
Z OBSAHU:

OBECNÍ ÚŘAD 1

ČIPOVÉ KARTY IREDO 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 10

MATEŘSKÁ ŠKOLA 16

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 18

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 18

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 20

MĚSÍČNÍ VYHLÍDKA 21

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 22

PARDUBICKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 24

LETNÍ ČTYŘBOJE 25

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – LABSKÉ PÍSKOVCE 27

KRAJ SMETANY A MARTINŮ - JEDLOVÁ 28

VESMÍR OKOLO NÁS – NEJZAJÍMAVĚJŠÍ METEORITY 29

AKCE V OKOLÍ 31

LSPP – STOMATOLOGIE 32

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ



1

OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 4. 2013
RO schvaluje:

- Zajištění podkladů k podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ Lubná. 
- Plnění rozpočtu k 31. 3. 2013 v příjmových a výdajových položkách.
- Zabezpečení oslavy Dne matek v neděli 5. 5. 2013 v kinosále. 
- Žádost Pak - odbor dopravy a silničního hospodářství o změnu licence na lince 

Polička - Litomyšl pro ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. 
- Odpověď na žádost o poskytnutí informace Business Media CZ o investičních plánech 

obce Lubná na rok 2013.
- Ceník OÚ s platností od 1. 5. 2013. 
- Pronájem Skalky za účelem konání členské schůze Jednoty 24. 5. a 5. 6. 2013. 
- Propláchnutí topného okruhu v DPS a doplnění protikorozní kapaliny včetně instalace 

filtračního zařízení, které provede Veskom s.r.o. Brno.
- Užití znaku obce na praporu Sboru dobrovolných hasičů Lubná. 
- Rekonstrukci tří lesních cest - Zrnětín, Na Podhůra, Vávrovka, kterou provedou Lesy ČR.
- Pronájem Skalky pro konání školního plesu 11. 5. 2013. 
- Umístění kontejneru na textil vedle budovy bývalého obecního úřadu a u prodejny Jednota. 
- Vyčištění požární nádrže a opravu ucpaného odtokového potrubí, kterou provedou členové 

SDH a zaměstnanci obce ve spolupráci s p. V. Vomáčkou.
- Vypracování návrhu na parkovací plochu za objektem Skalka.

RO doporučuje:
- ZO schválit prodej obecního pozemku p. č. 280/1 o výměře 698 m2 p. M. Němcovi 

za sníženou cenu z důvodu eroze. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí bude hradit kupující.

RO bere na vědomí:
- Pohledávky po splatnosti k 22. 4. 2013 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Zápis z členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
- Oznámení MěÚ Polička o zahájení opakovaného řízení o návrhu ÚP Oldřiš.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 5. 2013
RO zamítá:

- Umístění značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez 
postranního vozíku“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“ na místní komunikaci 
u č. p. 57. Rada obce považuje umístění takové značky za nesystémové a neodpovídající 
místním poměrům. Obec má dopravní značení řešené úpravou z roku 2010, kdy v rámci 
pasportizace místních komunikací bylo dopravní značení projednáno s odborníky a 
dotčenými subjekty a k dopravnímu značení nebyly připomínky. V uvedeném místě je 
obytná zóna s omezenou rychlostí na maximálně 20 km/h. Obec dosud nezaznamenala 
žádnou stížnost na otřesy či jiné poškození domu č. p. 57 provozem na místní komunikaci. 
Žádost je pouze obecná a nedostatečně konkrétní. Na uvedeném místě podle našich 
znalostí nedošlo nikdy k dopravní nehodě.

RO bere na vědomí:
- Žádost p. Šimka o směnu pozemků p. č. 265/2 a 3006/14 v k. ú. Lubná u Poličky, kterou

nelze postoupit zastupitelstvu obce, protože je směna pozemků nabízena s podmínkou 
(podmínka spočívá v umístění značky, o čemž rozhoduje jiný orgán než obec a to není 
přípustné). 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 28. 5. 2013
RO schvaluje:

- Výpověď smlouvy na dodávku el. energie firmě Energo LaR s. r. o. k 30. 9. 2013. 
- Přednostní využívání pečovatelské služby v DPS prostřednictvím AZASSu Polička.
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- Přednostní umísťování v DPS těch uchazečů o byt, kteří uzavřou s firmou AZASS, Polička 
smlouvu o zajištění pečovatelské služby.

- Zaslání žádosti o pokácení suchých stromů majitelce pozemku p. č. 206/4 pí D. Dvořákové 
z důvodu ohrožení bezpečnosti osob a cyklistů na přilehlé místní komunikaci.

- Zaslání žádosti o pokácení rozlomeného stromu majitelce pozemku na p. č. 1550 pí L. 
Jiráňové Černé z důvodu ohrožení bezpečnosti osob na přilehlé místní komunikaci.

- Projektovou dokumentaci na přístavbu skladu pro manžele Pavlišovy.
- Výstavbu ohrady pro chov zvěře pro p. J. Tabery za podmínky, že v případě opravy nebo 

údržby bude umožněn přístup ke sloupům veřejného osvětlení a přívodnímu kabelu. 
- Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob se společností Eko-kom, a. s. na dobu neurčitou.
- Zabezpečení výběrového řízení na opravu stávajícího letního areálu.
- Úpravu zeleně na mostě před OÚ - odstranění stávající zeleně, doplnění zábradlí, 

zhotovení záhonu a zajištění nové výsadby firmou Pavel Haupt.
- Smlouvu s Českou pojišťovnou, a. s. na pojištění majetku obce.
- Zajištění podkladů k podání žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ Lubná.
- Plnění rozpočtu k 30. 4. 2013 v příjmových a výdajových položkách.

RO bere na vědomí:
- Ukončení nájemní smlouvy s pí V. Bartošovou na byt v DPS z důvodu úmrtí.
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o zamítnutí žádosti pí L. Šimkové ve věci změny stanovení 

úpravy provozu na místní komunikaci před domem č. p. 57. 
- Oznámení Krajského úřadu Pak o zahájení kontroly dne 3. 6. 2013 na OÚ – ověřování a

evidence obyvatel. 
- Protokol o zkoušce vody v kuchyni MŠ Lubná 301 z 8. 4. 2013.
- Pozvánku na valnou hromadu akcionářů společnosti Liko Svitavy a společnosti ČSAD Ústí 

nad Orlicí.
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl ve věci záměrného rozšiřování nepůvodních druhů a kříženců 

rostlin do krajiny pro firmu BIOMASS CENTRUM s. r. o.
- Zahájení řízení o územním plánu obce Široký Důl, které vydal MěÚ Polička. 

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 11. 6. 2013
ZO schvaluje:

- Rozpočtovou změnu rady obce č. 1/2013/RO.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2013.
- Finanční pomoc 20 000 Kč z rozpočtu obce a konání veřejné sbírky na pomoc obcím 

postiženým letošní povodní.
- Navýšení rozpočtu na rekonstrukci letního areálu. 
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 1/2013/ZO.
- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 87/2  o výměře 39 m2 manželům Herovým za cenu 

35Kč/m2. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
- Nesouhlasné vyjádření obce Lubná ke stanovení průzkumného území Hradecko, 

Pardubicko pro společnost SouhthOil, s. r. o., Praha.
- Stanovy Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

ZO bere na vědomí:
- Závěrečné účty mikroregionů, svazků a sdružení za rok 2012: Mikroregionu Litomyšlsko, 

Mikroregionu Litomyšlsko Desinka, Svazku obcí AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinů 
Polička, Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“, provozu kanalizace obce 
Lubná (VHOS a. s. Moravská Třebová) a Liko Svitavy.    

- Žádosti p. M. Němce a pí A. Kovářové o koupi obecního pozemku p. č. 208/1 o výměře 
698 m2 s tím, že nejprve je nutné rozdělit geometrickým plánem parcelu na dvě části, 
zveřejnit a poté projednat na veřejném jednání ZO. Náklady na zhotovení geometrického 
plánu, vklad do katastru nemovitostí a sepsání kupní smlouvy hradí kupující.

