola Pardubice. Sokolskou výzvu bych mladým hráčům určitě doporučil, 
aby si zkusili něco nového. 

Zdroj: www.florbalpardubice.cz 
 
 

 

   STAVBA AREÁLU TERMICKÉ DEPOLYMERIZACE ODPADOVÝCH 
PNEUMATIK – ČISTÁ - POHODLÍ 

 
Vážení spoluobčané,  
 zřejmě už víte o připravovaném záměru výstavby spalovny pneumatik v bývalém 
areálu radiokomunikací u Pohodlí u Litomyšle. V dané lokalitě se nachází zdroj pitné 
vody nejenom pro naši obec, ale i  pro celý region. Stavbou může být ohrožena čistota 
ovzduší i pitné vody. Komu není lhostejná naše budoucnost a zdraví, může podepsat 
petici, která je umístěna na Obecním úřadě v Lubné. 

Josef Chadima, starosta obce 
 
Výstavba depolymerizační jednotky – „spalovny pneumatik“ na Pohodlí u Litomyšle 
  Soukromý investor firma Lamione SE plánuje vybudovat na Pohodlí v areálu bývalého 
vysílače nejpozději v první polovině roku 2021 depolymerizační jednotku, kterou má většina z 
nás v povědomí jako spalovnu pneumatik, jež má fungovat na principu tzv. pyrolýzy, tj. 
tepelného rozkladu bez přístupu vzduchu. V České republice dosud obdobná stavba 
realizována nebyla. 
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 „Do Pohodlí by měla nákladní auta z několika míst v republice svážet pneumatikovou drť. 
Ta se bude sušit v bubnové sušičce a následně projde depolymerizační jednotkou. Technologie 
spočívá v pyrolytickém štěpení bez přístupu kyslíku s využitím pyrolýzního plynu pro výrobu 
elektrické energie. Výsledkem bude pyrolýzní olej, který se využívá na další zpracování v 
chemii jako zdroj látek nebo se může přidávat do ropy k výrobě benzínu a speciálních paliv. 
Ročně by se mělo v Pohodlí „spálit“ osm tisíc tun starých pneumatik.  „ Zařízení je velké asi 
jako čtyři lodní kontejnery. Máme systém jištění, a to včetně automatického hašení a dalších 
bezpečnostních prvků. V turbínách budeme spalovat plyn, takže pro okolí je to něco jako větší 
kotelna,“ uvedl zástupce investora Lamione SE Rajmund Pavla.  
                                                                                                      Zdroj: https://svitavsky.denik.cz 

 O plánované výstavbě továrny na likvidaci pneumatik se vedlejší obce dozvěděly teprve 
letos v květnu, přestože na projektu investor pracuje přibližně tři roky. Okolní vesnice s tímto 
záměrem nesouhlasí, většina se obává dopadu na životní prostředí, znečištění vodních zdrojů i 
ovzduší, jakkoli Lamione SE uvádí, že použitá technologie je bezpečná a v souladu s 
veškerými platnými normami. Nejen obec Čistá, do jejíhož katastru stavba spadá, ale i Nová 
Ves, Pohodlí a město Litomyšl si vyžádali odborná nezávislá posouzení a studie pro získání 
objektivního posouzení. Vznikl též petiční výbor, jenž si vytyčil za úkol sehnat k této 
problematice maximum dostupných informací. Jeho členové, mezi nimiž je spoluobčanka Osíka 
Martina Kunderová, oslovili skupinu chemiků z Chemicko-technologické fakulty, odborníky z 
VŠCHT Praha a další erudované znalce v oboru chemických technologií vč. nakládání s 
použitými materiály. 

 „Vyjádření investora jsou technicky nepřesná, neúplná a často i zavádějící. Předložené 
studie nepočítají se všemi látkami a dalšími faktory, které ovlivní chemickou reakci. Navíc se 
jedná o novou technologii, která byla testována pouze v simulovaných laboratorních 
podmínkách. V praxi se nevyzkoušela. Je to experiment, který se bude ostře testovat na 
Pohodlí,“ vysvětlila Martina Kunderová.“  (Zdroj: https://www.denik.cz) V téměř šibeničním 
termínu tak petiční výbor sestavil poměrně rozsáhlou argumentaci dle stanovisek a vyjádření 
oslovených odborníků, jež byla předána starostům Čisté a Litomyšle, a byla též podkladem pro 
jednání na krajském odboru Životního prostředí na začátku června. Jak uvádí Martina 
Kunderová,  hlavní koordinaci postupu nyní bude mít na starosti stavební odbor Městského 
úřadu v Litomyšli. Krajský úřad se vyjádří k vlivům na životní prostředí v zjišťovacím řízení. 
Obec Čistá již bude automaticky účastníkem územního a stavebního řízení. 
  
