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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 25. 6. 2012
RO schvaluje:

- Veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby senážního žlabu.
- Smlouvu s BIOSCOP, Praha o distribuci filmů pro místní kino na dobu neurčitou.
- Příspěvek pro výpůjční fond – Městská knihovna Svitavy – ve výši 2 Kč/obyvatel.
- Výměnu oken v bytě na Skalce, kterou provede Pavel Říha.
- Zřízení spořicího účtu u Poštovní spořitelny.
- Natření altánů, laviček, čekáren a hracích prvků v obci. Nátěr provedou brigádníci a 

studenti starší 16 let.
- Rekonstrukci letního areálu v Lubné dle vypracované projektové dokumentace, včetně 

doplnění přístřešku pro zvukaře.
RO pověřuje:

- Místostarostu Zdeňka Píchu a Mgr. Jitku Kučerovou zjištěním a zasláním informací 
o prarodičích a rodném domě v obci Lubná Vere Zwahlen Novak.

RO bere na vědomí:
- Zprávu OSSZ Svitavy o provedení kontroly 31. 7. 2012.
- Čestná prohlášení členů rady obce o majetku nabytém v průběhu funkce za období 

1. 1. 2011 – 31. 12. 2011.
- Informaci asociace pohřebních služeb ČR – obec má nárok na úhradu vynaložených 

nákladů na pohřbení osamělých spoluobčanů, není-li dědiců vůči státu.
- Žádost pí Evy Matasové, Chotovice o přidělení bytu v DPS Lubná. 
- Oznámení MěÚ Litomyšl o změně stavby – senážní žlab ZOD Lubná. Změna spočívá 

v prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 12. 2012.
- Nařízení Krajské veterinární správy, Pardubice o podzimním ošetření včelstev proti varróze 

včel, které se musí provést od 10. 10. do 31. 12. 2012.
- Zápis ze společného jednání o kanalizaci obce se zástupci VHOS, Moravská Třebová dne 

6. 6. 2012.
- Sdělení úřadu pro zastupování státu, Svitavy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 758 a 

2988/1 v k. ú. Lubná u Poličky. Převod není možný, protože se na pozemcích nenacházejí 
žádné komunikace.

- Pohledávky po splatnosti a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Územní souhlas pro manžele Kadlecovy, Sebranice pro stavbu rodinného domu 

na pozemku p. č. 906/14 v k. ú. Lubná u Poličky (sídliště Zrnětín).
- Informaci Sdružení místních samospráv o provozování pošt na vesnicích.
- Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2012.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 31. 7. 2012
RO schvaluje:

- Plnění rozpočtu k 30. 6. 2012.
- Přijetí p. L. Peřiny, Svratouch a pí V. Bartošové, Svratouch do DPS Lubná.

RO bere na vědomí:
- Nabídku na půjčování elektronářadí a stavební mechanizace od firmy Solutions, Litomyšl. 
- Vyjádření k odstranění stavby č. p. 264 (RD rodiny Vraspírových) na st. p. č. 405.
- Protokol OSSZ Svitavy o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti.

- Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení řízení k nakládání s odpadními vodami z ČOV Lubná.
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení změny stavby před jejím dokončením – senážní žlab 

ZOD Lubná.
- Dílčí kolaudační rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení užívání senážního žlabu pro ZOD.
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- Schválení havarijního plánu MěÚ Litomyšl na zacházení se závadnými látkami v provozním 
území Lubná pro ZOD Lubná.

- Jednání o návrhu územního plánu obce Široký Důl na MěÚ Polička.
- Žádost asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Prostějov s tím, že 

finanční prostředky poskytneme postiženým dětem v naší obci, pokud si rodiče dětí 
zažádají o příspěvek.

- Územní souhlas MěÚ Litomyšl pro manžele Bartošovy, Lubná k umístění stavby 
– přístřešek na auto, bazén a stavba pro drobné pěstitelství.

- Souhlas MěÚ Litomyšl se změnou využívání části přízemí domu (naproti ZŠ) - cukrárna.
- Oznámení Pk o přezkoumání hospodaření, které proběhne 12. 10. 2012 na OÚ.
- Stavební povolení pro manžele Kadlecovy pro stavbu rodinného domu na pozemku 

p. č. 906/14 v k. ú. Lubná u Poličky (sídliště Zrnětín).
- Oznámení o projednávání územního plánu obce Budislav.
- Projekt hydrogeologického vrtu v rámci akce „Rebilance zásob podzemních vod“ s tím, že 

obec poskytne obecní pozemek pro průzkum.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 20. 8. 2012
RO schvaluje:

- Malování a výměnu koberců v budově obecního úřadu.
- Nátěr oken v kapli sv. Anny, který provedou brigádníci a studenti naší obce.
- Zhotovení zábradlí okolo bývalého domu č. p. 264 z důvodu zabezpečení sklepních 

prostorů.
- Plnění rozpočtu k 31. 7. 2012 a rozpočtovou změnu rady obce. 
- Pronájem obecního bytu vedle MŠ manželům Madejewským, Chmelík od 1. 9. 2012.
- Vyčištění a monitoring kanalizačního řadu v obci Lubná firmou AQUASERV v délce 

cca 200 m u Dolního rybníka z důvodu průniku balastních vod do kanalizačního řadu.
- Nákup vysavače Kärcher včetně příslušenství.
- Účast starosty J. Chadimy a J. Dřínovské na školení archivnictví a spisové služby.
- Dohodu o narovnání s OSA, Praha 6 a úhradu za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011.
- P. Madejewskému výstavbu dřevěného přístřešku pro drobná hospodářská zvířata.
- Smlouvu o umístění základnové stanice pro neveřejnou internetovou síť v prostoru ZŠ.

RO doporučuje:
- Zastupitelstvu obce schválit smlouvu s Mikroregionem Desinka o dotaci na úpravu 

prostranství za Skalkou.
- Zastupitelstvu obce schválit smlouvu s Mikroregionem Litomyšlsko o dotaci na obnovu 

cesty pro pěší u Tmějových a smlouvu o mimořádném členském příspěvku na obnovu této 
pěší cesty.

- Zastupitelstvu obce schválit nákup pozemku p. č. 374 v k. ú. Lubná u Poličky o výměře 642 
m2 od pí A. Zelinkové, Svitavy za cenu 3 Kč/m2. Náklady na sepsání smlouvy a vklad 
do katastru nemovitostí hradí kupující.

- Zastupitelstvu obce schválit prodej obecního pozemku p. č. 390/1 o výměře 2 104 m2

p. J. Pohorskému za cenu 15 Kč/m2. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

RO bere na vědomí:
- Pohledávky po splatnosti k 9. 8. 2012 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Informaci Mgr. Hany Štěpánové, která kandiduje do Senátu Parlamentu ČR. 

VÝZVA PRO OBČANY

Zastupitelstvo obce Lubná informuje občany, kteří mají zájem o stavbu garáží nebo 
rodinného domu na parcele č. 405 – bývalý rodinný dům č. p. 264, nechť si podají
písemnou žádost do 29. 10. 2012.
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Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 
1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Volby se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v salónku víceúčelového zařízení Skalka – vstup 
zadním vchodem. 

Ze závažných zdravotních důvodů můžete volit mimo volební místnost. Zájem o tuto 
možnost nahlaste v kanceláři obecního úřadu nebo na tel. č. 461 745 215.

OÚ

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás informoval o akcích a projektech, které jsme realizovali za uplynulé 

období.

Realizované akce v naší obci
Během měsíce června, prázdnin a začátkem září jsme pomocí brigádníků obnovili nátěr 

altánků a čekáren před bytovkou, u obecního úřadu, nad školou a u pálenice. Současně jsme 
také provedli nátěr laviček na těchto místech a u DPS. U mateřské školy studentky natřely 
instalované hrací prvky pro děti. Dále jsme obnovili nátěr oken v kapli sv. Anny. V budově
obecního úřadu jsme instalovali datové sítě pro příjem internetu a telefonního spojení pro 
obecní úřad, lékaře, knihovnu a kadeřnictví. Poté jsme vymalovali kanceláře, zasedací místnost

Nátěr a oprava čekárny u základní školy

Nátěr hracích prvků u mateřské školy a oken v kapli sv. Anny
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Malování a výměna koberců na obecním úřadě

Montáž nosného trámku ve Fitness      Instalace zrcadla u prodejny Jednota

Malovaní a odstranění prachu z podhledu na Skalce

a chodbu úřadu, kde jsme současně vyměnili koberce, které zde byly položeny již při otevření 
úřadu. Do lubenského Fitness jsme namontovali nosný trámek na boxovací pytel. Na základě 
doporučení našich občanů zaměstnanci obecního úřadu opravili lávku přes potok na Malou 
Stranu u paní J. Hurychové. Současně jsme prostřednictvím odborné firmy JAST, s. r. o. 
Doudleby nad Orlicí doznačili cyklostezku pod  hasičárnou a instalovali zrcadla u Huntovny a 
při výjezdu z letního areálu. U základní školy jsme opravili mrazem poškozené obložení schodů 
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do školní kuchyně.  Ve spolupráci s firmou 
VHOS, a.s. Moravská Třebová jsme provedli
vyčištění a monitoring části kanalizace 
u Dolního rybníka z důvodu zjištění vnikání 
balastních vod do čističky odpadů. Ještě 
nemáme všechny akce finančně uzavřeny, ale 
náklady zatím dosáhly částky cca 250 000 Kč.