- Žádost manželů Šimkových o koupi pozemku p. č. 893/2 o výměře 42 m2 a 893/3 o výměře 
41 m2 s tím, že bude projednána na dalším jednání ZO. 
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ZO pověřuje:
- Radu obce k jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a zjištění dalších informací ke

změně technického parametru dotace - počtu bytových jednotek, která byla realizována 
v roce 2000 – 2001, případně vrácení poměrné části finančních prostředků. Zajištěné 
doklady budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 18. 6. 2013
RO schvaluje:

- Zaslání výtěžku z veřejné sbírky a příspěvku z rozpočtu obce městu Svoboda nad Úpou.
- Zabezpečení výběrového řízení na opravu místních komunikací - k Zamykalovým, k ČOV a 

u Horního rybníka. 
- Smlouvu s firmou ČEZ Prodej, s. r. o. o dodávce elektřiny pro odběrná místa ve vlastnictví 

Obce Lubná s platností od 1. 10. 2013.
- Smlouvu na pronájem obecního bytu č. p. 346 pro p. R. Nunváře od 1. 7. 2013.

RO bere na vědomí:
- Čestná prohlášení členů rady obce o majetku nabytém v průběhu funkce za rok 2012. 
- Vydání Osvědčení Krajského úřadu Pak o konání veřejné sbírky v obci. 
- Žádost p. J. Kuchaře, Brno o pronájem bytu v DPS a zařazuje ji do seznamu žádostí o byt.
- Žádost p. S. Vobejdy o odstranění dvou vzrostlých stromů nad RD Lubná 108.
- Možnost převzetí Lesních hospodářských osnov, které jsou určeny pro vlastníky lesů 

s výměrou menší než 50 ha, platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022. 
- Stanovisko MěÚ Litomyšl k zásahu do významného krajinného prvku, který se týká obnovy 

a výstavby lesních cest dle dokumentace pro Lesy ČR, Hradec Králové. 
- Sdělení Krajské hygienické stanice Pak o zařazení prací do kategorií pro Obec Lubná a 

vyjádření k pravidlům pro práci s chemickými látkami a přípravky při strojní údržbě zeleně.
- Informaci Ministerstva vnitra o změnách ve vymezení volebních okrsků v souvislosti s jejich 

zadáváním do RÚIAN a o způsobu předávání údajů mezi obecními úřady a Policií ČR.
- Nabídku firmy Metropolis s. r. o. Praha o umístění vítacích cedulí s bezpečnostní 

tematikou.

ČIPOVÉ KARTY IREDO

Pardubický kraj ve spolupráci s organizátorem regionální dopravy OREDO s. r. o. spustí 
od 1. září 2013 nový systém odbavování cestujících v regionální autobusové a drážní dopravě, 
a to formou nových čipových karet IREDO. Kartu bude možné využít pro cestování jak 
v Pardubickém, tak v Královehradeckém kraji. Použití karty bude nezbytné pro dojíždějící děti a 
studenty škol, kteří budou uplatňovat slevu na jízdném prostřednictvím časových jízdenek. 
Pořízení čipové karty bude stát jednorázově 150,- Kč. Tento poplatek bude splatný při podání 
vyplněné žádosti o vydání čipové karty IREDO na kontaktních místech. Vyplněné a potvrzené 
žádosti mohou žadatelé podávat od 1. srpna 2013. Karta bude vyhotovena do 14 dnů 
od podání žádosti a bude připravena k vyzvednutí na kontaktních místech, kde byla žádost 
podána. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Pardubického 
kraje.

Nejbližší kontaktní místa:
Litomyšl – Mařákova 1087 (autobusové nádraží) – tel. 461 613 352 
Polička – Palackého náměstí 160 (CK Ko-Tour) – tel. 461 724 326

Otázky a odpovědi k čipovým kartám IREDO
1. Proč bych si měl pořídit čipovou kartu IREDO? 

Ušetříte na jízdném. Do čipové karty lze nahrát časovou jízdenku (týdenní, měsíční a 
devadesátidenní), která zachovává slevu jízdného a zkracuje dobu odbavení. Výhledově budou 
přestupní jízdenky pouze na čipových kartách. Čipové karty navíc značně zkrátí dobu 
odbavení.
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Co když už mám čipovou kartu Veolia Transport Východní Čechy – musím i pak požádat 
o novou kartu IREDO?
Pokud hodláte výhody karty využívat i dále, pak ano. Platnost karet Veolia Transport Východní 
Čechy je pouze do 31. prosince 2013.

2. Potřebuju kartu, i když cestou nepřestupuji?
Pořízení karty je v tomto případě na vašem zvážení. Jestli i nadále chcete každou jízdu platit v 
hotovosti, kartu nepotřebujete. Když ale chcete ušetřit na jízdném a platit bezhotovostně, 
vyplatí se o kartu zažádat. 

3. Jaký školní rok mám do žádosti o vydání čipové karty uvést?
V sekci potvrzení školy je nutné uvést školní rok 2013/2014.

4. Budu s kartou nadále potřebovat žákovský průkaz?
Ano, čipová karta tento průkaz nenahrazuje.

5. Kdy a kde budu moci požádat o vydání čipové karty?
O vydání čipové karty budete moci požádat od 1. srpna 2013, a to na kontaktních místech.

6. Lze požádat o vystavení čipové karty, i pokud nebudu mít potvrzení školy na 
žádosti nebo žákovský průkaz?

Ano, je však nutné po obdržení potvrzení školy či žákovského průkazu znovu navštívit 
kontaktní místo, kde karta bude převedena do režimu „žák“. Jinak karta zůstane v režimu 
„dospělý“ a nebudete tak moci využít výhody žákovského jízdného. 

7. Stačí mi k vydání karty pouze potvrzení o studiu na žákovském průkazu?
Ano, pokud půjdete zažádat o vydání karty a nebudete mít od školy potvrzenou žádost, bude 
vám stačit žákovský průkaz.

8. Budu potřebovat potvrzený žákovský průkaz, když budu cestovat s čipovou kartu 
IREDO pro žákovské jízdné?

Ano, je nutné mít čipovou kartu IREDO a současně žákovský průkaz.

Více informací naleznete na http://www.pardubickykraj.cz/cipova-karta-iredo

Vážení občané,
letní teplé počasí se nám vrátilo a většina z nás odjíždí na zaslouženou dovolenou. Přesto 

v naší obci pokračujeme v realizaci naplánovaných akcí, a tak mi dovolte, abych Vás o 
některých z nich informoval.

Oprava obecního bytu nad Skalkou
Byt v objektu Skalka opravujeme už od loňského roku, kdy jsme vyměnili dřevěná netěsná 

okna za nová, která jsme osadili 
žaluziemi. V letošním roce jsme provedli 
generální opravu celého bytu. Jednalo se 
o úpravu vnitřních příček a zdí, zhotovení 
nového rozvodu vody, kanalizačního 
potrubí, dále jsme upravili větrací potrubí, 
včetně vstupních otvorů, nalepili nové 
obklady a dlažbu v koupelně a na toaletě, 
kde jsme instalovali i nové zřizovací 
předměty. Ve všech místnostech jsme 
vystěrkovali podlahu a položili nové 
linoleum. Kuchyň jsme vybavili novou 
linkou, obkladem, odsavačem par, 
myčkou a elektrickým sporákem. Opravili 
jsme vnitřní elektrické rozvody, osvětlení 

Nátěr dveří a zárubní v bytě
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a kamna. Dále jsme vymalovali byt, natřeli vnitřní dveře, včetně zárubní. Celkové náklady 
od počátku opravy dosáhly částky cca 335 000 Kč.

Od 1. července 2013 jsme předali byt novým nájemcům - manželům Nunvářovým. Touto 
cestou děkuji všem řemeslníkům, občanům a zaměstnancům obecního úřadu, kteří se na 
opravě bytu podíleli.