 Svůj postoj - nesouhlas se stavbou spalovny mohou i občané naší obce vyjádřit formou 
elektronické či písemné petice. Elektronická verze sice nemá právně závaznou formu, ale i tak 
ji podepsalo více než 800 lidí. 
  

Požádali jsme zástupce petičního výboru (Mgr. Martinu Kunderovou a Mgr. Marii Andrlovou) 
o zodpovězení následujících otázek: 

• Ta, která občany zajímá asi nejvíce: Nakolik a jakým způsobem může dle vám 
dostupných informací zamýšlená stavba ovlivnit i životní prostředí v naší obci a jejím 
nejbližším okolí? 
Z dostupných materiálů, které úřady zveřejnily, vyplynula nekompetentní příprava celého 
procesu. Obáváme se o celou řadu nežádoucích faktorů, které jsme sepsali jako podnět 
k zamyšlení a to celé zaslali starostům Čisté a Litomyšle. Jsme velmi rádi, že jejich 
reakce byla rychlá a zodpovědná. Jedná se třeba o nedefinované složení vstupních 
reaktantů, pak ale nemohou tvrdit, že nevzniknout toxiny, karcinogeny, teratogeny. 
Součástí syntetických kaučukůjsou vulkanizační činidla a vzniklé odpadní látky budou 
obtěžovat sirným zápachem, to už vůbec nemluvíme o tom, že vnitřní strana pneumatik 
obsahuje retardéry hoření, které se ve výsledku změní na polyhalogenované dioxiny či 
furany. Pitnou vodou hodlají čistit olejové frakce, technologie úpravy nebyla však 
podrobně popsána…A zdroje pitné vody jsou 300m vzdušnou čarou… 
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• Jaký cíl si petiční výbor vytyčil – „s čím jste do toho šli“, splňuje prozatímní vývoj událostí 
vaše očekávání? 
Chtěli jsme dostat informace o plánu firmy mezi veřejnost, požadovat opravdu odborný a 
kvalitní způsob zpracování projektu a docílit toho, aby byla firma nucena posoudit vliv 
technologie na životní prostředí v podrobném řízení (tzv. velká EIA). Na základě jednání 
starostů, petičního výboru a dalších přizvaných odborníků jsme přesvědčeni o tom, že je 
to na dobré cestě. 

• Proč byla zvolena i forma elektronické petice, když není bez vlastnoručního nebo 
elektronicky ověřeného podpisu právně závazná? 
Byl to nejrychlejší způsob, jak sdělit lidem, co se v našem okolí chystá. Rychlá reakce 
lidí a podpora v naší činnosti nás jen utvrdila v tom, že občané o ničem nevědí, 
překvapeni byli i všichni starostové z celého Mikroregionu ( kromě Litomyšle). Prosíme 
tedy znovu občany, kteří podepsali elektronickou petici, aby ještě podepsali tu 
papírovou.  

• Na jakých místech v obcích je možné podepsat „fyzickou“ petici – jsou k dispozici 
odhady, kolik podpisů se prozatím podařilo shromáždit? A do kdy je vůbec možné petici 
podepsat? 
Starosty okolních vesnic jsme požádali o umístění petic na obecních úřadech. 
V některých obcích lze podepisovat i v obchodech, v Litomyšli v Informačním centru, 
městské knihovně, obchodech Oáza a Orion. Prosíme občany, aby nezapomněli 
podepsat vždy 2 petice. Jedna bude určena Pardubickému kraji- odboru ŽP a jedna 
Stavebnímu odboru Litomyšl. V minulém týdnu jsme napočítali cca 2 tis. podpisů a 
hodláme v tom pokračovat tak dlouho, dokud nedosáhneme našeho cíle tj. nepovolení 
výstavby spalovny. 

• Jaké jsou nyní v plánu další kroky petičního výboru? 
Sledovat a kontrolovat kroky, které proběhnou v rámci schvalovacího procesu, poslat 
dopis patřičným orgánům s žádostí o neschválení výstavby, také sehnat další odborné 
posudky, které mohou být nápomocny v procesu zastavení územního řízení. 

