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Zubní pohotovost 2015 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)

14.-15.2.2015 MDDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
21.-22.2.2015 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

28.2.-1.3.2015 MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414
7.-8.3.2015 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501

14.-15.3.2015 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423
21.-22.3.2015 MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524
28.-29.3.2015 MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569

4.-5.4.2015 MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827
6.4.2015 MUDr. Zeman Oldřich Polička, 1. máje 606 733 152 435

11.-12.4.2015 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987
18.-19.4.2015 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987
25.-26.4.2015 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  6. 2.,   20. 2.,   6. 3.,   20. 3.,   3. 4.,   17. 4.     

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 9. 2014
RO schvaluje:

- Smlouvu na dodávku el. energie od společnosti Amper Market pro objekty ve vlastnictví obce 
s platností od 1. 1. 2015.

- Prohlášení zadavatele k akci Zateplení budovy OÚ Lubná a zateplení budovy ZŠ Lubná.
- Dodatek ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklaci a odstranění komunálního odpadu 

s Technickými službami Hlinsko z důvodu nižší cenové nabídky.
- Ukončení nájmu bytu v DPS pro pí M. Štikovou ze zdravotních důvodů k 30. 9. 2014.
- Rekonstrukci veřejného osvětlení, opravu komunikací a vodovodní sítě v části obce Malá 

Strana v předpokládaném termínu 2016 a dalších letech v rámci plánované rekonstrukce sítě 
NN firmou ČEZ.

- Dodatky o prodloužení dohod na VPP pro J. Šebka a J. Bubna.
- Podání žádosti o dotaci na revitalizaci v dolní části obce – ošetření a výsadba stromů, 

okrasných keřů, založení záhonů, mulčování, výkop jam apod. - na rok 2015
od Mikroregionu Desinka.

- Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v horní části obce z POV. 
- Smlouvu na pořízení kompostérů pro místní občany a Obec Lubná v rámci dotace od 

Mikroregionu Desinka.
RO bere na vědomí:

- Prověrku a kontrolu nouzového osvětlení a požárních dveří v budově DPS.
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce dne 12. 9. 2014, které provedl Krajský úřad 

Pk. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny pro 

manžele Lněničkovy.
- Nabídku na výrobu reklamního videospotu o Lubné.
- Souhlasné sdělení MěÚ Litomyšl k výměně vodovodního řadu od čp. 97 po čp. 95.
- Pohledávky po splatnosti k 3. 9. 2014 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Pozvánku na oslavu 130. výročí založení SDH v Lubné u Rakovníka.
- Vybudování dvou lesních cest (Kateřinská a Ke Školce) Agroprojekcí s.r.o., Vysoké Mýto bez 

připomínek.
- Sdělení Ministerstva financí o umístění „kvízomatů“ na území obce.
- Cenovou nabídku na zastřešení a zateplení budovy hasičárny.
- Pozvánku ČSAD Ústí nad Orlicí na valnou hromadu v Jihlavě.
- Oznámení základní školy o vyhlášení volného dne 30. 9. 2014 z provozně technických 

důvodů.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 18. 12. 2014
ZO schvaluje:

- Činnost RO za uplynulé období, rozpočtovou změnu RO, rozpočtovou změnu ZO, plnění 
rozpočtu obce k 30. 11. 2014 a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2015.

- Poplatek na rok 2015 za komunální odpad ve stejné výši jako v roce 2014 - 580 Kč/osobu 
nebo objekt k individuální rekreaci - byt, rodinný dům, ve kterém není hlášena osoba 
k trvalému pobytu dle Obecně závazné vyhlášky.

- Cenu vodného ve výši 30,50 Kč/m3 s DPH a stočného 31,50 Kč/m3 s DPH na rok 2015.   
- Příspěvek na financování provozu a běžné údržby školy ve výši 700 000 Kč na rok 2015, 

doplatek příspěvku na žáka za rok 2013, obojí hrazeno z rozpočtu Obce Lubná. 
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná –

Sebranice a Mateřská škola Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2015 ve 
výši 300 000 Kč od každé obce.

- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 906/14 a st. p. č. 653 v k. ú. Lubná u Poličky na základě 
uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 14. 11. 2011. Náklady na sepsání smlouvy a 
vklad do katastru nemovitostí hradí prodávající - Obec Lubná.
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- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 185/3 dle geometrického plánu v k. ú. Lubná u Poličky. 
Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu 
nemovitostí uhradí prodávající.

- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 1889/8 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání 
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí uhradí 
Obec Lubná.

- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 1879/3, 1879/4, 3141, 1889/5, 1911/8, 2889, 1911/10, 
1911/9, 1911/12 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí uhradí Obec Lubná.

- Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku pro výstavbu RD p. Pavliše.
- Dodatky k veřejnoprávním smlouvám - projednávání přestupků a sociálně právní ochrana

dětí - s Městem Litomyšl s platností do 31. 12. 2018.
- Za zřizovatele do Školské rady starostu obce Josefa Chadimu a člena Rady obce Lubná 

Radka Bartoše pro další volební období.
- Funkci místostarosty obce bude vykonávat Alois Kovář jako uvolněný člen zastupitelstva 

obce s účinností od 1. 1. 2015.
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 6. 11. 2014. 
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014.
- Smlouvu o poskytnutí dotace Pk na rok 2014 ve výši 4 000 Kč na odbornou přípravu členů   

jednotky SDH.
- Pohledávky po splatnosti k 15. 12. 2014.
- Plánovanou operaci starosty obce Josefa Chadimy.

Poplatky 2015
Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců 

věku. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2015. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 580 Kč za osobu, každé třetí a další dítě je
od poplatku osvobozeno. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2015. Při platbě převodem 
na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1340 + číslo popisné.

Poplatek za sms – rozhlas: 120 Kč za jedno telefonní číslo pro období duben 2015 
- březen 2016, splatnost poplatku je 1. 3. - 31. 3. 2015. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné. Pokud sms – rozhlas ještě 
nevyužíváte, stačí vyplnit v kanceláři OÚ registrační formulář.

Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou. Děkujeme.

Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2014
Narodilo se 6 občánků, zemřelo 8 občanů, bylo přihlášeno 10 občanů, odhlásilo se 

15 občanů. K 31. 12. 2014 měla obec 996 obyvatel.
V roce 2014 se narodili:

Jakub Chromý, Marek Šíma, Michaela Lehocká, Milan Břeň, Michal Blažek, Jan Matyáš 
Obolecký.

V roce 2014 zemřeli:
Dominik Doseděl, Marie Dřínovská, Dana Hanzlová, František Kovář, Anna Bednářová, Anna 
Neumeisterová, Anna Kučerová, Josef Jána. 