   

Montáž komínu a pohled na hygienické zázemí

Instalace kuchyňské linky

Posezení se seniory na Skalce
Členové sociální komise obce uspořádali pro naše seniory v pátek 21. června 2013

na Skalce posezení s harmonikou, kam přijali pozvání i senioři z DPS Polička. Odpolední 
setkání zpestřilo vystoupení kapely pana Šejbla a spol. ze Sloupnice a vystoupení žen 
z Poličky, které pod vedením pana Václava Smutného a Květy Jílkové zatančily ukázku řeckých 
tanců. Paní Milada Vitoušková, Maruška Boštíková a Rudolf Zapletal vytvořili příjemné 
prostředí, proto se domů nikomu nechtělo. Touto cestou děkuji všem členům komise za 
uspořádání této akce a všem vystupujícím i účastníkům za vytvoření přátelské atmosféry.
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Kapela pana Šejbla a spol.      Senioři na Skalce

Vystoupení žen z Poličky pod vedením V. Smutného a K. Jílkové

  

Občané z DPS a okolí      Setkání bývalých pracovníků Hedvy - Polička

Úprava prostranství před obecním úřadem
Na základě upozornění Vás občanů jsme realizovali novou parkovou úpravu na mostě před 

obecním úřadem. Jednalo se o odstranění plevelů a přesazení keřů od zábradlí ke starému 
obecnímu úřadu, odstranění zábradlí u parkoviště, včetně doplnění zábradlí po obou stranách 
chodníku a výsadbu trvalek a živého plotu do nově zhotovených záhonů po obou stranách 
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přemostění. Současně jsme opravili palisády a ukotvení dopravních značek na parkovišti. 
Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na úpravě tohoto prostranství.

Prostranství před obecním úřadem – původní stav

Oprava zábradlí a parkoviště

Zhotovení záhonu a výsadba živého plotu
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Pohled na upravené prostranství

Povodňové ohrožení v měsíci červnu

Propustek u V. Krupičky a Horního rybníka

Hladina potoka u J. Kopeckého a M. Flídrové 

Od druhého víkendu měsíce června bylo Ústřední povodňovou komisí a Ústředním 
krizovým štábem ČR vyhlášeno upozornění na vysoké riziko srážkové činnosti na celém území 
České republiky. Současně bylo vydáno varování před možným povodňovým ohrožením, tzv. 
bleskovou povodní. Všem obcím a městům bylo nařízeno zřídit nepřetržité hlídkové služby za 
účelem monitoringu srážek a hladin všech vodních toků, včetně prověření funkčnosti místních 
informačních systémů. Od 24. do 27. června byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity – tedy 
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bdělost i pro Pardubický kraj. Očekával se vydatný déšť. Úhrny srážek mohly místy dosáhnout 
až 100 mm za 48 hodin. V naší obci dešťové srážky nevystoupily na předem ohlášené 
maximum, ale Lubenský potok se místy vylil ze svého koryta. Na níže uvedených fotografiích 
můžete zhlédnout krizová místa našeho potoka.

  
Zaplavený pozemek F. Průžka a P. Jiráně

Veřejná finanční sbírka
Na červnovém zasedání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o finanční pomoci ve výši 

20 000 Kč z rozpočtu obce pro oblasti postižené povodněmi. Současně bylo rozhodnuto o 
vyhlášení veřejné finanční sbírky, která byla realizována od 17. do 27. června 2013 
prostřednictvím pokladničky umístěné na obecním úřadu. Během deseti dnů byla 
shromážděna částka 40 971 Kč. Výše uvedené finanční prostředky byly odeslány na základě 
darovací smlouvy městu Svoboda nad Úpou. Z naší obce byly ještě odeslány přímo na účet 
města tyto finanční prostředky: SDH Lubná – 7 000 Kč, TJ Lubná – 5 000 Kč, ČZS Lubná 
– 1 000 Kč.

Občané při veřejné sbírce

Touto cestou děkuji jménem všech zastupitelů obce Vám občanům, složkám i firmám 
za poskytnuté finanční prostředky pro odstranění povodňových škod ve městě Svoboda 
nad Úpou.

Milí čtenáři,
vzhledem k plánované rekonstrukci letního areálu se pouťová zábava uskuteční na

Skalce, pouťové atrakce budou umístěny ve spodní části letního areálu.
Před námi je ještě druhá polovina prázdnin a dovolených. Proto Vám přeji krásné, 

slunečné a teplé dny, prožité při odpočinku a relaxaci.
Josef Chadima, starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jak čokoláda slavila narozeniny
Stalo se - nestalo? Jednou bylo v cukrárně zavřeno, rolety zůstaly zataženy a všude byl 

klid.
,,Co se to jenom děje? " divily se děti, které se těšily na nějaký mls. ,,Vy to nevíte?" ptal se 

cukrář, který měl na sobě sváteční sako s knoflíky z lentilek a bílou košili. ,,Dnes má čokoláda 
narozeniny, a tak s ní všechny zákusky slaví. Celou cukrárnu si zamluvila jenom pro sebe a své 
hosty. Nechce, aby se někdo díval oknem dovnitř. Pozvala čokolády, bonboniéry a sladké 
perníky z okolních cukráren ve městě. Já je budu obsluhovat."

Děti se smutně posadily na lavičku před cukrárnou a dívaly se, jak přijíždějí hosté.
Čokolády přijely taxíkem. Platily tak, že vždycky ulomily kousek čokolády ze sebe a strčily ho 
řidiči do pusy. Bonboniéry přišly pěšky, protože v krabici bydlelo tolik bonbonů, že krabici 
unesly. Perníky přijely autobusem, a když vystoupily, tak se spolu nebavily, protože se cestou 
pohádaly. Každý chtěl totiž sedět u okna. Po jedné noze doskákala i lízátka, usmívala se a 
nabízela se k líznutí, ale nikdo z hostů o to nestál. I když se všichni těšili, oslava se moc 
nevydařila. Zákuskům nechutnaly zákusky, perníky se spolu stále nebavily - jahodové nemluvily 
s perníky z Pardubic. Bonboniéry si sedly k sobě a bavily se jenom spolu, protože nerozuměly, 
co si říkají perníky a čokolády. Jenom lízátka poskakovala a nabízela se k líznutí, ale nikdo o to 
nestál, všichni měli sladkostí dost a dost.

A tak si představte, že nakonec čokoláda, která slavila narozeniny, vyšla ven před cukrárnu 
a zavolala: ,,Děti, děti, pojďte mezi nás, nám už sladkosti nechutnají. Jenom vy dokážete 
ocenit, jak jsme dobroučké a slaďoučké. Honem pojďte, dneska všechno platím já, protože 
mám narozeniny.“ A od té doby slaví čokoláda narozeniny vždy společně s dětmi.

Jan Kopecký, 8. třída

Vítězství Barbory Košňarové
Vybraní žáci se zúčastnili v pátek 17. 5. 2013 okresního kola soutěže Mladý zahrádkář 

ve Svitavách. Barbora Košňarová zvítězila v kategorii 4. – 6. tříd a postupuje do celostátního 
kola, které se koná v Klatovech. Držme palce a hodně úspěchů!

Žáci 4. třídy

Ze slohové práce Barbory Košňarové:
….. Soutěž se konala ve Svitavách na 

gymnáziu. V jedné třídě probíhaly testy, ve 
vedlejší jsme šli na poznávání. Bylo to docela 
těžké. Paní Šplíchalová koukla na výsledky a 
řekla mi, že jsem první. Divila jsem se a 
nemohla jsem tomu uvěřit. Tak jsem se šla 
přesvědčit a ona to byla pravda. Fakt jsem 
byla první v testech i ze všeho. Byla jsem 
nadšená. Pan Vykydálek mi řekl, že pojedu na 
celostátní kolo do Klatov. A jeli jsme domů. 
Doma na mě byli pyšní.

Lubenika – 5. zahraniční zájezd
Pátý zahraniční zájezd sboru Lubenika proběhl ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2013. Společně se 

sborem Zvukoboráček Choceň jsme navštívili školu v polské Wroclawi, kde jsme vystoupili již v 
roce 2009. Wroclawští nás navštívili před dvěma lety, a tak úspěšně pokračuje spolupráce 
obou našich škol. 
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Oba sbory, Lubenika a Zvukoboráček, nacvičovaly stejný repertoár, proto bylo nutné se 
nejprve sezpívat. To jsme také 
učinili na parkovišti u Náchoda. 
Po vystoupení ve wroclawské 
škole následoval aquapark. Potom 
jsme si prohlédli Panoramu 
raclawickou a večer nás 
po dobrodružné cestě trolejbusem 
čekalo městské výstaviště s 
fontánami. U fontán jsme zvyklí 
na barevné efekty, hudbu a proudy 
vod, wroclawská fontána je však 
neobvyklá ohněm, který 
probleskuje mezi gejzíry, a projekcí 
obrazů na promítací stěnu z vodní 
tříště.

