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OBECNÍ ÚŘAD 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 20. 3. 2012 
RO schvaluje: 

- Prodlouţení smlouvy s T - Mobile na 2 roky. Současně rada pověřuje starostu obce 
podpisem všech dodatků smlouvy. 

- Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné sluţby s ÚP Svitavy od 1. 4. 2012 na dobu 
neurčitou. Obec umoţní pracovní činnost osobám v hmotné nouzi. 

- Dohodu s ÚP Svitavy na vytvoření pracovního místa - pomocný dělník - pro pí Š. 
Klusoňovou, Lubná a p. J. Šebka, Lubná od 1. 4. 2012. 

- Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s firmou Ekolamp, s. r. o. Ve vstupní chodbě 
bude umístěna sběrná nádoba pro odkládání vyslouţilých světelných zdrojů.  

- Podání písemné ţádosti Úřadu pro zastupování státu, Svitavy o bezúplatný převod 
pozemků p. č. 758 a 2988/1.  

- Nákup a prodej pozemků p. č. 328/1, 328/2, 322/14, 322/15. 
RO bere na vědomí: 

- Nabídku firmy Atlas software, a. s. na právní informační systém CODEXIS.  
- Ţádost pí M. Klusoňové, Polička o pronájem obecního bytu a zařadila ji do seznamu. 
- Ţádost pí V. Pavlišové, Čistá o pronájem bytu v DPS a zařadila ji do seznamu. 
- Nabídku Praţských Barokních Sólistů na pořádání koncertu.  

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 12. 4. 2012 
RO schvaluje: 

- Zamítnutí vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy  
Lubná - Sebranice a Mateřské školy Lubná.  

RO pověřuje:  
- V souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, starostu obce vydáním potvrzení pro Mgr. J. Kučerovou, ředitelku 
Základní školy Lubná – Sebranice a Mateřské školy Lubná, na prodlouţení pracovního 
poměru na dobu určitou o 6 let s účinností od 1. srpna 2012. 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 4. 2012 
RO schvaluje: 

- Plnění rozpočtu k 31. 3. 2012 v příjmových a výdajových poloţkách. 
- Rozpočtovou změnu Rady obce Lubná č. 1/2012/RO. 
- Projektovou dokumentaci na demolici zděného objektu Lubná č. p. 264. 
- Změnu stavby před jejím dokončením pro ZOD Lubná – rozšíření stavby směrem 

k pozemku 1950 a 1950/43.  
- Zastupování starosty Josefa Chadimy v době dovolené ve dnech 22. 4 – 29. 4. 2012 

místostarostou A. Kovářem. 
- Finanční dar pro p. Miroslava Pechance, Lubná, který 26 let pracoval jako vedoucí 

místního kina. 
- Bezplatný pronájem Skalky a prominutí poplatků za spotřebovanou el. energii pro konání 

školního plesu dne 12. 5. 2012. 
- Pronájem Skalky pro sportovní oddíl TJ Lokomotiva Pardubice ve dnech 11. - 24. 8. 2012 

za stejných podmínek jako v roce 2011. 
- Přijetí pí J. Loučkové, Lubná do pracovního poměru na místo pomocného dělníka  

od 1. 5. 2012.  
- Výstavbu garáţe pro Ing. P. Jiráně a sl. L. Kárskou u rodinného domu.   
- Změnu kultury na pozemku p. č. 1007/13 a 1007/14 pro p. J. Flídra, Lubná. 

RO doporučuje:  
- Zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí pro p. J. Flídra, Lubná na 

stavební parcelu č. 884/42. 
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RO zamítá:    
- Ţádost p. B. Kroulíka, Čistá o pronájem bytu v DPS ze zdravotních důvodů. 

RO bere na vědomí: 
- Ţádost pí Š. Fulíkové, Lubná o ukončení nájmu v DPS Lubná k 31. 5. 2012. 
- Ţádost p. P. Doubka, Lezník o odstranění nebo výměnu betonového patníku na hranici 

parcel 977/1 a 3025/3. Doporučuje výše jmenovanému kontaktovat správce nebo majitele 
geodetického bodu, kterým jsou vyznačeny dálkové podzemní telekomunikační sítě. 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 7. 5. 2012 

RO schvaluje: 
- Zabezpečení konání oslavy Dne matek v neděli 13. 5. 2012 od 14.00 hodin v kinosále.  
- Vyhlášení ředitelského dne v ZŠ a MŠ Lubná – Sebranice dne 1. 6. 2012. 
- Nákup posilovacího stroje Impuls abduktor, os, kotoučů a dalšího zařízení pro Fitness. 
- Opravu vodovodní přípojky od hlavního vodovodního řadu u č. p. 152 z důvodu úniku 

vody. 
- Zhotovení geometrického plánu na odkup pozemku p. č. 3177/1 pod účelovou 

komunikací.  
- Pronájem Skalky pro Jednotu Svitavy dne 6. 6. a 18. 6. 2012 na členskou schůzi.  
- Účast starosty obce a promítače p. J. Hrůzka na valné hromadě APK.  

RO doporučuje:  
- Zastupitelstvu obce schválit bez výhrad závěrečný účet za rok 2011 - plnění rozpočtu 

příjmů, výdajů a dalších finančních operací. 
- Zastupitelstvu obce schválit prodej pozemků p. č. 322/15, 322/14 a nákup pozemků  

p. č. 328/2, 328/1. 
RO pověřuje:  

- Starostu obce k jednání s Úřadem pro zastupování státu a k podání ţádosti o bezúplatný 
převod pozemků p. č. 2121/4 a 2132/4.  

- Starostu obce k jednání s ČEZ, a. s. o ukotvení betonového sloupu NN, který se nachází 
na pozemku p. č. 419/3 u Dolního rybníka. Betonový sloup je vykloněný a svým pádem 
můţe ohrozit bezpečnost osob a poškodit okolní objekty. 

RO bere na vědomí: 
- Oznámení ZOD Lubná o aplikaci přípravku NURELLE na polích.  

 
 
Milí občané, 
 teplé jarní sluníčko Vás svými paprsky vylákalo do zahrádek a skleníků. Bylo tomu tak i u 
nás, zaměstnanců obecního úřadu, a to pouze s tím rozdílem, ţe naší zahrádkou je celá naše 
malebná obec.  
 Ve spolupráci s Vámi jsme po zimě uklidili posypový materiál z chodníků a komunikací, 
začali jsme sekat trávu a realizovat další naplánované akce. Současně jsme také uspořádali 
některé kulturní akce ať uţ na Skalce, nebo v místním kinosále. 
 
Oprava obecního bytu  
 Byt vedle mateřské školy opravujeme od loňského roku. Původně jsme předpokládali, ţe 
oprava bude rychlá a jednoduchá, ale opak byl pravdou. Od posledních nájemníků jsme zjistili 
nedostatky, kterými byt trpí. Netěsná a pokroucená okna a vstupní dveře, plíseň v rozích bytu, 
sráţení dešťové vody na kanalizaci, která prochází bytem, nefunkční odvětrávání kuchyně a 
koupelny atd.  
 Nejprve jsme zmenšili okenní otvory a vyměnili dřevěná netěsná okna a dveře za nové. 
Následovala úprava vnitřních příček a zdí. Při kontrole vodovodního a odpadního potrubí jsme 
zjistili, ţe jsou téměř neprůchodná. Z tohoto důvodu jsme v radě obce rozhodli, ţe provedeme 
generální opravu celého bytu včetně jeho vybavení. Proto jsme tam zhotovili novou přípojku 
vody, odpadů, přeloţili a zateplili dešťovou kanalizaci, upravili větrací potrubí včetně vstupních 
otvorů, nalepili nové obklady a dlaţbu v koupelně i na záchodě, kde jsme instalovali nové 
sanitární zařízení. Ve všech místnostech jsme vystěrkovali podlahu a poloţili nové linoleum. 
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Kuchyň jsme vybavili novou linkou, obkladem, 
odsavačem par a elektrickým sporákem. 
Opravili jsme vnitřní elektrické rozvody, 
osvětlení a kamna. Dále jsme vymalovali byt a 
natřeli vnitřní dveře včetně zárubní. Touto 
cestou děkuji všem řemeslníkům a občanům, 
kteří se na opravě bytu podíleli. 
 Celkové náklady dosáhly částky cca 
290 000 Kč. V radě obce budeme v blízké 
době rozhodovat o novém nájemníkovi tohoto 
bytu. Ten však bude muset počítat s tím, ţe 
výše nájemného bude o dost vyšší neţ 
v ostatních bytech, které obec vlastní. 
Současně  bude    stanovena    kauce,   kterou   

Úprava okenních otvorů                                           nájemník uhradí před nastěhováním.  
  