Vlajka pro Tibet
Dne 10. března 2015 si připomeneme již 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 

Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 povstalců. Také naše obec se v letošním roce 
připojí k této kampani vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu.                          OÚ
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Vážení spoluobčané,
téměř podzimní počasí, které nás provázelo skoro celý prosinec, jako by uspíšilo běžící 

čas. Vánoční svátky jsme prožili v okruhu svých nejbližších a rychle se ocitli v roce 2015. Na 
sklonku roku, ve středu 31. 12., jsme před obecním úřadem byli svědky ohňostroje, který nám 
připravila Míla Jílková z Poličky za velké účasti jak domácích, tak i přespolních. Připili jsme si 
na zdraví s přáteli i známými, popřáli si vše nejlepší, ochutnali výbornou polévku a sledovali 
rozzářenou oblohu nad Lubnou. Poté jsme v teple svých domovů čekali na příchod nového 
roku, ve kterém přeji všem občanům pevné zdraví a pohodu.

Silvestrovský ohňostroj

Před obecním úřadem

Na zahřátí se podávala silvestrovská polévka a teplé nápoje
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O polévku byl velký zájem

V neděli 4. ledna se konal tříkrálový koncert v kapli sv. Anny v Lubné. Vystoupil zde 
pěvecký sbor B. Martinů z Letovic a pěvecký sbor Vlastimil z Vanovic pod vedením 85letého 
vedoucího Miroslava Krejzy. Slyšeli jsme krásné vystoupení umocněné prostředím, ve kterém 
se konal. Jen velká škoda, že počet účastníků nepřesáhl počet vystupujících. Na dobrovolném 

vstupném se vybralo 1 051 Kč, které 
budou poukázány na konto Člověk 
v tísni. Na krátkém posezení po 
koncertě s velmi příjemnými členy 
sboru, kteří vystoupili zdarma, nám 
sdělili, jak krásný kostelík zde 
máme. Pěkný podvečer završilo pár 
krásných písní, které jsme zazpívali 
všichni společně. Ještě bych rád 
poděkoval Ing. Chládkovi za 
zajištění vystupujících.

Zakoupené certifikáty:
školní pomůcky pro 7 dětí, veselá koza

Tříkrálová sbírka – koledníci před obecním úřadem
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Koledníci při obchůzce

V sobotu 10. ledna se uskutečnila v naší obci tříkrálová sbírka, kterou pořádala oblastní 
charita Polička. O její zabezpečení se postaral obecní úřad a základní škola. Čtyři skupiny 
koledníků navštívily naše domovy. Celkem se vybralo rekordních 32 323 Kč. Děkuji tímto Šárce 
Klusoňové, Vlastě Zavoralové, Monice Kuchtové, Rudolfu Zapletalovi a hlavně těm malým 
koledníčkům ze základní školy. Dík patří také Marii Boštíkové a Miladě Vitouškové za přípravu 
chutné a vydatné polévky i dalšího pohoštění pro koledníky.

Vážení spoluobčané,
v čase kdy, si přejeme všeho nejlepšího, tak ti starší touží hlavně po zdraví a právě to 

pozlobilo našeho starostu. Přeji mu z celého srdce, a věřím, že mohu mluvit za naprostou 
většinu našich občanů, brzké uzdravení a načerpání hodně sil do jeho nelehké, ale hlavně 
nevděčné práce.

Alois Kovář, místostarosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Akce školy v listopadu a prosinci
4. 11. Burza škol, Svitavy – žáci 9. třídy

             Mládežnický florbal – THINK BLUE CUP ve florbale, žáci I. stupně 
6. 11. Třídní schůzka rodičů žáků 9. třídy - volba povolání                                               

10. 11. Soukromá SOŠ Trading Centre - nábor žáků (8. a 9. třídy)
Rada rodičů

11. 11. Exkurze do Prahy – žáci 5. třídy
14. 11. PSŠ Letohrad – nábor žáků (8. a 9. třída)

Exkurze ve Střední škole obchodní a služeb SČMSD Polička (dívky 8. a 9. třída)
18. 11. Gymnázium Litomyšl – nábor žáků (5. a 9. třída)

Třídní schůzky v Sebranicích
19. 11. Volby do Školské rady
20. 11. Ukončení plavecké výuky žáků 2. a 5. třídy

Třídní schůzky v Lubné
28. 11. Den otevřených dveří

Vyhodnocení čtenářské hry Lovci perel – školní družina                                                                       
4. 12. Začátek plavecké výuky žáků 3. a 4. třídy, Polička                                                                                         
5. 12. Mikulášská návštěva v 1. – 8. třídě                                                                                                         
6. 12. Vánoční výstava v Lubné – výrobky žáků

14. 12. Vystoupení sboru Lubenika v kostele v Sebranicích
16. 12. Vystoupení sboru Lubenika v DPS Lubná                                                                                       
17. 12. Hudební divadlo Dětem Hradec Králové (Smetanův dům Litomyšl) - žáci 1. - 4. třídy
19. 12. Vystoupení sboru Lubenika na Staroměstském náměstí v Praze
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Vánoce 2014 s Lubenikou
V letošním školním roce si připomínáme 10 let od chvíle, kdy začal dětský sbor při ZŠ 

Lubná-Sebranice zpívat pod názvem Lubenika. Letošní Vánoce byly tedy slavnostní i z pohledu 
tohoto výročí.

Zpívali jsme repertoár z cyklu soudobé skladatelky Jolany Saidlové Bílou cestičkou.
Nacvičili jsme šest písní, které vycházejí melodicky z koled, ale s moderními texty. Tyto písně 
dirigovala slečna Zdeňka Škeříková, která velmi pomohla při nácviku i vystoupeních. Tímto jí 
velmi děkuji.
  O Vánocích jsme zpívali celkem pětkrát. Vystoupili jsme v kostele 10. prosince, kdy se 
uskutečnilo adventní zpívání, a potom v DPS Lubná a v kostele v Mladočově. Vrcholem bylo 
vystoupení v Praze. Nejprve jsme neplánovaně zpívali v Národním technickém muzeu a potom 
na Staroměstském náměstí.
  Děkuji dětem ze sboru za nadšené zpívání, rodičům za dopravu dětí na vystoupení a všem,
kteří se podíleli na letošní oslavě desátého výročí činnosti.
  Před námi je nyní vystoupení v Chrudimi na přehlídce sborů, na jaro plánujeme nacvičit 
dětské opery Karkulku a Budulínka autorů Svěráka a Uhlíře. Srdečně Vás na tato vystoupení 
zveme.

                                                                                                  Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr

Čenkovická mise úspěšně splněna
Ve dnech 11. - 16. ledna 2015 proběhl lyžařský výcvikový zájezd žáků 7. třídy a vybraných 

žáků 8. třídy naší školy. Kurz byl zorganizován tradičně v lyžařském areálu Čenkovice a 
skiresortu Červená Voda, přičemž třiceticentimetrová sněhová nadílka v den příjezdu vytvořila 
optimální podmínky pro výuku lyžování. 

Instruktoři Mgr. Ilona Břeňová a Mgr. Jindřich Novotný pracovali s žáky rozdělenými do 
dvou družstev podle výkonnosti. Začátečníci si v rámci dopoledních a odpoledních programů 
postupně osvojovali úplné základy lyžařských dovedností, družstvo pokročilých lyžařů 
zdokonalovalo svoji lyžařskou techniku a na výborně upravených sjezdovkách se seznamovalo 
se současnými trendy moderního lyžování. Na praktickou výuku navazoval večerní program, 
v němž žáci načerpali základní poznatky z oblastí teorie i historie lyžování, lyžařské výzbroje a 
výstroje nebo možných rizik spojených s pobytem v horách.