Přespali jsme v tělocvičně a 
druhý den jsme navštívili 
Humanitarium. Jedná se 
o vědecké zařízení, ve kterém jsou 
žáci seznamováni s tím, jak fungují 

jednoduché stroje, lidské tělo atd., a to formou zábavných pokusů. Žáci si mnoho pokusů 
vyzkoušeli. Potom nás ještě čekal výlet lodí po Odře a cesta domů.

Polská strana nám vyšla mimořádně vstříc, vzorově se o nás starala paní učitelka Gosia. 
Polská škola nám finančně velmi výrazně přispěla na vstupy do Panoramy a  Humanitaria. 
Za to jim patří velké poděkování. Další poděkování patří také paní Krystyně Faltysové z Poříčí, 
která nám zájezd domluvila, a všem členům obou sborů, kteří předvedli soustředěný výkon. 
Mohu proto tento zájezd hodnotit jako úspěšný. 

                                                                                Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Když školní rok 2012 – 2013 měl jen měsíc do svého konce, dětem první třídy už vrcholilo 

celoroční úsilí naučit se číst, psát a počítat. Práce to byla vskutku důkladná a důležitá. Vždyť při 
příchodu do školy v září minulého 
roku prvňáčci ještě nebyli 
gramotní a nyní znají abecedu 
tiskací i psanou, přečtou si a 
napíší libovolný text, počítají 
příklady do 20 a orientují se 
v režimu školy.

Při získání vědomostí první 
třídy nebyl pro děti problém 
účastnit se 29. 5. 2013 již tradiční 
akce Městské knihovny v Litomyšli 
– pasování na čtenáře. Při 
příchodu do knihovny je mile 
uvítala knihovnice, paní 
Vomáčková. Následovalo veselé a 
vtipné putování po prostorách 
knihovny s živými pohádkovými 
bytostmi. Víla a malá čarodějnice 

prozkoušely děti z písmen abecedy, hastrman připravil hádanku, bílá paní chtěla třídit číslice a 
písmena, skřítci je provázeli legračním pohybem říkankami a zpěvem. Vyrobené strašidýlko 
Emílek se přestěhovalo do naší první třídy v Sebranicích.

Lubenika a Zvukoboráček
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Vyvrcholením celé zábavy v knihovně bylo vlastní slavnostní pasování na čtenáře. Děti 
jednotlivě přistupovaly po zaznění fanfáry harmoniky k paní knihovnici Kroulíkové, poklekly na 
jedno koleno a vyslechly si „pasovací řeč“ s položením velkého klíče na jejich levé rameno. 
Obdržely pamětní list, dětskou ilustrovanou knížku s hezkými básničkami a kartičku pro 
půjčování knih v litomyšlské knihovně. Okamžik to byl dojemný a úžasný! Na závěr se pustily 
do tanečního reje s pohádkovými bytostmi. Naši prvňáčci si tento slavnostní den budou jistě 
dlouho pamatovat.

Mgr. Marie Dřínovská

Den dětí
Letošní Den dětí byl pro naše žáky ve znamení her. Zahráli si různé hry ve třídě, ale 

největším zážitkem byla jistě stavebnice GEOMAG, se kterou si v tělocvičně prohlubovali svoji 
fantazii a prostorovou představivost. Podívejme se společně na některé výrobky dětí.

                                                     Mgr. Hana Klusoňová

           

Stavebnice GEOMAG - kluci ze 4. třídy a 5. třídy

Dopravní hřiště 
Důležitou součástí přípravy dětí na život je dopravní výchova, proto naše škola jezdí 

pravidelně každý rok na dopravní hřiště do Poličky. Bylo tomu tak i 11. 6., kdy výuku na 
dopravním hřišti absolvovali žáci 2. třídy. Učili se dopravní značky i dopravní situace prakticky 
jízdou na kolách a kárách, což všechny bavilo. Na dopravním hřišti se dá chybovat, na silnicích 
však se za chybu platí někdy i životem. Přejeme si proto, aby nácvik silničního provozu přispěl 
k bezpečné jízdě bez nehod.                                                                       Mgr. Hana Klusoňová

2. třída na dopravním hřišti v Poličce                          Dominik Flídr a Jakub Renza
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Slavnostní ukončení školního roku 2012/2013
Slavnostní ukončení školního roku se konalo v pátek 28. června tradičně na Skalce 

v Lubné, kde se společně sešli nejen žáci a zaměstnanci školy, ale i hosté – starostové obou 
obcí, P. Vojtěch a zástupci rady rodičů.

Ředitelka školy zhodnotila vzdělávací výsledky žáků v uplynulém školním roce (ze 180 
žáků si 101 z nich domů odneslo vysvědčení s vyznamenáním) a připomněla největší úspěchy 
žáků v různých oblastech. Nejlepší z nich obdrželi za reprezentaci školy malou odměnu.

Hosté popřáli žákům a zaměstnancům školy příjemně strávené prázdniny a na závěr 
zazpívali žáci I. stupně. Poté se všichni rozešli domů odpočívat od každodenních starostí a 
povinností.

Úvodní slovo paní ředitelky a pozvaní hosté 

Poděkování učitelům a zaměstnancům školy

Loučení žáků 9. třídy a vystoupení žáků I. stupně
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Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
Vzdělávací výsledky za II. pololetí

Ročník
Počet 
žáků

Prospělo  
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

I. 20 20 - -
II. 23 19 3 1
III. 20 16 4 -
IV. 22 13 8 1
V. 19 10 8 1
VI. 21 6 12 3
VII. 16 4 11 1
VIII. 23 10 13 -
IX. 16 3 13 -

Celkem 180 101 72 7

Přehled výchovných opatření
Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Napomenutí třídního 
učitele

- 4 2 5 1 11 12 7 7

Důtka třídního učitele - - 1 1 - 14 14 1 -
Důtka ředitelky školy - - - - - 6 3 - -

Pochvala ředitelky školy - - 3 5 4 - 1 3 5
Pozn.: 
Napomenutí a důtky byly uděleny především za časté zapomínání domácích úkolů a pomůcek 
na vyučování, nekázeň, nevhodné chování a za šikanu spolužačky.
Pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy ve sportovních a přírodovědných soutěžích a 
za vynikající prospěch během školní docházky.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem rodičům a sponzorům, kteří jakýmkoli způsobem přispěli 

k uspořádání školního plesu. Zvláště děkuji radě rodičů za skvělou organizaci tohoto večera.
Výtěžek z plesu letos činil 16 771 Kč. Využití těchto finančních prostředků bude projednáno 

na schůzce rady rodičů v příštím školním roce.
Vedení školy

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
     Obědy se platí zálohově na celý měsíc dopředu. Platba na září 2013 by měla proběhnout 
od 20. do 25. 8. 2013.  Při slavnostním zahájení školy 2. 9. budou třídní učitelé zjišťovat zájem 
o stravování dětí od 3. 9.

Číslo účtu školy je 181 888 597/0300. Variabilní symboly zůstávají dětem stejné i při 
přechodu z mateřské do základní školy.

Ceny obědů nezměněny:
Kategorie Cena za 1 oběd Měsíční záloha
3 – 6 let 16,- Kč 320,- Kč
7 – 10 let 18,- Kč 360,- Kč
11 – 15 let 20,- Kč 400,- Kč
15 a více let 21,- Kč 420,- Kč
Cizí strávníci 57,- Kč -

Mateřská škola Lubná:
Děti 3 – 6 let, přesnídávka + oběd + svačina: 29 Kč/den. Měsíční záloha 580 Kč.
Děti nad 6 let, přesnídávka + oběd + svačina: 31 Kč/den. Záloha 620 Kč.