 
 

 
Oprava příček a nátěr dveří 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výmalba bytu           Nová kuchyňská linka  
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Pokládání linolea a pohled na opravený byt 

 

Setkání seniorů v Lubné 

 
Zahájení setkání předsedou mikroregionu      Sokol Dolní Újezd      

 

 
Vystoupení ZUŠ Dolní Újezd 

 

 První dubnovou neděli se uskutečnilo na Skalce setkání seniorů z  Mikroregionu Desinka, 
který čítá 13 obcí. Tak jako kaţdý rok byl o tuto akci velký zájem. Sál Skalky se začal plnit uţ 
před jednou hodinou. K poslechu a tanci hrála dechová hudba Pohoranka pod vedením 
kapelníka J. Pohorského, na programu bylo vystoupení dětí ze ZUŠ Dolní Újezd, členů Sokola 
Dolní Újezd a dětí z Mateřské školy v Sebranicích. Celým odpoledním programem nás provázel 
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sympatický pan Vladimír Šauer z Litomyšle a milá paní Vendulka Tmejová ze Sebranic. Při této 
akci jsme také popřáli kapelníkovi Janu Pohorskému, který tento den slavil svoje kulatiny.  
 Jsem přesvědčen, ţe toto tradiční setkání seniorů se všem zúčastněným líbilo, coţ je 
zřejmé z následujících fotografií. 

 
Vystoupení dětí z MŠ Sebranice       Oslava narozenin kapelníka J. Pohorského 
 

 
Pohled na zaplněný sál 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dechová hudba Pohoranka a ostatní účastníci setkání seniorů 
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Opravy, údrţba a čištění objektů, sítí a příkopů 
 Koncem měsíce března jsme ve spolupráci se správcem Horního rybníka panem  
S. Vobejdou a firmou DS Delta s. r. o. opravili poškozenou hráz rybníka. V únoru tohoto roku při 
tání sněhu došlo k rozlití vody na komunikace a přilehlé pozemky. Proto jsme ve spolupráci 
s SÚS Polička pročistili zanesené příkopy podél silnice III. třídy od Š. Dolu a u pana J. Kováře. 
Mostky, které navazují na tyto příkopy, budou pročištěny při údrţbě místních komunikací 
v nejbliţší moţné době.  
 Dále jsme realizovali ve spolupráci s VHOS a. s. provoz Polička opravu vodovodu na Malé 
Straně pod panem Zavoralem. Jednalo se o výměnu prasklého vodovodního řadu pro pana 
Soukupa a pana Kuchtu.  
 V měsíci květnu jsme realizovali opravu střešních oken na objektu Skalka. Na zatékání vody 
do horního salonku nás upozornil pan J. Pohorský při pořádání plesu KDÚ, kterému tímto 
děkuji. Současně jsme opravili uchycení plechů na celé střeše Skalky včetně ţlábků a 
sněhových zábran.  

 
Čištění příkopů a oprava mostu 

 

 
Oprava vodovodu na Malé Straně a střechy na Skalce  

 

 
Demolice rodinného domu č. p. 264 
 Koncem loňského roku zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu rodinného domu č. p. 264 
v horní části Lubné. Jednalo se o neudrţovaný a časem poškozený dům, který svým vzhledem 
kazil pěkně upravené prostranství u Pálenice a ohroţoval bezpečnost kolemjdoucích. Při 
jednání se zástupcem majitele jsme došli k oboustranně akceptované ceně za nemovitost ve 
výši cca 65 000 Kč.  
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 Většina zastupitelů rozhodla o nákupu 
nemovitosti s tím, ţe stavební materiál z této 
demolice vyuţijeme při přestavbě letního 
areálu. Úklidové a následné bourací práce 
provedeme pod odborným dozorem 
prostřednictvím zkušených řemeslníků, 
zaměstnanců obecního úřadu a proškolených 
brigádníků. 
 Po uklizení celého prostoru nabídneme 
našim občanům moţnost postavit zde garáţe 
pro osobní automobily nebo nový rodinný 
dům, popřípadě celý prostor včetně přilehlého 
pozemku nabídneme místním podnikatelům.  
 

 
Rodinný č. p. 264 

 
Zaměstnanci a brigádníci podílející se na demolici objektu 

 
 
 
 
 
Poškození dopravních značek na dolním konci Lubné 
 Poslední dubnový den došlo k poškození pěti 
dopravních značek podél silnice III. třídy od DPS Lubná 
směrem k obci Sebranice. Správce a majitel dopravních 
značek nahlásil k prošetření na Obvodní oddělení Policie 
Polička. Poškození značek je kvalifikováno jako trestný čin 
poškození a ohroţení provozu obecně prospěšného 
zařízení a poškozování cizí věci. Nahlášená škoda činí 
částku cca 8 500 Kč. V současné době probíhá šetření. 
Bliţší informace, které by vedly k dopadení pachatele, 
můţete oznámit přímo na Obvodní oddělení Policie 
Polička nebo na telefon 974 578 731.  
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Celkem bylo poškozeno 5 značek 

 
Společná oslava Dne matek  
 V neděli 13. května zastupitelé, občané a zaměstnanci obecního úřadu společně s našimi 
maminkami oslavili v místním kinosále Den matek. Místostarosta A. Kovář svým vystoupením 
opět příjemně pobavil všechny přítomné maminky i babičky. Poté následoval slavnostní přípitek 
starosty obce.  

 
Maminkám popřál starosta a oba místostarostové      Vystoupení Lubeňáčku 

 
Slavnostní přípitek 
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Mgr. V. Opletal, Lubenika a děti z místní školy 

 

 
Břišní tance dětí ze základní školy 

 

 
Pohádka O opravdovém princi a opravdové                   V. Boštík ze Sebranic  
princezně         
 

 Kulturní program zahájil folklorní soubor Lubeňáček pod vedením paní učitelky M. Průţkové 
a paní P. Bulvové. Následovalo vystoupení pěveckého sboru Lubenika se sbormistrem panem 
učitelem V. Opletalem. Poté vystoupili ţáci 1. stupně základní školy se svým pásmem, které 
připravili s paní učitelkou P. Vetešníkovou a M. Dřínovskou Po malém občerstvení přišlo na 
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řadu překvapení v podání zpěváka a harmonikáře V. Boštíka ze Sebranic, který všem 
přítomným zazpíval nestárnoucí písničky.  
 Při této příleţitosti děkuji všem vystupujícím a obsluhujícím za velmi pěkné nedělní 
odpoledne, které patřilo především našim maminkám.   

 
O občerstvení se postarali místní muţi a V. Zavoral a P. Jána 

 

 
Pohled na zaplněný kinosál        Předávání zvonečku (campanula) maminkám 

 
Váţení spoluobčané, 
 blíţí se nám letní dny, při kterých budete odpočívat, realizovat svoje sny a plány. K tomu 
Vám přeji teplé, slunečné a příjemně proţité dny, na které budete rádi vzpomínat.   

                  Josef Chadima, starosta obce 
 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
pátek:  1. 6.,   15. 6.,   29. 6.,   13. 7.,   27. 7.,   10. 8.,   24. 8. 