Lyžařský výcvik

Předposlední den výcviku proběhl jednokolový závod ve slalomu speciál. Desetibrankovou 
trať na svahu českotřebovské sjezdovky úspěšně absolvovali překvapivě všichni účastnící 
kurzu včetně úplných začátečníků, kteří se v prvních lekcích učili na lyžích stát a pohybovat se. 
Příkladné nasazení, vytrvalost, chuť učit se novým dovednostem a radost z pohybu byly 
průvodními atributy celého pobytu. Celý kurz se nesl ve sportovním duchu a pozitivní 
atmosféře, kterou neotupila ani stoupající únava v jeho závěru, a mnozí účastníci se již teď těší 
na příští zimu, až si se školou společně opět vyjedou na hory. Tentokrát ale již jako zkušení 
lyžaři.                                                                                                         Mgr. Jindřich Novotný
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Žáci 7. a 8. třídy v Čenkovicích

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Měsíc leden je v plném proudu a s ním se přiblížil i čas zápisu do 1. třídy. Aby děti věděly, 
„do čeho jdou“, proto každý rok s předškoláky navštěvujeme ZŠ Sebranice. Letos jsme s dětmi 
jeli do 1. třídy 20. 1. 

Na návštěvě v 1. třídě

Zúčastnili jsme se výuky matematiky a čtení. Sledovali jsme, jak bývalí předškoláci pracují 
na interaktivní tabuli, plní úkoly na lavici, jak čtou, píší… co už se zkrátka všechno od začátku 
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školního roku naučili. Touto cestou mi dovolte poděkovat paní učitelce I. Břeňové za milé přijetí 
a pestrou ukázku toho, co děti zkrátka zanedlouho čeká. 

Potom jsme si prohlédli budovu a přemístili se do družiny, kde nás velmi mile přijala 
vychovatelka P. Vetešníková. A protože ve družině jsou hračky, počítače a spousta zajímavých 
věcí, tak se dětem ani nechtělo zpět do MŠ na oběd.

Návštěvy 1. třídy jsou pro budoucí školáky velmi přínosné a obohacující. Zanedlouho děti 
půjdou k zápisu a čeká je prostředí, ve kterém už byly, takže pro ně není cizí stejně tak jako 
dospělí, které jsme ve škole potkali. Navíc se zde děti setkávají se svými sourozenci, 
kamarády, kteří jsou pro předškoláky už zkušenými žáky.

Na závěr mi dovolte popřát našim budoucím prvňákům hodně štěstí u zápisu a ostatním 
hodně úspěchů při studiu.

Mgr. I. Rensová

Ve školní družině

HODNOCENÍ ŽIVOTA FARNOSTI ZA ROK 2014
   

Rozloučili jsme se a do náruče Božího milosrdenství jsme svěřili tyto naše bratry a 
sestry:

Miroslava Hurycha 66 let
Karla Sýkoru 71 let
Marii Dřínovskou 71 let
Boženu Tlustošovou 83 let
Marii Vejrychovou 77 let
Annu Kučerovou 85 let

Miluši Štyndlovou 85 let
Marii Šlesingrovou 89 let
P. Jaroslava Kopeckého 90 let
Bohumila Cupáka 64 let
Josefa Jánu 88 let
Zdeňka Spěváka 77 let

Celkem 6 mužů a 6 žen.
Průměrný věk mužů byl 76 let a žen 81,6 let. 
Nejmladší byl pan Bohumil Cupák (64 let) a nejstarší o. Jaroslav Kopecký (90 let).

Do společenství církve skrze svátost křtu vstoupilo 10 dětí:
Tomáš Kárský, Viktorie Slavíková, Robin Karal, Tereza Kovářová, Jiří Pohorský, Tomáš Uher,
Vojtěch Zerzán, Ludmila Křivková, Marek Šíma, Klára Rejmanová.

Svátost manželství si v tomto roce udělily 4 manželské páry:
David Malý a Markéta Horáčková, Martin Liška a Marie Pohorská, Lukáš Mistr a Ludmila 
Drobná, Jakub Paulíček a Jana Jílková.
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První svaté přijímání letos prožilo 9 dětí.

Svátost nemocných
Při společném udílení svátosti nemocných v kostele a při různých návštěvách u nemocných 

ji přijalo asi 90 našich bratří a sester. 

Co se podařilo s vaší pomocí udělat
Po vyřízení všech možných povolení se započalo s připojováním plynu na faru. Zatím se 

podařilo dovést připojení plynového potrubí na faru, v nastávajícím roce se bude pokračovat 
s vybudováním ústředního plynového topení v 1. patře a v podkroví, které budeme hradit z 
velké části z prostředků naší komunity. Aby se zlepšily podmínky pro případnou přítomnost 
starších spolubratří, uskuteční se v 1. patře také stavební úpravy. V první fázi to bude 
vybudování sociálního zařízení a sprchového koutu. Ve vzdálenějším horizontu bude potřeba 
řešit střechu fary, obnovu fasády na kostele. A pak nás samozřejmě čekají běžné opravy a 
údržba.

V kostele v Širokém Dole se uskutečnilo elektrické rozhoupání zvonu a v našem kostele se 
provedla nutná oprava varhan – motoru a měchu. V presbytáři se pořídily pro ministranty místo 
židlí lavice.

Postupně se vracejí pozemky farnosti. Lesy budou pronajaty biskupství, které se o ně bude 
v rámci diecéze starat, ostatní pozemky budou vráceny farnosti, která uzavře nové smlouvy 
s novými pronájemci.   

Poděkování
Děkuji každému z vás za společně prožitý rok v naší farní rodině. Za všechny projevy vaší 

dobroty, za vaši trpělivost a shovívavost při všem, co někdy bylo jinak, než jak jste to očekávali 
a třeba si to přáli. 

Naše vděčnost náleží především Bohu, protože On je dárcem všeho dobrého. Potom 
Panně Marii a jistě i přímluvci naší farnosti - svatému Mikuláši.

Je krásné přijít do čistého a vyzdobeného kostela na mši svatou a často nás ani 
nenapadne, že za tím vším stojí ti, kteří všechno uklidí, vyzdobí a připraví.       

Proto děkuji všem našim kostelníkům – panu Klusoňovi a Kulhavému z tohoto kostela, ale 
stejně tak panu Renzovi a Bulvovi z Lubné, Vopařilovi ze Širokého Dolu, který ze zdravotních 
problémů končí po 15 létech svou kostelnickou službu, panu Jílkovi z Lezníka a paní 
Vostřelové ze Stříteže. Dík patří vám všem za vaši věrnou službu Pánu Bohu, nám kněžím a 
též celé farnosti. Vím, že mnohým z vás síly ubývají, a moc vám proto děkuji za trpělivost. 
Děkuji za vaši péči o náš kostel a stejně tak i o kostel a kapličky v jednotlivých obcích.

Děkuji vám ženám, které se staráte o čistotu a květinovou výzdobu farního kostela i kaplí, 
praní kostelního prádla. Je to vaší zásluhou, že zde prožíváme domov. 