Alena Boštíková
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Umístění našich žáků - školní rok 2012 / 2013

Jméno Škola Obor

9. třída

Dominik Bartoš
SSOŠ TRADING CENTRE s. r. o., 
Litomyšl 

Ekonomika a podnikání

Jan Filipi
VOŠP a Střední pedagogická škola, 
Litomyšl

Pedagogické lyceum

Josef Hrůzek SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Opravář lesnických strojů

Šárka Jílková OA a VOŠ ekonomická, Svitavy Obchodní akademie

Veronika Jílková SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička Kadeřník

Jana Kopecká OA a VOŠ ekonomická, Svitavy Obchodní akademie

Dominik Kopecký SŠ podnikání, Vysoké Mýto Ekonomie a podnikání

Simona Kyselá SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička Kadeřník

Jan Němec VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Stavebnictví

Jaroslav Pavliš VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Stavebnictví

Daniela Stříteská SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Zahradnictví

Martin Štefl SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Mechanizace a služby

Marie Rensová Obchodní akademie, Chrudim Obchodní akademie

Kateřina Renzová SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička Kosmetička

Jiří Večeře Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium

Vojtěch Zindulka ISŠ technická, Vysoké Mýto Mechanik opravář 
motorových vozidel

5. třída

Tomáš Indruch Gymnázium, Polička Gymnázium

  Mgr. A. Kvasničková (výchovný poradce)

Žáci IX. ročníku s třídní učitelkou na závěrečné fotografii:
Stojící zleva: Vojtěch Zindulka, Jan Filipi, Dominik Kopecký, Josef Hrůzek, Jiří Večeře, Martin Štefl, 

Jaroslav Pavliš, Jan Němec, Dominik Bartoš
Sedící zleva: Marie Rensová, Jana Kopecká, Kateřina Renzová, třídní učitelka Mgr. Leona Plešingerová, 

Šárka Jílková, Veronika Jílková, Simona Kyselá
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Pozvánka
      Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 
se koná v pondělí 2. září 2013 v kulturním domě 
v Sebranicích od 9.15 hodin.
                                                                         Ředitelství školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzpomínka na konec školního roku v MŠ
Na konci školního roku naši mateřskou školu poctily návštěvou pí J. Kučerová 

a H. Hasilová z Poličské stavební s.r.o. Opět nepřišly s prázdnou a dětem nadělily výukové hry 
na PC a mladší děti se radovaly z traktoru s přívěsem, děvčata ze žehlicího prkna, všichni pak 
z drobných dárků. A protože venku vládlo deštivé počasí, děti hned vše nové vyzkoušely. 
Dovolte mi proto ještě jednou touto cestou poděkovat zástupcům firmy Poličská stavební s.r.o. 
za štědrost a radost, která se jiskřila v dětských očích.

J. Kučerová a H. Hasilová v mateřské škole

Školní rok utekl jako voda a na konci přichází loučení nejen se školním rokem, ale 
především s našimi předškoláky, kteří po prázdninách usednou do školních lavic. Stejně tomu 
bylo i letos. Po řadu let loučení probíhalo na školní zahradě a bylo vždy zakončeno opékáním 
uzeniny. Počasí si však letos postavilo hlavu a pršelo a pršelo. Nás to však nezaskočilo, a tak 
jsme se loučili v prostorách mateřské školy. S krátkým programem se představily starší děti, 
následovalo šerpování předškoláků, soutěže a nakonec nechyběla ani uzenina. Ohýnek 
nahradil elektrický gril a šikovné ruce našich maminek. Letos nám přišel pomoci i Roman 
Fajmon, u kterého si děti vyzvedávaly sladkou odměnu za soutěže, za což mu patří dík. Roman 
s bratrem Kamilem také kdysi chodili do mateřské školy a každý rok se na nás přijdou podívat, 
popovídat…Jejich návštěvy jsou vždy milé, plné vzpomínek a nás těší, že nezapomněli. 
Věříme, že děti i jejich rodiče byli spokojeni. Slavnostní zakončení školního roku se pak 
tradičně konalo na Skalce za přítomnosti všech dětí z mateřské školy, žáků základní školy, 
zaměstnanců a hostů. A pak už začaly vytoužené prázdniny…

Mgr. Irena Rensová
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Loučení se školním rokem v mateřské škole
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                  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
     moc na vás vzpomínám a věřím, že prožíváte hezké dny. A je to tak dobře. Je potřeba se 
osvěžit a nabrat nových sil a kdy jindy, než v tyto krásné dny plné různých setkání. Líbí se mi, 
jak se taková společná setkání nazývají slůvkem beseda. Chvíle, kdy se setkají přátelé a je jim 
spolu dobře. A někdy stačí tak málo, aby se něco hezkého prožilo.
     Paní učitelka se ve škole zeptala nejmladších dětí: „Co člověk potřebuje, když chce být 
šťastný?“

Odpovědi byly různé: krásný byt, dobré jídlo, peníze, nemít žádnou bolest... Učitelka dětem 
ještě napovídala: „Je tu ještě práce, uznání od ostatních, zdraví, Boží požehnání...“ Všechno to 
popořádku napsali na tabuli. „Nezapomněli jsme ještě na něco?“ zeptala se učitelka. Chvíli bylo 
ticho, pak jedna holčička zvedla ruku a řekla: „Ano, potřebujeme blízkého člověka.“

A tak moc přeji, abyste měli kolem sebe vždycky dostatek těch, kteří vám budou nablízku a 
se kterými budete moci sdílet věci krásné, ale i náročné či bolestné.
     Vám všem vyprošuji k tomu Boží požehnání.

P. Vojtěch, salesián   

Pozvání
V době od 19. do 24. srpna se uskuteční pěší pouť na Velehrad. Bližší informace jsou 

na vývěsce v kostele v Sebranicích. Přihlásit se můžete do neděle 4. srpna.

V neděli 15. září v 15 hodin bude již jubilejní 15. pouť u kříže na Kališti. Srdečně zveme. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci srpnu a září oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

   

        

V dubnu jsme se naposledy rozloučili s panem Pavlem Uhrem, v červnu se Stanislavem 
Madejewským.

V červenci se narodil Dobroslav Bolomský. Rodičům blahopřejeme a novému občánkovi 
přejeme do života jen to nejlepší.

88 let Anna Bednářová 75 let Zdeňka Pechancová
Zdeněk Paťava

86 let Oldřich Jiráň Milada Sopoušková

84 let Božena Bubnová 65 let Jaroslav Zavoral
Anna Bubnová Václav Bednář
Marie Štiková

60 let Naděžda Simonová
82 let Věra Rotzerová

50 let Marie Boštíková
81 let Jan Pavliš Miroslav Zavoral

Ivo Štorek
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V květnu, červnu a červenci oslavili narozeniny tito občané

Anna Flídrová – 75 let                  Anna Neumeisterová – 70 let

Zdeňka Jůzová – 75 let                   Marie Kučerová – 70 let

Karel Pajchl – 80 let                                                       Josef Chvojka – 80 let
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Božena Jánová – 75 let

Všem oslavencům přejeme k narozeninám hodně zdraví, dobré pohody a mnoho 
úsměvů do dalších let.

Zastupitelstvo obce

         FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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MĚSÍČNÍ VYHLÍDKA

Vzácná návštěva z minulosti. Jsou to už dva roky, co se 
císař František Josef I. po více než 100 letech vrátil na 
Litomyšlsko, a to hned dvakrát. Tato historická událost, 
zachycená v kronice Obce Lubná, byla podmětem Spolku 
archaických nadšenců, aby jeho členové vystavěli císaři na 
Podlubníčku v Horním Újezdu Měsíční vyhlídku. Vyhlídka je 
vysoká 2 metry, je porostlá měsíčkem lékařským a na jejím 
vršku je umístěno císařské křeslo, z kterého je vidět do 
blízkých Sebranic a na další místa významná z pohledu 
historie našeho kraje. V dohledu je pomník železniční trati 
Litomyšl – Polička, která byla plánována, ale dosud nebyla 
postavena. Nedaleko vyhlídky stojí nalezený kilometrovník 
této tratě s číslem 10,9.