 
 

INFORMACE PARDUBICKÉHO KRAJE  
 

Vracíme gymnáziím prestiţ, doceňujeme význam odborných škol 
 Čas od času se v médiích či v řeči mezi lidmi objeví informace, které ne zcela objektivně 
posuzují danou realitu. Nejinak je tomu se slovy o záměrném rušení gymnázií. Nejsou 
rozhodně na místě. Moţná je vyvolaly obavy neúspěšných ţáků u tzv. zkoušek nanečisto letos 
v březnu. Dobře připravení ţáci se však přijímacích zkoušek do maturitních oborů bát 
nemusejí. Obtíţnost testů pro ostré přijímačky bude navíc srovnatelná s minulým školním 
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rokem. Řada ţáků alespoň při „zkouškách na zkoušku“ poznala, kde je „tlačí pata“ a kde bylo 
tedy moţné doplnit si své znalosti.  
 Kroky, které v oblasti středního školství činíme, jsou zcela v souladu s cílem vrátit 
gymnáziím kredit výběrových škol. Přijímací zkoušky mají vést především k tomu, aby do lavic 
v gymnáziích usedali skutečně jen ti nejlepší, kteří jednou bez problémů dostudují vysokou 
školu a stanou se z nich uznávaní odborníci – lékaři, vědci či právníci. Můţeme jistě diskutovat 
o náročnosti testových otázek i o tom, zda jejich zvládnutí skutečně vypovídá o úrovni daného 
ţáka, avšak obecně lze říci, ţe stanovení jednotných přijímacích zkoušek byla cesta správným 
směrem.   
 Přesvědčují nás o tom i samotní pedagogové. Na veřejném slyšení ke smyslu státní 
maturity, které se konalo v Senátu a účastnilo se ho mnoho pedagogů ze středních škol, byl 
několikrát právě těmito pedagogy vznesen poţadavek na konání přijímacích zkoušek, aby na 
střední školy byli přijímáni jen ti ţáci, kteří jsou tyto školy schopni dokončit. 
 Také učitelé základních škol jsou velmi spokojeni s tím, ţe se konají přijímací zkoušky. 
Jejich ţáci jsou totiţ nyní motivováni k tomu, aby se více učili. A nutno dodat, ţe většina 
gymnázií přijímala ţáky na základě přijímacích zkoušek i před tím, neţ kraj začal realizovat 
jednotné přijímací zkoušky. A vybírala si opravdu pečlivě. Aţ do doby, kdy vlivem 
demografického vývoje začal klesat počet ţáků vycházejících z 9. ročníků základních škol. 
Prosím, přiznejme si to!   
 Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů se ve školách zřizovaných Pardubickým 
krajem uskutečnily poprvé v minulém školním roce. Z jejich výsledků a z názorů ředitelů škol 
vzešly bodové hranice potřebné pro přijetí. Pro osmiletá gymnázia nebylo třeba bodovou 
hranici pouţitou v loňském roce měnit, neboť uchazeči z 5. ročníků dopadli v testech velmi 
dobře a neměli problém uvedené bodové hranice dosáhnout.  
 Přestoţe v minulém školním roce byla pro přijetí na osmileté gymnázium stanovena hranice 
50 bodů z 80 moţných, první ročníky gymnázií rozhodně prázdné nezůstaly a tyto školy neměly 
problém s naplněním. Je ale také pravda, ţe zájem o studium na některých gymnáziích v kraji 
není velký a některá gymnázia nemají ani tolik přihlášek, kolik volných míst nabízejí.   
 Avšak také na středních odborných školách studují výborní ţáci s obrovskými moţnostmi 
uplatnění. Je skutečně na čase se zamyslet nad efektivním vyuţitím sítě velice kvalitních 
středních odborných škol. Také ony připravují ţáky pro studium na vysokých školách a o kvalitě 
této přípravy svědčí i výsledky státní maturity, které byly na některých odborných středních 
školách lepší neţ na některých gymnáziích. Na problematiku je třeba nahlíţet v širším kontextu. 
Nabízí se tu prostor pro kvalitnější práci výchovných poradců na základních školách, odborníků 
v pedagogicko – psychologických poradnách a především rodičů, kteří by měli své děti znát 
nejlíp a dokázat jim při výběru oboru poradit. 

Jana Pernicová 
členka Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ - ASEKOL 
 

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla  
k ochraně ţivotního prostředí 

Loni občané odevzdali k recyklaci 43 televizí, 17 monitorů a 991 kg drobného elektra 
 

 Občané naší obce jiţ několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můţeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili 
ţivotnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme sníţili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali 
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o 
významu sběru drobných spotřebičů.  
 Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také 
drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich 
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sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány 
formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.  
 Výsledek studie jednoznačně prokázal, ţe zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ţivotní prostředí. Zpětný odběr a recyklace 
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice 
za více neţ 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke sníţení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné 
vody. Stejné mnoţství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.  
 Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, ţe občané 
naší obce v loňském roce vytřídili 43 televizí, 17 monitorů a 991 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 33,13 MWh elektřiny, 1 883,42 litrů ropy, 138,76 m³ vody a 1,04 tun primárních 
surovin. Navíc jsme sníţili emise skleníkových plynů o 6,85 tun CO2 ekv. a produkci 
nebezpečných odpadů o 27,93 tun.  
 Kdyţ si uvědomíme, ţe například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají 
tak k ochraně ţivotního prostředí, zaslouţí obrovský dík. 

Josef Chadima, starosta obce 

 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Úspěch Lubeniky na přehlídce dětských pěveckých sborů 
 V pondělí 26. března jsme se zúčastnili přehlídky dětských pěveckých sborů, která 
proběhla v Chrudimi. I přes brzké vstávání, kdy sbor z Poříčí odjíţděl po 6. hodině ráno, se 
únava na našich ţácích neprojevila a zazpívali s takovým nadšením, ţe nakonec z Chrudimi 
odjíţděli se stříbrným pásmem. 
 Děkuji všem rodičům, kteří odvezli ráno ţáky do Poříčí, a především členkám a členům 
sboru za nadšený výkon.  
 Lubenika se představí ještě pro rodiče a veřejnost na závěrečném koncertu, který proběhne 
na konci školního roku. Zveme Vás srdečně na toto vystoupení, kde uvedeme také „stříbrný 
repertoár“ z Chrudimi. 

                                                                                                Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr 

 
Mgr. Vladimír Opletal a Lubenika 
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PODĚKOVÁNÍ 
 Poděkování patří všem členkám a členům sboru Lubenika a zejména sbormistru, panu 
učiteli Mgr. Vladimíru Opletalovi, který naše děti tak krásně vede ke zpěvu a rozdává nám 
rodičům a posluchačům velkou radost. 
 Zúčastnili se také přehlídky školních pěveckých sborů v Chrudimi a největším úspěchem 
bylo vyzpívání stříbrného pásma.                                             Rodiče žáků I. st. 

 
Florbalový turnaj O POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY 
 Ve čtvrtek 12. dubna proběhl na naší škole jiţ 6. ročník florbalového turnaje "O pohár 
ředitelky školy". Tentokrát se zúčastnilo 8 druţstev z pěti škol: ZŠ SLOUPNICE, ZŠ DOLNÍ 
ÚJEZD, III. ZŠ LITOMYŠL, ZŠ LUBNÁ-SEBRANICE a MASARYKOVA ZŠ POLIČKA. 
 Přes počáteční potíţe s příjezdem některých druţstev proběhl turnaj bez dalších 
komplikací. Všichni zúčastnění hráči hráli s velkým nasazením a k vidění byly zajímavé zápasy. 
V kategorii mladších ţáků 6. a 7. tříd skončili na prvním místě hráči Základní školy Dolní Újezd, 
v kategorii starších ţáků 8. a 9. tříd zvítězilo druţstvo III. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl.  
 Naše druţstva (ve sloţení: ml. ţáci: P. Pakosta, L. Madejewský, J. Kopecký, K. Kučera,  
V. Renza, T. Lněnička, R. Klejch; st. ţáci: J. Haupt, P. Kopecký, A. Klejch, J. Filipi, J. Kučera, 
D. Kopecký) skončila v obou kategoriích na 2. místě a putovní poháry tak opouštějí minimálně 
na rok naši školu.  
 Po odehrání turnaje a vyhlášení výsledků byly mezi zúčastněná druţstva a hráče rozděleny 
ceny a věcné odměny.  