Doznačení cyklostezky pod hasičárnou

Monitoring a vyčištění kanalizace u mostu     Oprava schodů u místní školy

Oprava vodovodu na Malé Straně
Začátkem měsíce července byla 

realizována oprava stávajícího vodovodního 
řadu na Malé Straně u Bubnových. Jednalo se 
o výměnu cca 80 m vodovodu z PVC 
o průměru 80 mm, včetně přepojení dvou 
domovních přípojek k rodinným domkům. Dále 
byl zhotoven překop místní komunikace 
k bramborárně, který bude zaasfaltován 
do konce letošního roku. Opravu vodovodu 
provedla firma VHOS, a. s. Moravská Třebová 
– středisko Polička. Celkové náklady, které 
hradil provozovatel vodovodu, byly ve výši cca 
150 000 Kč. Při této příležitosti děkuji 
vedoucímu provozu Polička O. Pospíšilovi a 

jeho zaměstnancům za přístup, přípravu a zabezpečení opravy vodovodu. Současně děkuji 
manželům Bubnovým za pomoc a vstřícný přístup při realizaci této akce.

Dokončení demolice domu č. p. 264
Demoliční práce na rodinném domu č. p. 264 jsme ukončili v polovině července, kdy jsme 

současně požádali stavební úřad o vydání vyjádření k odstranění stavby. Celkové náklady 
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na demolici dosáhly cca 245 000 Kč. Tyto náklady byly sníženy o částku cca 18 000 Kč          
za prodaný materiál (trámy, železo atd.) a za dotaci od úřadu práce na veřejně prospěšnou 
činnost ve výši cca 35 000 Kč. Náklady na demolici z rozpočtu obce tedy dosáhly částky 
192 000 Kč. Touto cestou ještě jednou děkuji všem pracovníkům, brigádníkům, zaměstnancům 
obce i Vám, občanům, kteří jste se podíleli na této akci. 

Bourání přízemí rodinného domu

Zaměstnanci a brigádníci při demolici

Odstranění čelní zdi a montáž zábradlí okolo parcely



7

Současný stav po odstranění rodinného domu č. p. 264

Pouťové odpoledne s Pohorankou 
Konec července je již tradičně spojen 

s lubenskou poutí. Letos nám ji svým 
vystoupením na Skalce zpříjemnila 
dechová hudba Pohoranka pod vedením 
kapelníka Jana Pohorského. Hudebním 
odpolednem nás provázel známý herec, 
spisovatel a moderátor Miloň Čepelka.

Starosta obce děkuje M. Čepelkovi a členům 
dechové hudby Pohoranka

Pohled na zaplnění sál na Skalce

Konec letních prázdnin
V posledním srpnovém týdnu Martin Klusoň a Tomáš Chadima uskutečnili již poněkolikáté 

LAN Párty v salónku na Skalce v Lubné. Měl jsem možnost ji také navštívit a viděl jsem mnoho 
mladých lidí, kteří mají o tuto zábavu velký zájem. Současně jsem zastihl družstvo florbalistů, 
které se připravovalo na novou ligovou sezónu. 
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Lan Párty v salónku na Skalce      Florbalisté při přípravě na sezónu

Rekonstrukce senážního žlabu
ZOD Lubná provozovalo na Malé Straně staré a legislativě nevyhovující senážní žlaby. 

Z tohoto důvodu představenstvo družstva rozhodlo o jejich rekonstrukci. Vedení družstva 
nechalo vypracovat projektovou dokumentaci 
firmou FARMTEC a.s. Litomyšl.  Práce začaly 
v měsíci květnu a prováděla je firma S. O. K. 
stavební, s. r. o. Třebíč. Stavebním dozorem 
byl pověřen zkušený projektant 
Ing. M. Jaščevský. Koncem července byly 
kolaudovány dvě betonové senážní komory 
o objemu cca 2 300 m3. Na kolaudaci 
nechyběl ani hlavní projektant Ing. L. Král. 
Celkové náklady dosáhly částky 5,5 mil. Kč, 
z toho 2,0 mil. Kč budou hrazeny z dotace 
z EU. Touto akcí dojde i ke zlepšení životního 
prostředí v naší obci. 

Nově zrekonstruovaný žlab na Malé straně, zleva – místopředseda družstva J. Flídr, zástupce stavební 
firmy P. Rambousek, hlavní projektant Ing. L. Král a předseda družstva Ing. J. Klusoň 

Vážení žáci, studenti a mládeži,
přeji Vám úspěšný vstup do nového školního roku, mnoho dobrých kamarádů a Vám, kteří 

jste již ukončili studium, přeji, abyste našli zaměstnání, kde své získané vědomosti a 
dovednosti uplatníte.

Krásné podzimní dny přeje Josef Chadima, starosta obce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájili jsme nový školní rok 2012/2013
Prázdniny a dovolené skončily a 3. září jsme všichni společně zahájili nový školní rok. 

Tento den byl slavnostní zejména pro nové prvňáčky a jejich rodiče.
Rodičům přejeme, aby jejich děti byly úspěšné ve škole i v životě, aby se zlepšovala mezi 

školou a rodinou vzájemná spolupráce a důvěra.
Prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole těch devět budoucích let líbilo, aby svým 

rodičům a učitelům dělali jen radost.
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To stejné bychom chtěli popřát i ostatním žákům a připomenout jim, že cesta k úspěchu 
vede přes jejich aktivitu, zájem a vzorné plnění školních povinností. To časté tvrzení, že „tohle 
určitě nebudu v životě potřebovat“, dokáže často právě život sám vyvrátit.

Na slavnostním zahájení byla malou kytičkou přivítána nová paní učitelka – Mgr. Vendula 
Staňková (zástup za Mgr. V. Kořínkovou – mateřská dovolená). Přejeme jí hodně úspěchů 
v pedagogické práci, pohodu a trpělivost se žáky.

K 3. 9. nastoupilo do naší školy 181 žáků (95 z Lubné, 86 ze Sebranic; 104 na I. st., 
77 na II. st.; 99 chlapců, 82 dívek).  Od 19. září nastoupila do 7. třídy ještě jedna žákyně 
z Poličky.

Třídnictví: Funkce ve škole:
I. tř.: Mgr. Marie Dřínovská ředitelka školy -   Mgr. Jitka Kučerová
II. tř.: Mgr. Hana Klusoňová zástupkyně ředitelky - Hana Dvořáková
III. tř.: Mgr. Ilona Břeňová výchovný poradce -   Mgr. Andrea Kvasničková
IV. tř.: Zuzana Laštovicová vychovatelka ŠD -   Petra Vetešníková, DiS.
V. tř.: Jaroslav Bauer ekonomka -   Marie Šplíchalová
VI. tř.: Mgr. Andrea Kvasničková vedoucí ŠJ -   Alena Boštíková
VII. tř.: Mgr. Hana Preclíková
VIII.tř.: Mgr. Vendula Staňková Nepedagogičtí pracovníci:
IX. tř.: Mgr. Leona Plešingerová Sebranice - Božena Horáčková

Hana Knesplová
bez třídnictví: Zdeňka Svůrová

Mgr. Pavel Tmej Ludmila Kulhavá
Mgr. Vladimír Opletal Lubná - Libuše Bulvová                  

Petra Barcalová
Hana Stříteská
Lenka Němcová

Mateřská škola
vedoucí MŠ - Mgr. Irena Rensová
učitelky -   Ludmila Vomáčková

              Libuše Šimáková
nepedagogičtí pracovníci - Milada Zdanovcová

Marie Flachová
Anna Uhrová                 Mgr. Jitka Kučerová

Slavnostní přivítání nových prvňáčků v Sebranicích
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Školní rok zahájila ředitelka školy Mgr. Jitka Kučerová a 
současně přivítala paní učitelku Mgr. Vendulu Staňkovou

                  Foto Michal Čermák

Žáci 4. třídy v hodině českého jazyka tvořili básničky o škole.
Prázdniny už skončily
a jdeme zase do školy.
Zasedneme do lavic,
budeme se učit z učebnic.