Jako další akci na počest návštěvy císaře vytvořili členové 
spolku společně s třiceti dalšími občany u pomníku 
neexistující železniční tratě u kapličky mezi Lubnou a 
Sebranicemi v den svátku svatého Václava 28. 9. 2011 živý 
obraz. Vyhlíželi a vítali společně příjezd Františka Josefa 
s chotí na manévry. Původně měl císař přijet vlakem, ale 
lokomotivě došla u Horního Újezda pára, takže musel císař 
pán dojet autem. A ne ledajakým, ke kapličce ho dovezl vůz

Lidé čekající na příjezd panovníka      Příjezd císaře s chotí

Měsíční vyhlídka 
– císař přihlížející manévrům



22

značky Ford z roku 1915. Na panovníka čekali myslivci, vojáci, dívky v krojích, matka s dítětem 
v kočárku, hasičky, cyklista s vysokým kolem, party malých kluků a další. Vytvořili hned tři 
obrazy. Nejprve vyhlíželi, zda císař přijede vlakem, poté vzácnou návštěvu vítali a nakonec se 
s ní loučili.

Lubenským potokem už proteklo mnoho vody, co projížděl císař Lubnou. Naše obec a pole 
se od těch dob hodně změnily. Cesty a meze jsou rozorány, a tak se nemůžeme divit, při jeho 
věku, že nenašel místa, kde přihlížel manévrům. Dnes známe kudy projížděl, a tak třeba do 
třetice všeho dobrého, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, přijede ještě jednou, aby 
navštívil opravdová místa a vesnice, kterými tenkrát projížděl.

Lenka Kmošková, Sebranice a Miroslav Kopecký

            SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBNÁ

Je tu konec topné sezóny a pro nás, hasiče, to znamená start Okresní ligy Svitavska. První 
soutěž se konala v Širokém Dole, která pro naše muže znamenala bezbodové umístění, ženy 
se neúčastnily. Následovala soutěž v Telecím, kde naše ženy, posílené o dvě nové členky, 
obsadily 3. místo a muži 9. místo. Jako třetí v pořadí seriálu se konala soutěž na domácím poli,
u nás v Lubné.  Počasí nám přálo, a tak se v 10 hodin začala sjíždět soutěžní družstva 
z okolních vesnic. Přijelo k nám soutěžit 18 týmů mužů, 8 týmů žen a 2 týmy veteránů. Jako 
každý rok se také soutěžilo v PS 12. 

V 11.00 odstartovalo první družstvo mužů - domácí Lubná A a s časem 26,50 se umístili na 
celkovém 15. místě. Svůj požární útok nám předvedli také naši dorostenci Lubná B. Dokončili
s časem 20,86 a to jim zajistilo 9. místo. Všechna družstva ukázala to nejlepší a nakonec 
zvítězili muži z Desné, kteří jako jediné družstvo dostali svůj čas pod 19 vteřin, a s časem 18,80 
si po dvou letech odvezli putovní pohár. Následovala kategorie PS 12 - muži, kde naši obsadili 
4. a 5. místo.

Po těchto kategoriích následovalo zkrácení tratě pro družstva žen a veteránů. Veteráni 
z Hartmanic a Telecího se prali o první místo, avšak zkušené veterány z Hartmanic zradila 
technika a to zajistilo mužům z Telecího s časem 19,86 1. místo. 

Po skončení těchto dvou útoků přišly na řadu ženy. Jako první startovalo také domácí 
družstvo žen, které obsadilo celkové 2. místo s časem 21,22. První místo si odvezly ženy 
z Bohuňova, které dosáhly času 20,56. Jak u kategorie mužů, tak u žen se konal závod v PS 
12, kde se zúčastnila 4 družstva. Díky času 25,79 zůstal pohár pro první místo ,,doma“.  Poprvé 
tento rok se vyhlašoval nejrychlejší proudař/proudařka z obou kategorií. Za muže to byl Jakub 
Paulíček ze Širokého Dolu a za ženy Lenka Šteflová z Lubné, která za svůj výkon obdržela 
dort, který nám do cen věnovala paní Taberyová. Za to jí a všem ostatním sponzorům velice 
děkujeme. 

Naši nejmladší hasiči získali na dvoudenní soutěži Okresního kola hry Plamen 2. místo a
na konec celého závodu předvedli svůj požární útok na proudu s náhradníkem Jakubem 
Paulíčkem, ze kterého děti byly nadšeny. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás v závodění přišli podpořit. Tak jak bylo na závodě 
řečeno, hasiči věnují většinu výdělku na pomoc oblasti postižené povodní.  Věnovaná částka 
7 000 Kč byla poslána na účet města Svoboda nad Úpou.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na pouťovou zábavu, která se koná 27. 7. 2013 na 
Skalce. Hraje skupina Rytmik. Občerstvení bude jako tradičně zajištěno. Srdečně zvou hasiči.

Za SDH Lubná Lucie Zavoralová

Touto cestou děkuji všem hasičům, hasičkám i mládeži za precizní přípravu, 
organizaci a zázemí celé akce.

Josef Chadima
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Zahájení soutěže Okresní ligy Svitavska v požárním útoku

Prezence přihlášených družstev a občerstvení místních hasiček

Družstvo mužů Lubná a nejmladší hasiči
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Nejrychlejší proudař J. Paulíček a proudařka L. Šteflová 

Vítězné družstvo mužů z Desné a domácí družstvo žen – 2. místo

PARDUBICKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2012 - 2013

V letošním ročníku 
Pardubické ligy mladších žáků 
jsme skončili na krásném 
druhém místě. Na první 
Pardubice „bílí“ jsme ztratili 
osm bodů. Takto se umístit
v soutěži osmi týmů, je pro nás 
úspěch. Konečná tabulka a 
produktivita našich hráčů je na 
webových stránkách 

http://www.fbklubna.cz/.
Poděkování patří všem našim 
hráčům, kteří odehráli tuto 
sezonu, ale i rodičům, kteří 
s námi na turnaje jezdili a také
pomáhali při organizování 
domácího turnaje. Díky patří 
také Petře Nunvářové, která na 

turnajích zastávala pozici zdravotníka. Novou sezonu budeme hrát už za starší žáky.
Pavel Vomočil, Ondřej Chadima



25

Společné foto rodičů a žáků florbalového oddílu

LETNÍ ČTYŘBOJE

20. května 2013 proběhly v Moravské Třebové čtyřboje. Z našich dětí se zúčastnilo 
11 nadšených sportovců a ti přivezly 9 medailí. Do krajského kola v Pardubicích jelo pouze 
5 závodníků, protože ostatní děti v sobotu 26. května měly naplánované jiné aktivity. V okresní i 
krajské soutěži si naše děti vedly opět skvěle.

Okresní kolo:
Zlaté medaile Stříbrné medaile Bronzové medaile

Veronika Jiráňová
Kristýna Kysilková

Martin Stráník

Barbora Košňarová
Filip Chadima

Tomáš Vomočil

Lenka Zachová
Nikola Šimková

Nicola Zavoralová
Anna Uhrová

Veronika Jiráňová, Tomáš Vomočil a Nicola Zavoralová
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Martin Stráník a Filip Chadima

Běh chlapců a děvčat

Účastníci čtyřboje v Moravské Třebové
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CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – LABSKÉ PÍSKOVCE

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce o rozloze 245 m2 byla 
vyhlášena v roce 1972. Oblast leží na severu České republiky a obepíná 
národní park České Švýcarsko. Členité pískovcové území CHKO Labské 
pískovce tvoří s navazujícími národními parky České a Saské Švýcarsko 
nejrozsáhlejší souvislou pískovcovou oblast v Evropě s velkým množstvím 
unikátních geologických útvarů, jako jsou skalní města, soutěsky, římsy, 
kaňony, věže, jeskyňky a rokle. Zdejší pískovce představují zpevněné 

usazeniny druhohorního moře, po jehož ústupu zůstala v kraji pískovcová deska, silná i několik 
set metrů. Ta byla ve třetihorách rozlámána a další milióny let podléhala vodní erozi a 
zvětrávání. Při sopečné činnosti pronikly vulkanické horniny až na povrch a vytvořily Větrný vrch 
(481 m), Popovičský vrch (530 m), Čedičový vrch (327 m), Strážiště (469 m) a další pahorky.