• Lze odhadnout, zda vůbec je nějaká šance výstavbu zastavit? 
Jsme realisté a myslíme, že je. Oslovili jsme během několika týdnů mnoho špičkových 
chemiků a ti mi mezi řečí říkali svoje názory k tomuto problému. Zdaleka ne všichni 
pyrolýzu zamítali, ale shodovali se na tom, že je to všude ve světě nerentabilní metoda, 
která končí po vyčerpání dotací… 

• Pokud se v současné době chce někdo dozvědět o daném tématu více, na koho se 
může obrátit, kde získá více informací? Jsou nebo budou vámi shromážděné odborné 
argumentace a stanoviska nějakým způsobem veřejně dostupná? 
V tuto chvíli je ve věci depolymerizační jednotky nejvíce aktivní pan starosta z Čisté a 
právě jemu jsme přeposlali získaná stanoviska kompetentních odborníků. Plánujeme 
další články do novin, kde budeme informovat občany o vývoji celé situace. 

Za petiční výbor Mgr. M. Kunderová a Mgr. M. Andrlová 
 
 

   CO MŮŽETE ODLOŽIT VE SBĚRNÉM MÍSTĚ ZA OBECNÍM ÚŘADEM? 
 

 Sběrné místo se nachází za budovou obecního úřadu čp. 327 - bývalá suška - a je 
otevřeno ve středu od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. 
Odpovědným pracovníkem je Josef Šebek tel. 730 870 577. 
 Ukládání odpadu v tomto sběrném místě je pro místní občany zdarma, resp. občan si 
jej platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci. 
 
Co zde můžete odkládat? 

- starý nábytek, koberce, lina, gauče, umyvadla, toalety, kuchyňské linky 
- vysloužilé elektrospotřebiče – ledničky, mrazáky, pračky, počítače, televizory 
- žárovky, zářivky 
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- kovy a železný šrot 
- nebezpečné kapaliny (barvy, lepidla, oleje, chladící a nemrznoucí směsi)  
- baterie a akumulátory 
- tonery z tiskáren 
- pneumatiky z osobních automobilů 
- ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek 

 
Dále zde můžete odložit, stejně jako do kontejnerů nebo popelnic - plast, papír, sklo a 

komunální odpad. Na použitý textil - oblečení, obuv, záclony, atd. - použijte kontejnery, které 
jsou umístěny vedle obecního úřadu a prodejnou potravin COOP. 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE! 
OÚ Lubná 

 
  
 
 
 
 
 
 
             Zubní pohotovost  2019 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 

 
5. 7. MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. máje 606 733 152 435 

6. - 7. 7. MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 
13. - 14. 7. MUDr., MBA Feltlová Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
20. - 21. 7 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
27. - 28. 7 MUDr. Kössler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

3. - 4. 8. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
10. - 11. 8. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
17. - 18. 8. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
24. - 25. 8. MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

31. 8. - 1. 9. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 
7. - 8. 9. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

14. - 15. 9. MDDr. Novák  Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 
21. - 22. 9. MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 
28. - 29. 9. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

5. - 6. 10. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
12. - 13. 10. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
19. - 20. 10. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
26. - 27. 10. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

28. 10. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2019 V OBCI LUBNÁ 
 
Datum             Akce                                                              Pořadatel 
 
05.07.2019 Lubenská křídlovka  Spolek Lubenská šťopička 
19.07.2019   * Kino v letním areálu - ŽENY V BĚHU  Obec Lubná 
27.07.2019 Pouťová zábava  SDH Lubná 
31.07.2019   *  Divadelní představení ŠVÉDOVÉ!  Divadelní spolek Tyl  
 v kině od 20 hod.  - mladí kočovníci z Poličky 
 
16.08.2019   *  Letní kino - letní areál  Obec Lubná 
 
21.09.2019 Lubenská šťopička  Spolek Lubenská šťopička 
 
04.10.2019 Lampionový průvod  Obec Lubná 
05.10.2019 Lubenská desídka cross  TJ Sokol Lubná 
11  - 13.10.   *  Tradiční podzimní výstava  ČZS Lubná 
20.10.2019 Přednáška T. Kašpar  Spolek Lubenská šťopička  
25.10.2019 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
 
22.11.2019 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
23.11.2019   *  Dílnička -  výroba dekorace - na téma  ČZS Lubná 
 Advent, Vánoce - vestibul na Skalce  
 od 15 hod, věk neomezený 
 
25.11.2019 Mikulášská besídka  Obec Lubná + Lubenské ženy 
30.11.2019 Rozsvícení vánočního stromu v 17 hod.  Obec Lubná 
 Koncert Parkoviště pro velbloudy  Obec Lubná 
 18.30 hod – kinosál Lubná 
 
07.12.2019 Vánoční výstava  Obec Lubná 
28.12.2019 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
31.12.2019 Silvestrovský ohňostroj  Obec Lubná 
 
* - doplněno 
                                                                                                                              Eva Chadimová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2019 
pátek:  5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9. 

 

 


