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Upozornění
Místní knihovna bude o prázdninách otevřena 

pouze ve čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin.

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

20. - 21. 6. MUDr. Kősslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369
27. - 28. 6. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497

4. - 5. 7. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670
6. 7. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635

11. - 12. 7. MDDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
18. - 19. 7. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
25. - 26. 7. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, 9. května 809 461 615 414

1. - 2. 8. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501
8. - 9. 8. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423

15. - 16. 8. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663
22. - 23. 8. MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569
29. - 30. 8. MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  26. 6.,   10. 7.,   24. 7.,   7. 8.,   21. 8.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 25. 2. 2015
RO schvaluje:

- Účetní závěrku, hospodářský výsledek a převod zisku do rezervního fondu školy pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná. 

- Vyjádření za účelem přístavby garáže k rodinnému domu č. p. 68. 
- Žádost p. Petra Renzy o změnu užívání pozemku p. č. 790/4 a části p. p. č. 790/1. 
- Udělení licence na linku Polička-Široký Důl-Lubná-Sebranice-Pohodlí-Litomyšl na 

provozování zvláštní linkové osobní vnitrostátní dopravy pro A. Vrabcovou.
- Podání žádosti na Úřad práce o příspěvek a přijetí p. Josefa Šebka na VPP.

RO zamítá:
- Žádost manželů Štarmanových o odkoupení pozemku p. č. 10 z důvodu, že se na něm

nachází sítě el. vedení a veřejného osvětlení.
RO bere na vědomí:

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. 1. 2015, při kontrole nebyly 
zjištěny chyby ani nedostatky.

- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ dne 20. 1. 2015. 
- Žádost p. Josefa Špatenky o přijetí do DPS s tím, že je nutné zjistit další informace.
- Informaci p. Radka Bartoše o jednání školské rady ohledně zřízení počítačové učebny 

ve škole v Sebranicích a Lubné.
RO bere na vědomí:

- Informaci Mikroregionu Litomyšlsko o možnosti zapůjčení partystanu v roce 2015.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 18. 3. 2015
ZO schvaluje:

- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Příspěvek na rok 2015 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko Desinka, 

Svazek obcí AZASS, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova 
ČR, Kraj Smetany a Martinů a výměnný fond Městské knihovny Svitavy.

- Příspěvek na rok 2015 pro Český svaz včelařů - 3 000 Kč, Český zahrádkářský svaz –
5 000 Kč, ZŠ Lubná – Sebranice - 3000 Kč, TJ Lubná – florbalový oddíl –
60 000 Kč, sportovní družstvo SDH - 40 000 Kč, Lubenská šťopička o. s. - 40 000 Kč, 
Salesiánské středisko mládeže - 20 000 Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace.

- Příspěvek na rok 2015 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení 
sociálních služeb a smlouvu o poskytnutí individuální dotace.

- Rozpočet obce na rok 2015 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude 
povinna řídit RO.

- Rozpočtový výhled obce na rok 2016 – 2017.
- Funkční změnu využití pozemků p. č. st. 503, p. p. 790/1 a p. p. 790/4 na plochu VL 

výroba a skladování – lehký průmysl.
- Uvolnění člena zastupitelstva - Aloise Kováře - pro výkon funkce místostarosty obce

do 30. 4. 2015.
ZO zamítá:

- Příspěvek na rok 2015 pro Salvii - středisko sociálních služeb, Svitavy s tím, že
příspěvek bude v případě podání žádosti vyplacen přímo rodičům T. Flídra.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 18. 12. 2014.
- Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru ZO za rok 2014.
- Informaci o nástupu Josefa Chadimy do funkce starosty obce na plný pracovní úvazek

od 1. 5. 2015.
ZO pověřuje:

- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů 
rozpočtu obce na rok 2015 (přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a 
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paragrafy). Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen ZO 
vždy na nejbližším zasedání.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 2. 4. 2015
RO schvaluje:

- Účast dvou členů JSDH na kurzu nositelů dýchací techniky a dále účast sedmi členů 
JSDH na kurzu obsluhy motorových pil a křovinořezů.