                                                                                                   Mgr. Pavel Tmej 

 
Florbalový turnaj ,,O pohár ředitelky školy” 

PODĚKOVÁNÍ 
      Váţená paní ředitelko, 
chtěl bych Vám poděkovat za zorganizování florbalového turnaje ,,O putovní pohár ředitelky 
školy " konaného 12. 04. 2012 v Lubné. 
 Vím, ţe to nebylo jednoduché, kdyţ se některá muţstva z turnaje odhlásila, kdyţ ujel 
autobus z Litomyšle muţstvům Dolního Újezda a Sloupnice a kdyţ jste zajistili druţstvu 
Sloupnice odvoz do Lubné.  
 Viděl jsem dva zápasy a pak jsem musel pospíchat do práce. Zahájení turnaje a atmosféra 
byly úţasné. Moji kluci, kteří se turnaje zúčastnili, přijeli domů nadšeni. ,,Gulášek“ chutnal, cenu 
dostal kaţdý hráč.  
 Děkuji všem muţstvům, která se florbalového turnaje zúčastnila, dále děkuji Vám paní 
ředitelko, ţe jste umoţnila zorganizování tohoto turnaje, děkuji rozhodčím, kteří odvedli 
profesionální práci, dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se organizačně zapojili do 
uspořádání tohoto turnaje, osobně i panu učiteli Mgr. Pavlu Tmejovi a všem sponzorům.  
 Díky, díky, díky a za rok na shledanou.  

S pozdravem Michal Vanat, Dolní Újezd 
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Den Země na druhém stupni 
 Oslava Dne Země probíhala na naší škole 25. 4. 2012. Ţáci 8. a 9. tříd šli společnými silami 
čistit pole od přebytečných kamenů, za coţ obdrţeli krásný dar do tomboly na školní ples.  
Ţáci 6. a 7. třídy měli společný program ve škole. Nejprve zhlédli film s ekologickou tematikou a 
potom se přemístili na hřiště. Tam na ně čekala hra, která procvičila jejich paměť. Během hry 
odpovídali na otázky a plnili různé úkoly. Za vše byli bodově ohodnoceni. Soutěţili ve 
skupinkách, které si sami vytvořili. 
 Nejúspěšnější byla skupinka dětí z 6. třídy: Míša Hrůzková, Radim Klejch, Renča Křivková, 
Kája Dřínovská a Klára Šturcová. První tři místa byla oceněna sladkou dobrotou.  
 Ve druhé polovině oslavy Dne Země tyto třídy po stejných skupinkách vytvářely propagační 
materiály, které měly upozornit na ekologické katastrofy. Ţáci 6. ročníku zpracovávali téma 
třídění odpadů a ţáci ročníku 7. ochranu a úbytek rostlinných a ţivočišných druhů. 

                          Mgr. Hana Preclíková   

Sběr papíru 
 U příleţitosti oslavy Dne Země proběhl v měsíci dubnu na naší škole sběr papíru.  Do této 
akce se zapojili téměř všichni ţáci a podařilo se jim nasbírat celkem 12 150 kg starého papíru. 
Snaţili se všichni, ale nejvíce nasbíraly tyto třídy: 
   1. třída: ø na ţáka 73,2 kg (celkem 1 831 kg) 
   3. třída: ø na ţáka 70,3 kg (celkem 1 546 kg) 
   5. třída: ø na ţáka 69,3 kg (celkem 1 663 kg) 
 Odvoz sběru nám zajistila firma Remat Letovice, od které jsme obdrţeli 24 300 Kč  
(2 Kč/1 kg). Získané peněţní prostředky budou vyuţity pro ţáky na financování školních výletů. 

       Mgr. Jitka Kučerová 

 
Sběr papíru 

 
Školní jídelna 
 Činnost školních jídelen upravuje spousta vyhlášek, zákonů, nařízení a doporučení. 
Některé jsou z oblasti hygieny, některé z oblasti finanční a účetnictví. Chtěla bych se pozastavit 
u takzvaného SPOTŘEBNÍHO KOŠE. 
     Ten nám určuje poměr spotřeby určitých druhů potravin, aby se dětem dostalo potřebné 
mnoţství ţivin podle výţivových doporučení. Sledují se tyto skupiny potravin: ryby, maso, 
mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory a luštěniny. Kaţdý měsíc se 
sloţitými propočty dostaneme k procentnímu porovnání skutečné spotřeby se stanovenou 
normou. 
     Není lehké přesvědčit naše strávníky o tom, ţe co je zdravé, je i chutné. Snaţíme se  
do jídelníčku zařazovat nová jídla a jejich netradiční kombinace. Pohanka, jáhly, cizrna, tofu 
sýr, tofunéza, rybí filé na různé způsoby, kuře mnoha chutí, jogurty, tvaroh, pudink…. 



 15 

 Naše jídelny vaří i pro cizí strávníky. Kdokoliv má tak moţnost si obědy přihlásit a odebírat. 
Od února stojí 1 oběd 57 Kč. Telefon: školní jídelna Lubná 464 729 049, školní jídelna 
Sebranice 461 616 917. 

A. Boštíková, vedoucí ŠJ 
 

Ţáci 4. – 5. tříd přivezli pohár 
 Po vítězství v oblastním kole malého florbalu se čtvrťáci a páťáci zúčastnili okresního kola, 
které se konalo 18. dubna v Moravské Třebové. 

 V této soutěţi se utkali 
malí florbalisté z pěti škol:  
I. ZŠ Moravská Třebová, II. 
ZŠ Moravská Třebová, ZŠ 
Polička, ZŠ Svitavy a ZŠ 
Lubná – Sebranice. Našim 
chlapcům se tento den 
velice dařilo, přálo jim i 
štěstí, a tak vyhráli všechny 
4 zápasy: 7:0, 2:0, 2:1 a 3:2. 
Potvrdili tak, ţe v malém 
florbalu jsou nejlepší, a 
přivezli pohár za 1. místo 
v okrese.  
 Škoda jen, ţe 
z finančních důvodů ţáci 
neobdrţeli medaile, ani se 
neorganizuje krajské kolo. 

     
     Mgr. Jitka Kučerová 

 
 

Nahoře – ředitelka Mgr. J. Kučerová, M. Stráník, P. Bartoš,  
M. Břeň, J. Zindulka, O. Chadima, dole – J. Jiráň, L. Kučera 

 
 

Exkurze na Dlouhé Stráně 
 Ve středu 9. května se ţáci 6. a 9. třídy zúčastnili exkurze do přečerpávající vodní 
elektrárny Dlouhé Stráně. Tato elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1996 dílem 
výhradně šikovných českých firem. 
 Nejprve zhlédli ţáci krátký film o elektrárně v informačním centru a pak navštívili podzemní 
prostory, ve kterých jsou umístěna dvě soustrojí. Reverzní vodní turbína je největší v Evropě. 
Dolní nádrţ se nachází na říčce Divoká Desná a její výška hráze je 56 metrů. Autobus vyvezl 
ţáky aţ k horní nádrţi (1350 metrů nad mořem), kde se jim naskytl krásný výhled na krajinu 
Hrubého Jeseníku.  
 Elektrárna má největší spád v ČR (510,7 metru), který vznikl propojením horní nádrţe 
s dolní elektrárnou dvěma přivaděči. V době přebytku energie v síti čerpá elektrárna vodu 
z dolní do horní nádrţe a v době špičky vyrábí elektrický proud. Jedná se o ekologickou výrobu 
a také stavba je vhodně zasazena do okolní přírody. 
 Cestou zpět jsme zastavili v papírnách Velké Losiny. V muzeu se ţáci seznámili s historií 
výroby papíru ve světě i na našem území. V papírnách dosud ručně vyrábí papír z bavlněného 
odpadu. Výroba je velmi náročná a lidské ruce se kaţdého papíru dotknou mnohokrát – 
nabírání do forem, lisování, skládání, sušení, prolistovávání, máčení v klihu…Dnes je tato ruční 
papírna jediná v republice a část papíru vzniká na zakázku pro osobní a firemní korespondenci. 
 Doufám, ţe exkurze byla pro ţáky zajímavá a uvědomili si nutnost nakládat ekologicky 
s elektrickou energií.                                                                                       