K chráněné oblasti Labské pískovce patří Děčínské stěny, jižní část Růžovské vrchoviny až 
k České Kamenici a na severu část Šluknovské pahorkatiny od Mikulášovic k Vlčí hoře a 
Krásné Lípě. Jsou tady významná místa, jako je Děčínský Sněžník s rozhlednou (726 m), skalní 
města Tiské stěny (u obce Tisá) a Ostrovské skály, bohatá lokalita obojživelníků Libouchecké 
rybníky, Růžový hřeben s vynikajícími vyhlídkami do kaňonu Labe, romantická soutěska Suché 
Kamenice s Arnoltickými stěnami, hojně navštěvované Pavlino údolí, rozložitá Tanečnice 
s rozhlednou nebo Vlčí hora s rozhlednou a odlučnými sloupci čedičové horniny.

Soutěsky Křinice                                                              Plicník lékařský

V lesích převládají 
smrkové nebo borové 
monokultury, na suťových 
svazích rostou bučiny 
s bohatým bylinným 
podrostem, v němž se hojně 
objevuje netýkavka 
malokvětá, vzácněji kyčelnice 
devítilistá a cibulkonosná, 
svízel vonný, plicník lékařský 
a mnoho dalších druhů. 
Květnaté a voňavé louky jsou 
rájem pro mnohdy i velmi 
vzácné druhy motýlů. Díky 
zachovalé přírodě zde přežily 

nebo se sem vrátily jinde vyhubené druhy živočichů: vydra, rys, bobr, plch, losos, sokol 
– připravuje se návrat jeřábka a tetřeva.

Krajina Labských pískovců
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Ze stavebních památek nejvíce upoutají pozornost roubené chalupy s hrázděnými patry a 
štíty, které najdeme zejména v obcích při okraji chráněné oblasti; v Jetřichovicích, Doubici, 
Kyjově, Kamenické Stráni, Vysoké Lípě i jinde. Na území Labských pískovců jsou jen menší 
lidská sídla, těsně za jižní hranicí leží Děčín.                                                            Josef Trojtler

KRAJ SMETANY A MARTINŮ SE PŘEDSTAVUJE

Obec Jedlová
Obec Jedlová vznikla ze tří místních částí, které navzájem 

splynuly. Jméno obec dostala podle ztepilých jedlí, které jí 
obklopovaly. Rozkládá se v délce 6 km podél Zlatého potoka, 
jihovýchodně od Poličky s nadmořskou výškou 599 m n. m. a o 
rozloze 2 304 ha. Obec byla založena za vlády krále Přemysla 

Otakara II. (1253-1278) jako pohraniční ves na českomoravském pomezí.
V současné době má obec 1028 trvale žijících obyvatel, 292 trvale obydlených domů, 

75 rekreačních chalup a 13 chat. Obcí prochází silnice II. třídy č. 362.

Mezi kulturní památky je zařazen farní kostel Navštívení Panny Marie jako raně gotická 
stavba z konce 13. století se zvonicí a přilehlým hřbitovem, který je chráněn kamennou zdí. Se 
jménem obce je spojena historie minerálních lázní Balda či Zlatá studně, ležící v katastrálním 
území Jedlová, v nadmořské výšce 654 m n. m. Lázeňské objekty dnes již neexistují. 
Dochovala se pouze kaplička, myslivna a studně s pramenem vody, u které byl postaven 
kiosek s občerstvením pro letní návštěvníky, kteří vyhledávají neporušenou, čistou lesní krajinu 
a místa, jejichž minulost nám má i dnes co říci.
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Okolí Jedlové láká k procházkám, pohybu na čerstvém vzduchu v zachovalé přírodě. Obcí 
prochází cyklostezka č. 4019, která bude nyní doplněna nově otevřenou cykloturistickou 
ubytovnou, která kromě ubytování nabídne posezení v restauraci s venkovní zahrádkou a 
grilem. Objekt se momentálně dokončuje a bude otevřen v měsíci červnu. Pro volné chvíle jsou 
k dispozici dvě bowlingové dráhy se sportbarem v kulturním domě. V obci se nachází soukromá 
galerie, kde každoročně probíhají výstavy obrazů. Pro sportovní vyžití je k dispozici fotbalové 
hřiště a víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem, určené pro tenis a míčové hry. Návštěvníky 
a turisty také jistě zaujmou některé roubené chalupy, o které pečují vesměs chalupáři. Příjemné 
podkreslení krajině dodává velké množství rybníků, které se nacházejí v Jedlové i jejím okolí. 
Navštivte Jedlovou a uvidíte.

Radomil Horníček, starosta Jedlové

         VESMÍR OKOLO NÁS – NEJZAJÍMAVĚJŠÍ METEORITY

Meteorit Allende – padající kamení mělo cenu zlata
K události došlo 8. února 1969 v 1 hodinu a 5 minut místního času poblíž vesničky Pueblito 

de Allende ve spolkovém státě Chihuahua v Mexiku. Oblohu přeťal jasný bolid, který vzápětí 
vybuchl a na plochu 48 x 7 kilometrů se snesl hustý déšť kamení. Nacházely se tu stovky různě 
velkých kamenů, nejhmotnější měly až 100 kg, ale rychle se rozpadly na menší kusy. Okamžitě 
byly sebrány 2 tuny úlomků a rozděleny mezi výzkumná pracoviště, která provedla velice 
rozsáhlé rozbory. Meteorit Allende byl zařazen mezi velice vzácné a původní uhlíkaté 
meteority, těch jsme do té doby měli pouze gramová množství. Vědecká cena těchto 
vesmírných kamenů je obrovská. Stačí si uvědomit, že mimo uhlík obsahují též jednoduché 
organické sloučeniny a vodu – tedy látky, které na naší planetě spojujeme se životem a 
biologickými pochody. Biochemici označují meteorit Allende za vzorek materiálu, který je stejně 
starý či ještě starší než naše Země. Jeho další podrobné studium může napovědět, jaké to před 
5 miliardami let bylo, když se vytvářel náš planetární systém.

Hoba West – největší meteorit světa    
V roce 1920 byl u města Grootfontein v Namibii (Afrika) nalezen největší meteorit na světě. 

Měří 2,7 x 2,7 x 0,9 m a hmotnost měl v době nálezu 66 tun. Z 84 % je tvořen železem a 
z 16 % niklem, to znamená, že jde o klasický železný meteorit. Cenný kus železa stále zůstává 
v místě svého dopadu a vládou Namibie je prohlášen za národní památku. Hoba West 
představuje maximální hmotnost, kterou dokáže zemská atmosféra zbrzdit na rychlost volného 
pádu.

Meteorit s rodokmenem
V 50. letech minulého století Zdeněk Ceplecha se spolupracovníky z Astronomického 

ústavu Akademie věd v Ondřejově zahájil stálé fotografické sledování jasných meteoritů. 
Určíme-li z fotografie jejich směr letu v atmosféře, lze nejen vypočítat místo dopadu, ale zpětně 
i oblast ve sluneční soustavě, odkud k nám bolid přiletěl. Takový meteorit již bude mít 
rodokmen. První takový případ je z úterý 7. dubna 1959. Krátce po půl deváté večer velice 
jasný bolid na krátkou chvíli proměnil začínající noc v den a přelétl celou oblohu. Deset 
fotografických kamer zaznamenalo jeho dráhu letu, takže bylo snadné určit místo dopadu. 
Astronomové spolu s Ceplechou se pustili do hledání. To ještě netušili, že první a zároveň 
největší úlomek byl již sebrán. Již za dva dny po pádu, 9. dubna, našel sedlák Uršecký 
z vesnice Luky u Kamýku nad Vltavou na svém poli nápadně černý kámen tvaru malého 
bochníku. Když pak jeho manželka zaslechla zprávu o spadlých meteoritech a řekla mu o tom, 
usoudil, že by to mohl být jeden z nich. Uršecký věnoval kámen své dceři, provdané do 
sousední vesnice Višňové, která jej potom předala astronomům ondřejovské hvězdárny. 
Meteorit Luhy byl podrobně prozkoumán a předán do sbírek Národního muzea. Celkem se 
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našlo pět úlomků, u kterých se poprvé dalo vypočítat, odkud pocházejí. Místem jejich 
původního pobytu byl pás planetek mezi Marsem s Jupiterem.