Autoři: Mirek Votřel a Míša Peška

Co děláme o přestávce?
Hrajeme si na hlodavce.
Co děláme o hodině?
Hrajeme si na zvědavce.
Čtení, psaní, počítání
ve škole nás baví.

Autorka: Natálka Paseková

Každé ráno vstaneme,
do školy se těšíme.
Někdo nemá školu rád,
není jeho kamarád.
Lubeňáci autobusem,
Sebraňáci rychlým klusem.
Čeština a matika,
věda to je veliká.

Autorky: Petra Zindulková, Adélka Renzová
Kristýnka Kysilková

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2012 – 13 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Rok s rokem se sešel, letní prázdniny uplynuly jako voda a měsíc září se kvapem přiblížil.

Nadešel čas pro školní děti. V pondělí 3. září i naše základní škola slavnostně zahájila nový
školní rok. Již tradičně se scházíme v tělocvičně v Sebranicích. Za přítomnosti všech žáků a

žákyň 1. a 2. stupně, všech pedagogů školy, 
pozvaných hostů a rodičů či jiných příbuzných
nastupujících nových prvňáčků byl začátek 
nového školního tím důstojnější. Jako velmi
důležitý den v životě se jistě zapsal do paměti 
těm nejmenším školákům, které jmenovitě
představovali zase naopak ti nejstarší 
– deváťáci. 

Rodiče a prvňáčci ve třídě
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V letošním školním roce budou 1. třídu navštěvovat tyto děti:
Kateřina Bartoňová, Jan Bartoš, Denisa Čechová, Petr Kárský, Damián Klejch, Anna
Kopecká, Zuzana Lipavská, Vojtěch Nagy, Jan Nechvíle, Natálie Němcová, Tomáš Ondráček,
Kristýna Pavlišová, Tomáš Petrás, Jan Sejkora, David Svoboda, Daniel Šmíd, Jiří Vomočil,
Jaroslav Vostřel, Aneta Zachová a Lenka Zachová.

Mgr. Marie Dřínovská, třídní učitelka prvňáčků

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V letošním školním roce 2012/2013 bude naši mateřskou školu navštěvovat mnohem méně 
dětí, než tomu bylo v posledních letech. To s sebou přináší i řadu organizačních změn, které se 
dětí snad dotknou co nejméně. Zapsáno je 31 dětí – 18 dívek a 13 chlapců.

Prázdniny utekly jako voda a některé děti se vrací, jiné přišly poprvé a na prostředí a 
personál si teprve zvykají. V průběhu celého školního roku děti čeká řada aktivit a činností. 
Od začátku září začaly starší děti jezdit na plavecký výcvik do Poličky, všichni se zúčastní 
projektu Zdravé zuby, uskuteční se pracovní dílna, děti se mohou těšit na pravidelná divadelní 
představení divadla Jójo, na pečení koláčů v MŠ, před Vánoci pak na návštěvu Mikuláše, 
na vánoční besídku…Kromě těchto pravidelných i dalších aktivit je čeká výchovně vzdělávací 
činnost podle školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Aby byly děti spokojené, 
snaží se všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářet příjemné a klidné prostředí. Proto mi 
dovolte všem „dospělákům“ popřát hodně trpělivosti, tolerance a dětem radost z pobytu
a prožitků v mateřské škole.

Mgr. Irena Rensová

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
každé roční období je krásné, protože v sobě skrývá vždycky něco neopakovatelného. 

Takovým časem je už podzim. To, co vidíme kolem sebe, je tak důvodem k vděčnosti. Jistě, 
pro mnohého v tom není nic zvláštního, děje se to přece každý rok. Jistě, ale i to, co se stále 
znovu a znovu opakuje, ještě není zas až tak samozřejmé. To, že jsme si na mnohé zvykli, ještě 
neznamená, že bychom to měli přecházet bez povšimnutí. 

Rád bych se s vámi podělil o jeden příběh.
Jeden učený a uznávaný židovský učitel byl pozván, aby přednášel o knize Exodus (kniha 

bible, která vypráví o cestě Izraele pouští do zaslíbené země) v jednom kulturním centru a 
připravené publikum naslouchalo výkladu.

Rabín vyprávěl následujícím způsobem epizodu o maně seslané z nebe: „Hospodin sesílal 
tolik svého chleba, který chutnal jako medový koláč, aby vystačil na celý den. Do druhého dne 
nevydržel, kromě pátku. Když slunce začalo hřát, rozpustil se ...“ Jeden posluchač ho přerušil: 
„Taková ztráta času! Proč jen jeden den? Nebylo by lepší, kdyby Bůh sesílal zásoby, které by 
vydržely aspoň rok? Bylo by to praktičtější a daleko méně únavné ...“ Rabín, jak bylo zvykem, 
odpověděl příběhem: „Jeden mocný král měl syna. Bylo to ještě dítě, ale jednoho dne se princ 
měl ujmout vlády, a tak byla jeho výchova státní záležitostí. V té zemi měli zákon, který 
dovoloval králi, že může vidět svého syna jedenkrát za rok. Král měl své dítě velmi rád a stejně i 
princ svého tatínka. Jak rádi by bývali chtěli být spolu déle. Ale zákon v tom byl neúprosný. A 
tak se z nich pomalu stali dva cizinci.“ A pokračoval: „Proto Bůh posílal svůj dar každý den ...“

Každý den je tedy darem, ale stejně tak i příležitostí. Je možné si ničeho zvláštního 
nevšimnout, ale stejně tak je možné mnohé objevit. To vše ve svém životě, ve svých 
vzájemných vztazích, v darech Boží dobroty, v kráse podzimní přírody i skrze to, co vyrostlo a 
se urodilo.

Moc vám přeji vnímavé srdce pro vše krásné kolem a stálou vděčnost i za to nejmenší, čím 
jsme každý den obdarováni.

K tomu vám všem žehnám.                        P. Vojtěch Glogar
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Pozvání
Každým rokem děkujeme za krásné stavby našich kostelů a kaplí, které slouží k Boží 

oslavě. S radostí slavíme jejich posvěcení. Od toho je pak posvícení. A stejně tak děkujeme i 
za všechno to, co se urodilo na našich polích a zahradách. To všechno budeme moci prožít 
o slavnosti posvěcení kostela v Sebranicích i kaple v Lubné v neděli 14. října. 

Během zimních období se také snažíme poznat Boží jednání v dějinách spásy. K tomu 
slouží tzv. biblická hodina. Společně otevřeme bibli v úterý 23. října v 19.30 na faře 
v Sebranicích.

V „dušičkovém čase“ se také společně setkáváme na hřbitovech, abychom vzpomínali 
na všechny ty, kteří v našem životě zanechali stopu dobra a krásy a kterým jsme za mnohé 
vděčni. Společnou modlitbou jim vyprošujeme tu nejkrásnější odměnu za každé dobro – věčný 
život v nebeském domově. Pobožnost na sebranickém hřbitově bude v neděli 4. listopadu.    

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

Poutníci   vycházeli v pondělí   20. srpna dopoledne ze   Sebranic. Do poutního místa
Velehradu došli v sobotu 25. srpna, denně ušli okolo 30 kilometrů.

U kostela v Sebranicích
- otec Vojtěch, Pepa Drobný ml., 
Toník Kopecký, Josef Vomáčka, 
Marie Drobná, Josef Drobný, Lída 
Kopecká, Laura Klejchová, Anička 
Drobná a Maruška Drobná.

Občerstvení poutníků Na Velehradě u řádových sestřiček sv. Cyrila a 
Metoděje
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CHALOUPKY 2012

Námořnická chaloupka
Po celou dobu chaloupky nás provázel kapitán Korkorán (mezi piráty znám jako Černá 

ruka), při první návštěvě nás požádal, zda bychom se stali jeho posádkou. Souhlasili jsme a 
další den jsme získávali dovednosti, které by měl správný námořník mít. Večer jsme se stali 
plavčíky na lodi jménem Stříbrná perla pod velením kapitána Korkorána. 