A. Kvasničková 
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Dlouhé Stráně          Papírna Velké Losiny   
 

Máme medaili 
 Ve středu 9. 5. jsem doprovázela fotbalisty z 1. – 3. třídy na okresní kolo v minikopané do 
Svitav. Byla jsem moc ráda, ţe za námi přijel jejich trenér pan Vítězslav Kuchta. Dával klukům 
ty správné pokyny a střídal fotbalisty podle potřeby. Napínavé to bylo od začátku aţ do konce.  
 V prvním rozřazovacím zápase kluci vyhráli nad Moravskou Třebovou. Diváci a trenéři nás 
po tomto zápase tipovali na postup. Druhý zápas se Svitavami jsme prohráli a teď záleţelo, jak 

dopadneme s Poličkou. 
Kdyţ prohrajeme, můţeme 
jet hned domů. Ale zápas 
s Poličkou jsme vyhráli o tři 
branky a hurá do semifinále! 
Tam se nám bohuţel 
nedařilo, protoţe jsme 
prohráli na penalty. Poslední 
zápas, který se hrál, byl o 
třetí nebo čtvrté místo, a to 
se stejnou školou, se kterou 
jsme v rozřazovacím zápase 
prohráli. Jediná rada byla: 
„Kluci, musíte dát branku!“ A 
podařilo se!!! Jediná branka 
a 3. místo je naše! Pro naše 
kluky to bylo jako zlatá.  
 Cestou domů si kluci 
pohár střídavě půjčovali a 
nyní je uţ vystavený ve 
vitríně v naší škole.  
                                                                                                                                

Okresní kolo v minikopané                                                                                                             Z. Laštovicová 
 

Ţáci 4. a 5. tříd dovezli další pohár z okresu 
 Ţáci 4. a 5. tříd se zúčastnili soutěţe  McDonald´s Cup – největšího fotbalového turnaje pro 
ţáky základních škol. Letos se konal jubilejní 15. ročník. Ve dvou věkových kategoriích 
nastoupilo do turnajů po celé republice téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku  
6 – 11 let. Patronem tohoto ročníku byl brankář Petr Čech. 
 Naši ţáci vyhráli oblastní kolo v Litomyšli a postoupili do kola okresního, které se konalo 
v Moravské Třebové. Zde proti nám ve skupině nastoupila ZŠ Felberova Svitavy, ZŠ Kostelní 
nám. Moravská Třebová a ZŠ Masarykova Polička. Štěstí nám přálo i tento den, takţe po 
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remízách 0:0, 1:1 a výhře 
5:0 jsme postoupili ze 
skupiny. V semifinále jsme 
porazili ZŠ Kunčina 2:0 a 
čekalo nás finále se ZŠ 
Felberova Svitavy. Po celou 
dobu byl zápas vyrovnaný, 
skončil remízou 0:0 a došlo 
na penalty. Poslední penalta 
Patrika Bartoše rozhodla o 
našem vítězství, a tak jsme 
si zajistili postup do 
regionálního kola. Nejlepším 
střelcem okresního kola byl 
vyhlášen náš ţák Matěj 
Kysilka. 
 V krajském kole, které 
se konalo v Pardubicích, se 
k nám ale štěstí otočilo zády. 
První zápas se ZŠ Ústí nad 
Orlicí byl velice náročný 

(prohra 0:5), v dalším zápase se ZŠ Přelouč jsme se dlouho drţeli, ale přece jen se 
protihráčům podařilo vstřelit jednu branku. Dvě prohry byly znát na psychice ţáků, takţe jsme 
neporazili ani ZŠ Hlinsko a z Pardubic jsme odjíţděli s bramborovou medailí. 
 Ţáci byli zklamaní, ale později si uvědomili, ţe velkou výhrou pro ně bylo uţ to, ţe se jako 
jediná venkovská škola z okresu probojovali do kraje. 
 Děkuji touto cestou manţelům Zindulkovým za dopravu ţáků do Moravské Třebové a 
Pardubic. 

                 Mgr. Jitka Kučerová 

 
OSLAVY DNE MATEK 
 Jiţ tradičně kaţdý rok vystupují děti 1. stupně zdejší základní školy, které navštěvují školní 
druţinu, se zábavným programem při oslavě Dne matek v Sebranicích i v Lubné.  
   Tentokrát se některé z nich proměnily ve šmoulí postavičky, aby ukázaly, jak je moţné 
postarat se o svoji zahrádku kytiček s dynamickou hudbou a tanečkem. Další skupina dětí 
sehrála vtipnou pohádku o princi, který se měl podle slov rádců konečně 6. nebo 13. května 

oţenit. Při lopotných cestách na své 
kočárkové postýlce se mu konečně podařilo 
najít tu pravou velmi křehkou princeznu, 
takţe se královská rodina svatby dočkala. 
 Závěr vystoupení školy zkrášlila děvčata 
z krouţku břišních tanců. V tomto momentě 
zbystřili i ti, kteří se zrovna nenacházeli 
v hledišti. Překvapeným pohledem sledovali 
a poslouchali líbezné tóny hudby, při nichţ se 
na jevišti vlnila půvabná děvčata ve 
třpytivých a zvonivých oblečeních. Podle 
dlouhého potlesku usuzujeme, ţe vystoupení 
mělo velký úspěch.  
 Ovace patřily také především autorce 

celého programu – paní učitelce Petře Vetešníkové, DiS. Jak sama říká, uţ v únoru přemýšlí, 
jak nejlépe sestavit celé vystoupení, aby bylo vţdy nové a originální. Zatím se jí tento záměr 
vţdy podařil. A já, řekněme jako asistentka při nácviku programu, uţ nyní vím, ţe tomu tak ani 
příště nebude jinak.                                 Mgr. Marie Dřínovská 
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DOPRAVNÍ SOUTĚŢ  
 Dne 7. 5. se na druhém stupni základní školy uskutečnil dopravní den. Soutěţící plnili tyto 
disciplíny: dopravní testy, testy 1. pomoci a jízdu zručnosti na kole. Cílem soutěţe bylo 
praktické vyuţití znalostí pravidel silničního provozu a dodrţování pravidel bezpečnosti 
v dopravě.  
 Jízda zručnosti se uskutečnila na hřišti v Lubné, kde měli všichni ţáci moţnost ukázat, jak 
ovládají jízdní kolo. Jezdili přes různě sloţité překáţky – slalom, branka, osmička, pohárek 
s vodou aj. Někteří ţáci se ukázali jako zdatní jezdci, někteří se snaţili bohuţel naopak soutěţ 
pokazit tím, ţe schválně ničili překáţky, přes které jezdili.  
 Dopravního dne se zúčastnili nejenom ţáci 6. – 8. třídy, ale přijela soutěţit i 5. třída. 
Kaţdoročně se naše škola účastní dopravní soutěţe ve Svitavách, proto byli vybráni 
nejzdatnější ţáci, kteří nás v tomto okresním kole reprezentovali. Do Svitav jeli: K. Čermáková 
(5. tř.), M. Stráník (5. tř.), P. Klusoň (5. tř.), R. Křivková (6. tř.) – mladší ţáci; E. Kuchtová  
(7. tř.), L. Madejewský (7. tř.), J. Filipi (8. tř.), P. Stráníková (9. tř.) – starší ţáci. Soutěţili 
v těchto disciplínách: jízda po dopravním hřišti za přítomnosti Policie ČR, jízda zručnosti, 
dopravní testy a praktická znalost 1. pomoci před pracovníky Červeného kříţe. V okresním kole 
konaném 22. 5. se mladší ţáci umístili na 5. místě a starší ţáci na 6. místě.  
 Pozn.: Děkujeme touto cestou p. V. Flachovi z Desné za sponzorský dar věnovaný naší 
škole v podobě opravy školních dětských jízdních kol.    