- Prořezávku stromů u pomníku padlým 24. 4. 2015. 
- Pronájem bytu v DPS pro p. Vladimíra Dobra od 17. 4. 2015.
- Ukončení nájmu v DPS pro pí A. Štěpánkovou k 31. 3. 2015.
- Spoluúčast Obce Lubná při zabezpečení divadelního představení Matka. 
- Vybudování jímky na části pozemku p. č. 10/2 dle GP pro manžele Štarmanovy. 
- Projektovou dokumentaci pro stavbu kabelové přípojky k vodojemu.
- Ceník obce s platností od 1. 4. 2015.
- Nákup kontejnerů na tříděný odpad a úpravu kontejnerů na sklo.
- Podání žádosti na Úřad práce o příspěvek na VPP pro přijetí pí Vlasty Klusoňové a 
- sl. Zdenky Bubnové od 1. 5. 2015.
- Dokumentaci na rekonstrukci sítě VN 3880 – Polička – Sebranice.
- Opravu částí místních komunikací (zpevnění štěrkovou drtí) za dětským hřištěm u 

prodejny Jednota včetně vyčištění přilehlého příkopu a v dolní i horní části obce.
- Dokumentaci na rekonstrukci trafostanice a přilehlé sítě na točně autobusu.

RO bere na vědomí:
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení průzkumných hydrogeologických vrtů na pozemku 

p. č. 906/39 s platností do 31. 12. 2015.
- Informaci Ministerstva financí o novelizaci zákona č. 250/2000 Sb.
- Informaci Krajského úřadu Pk o povinnosti provozovat úřední desku a zveřejňovat 

písemnosti, o kterých to stanoví zákon, a to nejen fyzickým vyvěšením na úřední desce 
OÚ, ale také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Oznámení Okresní správy sociálního zabezpečení, Svitavy o zahájení kontroly 
26. 3. 2015. 

- Sdělení MěÚ Litomyšl o návrhu změny č. 1 územního plánu Lubná.
- Žádost p. Rudolfa Zapletala o pronájem obecního bytu.
- Pozvánku Hasičského záchranného sboru Pk na vzdělávání starostů v oblasti krizového 

řízení 23. 4. 2015.
- Žádost Business Media CZ, s.r.o., Praha o investičních plánech naší obce pro rok 2015 

a pověřuje starostu obce vyřízením této žádosti.
- Oznámení Ministerstva zemědělství o návrzích opatření obecné povahy a výzvu 

k uplatnění připomínek pro vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje.
- Územní souhlas MěÚ Litomyšl pro umístění kabelového vedení pro stavbu rodinných 

domů – KNN – Pavliš.
- Informace spol. Proxima Bohemia s.r.o. o možnostech zápisu naší obce do publikace.
- Žádost pí P. Bulvové o koupi parcely pro výstavbu rodinného domu s tím, že v případě 

zájmu mají přednost místní občané.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 20. 5. 2015
ZO schvaluje:

- Činnost RO za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 4. 2015.
- Rozpočtovou změnu ZO č. 1/2015/ZO.
- Účetní závěrku obce.
- Inventarizaci majetku k 31. 12. 2014, včetně všech příloh a vyřazeného majetku.
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.
- Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy.



4

- Podání žádosti o změnu využití školní jídelny MŠ na školní jídelnu – výdejnu o kapacitě 
50 strávníků s účinností od 1. 9. 2015.

- Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce (ZŠ Lubná – Sebranice a 
MŠ Lubná) vydané dne 29. 10. 2009.

- Výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy z 24 na 28 dětí podle ustanovení § 2 odst. 2 
vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

- Smlouvu na prodej st. pozemku p. č. 670 dle geometrického plánu. Náklady na sepsání 
smlouvy, správní poplatek, vyhotovení geometrického plánu a vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající – Obec Lubná.

- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 2073/32. Náklady na sepsání smlouvy, správní 
poplatek a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující – Obec Lubná. Daň z nabytí 
nemovitosti uhradí prodávající. 

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 18. 3. 2015. 
- Hospodářský výsledek a převod zisku do rezervního fondu školy pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná. 
- Čtvrtletní účetní závěrku obce k 31. 3. 2015.
- Pohledávky po splatnosti k 20. 5. 2015 a pověřuje RO jednáním s dlužníky.
- Územní studii pro zástavbu na Malé Straně vedle objektu bramborárny. 