Děkuji vám, ministranti, za vaši službu u oltáře. 
Děkuji též akolytům za službu u oltáře a stejně tak i našim nemocným. Ať i vám přítomnost 

Krista v eucharistii, kterého podáváte druhým, pomůže i vám stávat se mu co nejpodobnějším. 
Děkuji vám lektorům, kteří máte odvahu k četbě Písma svatého při mši svaté. Vím, že to 

není samozřejmé předstoupit před druhé a číst Boží slovo.
Děkuji varhaníkům Ivo Klusoňovi, Josefu Kovářovi, kterému už zdraví nedovoluje 

pokračovat ve varhanické službě, Janě Paulíčkové, zpěvákům i scholám, kteří darem hudby a 
zpěvu sloužíte k Boží oslavě i ke kráse každé bohoslužby. Zvlášť děkuji Lucii a Janě 
Kopeckým za vedení scholičky při dětských bohoslužbách a scholy. 
Děkuji také katechetkám, Janě Mokrejšové, Petře Bulvové ve školce, Jitce Jílkové, Stanislavě 
Kysilkové na základní škole, za váš čas, který věnujete dětem ve školce a na prvním stupni, 
když jim pomáháte objevovat blízkost Boha, přivádíte je do jeho blízkosti a svým úsilím 
prohlubujete jejich vztah k němu. Také vám děkuji za to, že neztrácíte odvahu a spolu s rodiči 
jste dětem zvěstovateli víry. 
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Děkuji vám, mladí lidé, za váš čas, který dáváte druhým při různých prázdninových 
chaloupkách, zážitkových víkendech pro druhé, pohádkovém lese, diskotékách i plesu pro děti, 
za vaši službu v klubu Stodola.

Děkuji členům pastorační a ekonomické rady za službu farnosti při společném hledání a 
uskutečňování všeho, co slouží k dobru naší farnosti.

Děkuji vám všem, kdo se účastníte různých brigád kolem kostela a kaplí, stejně tak při 
organizování různých farních akcí.

Děkuji také vám nemocným a starým, kteří nesením svých nemocí a stáří vytváříte důležité 
zázemí života farnosti.

Děkuji také naší Marušce za její starost a obětavost ve farní kuchyni, a to nejen pro nás, 
kteří na faře žijeme, ale také za vytváření dobrého zázemí při různých farních i našich 
salesiánských akcích.

Děkuji také Pavlu Jílkovi za vánoční stromky pro kostely a kaple naší farnosti.
Jsem vám všem opravdu vděčný za tolik samozřejmostí, za každou pomoc mužů při 

různých brigádách a službách. 
Poděkování náleží také vašim partnerům v manželství, mužům i ženám, kteří vytváříte 

dobré podmínky doma pro jejich službu ve farnosti.
              P. Vojtěch, salesián

                           SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V prosinci a lednu oslavili narozeniny

Anna Flachová - 75 let     Josef Kovář - 70 let

Marie Pavlišová - 90 let                  Jan Klusoň - 80 let
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Marie Flídrová - 91 let

V únoru a březnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
                      Zastupitelstvo obce

V lednu jsme se naposledy rozloučili s paní Marií Kovářovou.

V lednu se narodil Antonín Jiráň. Rodičům blahopřejeme a Toníčkovi přejeme do života jen 
to nejlepší.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

V sobotu 6. 12. 2014 se ve víceúčelovém zařízení Skalka uskutečnila tradiční prodejní 
vánoční výstava, kterou jako každoročně připravili členové kulturní komise Obecního úřadu 

92 let Anna Šimková 70 let Jaroslav Simon
Jan Jílek

91 let Jan Rensa Marie Košňarová

88 let Ludmila Štěpánková 65 let Miloslava Pavlišová
Jana Kovářová

87 let Růžena Boštíková Jiří Jílek
Libuše Doubková Jiří Vrabec

86 let Růžena Stráníková 60 let Ladislav Tribský
Marta Vomáčková Zdeněk Zavoral
Josef Chadima Marie Boštíková

Josef Doseděl
85 let Josef Pavliš Karel Tejkal

Zdeňka Pavlišová
82 let Zdeňka Čermáková

Jan Bulva 55 let Jan Boštík

75 let Jan Chadima 50 let Květa Nunvářová
František Nádvorník Vlasta Zavoralová
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Lubná. Výstava byla již 12. a nesla se v barvě fialovo-stříbrné. Datum vyšlo na sv. Mikuláše, 
který ale nepřišel. Navštívil nás anděl s čertem, aby obdarovali malé návštěvníky.

Sešla se opět spousta vystavovatelů z blízkého i vzdáleného okolí, kteří jako každoročně 
nabídli své krásné výrobky. Mohli jsme také ochutnat medovinu, vánoční nápoj, ale i míchané 
nápoje.

Mikuláš a čert vítal návštěvníky     Práce dětí z mateřské školy

Vyzdobený vestibul

Výstava betlémů
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Pohled na zaplněný sál     Mirka a Matúš Trávničkovi

Vystoupení skupiny Parkoviště pro velbloudy a XILT

Vestibul nám opět hezky a vkusně vyzdobili žáci ZŠ Lubná – Sebranice a děti z MŠ Lubná 
svými krásnými a nápaditými výrobky. Dále jsme pak ve vestibulu mohli zhlédnout výstavu 
50 betlémů, které nám zapůjčili místní i přespolní příznivci naší vánoční výstavy. Všem moc 
děkuji.

Kulturní program zahájili manželé Mirka a Matúš 
Trávničkovi s několika vánočními písněmi a koledami. 
Dále nám zahrála skupina Parkoviště pro velbloudy 
z Morašic pod vedením K. Teleckého. Nakonec vystoupil 
XILT z Litomyšle (Mireček a Dáda). Program byl pestrý a 
myslím si, že zaujal malé i velké a každý si vybral něco pro 
sebe.

Nemalý dík patří Vám všem, kteří jste s námi přišli 
pobejt a na chvíli zapomenout na všední shon a starosti, 
protože bez Vás by výstava neměla ten správný smysl. 
Děkuji také všem členům kulturní komise, kteří se na 
přípravě vánoční výstavy podíleli. Těším se na další ročník 
a budu moc ráda, když se zase sejdeme. 

Krásný rok 2015, hodně štěstí, zdraví a úspěchů 
v osobním i pracovním životě.