          Mgr. Věra Kořínková 

 
Dopravní soutěţ 

 
Soutěţ Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka 
 Poslední květnový pátek se konal Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka, který 
tentokrát pořádala Budislav. 
 V této soutěţi měří své znalosti a dovednosti děti z jednotlivých obcí mikroregionu. Soutěţí 
se ve dvou kategoriích – ţáci 1. st. ZŠ a ţáci 2. st. Letos se soutěţilo v 10 disciplínách  
– 4 vědomostní (tangram, znalosti z přírodovědy, znalosti o mikroregionu, hra se slovem) a  
6 dovednostních (skok v pytli, slalom s míčkem, ţabí skok, basketbal, ruličky, hod na cíl). 
 Ţákům 1. st. se dařilo velice dobře především ve vědomostních soutěţích, ale pohár  
za 3. místo jim nakonec o 1 bod utekl. 
 Starší ţáci si vedli také velmi úspěšně. Disciplíny však museli dokončit v oslabení, protoţe 
Honza Němec se zranil. Štěstí ale stálo při nich a podařilo se jim vybojovat pohár za 3. místo a 
pro školu finanční odměnu ve výši 1 000 Kč. 
 Za mladší ţáky soutěţili: Markéta Faltysová, Pavel Jána, Barbora Košňarová, Nikola 
Šimková, Martin Břeň; za starší ţáky: Karla Dřínovská, Lukáš Madejewský, Jan Němec, 
Tereza Košňarová, Pavla Chadimová.                       

 Mgr. Jitka Kučerová 
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Mladší a starší ţáci při plnění úkolů 

 
        Účastníci soutěţe Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka 
 

Školní ples 
 V sobotu 12. května se na Skalce v Lubné konal 8. ŠKOLNÍ PLES spojený se šerpováním 
ţáků 9. třídy. Večer byl obohacen vystoupením tanečního klubu Style Svitavy a skupinou 
Hendies. 
 Děkuji členkám rady rodičů za přípravu a organizaci celého sobotního dne.  
 Děkuji všem pořadatelům – přátelům školy, kteří radě rodičů pomáhali s náročnou 
organizací.  
 Děkuji téţ ţákům 9. třídy, kteří nám zpříjemnili večer nejen nápaditou výzdobou sálu, ale 
zejména svým vystoupením a půlnočním překvapením. 
 Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do bohaté tomboly, a Vám všem, kteří 
jste na ples přišli a podpořili tak naši školu. 
 Děkuji i všem rodičům, kteří přišli pomoci s úklidem sálu. 

          Mgr. Jitka Kučerová 
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 Rada rodičů děkuje všem, kteří podpořili školní ples, všem sponzorům za bohatou tombolu 
a zúčastněným za příjemnou atmosféru. 
 Výtěţek bude opět pouţit ve prospěch všech ţáků ZŠ. Tento ples se vydařil a všichni se jiţ 
těšíme na další ročník.                                                                                                Rada rodičů 

 
 Jménem nás a většiny rodičů ţáků 9. třídy základní školy děkujeme všem, kteří se 
podíleli na přípravě a průběhu školního plesu.  Byl to pro nás rodiče i prarodiče 
neopakovatelný záţitek, na který budeme dlouho vzpomínat.  

          Jana a Josef Chadimovi 

 
Vystoupení skupiny HENDIES a tanečního klubu Style Svitavy 

 
Nástup děvčat a chlapců 9. třídy  

 
Poděkování ředitelce a třídnímu učiteli                            Půlnoční překvapení 
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Ředitelka Mgr. Jitka Kučerová, Mgr. Pavel Tmej a ţáci 9. třídy 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Návštěva v knihovně 

 
 Rozvíjení předčtenářské gramotnosti je v předškolním období velmi důleţité. Dítě má 
mnohem větší šanci uspět v základní škole v oblasti čtení, ale současně také získá kladný 
vztah ke knihám a ke čtení. V dnešní počítačové době je tato oblast spíše opomíjena. Pokud se 
dítě setká s knihou v předškolním věku, nese si základy tohoto poznání zpravidla do dalšího 
ţivota. Proto jsme se i my v mateřské škole rozhodli navštívit místní knihovnu. Návštěva to 
nebyla první a věřím, ţe budeme nadále spolupracovat. Samotné návštěvě však předcházely 
různé činnosti zaměřené na knihy. S dětmi jsme si připomněli nejen březen – Měsíc knihy, ale i 

 
Poděkování 

Touto cestou chceme poděkovat paní Evě Chadimové za dlouholetou a obětavou práci 
v radě rodičů ve funkci pokladníka.                                                                  Rada rodičů  
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datum 2. 4., kdy je od roku 1967 jiţ tradičně vyhlašován Mezinárodní den dětské knihy (den 
výročí narození H. CH. Andersena). Dále si děti přinesly do školky svoji nejoblíbenější knihu, 
vyprávěli jsme si o tom, jak kniha vzniká, poté si ji děti vyrobily z papíru. Pak uţ předškoláky 
čekal záţitek z návštěvy místní knihovny. Děti spontánně hledaly knihy, které znají, prohlíţely 
ty, které jim byly neznámé, a poslouchaly příjemný a poučný výklad paní knihovnice. A nejen 
to, pro děti byly připraveny soutěţe, sladké odměny a nechybělo ani občerstvení. Tímto bych 
chtěla velmi poděkovat p. A. Boštíkové a M. Sýkorové za velmi vřelé přijetí, za připravený 
program a odměny, které měly pro děti připraveny. 
 Pro předškolní děti je důleţitá motivace, moţnost proţitku a zapojení všech smyslů do 
činnosti. Děti mají v oblibě knihy a časopisy, proto pevně věřím, ţe z budoucích školáků se 
někteří stanou pravidelnými návštěvníky „naší“ místní knihovny. 

                                               Bc. I. Rensová 

 
Společná velikonoční pracovní dílna rodičů a dětí, při které vznikají velmi pěkné a nápadité výrobky 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ludmila Vomáčková, Bc. Irena Rensová, Jan Sejkora, Jan Bartoš, Kristýna Pavlišová, Lenka  
           Zachová, Natálie Němcová, Jan Nechvíle, Aneta Zachová, Kateřina Bartoňová, Tomáš Petrás 
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Středy – výletové dny pro starší děti 2. oddělení 
 Středa 18. 4. - výlet autobusem na zámek v Litomyšli. Navštívili jsme obě dětské 
prohlídkové trasy připravené pro letošní letní sezónu. 1. prohlídková trasa „Byl jednou jeden 
domeček“ nabídla dětem více neţ 60 pokojíčků a domečků pro panenky z konce 19. století aţ 
po 70. léta 20. století. 2. prohlídková trasa s názvem „Komu straší ve věţi“ je nainstalovaná do 
zámecké věţe. Vztahuje se k dobám dávno minulým, k dobám chrabrých rytířů, dokonce zde 
oţívají i nadpřirozené postavy ze zámeckých pověstí (bílá paní). 
 Další středu 25. 4. jsme podnikli pěší výlet Lubnou aţ k hájence na blatouchy. Chodíme 
tam kaţdý rok, protoţe blatouchů kolem našeho potoka ubývá!!!!!!!!! Cestou zpět jsme navštívili 
Stráníkovy, pozorovali srnky a pak hurá do lesa, kolem lomu aţ na kopec „Hampejs“. To jsme 
byli vysoko! Z výšky jsme hledali bydliště svých vrstevníků i cestu zpět ke školce. K obědu jsme 
přišli včas a jak nám chutnalo! 