ZO pověřuje:           
- RO zjištěním dalších informací k vyřešení a úhradě pohledávek po splatnosti. 
- RO k zajištění podkladů pro odkoupení zbývajících pozemků pod uvažovanou zástavbou 

v lokalitě P2 (vedle bramborárny) včetně jednání s majiteli dotčených pozemků.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 

obce v roce 2014 vytřídili 401,19 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,73 MWh elektřiny, 
691,17 litrů ropy, 37,15 m3 vody a 0,18 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 1,79 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,70 tun.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.                                                                                                                            OÚ

Vítání občánků
V neděli 26. dubna jsme přivítali nové občánky Lubné – jednu slečnu a sedm chlapců 

- Ondřej Dřínovský, Jakub Chromý, Michaela Lehocká, Michal Blažek, Matyáš Jan Obolecký, 
Antonín Jiráň, Vlastimil Gašparík. Dětem přeji hodně zdraví, hlavně aby se jim v Lubné líbilo, a 
rodičům hodně trpělivosti při jejich výchově a co nejvíce radosti a spokojenosti.

Vítání občánků v kině
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Pohled do sálu kina                                             Lubenské ženy a místostarosta obce Alois Kovář

Matka
Naše maminka je jako studánka,

každý se napil z ní, napil se zhluboka.
Požehnaná mezi ženami,

rostli jsme pod Tvými slzami,
my děti jak stromky v májové vláze,
bylo nám maminko u Tebe blaze.

Naše maminka je jako jabloň,
omšelá v zahrádce,

mé srdce o ni chvěje se,
podzimu sníh kvete jí ve vlasech.

Oslavou nás provázeli: Víťa, Pavel, Martin, pan starosta, Denisa a Ondra

V neděli 17. května jsme poděkovali našim maminkám za jejich lásku, vychování a péči, 
kterou nám věnovaly a stále věnují. Vedle poděkování si vyslechly pohádku, zhlédly vystoupení 
dětí ze základní školy a taneční vystoupení skupiny Hendies. Připili jsme si na zdraví, pobavil 
nás harmonikář Václav Boštík za Sebranic a po občerstvení a dobré kávičce dostala každá 
maminka hezkou kytičku. Děkuji všem vystupujícím, učitelům a zastupitelům, kteří přispěli 
k hezkému nedělnímu odpoledni, které patřilo hlavně našim maminkám.

Alois Kovář, místostarosta obce
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Miniopera o Budulínkovi a country tance

Bobotubes – hudební vystoupení      Pěvecký sbor Lubenika

Taneční skupina Hendies     Harmonikář Václav Boštík 

Slavnostní přípitek s maminkami



7

Malé občerstvení a kytička pro všechny přítomné

Milí čtenáři,
úvodem mého příspěvku děkuji místostarostovi obce A. Kovářovi za zastupování po dobu 

mé zdravotní nepřítomnosti na obecním úřadě. Vedl obec spolehlivě a vzniklé situace řešil 
operativně. 

Setkání seniorů  Mikroregionu Desinka
Čtvrtou březnovou neděli se uskutečnilo na Skalce setkání seniorů z okolních obcí našeho 

mikroregionu. Tak jako každý rok byl o tuto akci velký zájem. Úvodní slovo patřilo předsedovi
mikroregionu Ing. S. Hladíkovi – starostovi obce D. Újezd, který všechny účastníky přivítal. 
Celým odpolednem nás provázela paní V. Tmejová, ředitelka MŠ Sebranice. K poslechu a tanci 
hrála dechová hudba Dolnovanka. O květinovou výzdobu a občerstvení se postarali místní 
zahrádkáři a starostové a starostky z členských obcí mikroregionu. Jsem přesvědčen, že toto 
společné setkání se všem zúčastněným líbilo.

Odpoledne zahájil předseda mikroregionu Ing. S. Hladík a programem provázela V. Tmejová

K tanci a poslechu zazpívali Radek a Gábina
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Přítomní senioři si společné odpoledne užili

Vynášení Mořeny
Děti a učitelky z mateřské školy se poslední březnovou středu zastavily na obecním úřadě 

při vynášení Zimy (Mořeny) z naší obce. Po koledě jsme všechny přítomné vyfotili.

Realizované akce za uplynulé období
Koncem měsíce dubna odborná firma P. Haupt (údržba zeleně) provedla prořezávku dvou 

lip u pomníku padlých. Současně jsme realizovali opravu poškozených částí místních 
komunikací štěrkovou drtí: u Gašparíkových, u dětského hřiště za prodejnou Jednota, kde jsme 
současně vyčistili přilehlý příkop, a v horní části obce u Bednářových. Výše uvedené práce 
realizovala firma DS Delta Lubná. Dále jsme v obci rozšířili sběrná místa na tříděný odpad.
Jednalo se o tyto lokality: u mostu, na sídlišti k Š. Dolu, pod Pálenicí a u autobusových garáží. 
Zde jsme umístili žluté a zelené kontejnery na plasty a sklo. Modré kontejnery na papír budou 
dodány později. V současné době připravujeme aktualizaci provozu sběrného dvora, o 
kterém budete předem včas informováni. 