Jaroslava Klejchová, předsedkyně kulturní komise

Eliška Polanecká a členky kulturní komise



15

         FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

  PROJEKT DARUJ ÚSMĚV ROZZÁŘIL DĚTSKÉ TVÁŘE

V rámci projektu Daruj úsměv, který pomáhá zpříjemnit život dětem s nelehkým životním 
osudem, přijeli 16. 12. 2014 do dětského domova v Poličce populární imitátor Václav Faltus a 
kouzelník Aleš Krejčí. Společně předvedli zábavné vystoupení, které sklidilo veliký ohlas. 
Podařilo se jim děti skvěle pobavit, rozesmát a nechat je tak alespoň na moment zapomenout 
na každodenní starosti. Vystoupení proběhlo za finančního přispění firmy COBRA 
TRANSPORT s.r.o., jejíž majitel, pan Radek Bartoš, na konci představení daroval dětem 
krásné náramky a několik dalších dárků.                                                                     Aleš Krejčí
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Vystoupení v dětském domově v Poličce

Aleš Krejčí s dětmi     Václav Faltus, Radek Bartoš a Aleš Krejčí

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – SLAVKOVSKÝ LES

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les o rozloze 620 km2 byla 
vyhlášena v roce 1974. Chráněná oblast leží na západě České republiky 
mezi městy Karlovy Vary, Sokolov, Mariánské Lázně, Planá a Teplá. 
Zahrnuje celý Slavkovský les a menší část Doupovských hor, Tepelské 
vrchoviny, Chebské pánve a Tachovské brázdy. Nejvyšším vrcholem je 
Lesný (983 m).

Krásný ostrov zeleně, klidu, míru a místy dosud panenské přírody tvoří 
jedinečné přírodní zázemí pro světově proslulé lázně: Karlovy Vary, Mariánské Lázně a 
Františkovy Lázně. Na území chráněné oblasti jsou ještě Lázně Kynžvart a zaniklé lázně
Prameny a Kyselka v Louce. Slavkovský les je členěn do deseti krajinných celků. Hlavní 
lesnatá část na jihozápadě má horský charakter. Rozsáhlé lesy s převahou smrku na úkor buku 
a jedle jsou protkány vrchovištními rašeliništi a velkými druhově bohatými loukami. Velmi cenná 
je národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, kterou tvoří pět částí. Rašeliniště Paterák (také 
Velké rašeliniště) je hustě porostlé borovicí blatkou (Pinus rotundata). Malebný porost blatky 
klečové formy je na rašeliništi Lysina. Nádherná několikasetletá stromovitá blatka roste na 
rašeliništi Tajga. Čtvrtou částí je rašeliniště Husí les a pátou Malé rašeliniště. Borovice bažinná 
(blatka) patří ke třem druhům borovic (z více jak sta), které u nás mají svou vlast. Ještě je to 
borovice lesní (Pinus sylvestris) a borovice kleč (Pins mugo). Podzemní vody přírodní 
rezervace zásobují léčivé prameny v Mariánských Lázních. V rezervaci roztroušeně žije tetřívek 
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obecný a tetřev hlušec. Západní a severní část Slavkovského lesa má charakter hornatiny. Je 
to pásmo od Lázní Kynžvart nad Chebskou a Sokolovskou pánev ke starobylému Lokti a 
kaňonem Ohře ke Karlovým Varům a k Doupovským horám. U kaňonu Ohře leží národní 
přírodní rezervace Jan Svatoš. Je to pozoruhodné seskupení mohutných žulových skal ve tvaru 

skalních věží, sloupů nebo jehel. Podle nejznámější 
pověsti jsou skály zkamenělým svatebním průvodem. 
Představují nejen oba snoubence, ale také kněze, 
svatební hosty, muzikanty i povoz.

Osou chráněné oblasti je řeka Teplá, na které leží 
proslulé město a Klášter Teplá a Bečov nad Teplou. 
Kouzelně zvlněná krajina na severovýchodě se vyznačuje 
dalekými výhledy. Dominují zde sopečné pahorky 
s Andělskou Horou. Na jihu oblasti je podobná krajina 
s malebnými údolími Jilmového a Kosového potoka a 
bývalým hornickým městem Michalovy Hory. Již zmíněná 
trojice světových lázní spolu se Slavkovským lesem usilují 
o zápis na listinu kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Nádherná a tajuplná krajina Slavkovského lesa 
přitahuje nejen lázeňské hosty, ale také návštěvníky z celé 
naší vlasti i ze zahraničí.

Josef Trojtler

Bolševník velkolepý roste v okolí Karlových Varů

Národní přírodní rezervace Jan Svatoš     Kriticky ohrožený sysel obecný žije 
                 na karlovarském golfovém hřišti

EMIGRACE PRO SVĚDOMÍ Z LUBNÉ V 18. STOLETÍ

Porážkou stavovského vojska v roce 1620 na Bílé Hoře začalo období rekatolizace. V roce 
1624 byli vyhnáni z Čech všichni nekatoličtí kněží, stavem svobodní nekatolíci museli 
konvertovat ke katolictví, nebo zemi opustit. Poddaní byli nuceni přijmout katolické náboženství. 
Řada z nich na oko katolickou víru přijala, ale ve svém srdci zůstala věrna původnímu učení. 
Byli však i tací, kteří bez povolení vrchnosti ze země odešli. V roce 1632 bylo v Sebranské 
kolatuře napočítáno 75 rodin, které utekly do ciziny. Ještě v roce 1651 v soupise poddaných 
podle víry byla v Lubné za nekatolíky označena téměř polovina osob (84 z 178). Ještě téhož 
roku začalo nové soustavné obracení poddaného lidu na katolickou víru. Úkol byl svěřen 
zvláštním reformačním komisařům, kterým byli dáni k ruce dragouni. Ti museli být živeni od 
zatvrzelých kacířů a navíc jim musela být placena denní pokuta 4 kr., dokud nebude jejich 
odpor zlomen. Tímto způsobem byla do roku 1653 provedena tak důkladná reformace, že 
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z původních 200.000 otevřeně se hlásících nekatolíků se jich navenek hlásilo za nekatolíky asi 
jen 10.000. Během tohoto období uteklo před reformační komisí, zejména do Slezska a Saska,
přes 30.000 poddaných. Evangelická víra však nebyla nikdy zcela potlačena a byla příčinou 
emigrace řady místních.

V roce 1718 zběhl z gruntu v Lubné Tomáš Novák i se ženou a dvěma dětmi. Byl to 
pravděpodobně v té době ojedinělý případ. O organizovaný útěk tajných evangelíků z Lubné se 
postaral až na přelomu roku 1731/32 Jan Jílek.