Jen co jsme vyjeli na moře, potkala nás bouře a odnesla všechno jídlo. Hned potom 
následovalo bezvětří, a tak jsme skotačili ve vodě. Večer nám kapitán pověděl svůj příběh: 
„Když jsem byl mladý, seznámil jsem se s krásnou slečnou a vzali jsme se. Narodila se nám 
dcerka, ale matka při porodu zemřela. Staral jsem se o Danielku sám a někdy to bylo dost 
těžké. Peníze nebyly. Jednou jsem se zapletl s piráty a zanedlouho jsem se stal jedním z nich. 
Když jsem byl na moři, starala se o Danielku moje sestra. Jednou jsem na lodi našel tajný 
deník kapitána Flinta a v něm byla cesta k bájnému pirátskému pokladu. Sebral jsem ho, 
nasedl do člunu a odplul jsem od pirátů. Snažil jsem se ze všech sil být co nejdříve u své 
holčičky, ale než jsem se vrátil k sestře domů, piráti mě předběhli a unesli mi Danielku. Již pátý 
rok brouzdám moře a hledám poklad, abych dcerku mohl vykoupit od pirátů. A teď už víte o 
mně všechno.“ Předal nám deník kapitána Flinta. 

Deník jsme prostudovali, zjistili jsme, že k najití pokladu potřebujeme tři indicie. Hned jsme 
je šli hledat, jednu indicii (kompas) jsme koupili od kupce, druhou (klíče k pokladu) jsme 
vyměnili s mořskou pannou za krásný náhrdelník. Pro třetí indicii jsme museli jít za magickou 
čarodějnicí a tam prokázat svou odvahu. Zvládli jsme to a získali mapu k pokladu. 
Po prozkoumání mapy jsme se přesunuli blíže k pokladu a zakotvili jsme s naší lodí 
v Sebranicích na faře. 

Hned ráno jsme se vypravili za pokladem. Když jsme ho našli, vrátili jsme se zpět. Rázem 
nás přepadli piráti a zajali dvě z nás. Kapitán vykoupil zlatem svoji dceru a my jsme vyjednali 
souboj v přetahování o zajatce. Po těžkém boji jsme vyhráli holky zpět. Usmířili jsme se s piráty 
a podepsali mírovou smlouvu. Kapitán nám dal plat za naši odvedenou práci a potom jsme už 
jenom slavili :-D.

Monika Drobná a Lucie Kopecká

Together camp
Chalupa uprostřed lesů, nejbližší signál je dvacet minut chůze do strmého kopce, okolní 

cesty jsou plné děr a výmolů, autem žádná sranda. Tak přesně tohle místo očekávalo 
15 statečných účastníků Together campu. 

Že to nebude jen tak, bylo jasné už v České Třebové, kde namísto vedoucích čekal 
neznámý muž s obálkou a instrukcemi. Po cestě a kafi za pět korun čekalo na účastníky 
nevšední přivítání, dostali se do péče školených maskérek, následovala temná místnost 
s bzučivým zvukem. Ano, kamera, tajemné otázky a nakonec věta: „Stáváte se účastníkem 
naší reality show!!“  Reality show Challenge (Výzva) není soutěž jen tak pro někoho, znamená 
to: bez váhání se vrhnout do vod místního potoka, sníst misku pražených červů, umět se o 
sebe postarat v přírodě, zabít, stáhnout a naporcovat králíka, prokázat schopnost 
spolupracovat i fyzickou zdatnost. 

Od pondělka do čtvrtka se mezi jednotlivými úkoly všichni dobře bavili, přispělo k tomu 
pěkné počasí, nečekaná večerní vodní bitka, za kterou tak trochu mohla škodolibost vedoucích,
a gala večer v Casinu Royale. V pátek ráno ovšem přišlo překvapivé oznámení, finálová etapa 
je dvoudenní terénní závod. Pouze 20 minut na sbalení věcí a vytvoření dresů. Z patnácti 
účastníků se staly tři týmy bojující doslova na ostří nože. Krosny jsou sbaleny, týmy připraveny 
– tři, dva, jedna, start!!!  První obálka s instrukcemi je roztržena, všichni se vydávají na cestu, 
ptají se na cestu, hledají spoje a nejrychlejší cestu, je potřeba být rychlejší než soupeři. Cesta 
vede od lanového žebříku, přes zapadlou vesničku, hrad až k bazilice na Svatém kopečku, 
přenocování pod hvězdami a druhý den ráno opět vyrazit. Tentokrát čeká Olomouc, výstup 
na věž, jedení syrečků a vrchol je lanové centrum se simulací volného pádu (po syrečkách to je 
moc příjemné ). Poslední instrukce říká, že vlak jede až zadlouho, ale po nákupech už došla 
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trpělivost a na hlavním nádraží se přece jenom jeden vlak najde, sice je to do chalupy ještě kus 
pěšky, ale časová výhoda je značná. Ve vlaku se potkávají dvě skupinky a drama vrcholí, úprk 
do cíle po kolejích končí překvapeným výkřikem vedoucích, kteří očekávají závodníky až za půl 
hodiny. Pouze poslední skupině se tedy dostalo správného uvítání i s bouchnutým 
šampaňským. Odpočinek byl nahrazen vylitím mnoha litrů vody z kohoutku i potoka, a to při 
druhé velké vodní bitce!

Večer nás čekalo slavnostní zakončení a vyhlášení vítězů, vítězové získali „milion ve zlatě“ 
a našeho čokoládového zlata bylo několik kilo. Následoval zábavný program, který ozdobily 
herecké výkony moučného červa, fošínky a jedné vedoucí, na úplný závěr se společenská 
místnost proměnila ve spacákový kinosál a promítaly se filmy. 

V neděli ráno zbývalo hodnocení, mše, poděkování, oběd, úklid a rozloučení. Chalupa 
téměř ztichla, ale ne nadlouho, druhý den přivítala malá děvčata a další chaloupku. 

Myslím si, že na týden naplněný dobrodružstvím a akcí, kde si snad každý vyzkoušel, kde 
má své hranice, budeme všichni dlouho a rádi vzpomínat. 
pozn. Together = anglicky společně, dohromady 

Anežka Kopecká

Vojenská chaloupka
Dne 1. 6. 2012 se Staré Hutě staly výcvikovým střediskem partyzánů. Přihlásilo se 

16 dobrovolníků, kteří byli po tři dny trénováni, aby byli schopní obstát ve svém náročném 
poslání. Výcvik měl trvat déle, přišla ale zpráva, že je třeba jejich okamžité nasazení do akce. 
Kluci se tedy vydali na cestu. Například přespání v lese, které cesta obnášela, bylo 
pravděpodobně více náročné pro vedoucí čet než pro vojíny. Když dorazili na místo, čekala je 
spousta úkolů. Prostřílení se do sídla německé jednotky, vypouštění benzínu z německých aut, 
okradení muničního transportu. Předposlední den chaloupky byla zachycena zpráva, že 
na území naší republiky byla zjištěna přítomnost atomové bomby, kterou bylo samozřejmě 
potřeba zničit. To se klukům podařilo, a proto byli náležité odměněni.

Marek Jílek

Duhové království
V pondělí 30. července se 21 holek vydalo na týdenní velké dobrodružství až na konec 

světa do Hrubé Vody. Právě tam, uprostřed lesů v krásném prostředí, je čekala záchrana 
Duhového království před zlou Nicotou. Jejich úkolem bylo postavit kouzelný svět plněním 
úkolů a nakonec zničit Nicotu. Za doprovodu písniček Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře jim 
pomáhaly kouzelná víla a strašidýlko Emílek.

Přes všechny překážky se holkám Duhové království zachránit podařilo, avšak jejich 
největším zážitkem bylo zničení Nicoty v podání dvou (odvážných) kluků. Na konci nechyběla 
ani hostina se všemi pohádkovými bytostmi.

Nejen holky, ale i nás 8 vedoucích jsme si cestou domů mohli odvézt spoustu nových 
nezapomenutelných zážitků.

Daniela Marešová

Odysseovy cesty
  V sobotu 30. 6. v 9 hodin jsme se sešly na vlakovém nádraží v Poličce, odtud jsme vlakem 

dojely do Svitav, kde jsme přestoupily a dojely až do Moravské Třebové. Tady jsme se 
ubytovaly na místní faře a chaloupka mohla začít …. 
     Po obědě jsme hrály hru - Co jsem schopna překonat, plnily jsme různé úkoly, jako lovení ve 
slizu, jedení toastů. Za úkoly jsme dostávaly knoflíky, které jsme vyměnily za kousky lodi.  
Odpoledne jsme šly k nádrži, nádrž sice byla vypuštěná, ale na břehu stála zvláštní osoba 
– Odysseus. Ten nám vyprávěl svůj životní příběh a poprosil nás o pomoc. Naším úkolem bylo 
získat od Bohyně Seléné indicie k nalezení bájného pokladu Athéckého krále. 
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     Další dny jsme plnily různé úkoly a podnikaly cesty za Kyklopem, čarodějnicí a dalšími 
bytostmi, učily jsme se nové věci, např. řecké tance. Byly jsme i v zámecké mučírně, kde jsme 
si mohly vyzkoušet, jaké to je být zavřená v kládě. Samozřejmě nechyběla ani večerní slůvka, 
jako třeba – Odvaha je když …
     V průběhu týdne jsme také navštívily aquapark v Moravské Třebové, kde jsme strávily jedno 
celé odpoledne a potkaly jsme tady záludné sirény. O duchovní program se nám staral místní 
kaplan, který byl ochoten nám udělat soukromé mše, při kterých jsme si mohly zkusit 
ministrování.  