Josef Trojtler

      
Tým vědců Královské university v Londýně při          Pět úlomků meteoritu Luhy s rodokmenem
nálezu meteoritu hoba West v roce 1920 v Namibii

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  26. 7.,   9. 8.,   23. 8.,  6. 9.,   20. 9.,   4. 10.,   18. 10. 
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AKCE V OKOLÍ

Svojanov
3. - 4. 8. – Divadelní pouť
24. - 25. 8. – Třicetiletá válka na Svojanově

Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, 
dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky

21. – 22. 9. – Hradní vinobraní
Netradiční hradní slavnost s ochutnávkou vín, cimbálovou muzikou a dalším programem

Litomyšl
Středa hudby, vám třeba - začátek v 19.30 hodin 
koncert na přírodním parketu vedle Smetanova domu
7. 8. - Věneband, Litomyšl, 14. 8. - Náhoda Litomyšl, 21. 8. - Volnost Česká Třebová + host 
Carramba, 28. 8. - The Pink Panthers + AC/DC Boys Revival

Toulovcovy prázdninové pátky – pohádka v 18.00 hodin, koncert v 19.30 hodin
2. 8. pohádka – Princ Jaromír a folkový koncert – Václav Koubek s kapelou
9. 8. pohádka – O Aničce ze mlejna a skupina Neřež
16. 8. pohádka – Vodnická pohádka  - folkový koncert – Čankišou
23. 8. pohádka – O třech bratrech – folkový koncert – Bezobratlí
30. 8. pohádka – Jak víla Modrovláska splnila tři přání – koncert – Beata Bocek s kapelou

Toulovcovo náměstí 
10. 8. – Pivní festival - 4. ročník přehlídky regionálních pivovarů a živá hudba různých žánrů

Klášterní zahrady
31. 8. v 21 hodin – Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka

Divadelní soubor z Českého Krumlova zahraje autorskou komedii

Modelářské letiště Vlkov 
31. 8. - Leteckomodelářský den

Galerie de Lara
1. 8. – 24. 8. – Adolf Born a Olbram Zoubek - společná výstava dvou umělců

Okrasné a ovocné školky Litomyšl
17. 8. – 23. 8. od 8 do 17 hodin – výstava květů pozdního léta

Smetanovo náměstí 
kinematograf bří Čadíků – promítání výhradně českých filmů – začátek ve 21.00 hodin
2. 8. - Vesničko má středisková, 3. 8. - Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka, 
4. 8. - Signál – nová česká komedie, 5. 8. - Probudím se včera, 6. 8. - Perfekt Day

Státní zámek Litomyšl
14. 9. - Za příběhem zámku

Za příběhem zámku provedou návštěvníky běžně nepřístupnými, avšak vzácnými 
prostorami zámku v Litomyšli. Rezervace na tel. 461 615 067

Různá místa v Litomyšli
7. 9. – 8. 9. – Dny otevřených dveří památek

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány 
nejzajímavějších památek, budov, objektů, včetně těch, které jsou jinak zcela nepřístupné 
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    PLAVECKÝ ODDÍL POLIČKA

TJ, Plavecký oddíl ORKA Polička, o. s., vyhlašuje pro školní rok 2013/2014 nábor dětí do 
přípravného kurzu plavání.

Rádi bychom Vás tímto pozvali do plaveckého bazénu v Poličce.
Zájemci se mohou dostavit od 9. září 2013 každé pondělí v 16.00 hodin a středu v 16.15 

hodin. Přijímají se děti od 5 do 8 let se základy plavání, mohou být i starší.
Děti budou trénovat 1x týdně, zdokonalovat se v plaveckých stylech (motýl, znak, prsa, 

kraul) a připravovat se na plavecké závody.
TJ, Plavecký oddíl ORKA Polička, o.s., bylo založeno v roce 1999. Od této doby prošlo 

oddílem nespočet dětí. Některé pokračovaly v plaveckém či jiném sportovním zaměření při 
středoškolském studiu. Naši plavci získali v oddíle spoustu zkušeností a dovedností, které 
uplatnili v oblastních i krajských závodech mladších i starších plavců v Trutnově, Chrudimi, 
Náchodě, České Třebové a ve Svitavách.

Informace Vám podají: 
předseda a trenér oddílu - Zdeněk Jandík (jandikovi@unet.cz)
jednatel - Jitka Kmošková (j.kmoskova@email.cz)

Rádi Vás tu přivítáme a těšíme se na vás.
J. Kmošková

Zubní pohotovost 2013 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)

3. - 4. 8. MUDr. Králová Zdeňka Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
10. - 11. 8. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670
17. - 18. 8. zubní lékař Moyseyenko Iryna Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733
24. - 25. 8. MUDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236

31. 8. - 1. 9. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
7. - 8. 9. MUDr. Orgonášová Lenka Dolní Újezd 838 461 631 126

14. - 15. 9. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414
21. - 22. 9. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501
28. - 29. 9. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423

5. - 6. 10. MUDr. Ševčíková Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423
12. - 13. 10. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663

Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)  
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327 telefon: 461 745 215

http://www.lubna.cz e-mail: zpravodaj@lubna.cz
Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková, 

Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář, Hana Dvořáková,          
grafická úprava Jana Dřínovská

Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. 
Tisk Petr Dvořák – tiskárna Osík, tel. 461 618 111.

Uzávěrka příštího čísla bude 15. 9. 2013.
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  PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ - MUDr. Jaroslava Zahnášová
Lubná Pondělí 12.00 - 16.30

Středa 12.00 - 16.30
Pátek 15.00 - 17.30 Telefon 607 544 776

                          Odběry krve: středa 8.00 - 9.00
Sebranice Úterý   7.00 - 11.30

Čtvrtek   7.00 - 11.30
Pátek     13.00 - 15.00 Telefon 607 544 776

                          Odběry krve: úterý 7.00 - 9.00
Nové Hrady Pondělí   7.00 - 11.30

Úterý 12.00 - 16.00
Středa   7.00 - 11.30
Čtvrtek 13.00 - 16.00
Pátek   7.00 - 12.30 Telefon 607 544 773

PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Marcel Mareš
Lubná Pondělí, pátek 8.00 - 9.30

Středa 13.00 - 14.00 Telefon 603 701 208
Poslední pátek v měsíci ordinace pouze v Sebranicích 8.00 - 10.00

Sebranice Pondělí, pátek 10.30 - 12.00
Středa 8.00 - 9.30 Telefon 461 745 164

Telefon: 603 701 208, 461 745 164 – Sebranice, sestra – 733 344 324.
Prevence a očkování v Lubné na objednání po ordinaci pro nemocné 
(pondělí a pátek 9.30 – 10.00, středa 14.00 – 15.30). 
Upozornění: poslední pátek v měsíci ordinace pouze v Sebranicích 8.00 - 10.00.
Zastupující lékař: dětská ordinace MUDr. Reifové, Dolní Újezd, tel. 461 631 238.
Doporučení: na neakutní vyšetření (např. řidičský průkaz) se objednávejte. 

ZUBNÍ LÉKAŘ - MUDr. Vladimír Oliva
Pondělí 7.00 - 16.30 Morašice
Úterý 6.30 - 16.30 Litomyšl
Středa 7.00 - 12.00 Morašice
Čtvrtek 8.00 - 16.00     Lubná
Pátek 6.00 - 12.00 Litomyšl
Telefon - Litomyšl - 461 614 614, Lubná - 461 745 235, Morašice - 461 614 660

Výdejna léků LUBNÁ
Pondělí 8.00 - 10.30 12.30 - 16.30
Úterý, čtvrtek 8.00 - 11.00
Středa 12.00 - 16.30
Pátek 8.00 - 10.00 15.00 - 17.00