Jan Jílek se narodil se 4. 5. 1710 v Nové Vsi u Sv. Kateřiny, osadě přináležející k Lubné. 
Jílkovi pocházeli původem ze Stříteže a velká část jejich rodu se držela tajné evangelické víry. 
Dědeček Jana Jílka byl dokonce nějaký čas zástupným rychtářem ve Stříteži. Zde se také 
narodil 17. 11. 1679 Janův otec Jan Jílek. Když byla vrchností na počátku 18. století založena 
Nová Ves u Sv. Kateřiny, v rozmezí let 1706 a 1708 se sem přestěhovali i Jílkovi. Zůstali zde 
něco přes deset let. Po Vánocích 1718 se Jílkovi přestěhovali do Lubné, protože na samotě je 
ohrožovali vlci. Jejich dvouletou jalovici malý kus od chalupy chytili, v půli přetrhli a zadní půli 
odtáhli do lesa. Jednomu ze sousedů, Václavu Ševcovi, jeho dceru Marianu starou 9 let 
17. 9. 1717, když dobytek v lese pásla, vlci také chytili, od nohou až do pasu sežrali a kus 
prsou, ruce a hlavu druhý den v lese nalezli. Farář pak za její duši celebroval v kostele 
v Širokém Dole mši svatou. Vlci by napadli i mladého Jana Jílka, kdyby je jeho otec velkou 
železnou tyčí nezahnal. Otec Jana Jílka Jan byl tajný evangelík a s láskou čítal zakázané 
evangelické knihy. Brzy po přestěhování do Lubné 14. 2. 1719 však zemřel. Jan pak sloužil u 
sedláků a jak sám píše: „jako žebrácké dítě mezi lidmi se protloukal“. Potom jej vzal dědeček, 
krejčí, do učení, ale sotva po půl roce zemřel a Jan se doučil u jiného mistra. V roce 1730 
absolvoval pouť s několika katolíky na Moravu, ale cesta jej duchovně nenaplnila. Do srdce mu 
pak promluvil sedlák Jan Mřeň ze Širokého Dolu, ke kterému chodili predikanti ze Saska: „Pak 
jsem po nějakém čase nenadále k jednomu sedláku na dílo pozván byl a celý týhoden jsem 
tam šil… Poslední pak ten den… tu (sedlák) začal: jak bývalo o starých časích, jak knihy mívali, 
jak se shromažďovali, čítali si a zpívali a jak jim při tom dobře bývalo a pravil: „Holečku, my 
jsme také měli Bibli svatou a také kancionál vydání Jana Husa.“ Jak to pověděl, tak začal 
plakat, že mu z očí slzy pořád na stůl kapaly, a ještě řekl, že když jim to jezovita vzal, že on 
teskliv po tom byl, že nemohl doma pod střechou obstát...“. A tak když v roce 1731 přišel do 
Lubné ze Saska tajně Václav Šudoma, Jan Jílek s ním odešel 8. 9. 1731 do emigrace. Usadil 
se v české exulantské kolonii v saském Gerlachsheimu, kam z Lubné dorazili čtvrtý den. 
Uvědomíme-li si, že vzdálenost mezi Lubnou a Gerlachsheimem může být okolo 220 km, pak 
za jediný den, respektive noc, ušli průměrně neuvěřitelných 55 km. I přes tuto vzdálenost se 
Jan Jílek brzy začal do Čech a do Lubné vracet, protože přál své matce, bratrům a sestrám. 
Na 20 se jich pak smluvilo, že z jara spolu odejdou. Jan Jílek se na podzim 1731 několikrát 
ještě vrátil a pokaždé někoho odvedl. Nechodil sám, často jej doprovázel Jiřík Vostrý. 
Na podzim 1731 odvedl Jiřík Vostrý z Lubné sedláka Jiříka Nešpora, řečeného Krejsa, s 
manželkou a dvěma dítky. Odvedl je do Hennersdorfa, míli od Žitavy. Grunt Nešporův pak 
převzal 20. 12. 1731 Matěj Němeček.

Na jaře 1732 se vrátil Jan Jílek pošesté společně s Jiříkem Vostrým pro smluvenou skupinu 
20 osob. Jiřík Vostrý mu pomohl odvést dvě ženy s dětmi k horám a pak se vracel pro Jakuba 
Kladiva z Desné. Byl však chycen kaplanem Matyášem Prentzem z Dolního Újezda v době 
služeb Božích u Mladočova a odsouzen k doživotnímu žaláři na hradě Špilberku.

Se smluvenými dvaceti se Jan Jílek sešel a jedné noci je odvedl. Tehdejšímu faráři 
Ondřejovi Fr. Kryštofovi napsal na místě vzkaz, kde mu sdělil příčinu odchodu – jen pro 
svědomí.

Dle Jílkovo pamětí dvě rodiny pak šly jinou cestou s jinými a sám Jan Jílek vedl deset osob. 
Do Gerlachsheimu přišli o posledním velikonočním svátku, tj. pravděpodobně 
14. 4. 1732. Farář P. Ondřej Fr. Kryštof oznámil odpadnutí 19 poddaných od pravé víry hraběti 
Fr. V. Trautmannsdorfovi 20. 4. 1732.

Podle archivních pramenů lze sestavit seznam poddaných, které Jan Jílek tehdy odvedl. 
Předně to byla jeho nejbližší rodina – maminka Veruna (1683-1757), sestry Mariana
(1706-1765), Kateřina (*1712) a Judita (1714-1783), bratři Pavel (1708-1762), Karel
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(1717-1773) a Jakub (1718-1784). Sestra Mariana byla již provdaná za tesaře a chalupníka 
Františka Juzu a v té době s ním měla roční děťátko jménem František. Po Juzovi zůstal dluh 
kontribuce a neodvedená robota. Jeho chalupa byla vrchností 27. 5. 1732 prodána Jakubu 
Večeřovi. Po svém útěku se Juza vrátil, aby odvedl další.

Jílek odvedl i dceru sedláka Jana Mřeně, který mu před časem promluvil do duše, Annu i s 
jejím manželem Tomášem Krejčím. Tomáš Krejčí držel v Lubné chalupu s kouskem pole. I 
jeho chalupa byla po zběhnutí do Saska 10. 5. 1732 prodána vrchností.

Dalším zběhlým byl sedlák Marek Jílek. Jeho otec Marek byl bratrancem otce Jana Jílka. 
Zatímco Jiřík Nešpor s manželkou zběhl zanechav po sobě grunt nezaopatřený, jinak se 
zachoval Marek Jílek. V Lubné držel od roku 1720 selskou živnost od Matouše Jiruše 
s 18 strychy orných polí v hodnotě 220 kop grošů (tj. 13 200 grošů). 4. 3. 1732 prodal Marek 
Jílek grunt švagrovi Matěji Benešovi a nechal si vyplatit 110 kop grošů v hotovosti. S touto 
částkou pak společně se svojí manželkou Kateřinou a 7 dětmi utekl do Görlicenu. Utekl s nimi 
pravděpodobně i některý z bratrů manželky Kateřiny, neboť mezi emigranty je uváděn i 
Holubík. Podle gruntovního zápisu měl mít Marek Jílek na chalupě jeho manželky dědický díl. 
Ten ve výši 20 kop grošů složil 29. 11. 1732 Matěj Beneš, zeť Ondřeje Holubíka, 
do vrchnostenského důchodu a za to mu byla chalupa připsána. Matěj Beneš pak však upadl 
do podezření od vrchnosti, že o chystaném útěku Marka Jílka předem věděl, a navíc že je také 
bludné víry. V roce 1733 jej i jeho těhotnou manželku nechala vrchnost zmrskat, čehož 
následkem manželka Matěje Beneše Veronika potratila.

Dalším odvedeným byl Stanislav Makovský. Narodil se 26. 3. 1680 v Březinách na panství 
města Poličky. Roku 1707 se však přiženil do Lubné a vystavěl chalupu v Nové Vsi u Svaté 
Kateřiny. Do roku 1727 se mu narodilo 7 dětí. Tři děti mu však zemřely v roce 1724 v rozmezí 
7 dnů na epidemii patrně nějaké z dětských nemocí. 15. 4. 1730 koupil v Lubné zahradu 
od Matěje Votřela. Stejně jako Marek Jílek i on útěk plánoval. Nepodařilo se mu však grunt 
prodat, ale i tak se snažil si našetřit alespoň nějaké peníze. Do Görlicenu však utekl bez 
manželky a bez dětí a už se pro ně nevrátil. Zbylá rodina pak byla úspěšně vystavena 
zvýšenému rekatolizačnímu úsilí.