Na konci naší cesty jsme se setkaly s bohyní Seléné, která nám dala potřebné indicie, 
takže jsme mohly jít hledat poklad, který byl ukryt na místě, kde kdysi bylo hradiště.

Poslední den jsme strávily balením, vyráběním a odjezdem domů. 
Jana Kopecká

Westernová chaloupka
Knířov 10. - 15. 7. 2012

Doneslo se k šerifovi Jimu Daltonovi, že nedaleko odtud byla vypálena indiánská vesnice 
banditou Billy the Kidem. Je potřeba zabránit banditům získat indiánský poklad a bandity 
zatknout. Vypsaná tučná odměna hned motivuje 16 statečných mladých kovbojů získávat 
chybějící části mapy k indiánskému pokladu. Pod vedením šerifových pomocníků se kovbojové-
zelenáči učí různým dovednostem: střílet z pušky, rýžovat zlato, pádlovat na jezeře, lovit bizony 
a jezdit na koni; ale také učit se hrát čestně, dělit se a pomáhat si… 

Netrvalo dlouho a bandité dali o sobě vědět. Klukům se podaří dopadnout banditu, jenž 
nám chtěl ukrást mapu. Při výslechu slíbí, že nás dovede za svou bandou. Leč chvíle 
nepozornosti a bandita je fuč. Až kuchařka nás přivádí na stopu. Vyzbrojíme se. Po pachové 
stopě se dostaneme až k opevněným banditům. Nastává nelítostný boj, na jehož konci je Billy 
the Kid, a jeho banda zatčena. Získáváme poslední díl mapy a jdeme pro zasloužený poklad.

Odměnou jsou nám nejen drobné hračky, sladkosti a whisky, ale také velké zážitky, prožité 
se skvělou partou správných kovbojů.

Filip Mareš

Vedoucí chaloupek
Filip, Vojta, Nikča a Danča Marešovi, Marek a Štěpán Jílkovi, Anežka, Lucka a Janča 

Kopecký, Lada Nechvílová, Verča Uhrová, Monča Drobná, Monča Flídrová, Janča Brůnová, 
František a Tonda Ovčačíkovi, Eliška Kučerová, Eliška Kotoučková, Market Kopecká, Pája 
Tmejová, Terča Klejchová, Péťa Stříteská, Terča Hegerová, Ondra a Honza Filipi, Pavel Flídr, 
Tomáš Vostřel, Pepa Drobný, Lukáš Havran, Vojta a Kuba Jílkovi, P. Vojtěch a P. Pavel

Námořnická 
chaloupka
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Together camp

Vojenská chaloupka

Duhové království
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Odysseovy cesty

Westernová chaloupka

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V LUBNÉ

Socha Panny Marie Lurdské
Po delší přestávce se opět vydejme na procházku po naší obci a zaměřme se na naše 

jedinečné sakrální památky, jedinečné svým příběhem, svou historií a také svým významem.
Tentokrát se zastavíme u jedné z nejkrásnějších soch, jež se na lubenském katastru 

nachází. Jedná se o sochu Panny Marie Lurdské, která se nachází na tzv. Malé Straně, 
nedaleko kinosálu. Socha je také jedna z největších,  měří  9 metrů. Když si ji prohlédnete 
zblízka, uvidíte několik reliéfů svatých. Na nejspodnějším podstavci je vyobrazen sv. Josef, 
Panna Maria s Ježíšem a sv. Annou a nechybí ani otec Panny Marie, sv. Jáchym.  Uprostřed 
se vyjímá obraz sv. Michaela archanděla. V Lubné je právě zde jediným vyobrazením 
strážného anděla, který je vzýván jako vůdce nebeského vojska proti padlým andělům a 
ochránce proti mocnostem zla. Po stranách ještě můžeme vidět reliéf sv. Máří Magdalény a sv. 
Jana Nepomuckého.  Na zadní straně se nám stále dochovala dedikace, tedy věnování: 
„Věnováno ke cti a chvále Boží a blahoslavené Panny Marie. Posvěceno od P. Fr. Beka faráře 
na Sebranicích 1888.“ 
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Na tento prostřední podstavec už přímo navazuje sloup a socha Panny Marie. U paty 
sloupu nesmíme zapomenout na dvě menší sošky andělů, kteří hledí směrem k Panně Marii a 
úctu jí vzdávají nataženými dlaněmi. Vlastní sloup na sobě nese ornament znázorňující vinnou 
révu, což je častý symbol Krista a křesťanské víry. Socha Panny Marie nese všechny 
charakteristické rysy Panny Marie Lurdské: žena zahalená v pláštích má kolem pasu uvázanou 
šerpu, s růžencem a růžemi na bosých nohou a sepjatými dlaněmi. Takto se měla zjevit roku 
1858 čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd
ve Francii. Ikonograficky je Panna Maria Lurdská kombinací Immaculaty (Neposkvrněného 
početí) a Panny Marie Růžencové. Růže je květina spojována nejčastěji právě s matkou Krista, 
jež bývá také nazývána „růží bez trnů“, to znamená bez hříchu.

Sochu dal pravděpodobně  zhotovit a postavit Josef Kopecký z čp.142 roku 1888 
na památku svého syna, který zemřel ve věku osmnácti let na zápal mozkových blan. Vytvořil ji 
Josef Kroupa nákladem 8000 zlatých.  Obnovena byla roku 1958 panem Lorencem z Poličky.

V roce 1999 došlo k další opravě sochy. V obecní kronice je poznamenáno, že se mezi 
obyvateli Lubné vybralo 67 tisíc korun na její opravu.

Socha Panny Marie Lurdské je dalším krásným důkazem o hluboké víře a naději místních 
obyvatel. Ve chvíli obrovského smutku nad ztrátou mladého syna nechal otec vystavět krásnou 
sochu v naději na Boží milosrdenství a spásu. Kéž bychom i my viděli v tragédiích a smutcích 
našeho života skryté Boží úmysly a jeho cesty.

Marie Pohorská

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Neseďte doma a pojďte se bavit.
Dovoluji si Vás pozvat na taneční pro dospělé, které proběhnou 

na podzim letošního roku na Skalce v Lubné pod vedením tanečního 
mistra J. Bílka z Ústí nad Orlicí. Jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí 
něco naučit, pobavit a připravit na nadcházející plesovou sezónu. 
Celkem by se jednalo o 5 lekcí. První lekce začíná v sobotu 6. října 
v 20.30 hod. a pak vždy v sobotu po 14 dnech, tj. 20. 10., 3. 11., 17. 11. 

a 1. 12. Cena kurzu je 1 000 Kč za pár. Podmínkou konání tanečních je účast minimálně 
15 párů. Proto neváhejte oslovit i své známé a nahlaste svoji účast co nejdříve na telefon 
737 339 959 nebo osobně na adrese Jaromír Klusoň Lubná 298.

Na Vaši účast se těší pořadatelé Klusoňovi a Horníčkovi.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci říjnu a listopadu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

   

        

Jubilantům přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí a životního optimismu.

V srpnu jsme se naposledy rozloučili s panem Janem Barcalem.

BÝVALÍ ŽÁCI ZASEDLI DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Ačkoli školní rok začal pro žáky až 3. září, nezůstaly v naší škole 1. září lavice prázdné. 
Zasedli do nich bývalí žáci – dnešní „šedesátníci“ a uvítali tak nový školní rok. Zavzpomínali 
společně na léta strávená ve škole, na své učitele a prohlédli si prostory zdejší školy.