L. Vomáčková, učitelka 

 
Na zámku v Litomyšli         Výlet k hájence  

 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŢE  
           
Milovaní, 
 pomalu se blíţí doba, na kterou se zvlášť děti tolik těší – prázdniny. Zaslouţený čas 
odpočinku a nabírání nových sil. Krásný a důleţitý čas i pro nás dospělé. Ne proto, aby se 
rychle vyrazilo někde hodně daleko, ale aby mohla být rodina zase trochu víc spolu. Nejen 
spolu něco proţít, aby bylo nač zase vzpomínat. Ale jen tak být spolu, učit se jeden druhého 
vnímat, učit se vzájemně si naslouchat a učit se být rádi spolu. V běţném shonu na to prostě 
není čas a nebo se těţko hledá. Rád bych vám k tomu nabídl jeden příběh.   
 Uţ nastala noc. Jeden malý chlapec se však snaţil ze všech sil neusnout. Měl k tomu 
dobrý důvod – čekal na tatínka. Oči se mu zavíraly únavou, ale kdyţ se otevřely dveře, vymrštil 
se z postýlky a pronesl otázku, která ho znepokojovala „Tati, kolik vyděláš za hodinu?“ zeptal 
se s očima otevřenýma dokořán. Otci unavenému po pracovním dni nebyla chlapcova otázka 
vhod. Proto mu příkře odpověděl: „Podívej, chlapče, to ani maminka neví. Neotravuj a běţ si 
lehnout, uţ je moc pozdě.“  
 „Jistě, tatínku. Jen mi řekni, kolik dostáváš za hodinu práce,“ doţadoval se chlapec. 
Podráţděný otec procedil mezi zuby: „Dvě stě korun.“ „A mohl bys mi půjčit sto korun?“ zeptal 
se klouček. Otec se přímo rozzuřil, chytil ho za ruku a hrubě se na něj obořil: „Tak proto jsi chtěl 
vědět, kolik vydělávám? Běţ spát a neobtěţuj mě.“ Chlapec se plaše odplíţil, ale otci nešlo 
jeho jednání z hlavy a začal se cítit provinile. Asi něco potřebuje, říkal si, a aby ulevil svému 
svědomí, nahlédl do chlapcova pokoje. Mírným tónem se ho zeptal: „Uţ spíš?“ „Co se děje, 
tati?“ otázal se v polospánku chlapec. „Tady máš ty peníze, které jsi chtěl,“ odpověděl otec. 
„Děkuji, tatínku,“ zašeptal chlapec a zpod polštáře vytáhl několik zmačkaných bankovek. 
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„Konečně to mám!“ vykřikl nadšeně. „Mám dvě stě korun! A mohl bys mi teď, tati, prodat hodinu 
svého času?“ 
 Říká se, ţe čas jsou peníze. A tak se nebojme jej investovat do toho, co je tak důleţité a 
potřebné. A jistě se to netýká jen rodičů a dětí, ale kaţdého z nás. Myslím na vás a rád vám 
k tomu ţehnám.                                                P. Vojtěch  
 
Pozvání  
 V neděli 24. června zveme děti i rodiče na pohádkový les, který se uskuteční v prostorách  
u Mikuláška a začne ve 14 hodin.     
 
 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 
Všem jubilantům, kteří v červnu a červenci oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V dubnu jsme se naposledy rozloučili s paní Věrou Dosedělovou. 
 

V měsíci červnu oslaví své kulaté narozeniny starosta obce Josef Chadima. 
 

 

Vážený pane starosto, 

 k Vašemu jubileu Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a osobních i pracovních úspěchů. Ať 

máte stále plno elánu a energie jako doposud. 

  Redakční rada 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 
 V sobotu 17. března 2012 jiţ poněkolikáté navštívil naši obec se svým představením 
divadelní spolek ochotníků „Šlégl“ Němčice. Tentokrát nám zahrál pohádku určenou nejen 
pro malé ČÁRY BÁBY COTKYTLE aneb TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA. Jako 
pokaţdé bylo vystoupení plné smíchu a vtipných naráţek. Jsme moc rádi, ţe ochotníkům 
z Němčic se u nás líbilo, a těšíme se na jejich další vystoupení. Jen nás mrzí poměrně malá 
účast našich spoluobčanů.                                                      Za kulturní komisi Ludmila Šteflová 

 

82 let Marie Kovářová 70 let Zdeněk Kvasnička 

    

80 let Jan Jetmar 60 let Vlastimil Němec 

    

75 let Ludmila Hegrová 50 let Josef Makovský 

   Josef Chadima 
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

 
 

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ČESKÝ RÁJ  
 
 Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Byl vyhlášen v roce 
1955 na ploše 93 km² a po rozšíření v roce 2002 na ploše 182 km². Oblast leţí na jih od 
Jizerských hor a Krkonoš. Nacházíme tu jedny z nejlépe vyvinutých skalních měst České 
republiky. Území je tvořeno mírně zvlněnými plošinami terasovitě vystupujícími nad okolní 
terén. Vyzvednuté mořské dno vzniklé v období druhohor se rozpadlo na několik částí se 
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svislými puklinami. Zvětrávání a odnos horniny způsobily, ţe se pukliny 
postupně rozšířily a měnily se v rokle a kaňony. Za vulkanické činnosti 
v třetihorách vznikly krajinné dominanty v podobě čedičových vyvřelin, 
jako nejvyšší Kozákov (744 m), Vyskeř (466 m), Muţský (463 m) a další. 
Ve vyvřelých horninách se nacházejí akáty, chalcedony, ametysty, jaspisy 
a jiné ceněné nerosty. Nejznámějším sopečným útvarem, který je 
ojedinělý i ve světovém měřítku, jsou Trosky (514 m). Od mladších 
třetihor docházelo k členění pískovcové tabule a ke vzniku skalních měst 

(Hruboskalské, Apolena, Prachovské skály, Klokočské skály, Suché skály, Maloskalská 
drábovna a  jiné). Zvětrávání pískovce je patrné v různých tvarech, jako jsou jeskyně, výklenky, 
voštiny, skalní okna, vyvětralé dutiny a převisy. Český ráj je zalesněn reliktními bory, v údolích 
druhotnými smrčinami, v podrostu jsou časté borůvky a brusinky, na písčitých půdách je hojná 
hasivka orličí. Na kvalitnějších půdách se zachovaly zbytky dubohabrových porostů a suťových 
lesů, v nichţ převládá javor. V okolí rybníků a vodních toků roste mokřadní vegetace, jako 
ďáblík bahenní, vachta trojlistá, suchopýr štíhlý, různé druhy ostřic a další. Ţije tu ledňáček 
říční, moudivláček luţní, ve skalách hnízdí kavka obecná, výr velký, poštolka obecná a krkavec 
velký.  
 Na území CHKO se dochovaly četné stopy po pravěkém osídlení. K nejvýznamnějším patří 
místa v okolí Muţského, Hrada a Klamorna, na Hruboskalsku Černá ruka, v Klokočských 
skalách Jislova jeskyně a Postojna. Ve skalách jsou ukryty zbytky hradů (Valečov, Valdštejn, 
Trosky, Drábské světničky, Rotštejn, Vranov, Frýdštejn), k zachovalým šlechtickým sídlům patří 
Kost, Hrubý Rohozec a Humprecht u Sobotky. Půvabné jsou roubené stavby lidové architektury 
(Dlaskův statek, Kopicův statek, Vesec u Sobotky a další). 
 Českým rájem pojmenovali toto území v 70. letech 19. století návštěvníci lázní Sedmihorky, 
které okouzlila půvabná skalní města a malebná krajina. Pro tyto výjimečné přírodní hodnoty 

byl Český ráj v roce 2005 prohlášen 
Geoparkem UNESCO, prvním u nás. 
V chráněné oblasti je hustá síť 
značených stezek a jako výchozí místo 
k návštěvě můţeme zvolit některé 
město po obvodu: Turnov, Malá Skála, 
Mnichovo Hradiště, Sobotka, Jičín nebo 
Rovensko pod Troskami. Díky přírodním 
krásám však Český ráj patří 
k velkoplošným chráněným územím 
nejvíce zatíţeným rekreací. 