Šimon Večeře, další z emigrantů, se narodil v Lubné. Od roku 1722 držel v Lubné zahradu 
o velikosti 10 strychů orné půdy v hodnotě 120 kop grošů. Mohl být věkově k Marku Jílkovi. 
Oženil se v roce 1721 s Dorotou Rensovou také z Lubné. V rozmezí let 1722 až 1730 se mu 
narodily 4 děti. Dcera Lidmila však zemřela roku 1726 v roce života. Utekla pravděpodobně 
celá rodina, tj. celkem 5 osob. I Šimon Večeře z gruntu zběhl, aniž by jej prodal. Počátkem roku 

1732 zaplatil ještě splátku z gruntu k záduší do Květné, 
ale pak se již vyhýbal zaplacení berně a robotě. Po útěku 
Šimona Večeře s manželkou na gruntě zůstal jeho bratr 
Václav Večeře v naději, že bude na gruntu hospodařit 
po bratru Šimonovi. Od vrchnosti byl však Václav Večeře 
v podezření z bludné víry, a tak vrchnost grunt Večeřovým 
sebrala. 28. 4. 1732 jej přidělila Matěji Boštíkovi 
ze Zrnětína, kterého považovala za pevného v katolické 
víře. Je možné, že Václav Večeře následně také utekl, 
neboť v gruntovních zápisech je zmínka, že svůj podíl
na gruntu prodal Matěji Boštíkovi, a více se o něm 
nedozvídáme.

V roce 1733 je mezi emigranty z Lubné uveden Tomáš 
Dalibor. Patrně jeho otci Matěji Daliborovi poskytl 
poslední útěchu výše zmíněný Jiřík Vostrý.

Dále je mezi emigranty uveden Paclík. Jan Paclík měl 
v Lubné od roku 1706 chalupu. 4. 9. 1733 ji však prodal 
Martinu Fridlovi za 50 kop grošů. Není však jasné, zda-li 
se jedná o stejného Paclíka.

Náhrobek Jana Jílka v Berlíně, zdroj wikipedie
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Výše uvedený přehled obsahuje 29 obyvatel Lubné, kteří v letech 1731-32 pro své svědomí 
odešli tajně do Saska. Je pravděpodobné, že ani tento výčet není úplný. Velkou část z nich 
odvedl Jan Jílek, který se tajně celkem 16x vydal zpátky do Čech, šířil česky psanou 
nekatolickou literaturu a organizoval odchody do exilu. 30. 5. 1733 však byl Jan Jílek zatčen a 
vězněn v Litomyšli. Odsud se mu podařilo 20. 8. 1735 při velkém požáru města utéci.
25. 3. 1737 se stal jedním z prvních kolonistů v nově založené exulantské osadě v Českém 
Rixdorfu (dnes součást Berlína). Jeho život zvěčnila Tereza Nováková v díle Jan Jílek.

Pro Lubenský zpravodaj napsal Radek Zdvořilý, http://zdvorily.wz.cz 

       VESMÍR OKOLO NÁS 
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI Z KOSMONAUTIKY

Sonda New Horizons a trpasličí planeta Pluto 
Astronomové mají stále málo informací o trpasličí planetě Pluto. Tento nepříznivý stav chtějí 

změnit, a proto před devíti lety zamířila k Plutu meziplanetární kosmická sonda New Horizons. 
Ta má na palubě sedm špičkových vědeckých přístrojů s velmi nízkou spotřebou elektrické 
energie. V oblasti Pluta je již málo slunečního světla. Elektrickou energii proto nevyrábějí 
sluneční baterie, ale jaderná jednotka, ve které se rozpadá plutonium. Na vesmírné sondě jsou 
přístroje postupně probouzeny z hlubokého kosmického spánku, aby letos na jaře a v létě byly 
v plné pohotovosti. Sonda nebude navedena na oběžnou dráhu okolo Pluta, ale proletí mezi 
Plutem a jeho měsícem Charonem (což je v mytologii převozník zemřelých do podsvětní říše). 
V této době bude prováděn velmi intenzivní výzkum Pluta, Charonu a dalších čtyř měsíců, které 
okolo Pluta obíhají. Nový obzor (tak se sonda jmenuje česky) bude pokračovat dále do hlubin 
Kuiperova pásu, kde je mnoho podobných objektů, jako je Pluto.  Potom zamíří do Oortova 
oblaku, který je domovem několika bilionů komet. Oblakem poletí mnoho tisíc roků, nakonec 
opustí sluneční soustavu a mise bude pokračovat do nekonečných hlubin vesmíru. Tato mise je 
unikátní a zajímavá také tím, že na palubě sondy New Horizons je část popela objevitele Pluta 
Clyda Tombaugha. Je to poprvé, co popel pozemšťana letí napříč vesmírem a navíc v těsné 
blízkosti objektu, který objevil.

Clyde Tombaugh jehož popel prolétne                           Nefritový králík na Měsíci
v těsné blízkosti Pluta

Nefritový králík na Měsíci
Na podzim loňského roku odstartovala k Měsíci čínská sonda Cchang 3. Řídícím střediskem 

byla navedena na oběžnou dráhu okolo Měsíce. Součástí sondy byly dva moduly. Jeden přistál 
na Měsíci s lunárním robotickým vozíkem Nefritový králík. Druhý se vracel zpět na Zemi. 
Přistání bylo provedeno jakoby na dvakrát. Modul pod přesně stanoveným úhlem vletěl do 
hustých vrstev atmosféry rychlostí nejméně 11 km za hodinu. Atmosféra jeho rychlost snížila, 
ale zároveň rozpálila tepelný štít na vysokou teplotu. Poté modul z atmosféry opět zamířil do 
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atmosféry a bezchybně přistál na předem 
určeném místě v severovýchodní Číně. Čínští 
technici jsou první, kteří tento způsob přistání 
vyzkoušeli a hned úspěšně.

Orion poprvé na oběžné dráze
Americký národní úřad pro letectví a vesmír 

(NASA) při dvou obězích Země poprvé 
vyzkoušel novou supermoderní kosmickou loď 
Orion. Vesmírné plavidlo bude zajišťovat lety 
kosmonautů ke vzdáleným kosmickým 
objektům, jako je Měsíc, blízkozemní asteroid 
(planetka) a v budoucnu i Mars.

Josef Trojtler

Nová kosmická loď Orion

CVIČENÍ V DPS

Vážení!
Chcete si ve vyšším věku udržet pohyblivost kloubů a dobrou náladu? Přijďte si s námi 

zacvičit každé úterý ve 14.00 hodin do DPS. Cvičení je sestaveno z východních cvičení (jóga 
atd). Obsahuje jemné pohyby a dechová cvičení na židli a s její oporou.