Mgr. Jitka Kučerová

Bývalí žáci a Mgr. Z. Kvasnička před základní školou v Lubné 

86 let Josef Jána 60 let Marie Hainová
Stanislav Hajský

83 let František Renza
Anna Kučerová 55 let Jan Broulík
Jan Štěpánek Anna Uhrová

Josef Kučera
81 let Marie Jánová

50 let Zdeňka Bubnová
75 let Václav Krupička Miroslav Hegr

Marta Tmejová Josef Klusoň

65 let Miroslav Bednář
Miroslav Bartoš
Zdeněk Kopecký
Růžena Kovářová
Josef Vomáčka
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ V LUBNÉ

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Lubné si připomene 55. výročí 
založení Českého zahrádkářského svazu a 45. výročí založení základní organizace v Lubné.
Při této příležitosti uspořádáme výstavu na Skalce pod názvem „SKLIZEŇ Z LUBENSKÝCH 
ZAHRAD A POLÍ“, která se uskuteční:

v pátek 12. října od 14.00 do 20.00 hodin
v sobotu 13. října od 9.00 do 16.00 hodin
v neděli 14. října od 9.00 do 16.00 hodin.

V sobotu proběhne slavnostní členská schůze zahrádkářů, na které vzpomeneme založení 
základní organizace, její činnost, význam a zahrádkaření. 

Zároveň se na Vás obracíme s prosbou, zda dle svých možností můžete naši výstavu 
podpořit a obohatit svými výpěstky.

Příjem vzorků na Skalce ve středu 10. 10. 2012 od 16.00 do 18.00 hodin. Výdej vzorků dle 
domluvy.

Vážení spoluobčané, tímto si Vás dovolujeme pozvat na výstavu. 
Předem děkují a na Vaši účast se těší lubenští zahrádkáři.

Připomínáme, že uzávěrka vyhlášené soutěže pro žáky škol do 15 let na téma 
„PŘÍRODA O PRÁZDNINÁCH“ je 30. září 2012.

Maximálně 3 snímky zašlete na e-mailovou adresu vompepa@centrum.cz a 
nezapomeňte uvést název fotografie, jméno a věk.

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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OPRAVA LÁVKY

„Teče potůček bublavý…. Pod našima okny teče vodička….“ To jsou dvě z mnoha lidových 
písní, v nichž je hlavním tématem potok, říčka, zkrátka vodní tok. Není divu, vždyť naši 
předkové budovali svá sídla právě v blízkosti vodního zdroje, neboť voda jak známo znamená 
život. Avšak je-li jí mnoho, dokáže bezohledně ničit majetky i mařit lidské životy.

Ani naše obec není výjimkou a jako nit vine se jí koryto Lubenského potoka. Ačkoliv stav 
vody bývá značně kolísavý, přece jen jsou místa, kde se stává překážkou, kterou však 
překlenuje několik pevných mostů. Jsou ale i místa, kde se potůček kříží s různými pěšinami, 
které jsou však hojně využívány k ukrácení cesty. A na jedno takové místo byli jsme upozorněni 
našimi spoluobčany. Jedná se o uličku z Malé Strany na točnu za letním areálem. Jelikož 
takovéto hodnotné podměty spoluobčanů jsou pro nás závazkem, rozhodli jsme se v tomto 

místě zbudovat pevnou lávku náhradou za kus 
prkna, které vždy s jarním táním odplulo 
bůhvíkam. Veškerý materiál jako trámy, prkna 
a překlady nám poskytla demolice č. p. 264. 
Nejprve bylo třeba patřičně upravit břeh a 
okolní terén, pak položit trámoví a z prken 
zhotovit samotnou lávku. Na srdci nám ležela 
rovněž bezpečnost uživatelů, tudíž je po obou 
stranách zábradlí. Nakonec ještě lávka dostala 
ochranný nátěr a prořezali a pročistili jsme 
samotnou uličku. Tak až půjdete vycházkou 
v tyto končiny, překročíte zde potok suchou 
nohou. Jen doufejme, že lávku nestrhne 
na jaře velká voda. Bylo by jí škoda. 

Nově opravená lávka u letního areálu                                    Za budovatelskou skupinu Michal Kovář

LETNÍ LAN PÁRTY 2012

Ve dnech 29. až 30. srpna se v kulturním zařízení Skalka uskutečnila, tentokrát již osmá, 
dnes už klasická a oblíbená LAN Párty, při které se sešlo na 24 hráčů, kteří se utkali proti sobě 
ve hrách žánru FPS (střílečka), jako jsou Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield, Quake či 
Vietcong, v žánru závodních arkádových her Flatout a Trackmania a v žánru sportovních her
FIFA a NHL.

Odezva spokojených hráčů dala najevo, že se celá akce povedla na výbornou, přičemž si 
hráči chválí hlavně skvělou atmosféru, zázemí a bezchybný průběh celé LAN Párty.

Dle samotných organizátorů celé akce, Tomáše Chadimy a Martina Klusoně, se hráči a 
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příznivci počítačových her mohou těšit na další 
konání LAN Párty, která se bude konat 
tradičně o vánočních prázdninách. Jako 
pořadatelé chceme poděkovat za 4 roky velké 
účasti, a proto již plánujeme rozšíření kapacity 
LAN sítě pro hráče, na které už nezbylo místo.

Martin Klusoň, Tomáš Chadima

Hráči při LAN Párty na Skalce

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Chráněná krajinná oblast České středohoří o rozloze 1 063 km² byla 
vyhlášena v roce 1976. Po Beskydech je druhou nejrozsáhlejší CHKO 
v České republice. Oblast je součástí Krušnohorské soustavy a táhne se 
v délce 75 km a šířce 25 km podél hluboké příkopové propadliny, současně 
hnědouhelné pánve. Pod Krušnými horami pronikalo ve třetihorách podél 
zlomů v zemské kůře žhavé magma, které pod povrchem tuhlo. Koncem 
třetihor a ve čtvrtohorách se utuhlé kopce vlivem mohutné eroze a odnosu 
hornin dostávaly na povrch. Dokonalou ukázkou této činnosti jsou sopečné 

pahorky Oblík, Raná, Srdov a Brník. Voda rovněž vytvářela hluboká údolí, skalnaté rokle a 
soutěsky. Labe rozděluje České středohoří Českou bránou na dvě části. Na východě je to 
Verneřické středohoří (Sedlo 726 m) a na západě Milešovské středohoří s nejvyšším vrcholem 
Milešovkou (837 m), která je národní přírodní rezervací. Tento nádherný sopečný kužel je 
hlavní dominantou Českého středohoří. Na svazích Milešovky rostou různé druhy listnatých 

lesů s převahou bučin. V lesích je 
bohatý bylinný podrost. Od roku 
1904 je na Milešovce v provozu 
meteorologická stanice a hora je 
považována za největrnější místo 
v České republice s pouhými osmi 
dny bezvětří v roce. Z Milešovky je 
vynikající rozhled po okolní malebné 
krajině. 

České středohoří leží v deštném 
stínu hor a patří k nejteplejším a 
nejsušším místům naší země. 
Výhřevný a výživný podklad s teplým 
podnebím je ideální pro lesostepní 
druhy rostlin, k nimž patří koniklec 

luční i otevřený, divizna brunátná, hlaváček jarní, tařice skalní, hvězdnice alpská, kanyly a další. 
Z botanického hlediska patří Středohoří k našim nejbohatším územím. Najdeme tu 57 kriticky,
110 silně a 105 ohrožených druhů rostlin a živočichů. V CHKO se nachází čtyři desítky 
maloplošných zvláště chráněných území. Lesy pokrývají třetinu území chráněné oblasti. 
V nížinách jsou dubové porosty, ve vyšších polohách převládají smrky. Na svazích a vrcholech 
hor rostou buky, na kamenitých půdách jasany a javory. 

Z kulturních plodin se daří meruňkám, broskvím a teplomilné zelenině. Kraj je nazýván 
Zahradou Čech a proslul stejnojmennou ovocnářskou a zahradnickou výstavou v Litoměřicích. 

Milešovka
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České středohoří má také bohatou historii, byly tu nalezeny památky na kulturu únětickou 
(2 000 – 1 500 let před Kristem), lužickou i knovízskou. Na vrcholech mnoha kopců jsou zbytky 
hradů (Hazmburk, Košťálov, Střekov, Oparno). Navštívit můžete některý ze zámků (Ploskovice, 
Velké Březno, Benešov nad Ploučnicí) i církevní památky v Litoměřicích. Rovněž se dochovaly 
krásné roubené a hrázděné chalupy a usedlosti. Navštívit můžete skanzen lidové architektury a 
bydlení v Zubnici.

České středohoří upoutá pozornost svým výjimečným reliéfem, který ho řadí ke 
středoevropským unikátům.