Josef Trojtler 
 
 
 
 
 
 

Trosky, na kterých je zřícenina hradu, kopec 
nalevo se jmenuje Baba a napravo Panna 

 
 
 

 TJ SOKOL LUBNÁ 
 

Letní čtyřboje 
 V pondělí 14. 5. 2012 jelo 23 dětí z TJ SOKOL na okresní letní čtyřboje do Moravské 
Třebové. Opět nás nezklamaly, protoţe si převezly 9 medailí a 19 jich postoupilo do krajského 
kola. Toto kolo proběhlo 26. 5. 2012 v Pardubicích a z důvodu ostatních akcí a některých 
zranění se do Pardubic podíval pouze Lukáš Kučera - skončil na 3. místě a tím si zajistil účast  
v celostátním kole. 

Anna Uhrová 
 



 27 

 
Příprava na běh 50 m          Hod kriketovým míčkem 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Vyhlášení výsledků – štafeta        Lukáš Kučera – 3. místo  
 

 

VESMÍR OKOLO NÁS – ČERNÁ VENUŠE 
 
 Za těmito slovy si nepředstavujte nějaký obraz, linoryt či sochu krásné ţeny tmavé pleti. 

Není to ani legendární tanečnice a zpěvačka Josefína Bakerová, jedna z jejích přezdívek byla 

Černá Venuše. Mám na mysli skutečnou nám nejbliţší planetu, nesoucí jméno římské bohyně 
krásy a lásky. Toto kosmické těleso, dobře známé jako jasně zářící Večernice (jako je tomu 
nyní) nebo Jitřenka, se velmi vzácně promění v černou Venuši. Je to v době, kdyţ se Venuše 
na své oběţné dráze dostane mezi Zemi a Slunce, na kterém ji vidíme jako černou tečku. Jde 
svým způsobem o druh zatmění. Astronomové měří změnu svítivosti Slunce, aby mohli 
výsledky pouţít při hledání planet velikosti Země u ostatních hvězd. Na to, ţe se Venuše můţe 
dostat mezi Zemi a Slunce, přišel teprve německý astronom Johannes Kepler na začátku 17. 
století. Kepler dokonce předpověděl takový přechod Venuše přes Slunce na 6. prosince 1631, 
nikdo jej však nepozoroval. Podobný osud málem stihl opakování tohoto vesmírného jevu 4. 
prosince 1639. Kepler jej nepředpověděl, ale naštěstí anglický astronom Jeremiah Horrocks 
pouhý měsíc před vzácným úkazem dokončil několik let trvající výpočet. Odměnou za toto 
nezměrné úsilí mu bylo, ţe jako první pozemšťan sledoval černou Venuši na vlastní oči.  
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 Vesmírný úkaz, kdy Venuše projde mezi Zemí a Sluncem, je nesmírně vzácný. Nastávají 
vţdy dva přechody 8 let po sobě (toho je svědkem současná generace pozemšťanů) a pak je 
vţdy více jak 100letá prodleva. Poslední úkaz tohoto druhu bylo vidět v úterý 8. června roku 
2004 v dopoledních a odpoledních hodinách. Ţádný ze současných obyvatel Země tento 
nebeský úkaz aţ do této doby nespatřil, protoţe ten předchozí se odehrál 6. prosince roku 
1882, tedy před 122 roky. Ve středu 6. června 2012 uvidí všechny současně ţijící generace 
poslední přechod Venuše přes Slunce před 105,5letou přestávkou. Z České republiky spatříme 
jen poslední čtvrtinu úkazu v časných ranních hodinách po východu Slunce. Venuše vstoupí 
z levé horní strany na Slunce kolem půlnoci hluboko nad Asií. Po téměř 7 hodinách jej opustí 
z pravého horního okraje, takţe poslední dvě hodiny úkazu budou vidět přes bezpečný filtr také 
u nás. Podobný úkaz nastane aţ 11. prosince 2117. 

Josef Trojtler 
 

 
Přechod Venuše přes Slunce 8. 6. 2004                           Takto bude vypadat přechod Venuše přes 
                                                                                              Slunce 6. 6. 2012 

 
 
 
 

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ 
 
LUBNÁ - kino  

10. 6.      TRANSFORMERS 3   
24. 6.       ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3  Začínáme v 18.30 hodin. 

                                                                 
LUBNÁ 

13. 6.  -  posezení s Poupaty, začátek ve 14.00 hodin na Skalce, vstupné dobrovolné 
28. 7.  -  pouťová zábava – letní areál, pořádá TJ Sokol, hraje QUATTRO, v případě 

nepříznivého počasí se zábava koná na Skalce 
 
LITOMYŠL 
Toulovcovy prázdninové pátky - 6. červenec 2012 - 31. srpen 2012 - 18:00 hodin 

Kaţdý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a 
folkový koncert nejen pro dospělé. 
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Zubní pohotovost 2012 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
2. - 3. 6. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670 

9. - 10. 6. MUDr. Moyseyenko Iryna Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 
16. - 17. 6. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
23. - 24. 6. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414 

30. 6. - 1. 7. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
5. 7. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
6. 7. MUDr. Ševčíková Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423 

7. - 8. 7. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
14. - 15. 7. MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
21. - 22. 7. MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827 
28. - 29. 7. MUDr. Zeman Oldřich Polička, 1. máje 606 733 152 435 

4. - 5. 8. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Smetanova 55 461 725 987 
11. - 12. 8. MUDr. Adamcová  Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987 

 
 
 

CO S KOČKAMI? KASTROVAT A PEČOVAT O NĚ! 

 
 Alarmující mnoţství toulavých koček bez řádné péče se stává problémem, se kterým si 
přestávají vědět rady i útulky, do kterých by bylo moţno kočky po odchytu umístit. Kočky bez 
domova a řádné péče jsou vystaveny strádání, mj. i z důvodu váţných onemocnění. Pro 
člověka je nebezpečná nákaza larvami kočičích a psích škrkavek. Tady zdaleka nepostačí 
jenom útlocitné krmení koček.   
 Nejúčinnější způsob, jak tento stav vyřešit, je kastrace. Ta má kromě sníţení počtu 
nechtěných koťat i další výhody. Kastrovaní kocouři nezanechávají nepříjemný zápach při 
značkování svého území, nebývají zraněni při rvačkách (kdy mnohdy dochází k přenosu 
kočičích nemocí). Kastrované kočky a kocouři jsou tolerantnější, přítulnější, spokojenější, 
zdravější, ţijí déle a jejich schopnost lovit není nijak ovlivněna. Kastrací kočky lze předejít i 
mnoha závaţným chorobám (záněty pohlavních orgánů, nádory mléčných ţláz, porodní a 
poporodní potíţe). Pokud je kastrace provedena v 1. aţ 2. roce ţivota, působí jako 
protinádorová prevence. Současná veterinární i farmakologická technika zaručuje bezpečnou a 
bezbolestnou kastraci, po které se Vaše kočka během několika dnů zotaví.  
 Pozor na parazity! S příchodem nového kotěte do Vašeho domova zajistěte okamţitě jeho 
odblešení a odčervení u veterináře – spousta koťat totiţ umírá právě na vyčerpání organizmu 
kvůli parazitům. Blechy, klíšťata a střevní paraziti jsou, ač je to stále podceňováno, velmi 
nebezpeční. Právě oni jsou nositeli mnoha nebezpečných, u koček nevyléčitelných nemocí, a 
proto je prevence nejlepší způsob, jak kočky ochránit. Kontrolujte proto nejen jejich koţíšky, ale 
i pelíšky, přístřešky a okolí. Více informací o péči o kočky lze nalézt na www.kockaapravo.cz.  

                      RNDr. Mgr. Jiří Coufal 
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