V případě zájmu starších zdatnějších účastníků by bylo možné cvičit i v pozdějších 
odpoledních hodinách. Cvičení by bylo zaměřeno na udržení pohyblivosti páteře, kloubů a 
dechové a protahovací cviky. Větší část cvičení by probíhala na podložce. Máte-li zájem o 
cvičení pro zdatnější, volejte na číslo 737 458 499. Těšíme se a shledání v DPS.

                                                 Zdeňka Kvasničková  

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů - únor 2015
Borová
14. 2. - Maškarní merenda od 20.00 hod. v místní sokolovně.
28. 2. - Dětský karneval od 14.00 hod. v místní sokolovně.
Bystré
14. 2. – Dětský karneval - od 13.30 hod. v sokolovně. Děti budou karnevalem provádět 
pohádkové postavy, připraveny jsou soutěže, disco a laserová show. 
19. 2. – Na programu rodina – Farnost Bystré Vás zve na besedu s Janem Špilarem, která se 
uskuteční v Komunitním sále MFD od 18.00 hod., vstupné dobrovolné.
Dolní Újezd
28. 2. - MASOPUST - ve 14.30 hod. vychází průvod masek od hostince Koruna u sokolovny, 
kde je připraven zábavný program: harmonikář, strašidelný les, soutěže, dražba prasete…
28. 2. - MAŠKARNÍ BÁL - v sokolovně od 19. hod., maska vstup volný, ostatní 50 Kč.
Litomyšl
20. 2. - od 20.00 hod. Music Club Kotelna - Dukla Vozovna + Dědovy Blechy.
22. 2. - od 14.00, Lidový dům - karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené.
Oldřiš
14. 2. - Hasičský ples v orlovně od 20.00 hod. K tanci a poslechu zahraje kapela Rytmik.
Polička
14. 2. - 12. 4. - velikonoční výstava.
Jarní výstava o rostlinách a zvířatech ve velikonočních zvycích v Centru Bohuslava Martinů.
24. 2. - Inflagranti a Josef Vojtek - od 19.00 hod. – velký sál Tylova domu.  
Moderní dívčí elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI vystoupí v neobvyklém spojení společně 
s legendou české rockové scény a frontmanem teplické kapely KABÁT JOSEFEM VOJTKEM.
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Pomezí
21. 2. - ples MS Balda.
Sebranice
14. 2. - Masopustní hody – na návsi u kapličky, od 11.00 hod. zabijačkové dobroty, 
od 13.30 hod. maškarní rej s venkovskou kapelou pod vedením J. Pohorského.

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ
   
Lubná
28. 2. - Dětský sportovní karneval
21. 3. - Divadelní představení – Lidé v balónech – div. spolek Šlégl Němčice
22. 3. - Setkání seniorů, hraje Dolnovanka

Polička – Tylův dům
čtvrtek 26. 3. v 19.00 hod. - Petra Janů a skupina Golem.
Petra Janů se Vám představí společně se svou kapelou Golem.

Litomyšl
Regionální muzeum
30. 11. 2014 - 6. 4. 2015 od 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod. (úterý – neděle) 
- Večerníček Chaloupka na vršku - výstava je přehlídkou rozsáhlé tvorby Šárky Váchové, 
především scény z jejího autorského večerníčku Chaloupka na vršku.
Smetanův dům
úterý 14. 4. od 19.00 hod. – 4TET – koncertní verze.
Umělecký plnohodnotný, precisní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí 
s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
neděle 19. 4. od 19.00 hod. – Noelle Chatelet: Žena Vlčí mák.
Divadelní představení, monogram, ve kterém jedinou a zároveň jedinečnou roli Marty ztvárnila 
excelentní Hana Maciuchová.

Tříkrálová sbírka 2015

Obec           Výtěžek 2013 Výtěžek 2014          VÝTĚŽEK 2015
Počet

obyvatel
Průměrný
příspěvek 

na 1 obyvatele

Porovnání s
předchozím 

rokem

Borová 21 646,00 Kč 30 046,00 Kč 27 637,00 Kč 972 28,43 -2 409,00

Bystré 40 017,00 Kč 41 255,00 Kč 45 722,00 Kč 1 595 28,67 4 467,00

Korouhev 19 401,00 Kč 25 802,00 Kč 25 648,00 Kč 816 31,43 -154,00

Květná 6 041,00 Kč 7 181,00 Kč 6 398,00 Kč 411 15,57 -783,00

Lubná 29 467,00 Kč 29 681,00 Kč 32 323,00 Kč 996 32,39 2 642,00

Oldřiš 18 055,00 Kč 19 126,00 Kč 18 397,00 Kč 649 28,35 -729,00

Polička 146 109,00 Kč 165 855,00 Kč 184 455,00 Kč 8 870 20,80 18 600,00

Sebranice 32 350,00 Kč 33 472,00 Kč 36 144,00 Kč 984 36,73 2 672,00

Široký Důl 9 568,00 Kč 10 751,00 Kč 12 685,00 Kč 398 31,87 1 934,00

CELKEM: 518 740,00 Kč 576 892,00 Kč 626 097,00 Kč 23 867 26,23 49 205,00

Průměrný výtěžek na 1 pokladničku: 4 440,40 Kč

Počet koledujících skupinek: 141                                                                               Ing. Štěpánka Dvořáková
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Vážení a milí občané Lubné, 

jsme vám velmi vděční za váš příspěvek, kterým jste v období kolem svátku 
Tří králů přispěli do kasiček při tradiční, v pořadí letos již 15. Tříkrálové sbírce.

V letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla v Poličce a ve spádových obcích 
během prvních čtrnácti lednových dní, se podařilo nashromáždit 

626 097 Kč.

Obyvatelé Lubné přispěli do tohoto výsledku 
částkou 32 323 Kč.

Jsme opravdu vděční za vaše příspěvky a budeme se snažit, abyste vy 
všichni viděli, slyšeli či zakusili, že tyto vybrané peníze jsou opravdu dobře využity 
a byl podpořen letošní záměr Tříkrálové sbírky:

 Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení, 
osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z 
plateb zdravotních pojišťoven.

 Příspěvek na zakoupení automobilu pro zabezpečení domácí hospicové 
péče.

 Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby Občanské 
poradny.

 Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně 
humanitární pomoc.

 Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku.
Děkuje Oblastní charita Polička

Kino pro koledníky
Letos poprvé dostali koledníci a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2015 dárek, na němž 

se podílí také Město Polička a Tylův dům Polička. Pro koledníky se bude v úterý 17. února 
2015 ve velkém sále Tylova domu promítat kino – Svěrákova pohádka Tři bratři. 

Přístup do sálu budou mít pouze koledníci - držitelé dárkových vstupenek, které obdrželi po 
absolvované tříkrálové sbírce od Oblastní charity Polička a v případě hromadných skupinek 
koledníků z obcí také jejich průvodce. Děti můžete přivézt k divadlu na čas uvedený na 
vstupence. Zde si je převezme personál, který se o ně po celou dobu projekce bude starat. 

Děkujeme městu Polička i Tylovu domu Polička, že se svou váhou připojili k Tříkrálové 
sbírce a připravili pro koledníky originální a atraktivní odměnu. 

Štěpánka Dvořáková