Josef Trojtler

         VESMÍR OKOLO NÁS – VZPOMÍNKA NA NEILA ARMSTRONGA

Dne 25. srpna 2012 zemřel ve věku 82 let Neil Armstrong – první člověk na Měsíci. O tom, 
že stane na měsíčním povrchu jako první pozemšťan, se rozhodlo 25. května 1961, kdy 
prezident Spojených států John F. Kennedy pronesl historický projev, ve kterém oznámil, že 
lidé do konce šedesátých let přistanou na Měsíci (NASA národní úřad pro letectví a vesmír) 
zadal úkol doletět téměř 400 tisíc km daleko, přistát na povrchu neznámého světa a bezpečně 
dopravit posádku zpět na Zemi. Rozsah úkolu byl obrovský.

Příprava odvážného projektu počítala se stavbou největší rakety světa, kterou vyprojektoval 
německý raketový inženýr Wernher von Braun. Byla to 100 metrů vysoká třístupňová raketa 
Saturn V (stále nejsilnější dosud postavená). Dále byla zkonstruována měsíční loď Apollo. 
Název programu Apollo podle řeckého boha Slunce navrhl Abe Silverstein, ředitel kosmických 
letů NASA. Apollo 1 až 10 byly zkušební lodě určené pro pozemní nácvik a zkoušky při letech 
kolem Země nebo Měsíce, ale bez přistání na jeho povrchu. Apolla 11 – 20 byla určena 
pro přistávání s lidskou posádkou na různých místech Měsíce. Nejdříve byl jeho povrch 
prozkoumáván pomocí automatických sond. Jako první putovaly k Měsíci sondy Ranger, 
v letech 1964 až 1965 dopadly čtyři tvrdě na jeho povrch. V roce 1966 začala druhá fáze, kdy 
Měsíc zkoumaly sondy Lunar Orbiter a Surveyor. Orbitery obíhaly kolem Měsíce, fotografovaly 
jeho povrch z výšky pouhých 40 km a vyhledávaly vhodná místa pro přistání lidí. Surveyory 
uskutečnily řadu měkkých přistání a potvrdily, že povrch Měsíce je pevný. Na konci roku 1966 
se program Apollo ubíral rychle ke svému cíli. Kosmická loď byla připravena k prvním testům. 
27. ledna 1967 však dochází k tragédii, kdy při pozemní zkoušce v kabině Apolla 1 uhořeli 
kosmonauté White, Grissom a Chaffee. Také jim patří vzpomínka. Po této nehodě byly lety 
Apolla 2 a 3 zrušeny a Apolla 4, 5 a 6 startovala bez posádky. Kosmonauti se vrátili do vesmíru 
až v říjnu 1968 na palubě Apolla 7, které obíhalo okolo Země. Apollo 8 již směřovalo k Měsíci a 
posádka strávila Vánoce na jeho oběžné dráze. V první polovině roku 1969 posádky Apolla 9 a 
10 testují všechny postupy, opět v okolí Měsíce. 

Finále ambiciózního projektu začalo ve středu 16. července 1969. Start Saturnu 
V s Apollem 11 na mysu Canaveral sledoval na vlastní oči asi milión lidí. Start i let k Měsíci

Umísťování vědeckých přístrojů na povrchu Měsíce
  
Neil Armstrong
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proběhl bez komplikací. V sobotu 19. července je loď Apollo 11 navedena na oběžnou dráhu 
Měsíce. Po přestupu Neila Armstronga a Edwina Aldrina z velitelské lodi Columbia 
do měsíčního modulu Eagle (Orel) došlo k jeho odpojení, orbitální loď pokračovala s Michaelem 
Collinsem v obletech Měsíce. Sestup měsíčního modulu řídil ručně Neil Armstrong a bezpečně 
přistál na planině v Moři klidu (Mare Trangullitatis). Šest hodin po přistání sestoupil Neil 
Armstrong na měsíční povrch a pronesl legendární větu: „Je to malý krok pro člověka, ale velký 
skok pro lidstvo.“ Byly 3 hodiny a 56 minut středoevropského času dne 21. července 1969. 
Aldrin sestoupil o 18 minut později. Kosmonauti sebrali 22 kilogramů měsíčních hornin a 
na povrchu umístili vědecké přístroje. První vycházka na Měsíci trvala 2 hodiny 15 minut a celý 
pobyt na povrchu 21 hodin 36 minut.

21. července se návratová část měsíčního modulu s oběma kosmonauty vydala na zpáteční 
cestu. Po několika manévrech se všichni tři kosmonauti znovu setkali na palubě velitelské lodi 
Columbia. Již nepotřebný měsíční modul byl odhozen a Apollo 11 zamířilo k Zemi a 
24. července přistálo na hladině Tichého oceánu. Po přivítání na letadlové lodi Hornet 
následovala ještě třítýdenní karanténa. Let Apolla 11 představoval absolutní vrchol lidského 
úsilí proniknout do kosmického prostoru a splnil to, co od něj odborná i laická veřejnost 
očekávala.

Josef Trojtler

TJ SOKOL LUBNÁ

STAROPRAMEN CUP 2012

Český tým před utkáním     Česko - Švýcarsko 

TJ Lubná – SSK Future     TJ Lubná – TJ Sokol Mělnice a Fanda Košňar ml.
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Poprvé v historii přivítaly Pardubice florbalovou reprezentaci a naši mladší žáci byli u toho.
Ve dnech 7. - 9. září se konal v pardubické ČEZ Areně mezinárodní florbalový turnaj.
Do východočeské metropole přijely týmy Norska, Slovenska a Švýcarska, aby změřily síly 
jednak mezi sebou, ale především s týmem České republiky.

A při této události se konal v sobotu 8. 9. turnaj ,,O pohár Pardubického kraje“ v kategorii 
elévů a mladších žáků, kterého se zúčastnil i náš tým mladších žáků. V každé kategorii hrálo 
16 týmů rozdělených do čtyř základních skupin po čtyřech družstvech. V naší skupině jsme 
měli SSK Future II, Sokol Pardubice I a FBK Hradec Králové II. Hrací systém byl 3+1, hrací čas 
12 min. hrubého času, takže pro nás něco nového.

Naši hráči sehráli dobrá utkání. Sice jsme prohráli se Sokolem Pardubice I 4:3 a s FBK 
Hradec Králové II 4:3, ale třetí zápas nám konečně vyšel a porazili jsme ,,Pražáky“ SSK Future 
6:3. Třetí místo ve skupině znamenalo, že budeme hrát o 9. - 12. místo. Nakonec jsme porazili 

TJ Sokol Mělnice 3:1, takže 9. - 10. místo, to 
není špatný výsledek. Také se během turnaje 
konala autogramiáda s českými hráči, kde se 
naši chlapci mohli s některými vyfotit.
Nejlepšími úlovky byla fota s útočníkem 
ALEŠEM ZÁLESNÝM, který má zatím nejvíce 
vstřelených branek v repré, a brankářskou 
ikonou TOMÁŠEM KAFKOU.

Jinak všichni hráči měli volný vstup 
na odpolední zápas mezi Českou republikou a 
Švýcarskem, který naši vyhráli 5:3. Všichni 
naši kluci měli spoustu zážitků, které se jen tak 
nepoštěstí, třeba hrát v ČEZ Areně. Tímto jim 
děkujeme za výkony na turnaji.

Pavel Vomočil, Ondra Chadima
Autogramiáda s Alešem Zálesným

Náš tým s Alešem Zálesným
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Cvičení děvčat
Na první cvičení se děvčata sejdou 8. 10. 2012 v 17:30 – 19:00 hod. V pondělí budou 

z důvodu nedostatku cvičitelů chodit děvčata pouze z 1. – 4. třídy. V pátek od 16:30 hod. 
mohou chodit všechna děvčata jako dříve.

Vezměte si s sebou 30 Kč na roční příspěvek. Ten je třeba zaplatit do 10. 11. 2012.
Těší se na Vás cvičitelky.

Přehled cvičení TJ Lubná
a dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka

ve školním roce 2012/2013

den čas skupina cvičitelé

pondělí
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 21.00

gymnastika žákyně
florbal mladší žáci
volejbal ženy

Uhrová A. + V., Tmejová P.
Chadima O., Vomočil P.
Boštíková M., Jiráňová D.

úterý
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

florbal dorost
florbal muži

Pakosta O., Madejewský P.
Pakosta O., Madejewský P.

středa

15.00 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

florbal Sebranice
florbal přípravka
florbal muži
kondiční cvičení ženy

Hertl P.
Jiráň P.
Chadima O.,Boštík J.
Chadimová E., Rensová I.

čtvrtek
16.00 - 18.00 
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

florbal mladší žáci
florbal dorost
futsal

Chadima O., Vomočil P.
Pakosta O., Madejewský P.
Dřínovský M., Jiráň P.

pátek
16.00 - 18.00
18.00 - 21.00

gymnastika dívky
florbal muži

Uhrová A. + V., Chadimová J.
Chadima O., Boštík J.

sobota
13.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.00

SDH žáci
break dance mladší
break dance starší 

Kovář J., Uher P., Rensa J.
Uhrová V., Novotný J.
Uhrová V., Novotný J.

neděle

  8.00 - 10.00
10.00 - 12.00
13.30 - 15.00
18.00 - 20.00

badminton
nohejbal muži 
florbal dívky
florbal muži

Kykal K., Flídr J.
Doseděl S., Němec V.
Jiráňová D., Uhrová V.
Boštík J.

V Lubné dne 24. 9. 2012 
Pavel Madejewský, náčelník TJ Lubná
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ZPRÁVY Z FITNESS LUBNÁ

Dejte si dárek, který Vás změní
a zúčastněte se 10týdenního intenzivního kurzu

VÝZVA NA SOUBOJ S VÁHOU
Za 3 nejlepší výsledky účastníků peněžitá odměna 

2 500 Kč, 1 000 Kč a 1 000 Kč.
Kurz zahrnuje:

 10 x kurz s odborníkem na redukci (informace nutné ke správnému 
hubnutí a zdravému životnímu stylu, konzultace jídelníčku)

 10 x vstup do fitness s kruhovým tréninkem pod vedením 
instruktora

 2 x zdravá nutriční večeře
 Průběžné proměřování tělních hodnot na speciálním přístroji
 Zdravé svačinky, nápoje pro odbourávání tuků

Kurz bude probíhat každé úterý od 19.00 do 20.00 hod.
ve FITNESS Lubná. Začínáme 16. 10., zakončení se 

šampaňským a předáním výher starostou obce 18. 12. 2012.

Cena kurzu 1390 Kč.
Pro přihlášení do kurzu a více info volejte 

co nejdříve (do 12. 10.) na tel. 605 877 699 - Mgr. Jitka Rubková.

NOVÝ ZPŮSOB KONDIČNÍHO CVIČENÍ 
VIBRAČNÍ PLOŠINA VE FITKU

NECHTE PLOŠINKU CVIČIT ZA VÁS 
Každý ví, že ve fitness platí: „Bez práce nejsou koláče“, avšak nyní jsme zbořili mýty! Nyní 

můžete cvičit, aniž byste se zpotili a cvičit může už opravdu 
každý, i když nemůže nebo se mu nechce nic dělat. 
Nadstandartní Fitness Lubná se postará o každého.

Aby naše fitko oslovilo více lidí a umožnilo jim také se 
udržovat v kondici, rozšířili jsme naše služby o velmi žádanou 
vibrační plošinu. 

Funguje na principu efektivních vibrací a mimovolních 
tělesných reflexů, které způsobují stahování vysokého počtu 
svalových vláken, jež nejsou při běžném tréninku ovlivnitelná, 
a tím dochází k jejich intenzivnímu posilování. Stačí 5 min.
stoje s mírně pokrčenými koleny a výsledky se okamžitě 
dostavují. Paže a záda lze pak procvičovat pomocí dvou 
gumových lanek připevněných ke spodní části přístroje. 
Zpevňování postavy je mnohem efektivnější než při 
standardním cvičení. 

Pro kondiční cvičení je ideální. Optimálně zatěžuje lidský 
organismus. Nemusíte se bát žádných nadměrných nárazů či 
dopadů, které ničí klouby. Jediná síla, která přidává zátěž 
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lidskému organismu, je gravitace. A to v každém okamžiku a při každém pohybu. Plošina 
způsobí, že vaše tělo jako by “vážilo” víc při každém zrychlení způsobeném vibracemi.

Výhody:
 Časově a fyzicky nenáročné (10-30 min.), efektivní, bezpečné
 Vhodné i pro seniory a lidi s omezenou pohyblivostí
 Výběr z několika programů dle kondice a cíle
 30 min. vydá za 1- 1,5 hodiny cvičení

 Tvarování a zpevnění postavy, anti-aging efekt
 Velmi efektivní spalování tuků, zlepšení kvality kůže (celulitida)
 Snížení bolestivosti a zvýšení pohyblivosti kloubů
 Zvýšení svalové hmoty, síly a dynamiky
 „Masáž“ celého těla
 Odbourávání stresu, relaxace a regenerace, tlumení bolestí
 Stimulace metabolismu a lymfatického systému
 Posílení kardiovaskulárního systému a kostí (prevence 

osteoporózy)
Plošinu můžete použít samostatně nebo si ji můžete zapojit k tréninku po standardním 

cvičení ve fitku. Výborné výsledky jsou i ve spojení s formovacím zábalem. 
Na plošinu se není třeba objednávat.  Minuta stojí 6 Kč, doporučeno je 10-30 min. Více 

informací na tel. 605 877 699. 
Mgr. Jitka Rubková

KINO LUBNÁ

30. 9. PROBUDÍM SE VČERA 11. 11. MADAGASKAR 3
25. 11. MUŽI V ČERNÉM 3

14. 10. DOBA LEDOVÁ 4
28. 10. TADY HLÍDÁM JÁ 9. 12. ÚTĚK Z MS - 1

23. 12. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Začínáme v 18.30 hodin.

AKCE V OKOLÍ

Sebranice - Spolek archaických nadšenců - Sebranice č. p. 8 
Vás srdečně zve na kurz:

- MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – 3. 11. 2012 od 9.00 hodin, namalujete si šátek podle 
vlastního návrhu, kurz povede Terezie Uherková, cena materiálu 350 Kč na jeden šátek. 
Objednávky na tel. 604 590 474 nebo e-mailem cp8sebranice@seznam.cz.

- VÝROBA POSTAVIČEK Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ – 1. 12. 2012 od 9.00 hodin, vyrobíte 
si několik postaviček z kukuřičného šustí, k dispozici Vám bude základní materiál a nářadí, 
kurz povede Terezie Uherková, cena materiálu 200 Kč. Objednávky na tel. 604 590 474 
nebo e-mailem cp8sebranice@seznam.cz.

Litomyšl
středa 3. 10. od 13 do 15 hodin - Den otevřených dveří integrovaného záchranného 
systému v Litomyšli

Pro veřejnost budou otevřeny služebny Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, 
Městské policie a Rychlé záchranné služby. Můžete si prohlédnout zázemí služeben, 
výstroj, vybavení a techniku.
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Lidový dům
neděle 18. 11. ve 14 hodin - Kateřinské odpolední čaje pro dříve narozené

pořádá Farní charita Litomyšl
neděle 25. 11. - Třetí Litomyšlský den medu

Těšit se můžete na výstavu o životě včel a o historii včelařství na Litomyšlsku, soutěžní 
ochutnávku medu, výrobky tradičních řemesel, dětskou dílničku, domácí občerstvení, 
doprovodný kulturní program.

Vlakové nádraží ČD
sobota 8. 12. - 10:40 a 16:07 hodin - Mikulášská jízda parním vlakem
Odjezdy: z Chocně směr Litomyšl – 8:10 a 14 hodin, z Litomyšle směr Choceň – 10:40 a 
16:07 hodin

Polička - Tylův dům 
úterý 23. 10. v 19 hodin - Andrea Kalivodová - Večer hvězd

Komorní večer pro klavír a mezzosoprán. Temperamentní Andrea Kalivodová vystoupí 
v poličském divadle za doprovodu klavíru.

čtvrtek 25. 10. v 19 hodin - Petr Spálený a Apollo Band s hostem Miluškou Voborníkovou
čtvrtek 8. 11. v 19 hodin- Všechnopártička  - Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský

Pořad Karla Šípa tentokrát s jediným hostem – Josefem Náhlovským
středa 14 . 11. v 19 hodin - Carmen a Flamengo – Španělský večer

Večer plný krásné hudby, ohnivého tance a krásných kostýmů.
sobota 24. 11. v 19 hodin - Čechomor

Čechomor je hudební skupina hrající české, moravské, slezské a slovenské lidové písně.

             Zubní pohotovost 2012 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
6. - 7. 10. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715

13. - 14. 10. MUDr. Kőssler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369
20. - 21. 10. MUDr. Kősslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369
27. - 28. 10. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497

3. - 4. 11. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670
10. - 11. 11. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635
17. - 18. 11. MUDr. Moyseyenko Iryna Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733
24. - 25. 11. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

1. - 2. 12. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414
8. - 9. 12. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501
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