Původní a ošetřené stromy u pomníku padlých
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Oprava cesty a vyčištění příkopu za prodejnou Jednota

Oprava místní komunikace u Gašparíkových     Josef  a Jiří Dřínovský při úpravě kontejnerů      

Sběrné místo u mostu a pod Pálenicí

U autobusových garáží a na sídlišti k Širokému Dolu
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Lázně ducha a roj čarodejnic
Koncem měsíce dubna se v Litomyšli konala čtvrtá lázeňská sezóna pod názvem Lázně 

ducha. Návštevníci a obyvatelé města se o víkendu přenesli do období první republiky. Lázně 
ducha sázejí především na kulturní vystoupení a společenskou zábavu. Této akce se zúčastnili 
i někteří občané z Lubné. Největší novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení soutěže o 
nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým či lázeňský pár. První místo za nejkrásnější pár si 
odvezli manželé Bartošovi.

Posledního dubna jste si určitě všimli roje čarodejnic, který projížděl naší vesnicí. My jsme 
ho zastihli na dolním konci obce.

Lázně ducha                Roj čarodějnic na dolním konci obce
Zdroj: Veterán klub Litomyšl

Dětský den s mikroregionem 
V pátek 22. května proběhl na Letním areálu v Lubné Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko 

– Desinka, který byl zaměřen na „Husitské hry aneb Orientační pochod po stopách mistra Jana 
Husa“.  Účastnili se ho mladší a starší žáci z 13 obcí mikroregionu - Lubná, Sebranice, 
Budislav, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chotěnov, Makov, Morašice, Osík, Poříčí, Široký 
Důl a Vidlatá Seč. Soutěžilo se v deseti disciplínách: Hod řemdihem, Práčata, Vozová hradba, 
Běh ve zbroji a zbrani, Z bitvy na Vítkově, Hranice, Mistr Jan Hus, Z historie husitství, Ranhojiči 
u Sudoměře a Husitský kvíz. V kategorii mladších žáků zvítězili žáci z Lubné, druhé místo 
obsadili žáci ze Sebranic a na třetím místě skončili žáci z Budislavi. V kategorii starších žáků 
zvítězili žáci ze Sebranic, druhé místo obsadili žáci z Vidlaté Seče a na třetím místě skončili 
žáci z Budislavi. Dětský den se opravdu vydařil - pěkné slunečné počasí, dobrá organizace a
kvalitní zabezpečení celé akce, kterou pro nás připravila místní škola. Touto cestou ještě 
jednou upřímně děkuji vedení školy, všem pedagogům, zaměstnancům školy a obecního 
úřadu, kteří se podíleli na této skvělé akci.

O tom, že se dětský den vydařil, svědčí následují e-mail, který jsem obdržel a patří
především naší škole.

Dobrý den vážený pane starosto,
v pátek 22. května 2015 jsem se se svými týmy zúčastnila soutěže dětí Mikroregionu…

Domů jsme si sice neodváželi krásné poháry, ale odvezli jsme si krásné vzpomínky na tento 
den. Husitství nás vtáhlo do děje hned u příjezdu - moc vám to všem slušelo! Následovaly 
vtipné úkoly - musíme začít doučování v ovládání praku. Předplacené jste měli i počasí. 
Úžasná organizace, výborné řízky, pěkné prostředí. Co k tomu více říci? Jen moc a moc 
děkujeme za velmi příjemný den! 

S pozdravem Stanislava Coufalová Morašice
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Slavnostní zahájení dětského dne

Start družstva z Morašic          Hod řemdihem

Mistr Jan Hus     Běh ve zbroji a zbrani

Práčata     Z bitvy na Vítkově 
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Hranice     Ranhojiči u Sudoměře

Vozová hradba     Husitský kvíz

DĚTSKÝ DEN
MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO-DESINKA

XV. ROČNÍK, LUBNÁ 22. 5. 2015

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI

Pořadí Obec
Počet 
bodů

Poznámka Pořadí Obec
Počet 
bodů

Poznámka

1. Lubná 173 1. Sebranice 169

2. Sebranice 163
po doplňkové 
soutěži

2. Vidlatá Seč 159
po doplňkové 
soutěži

3. Budislav 163
po doplňkové 
soutěži

3. Budislav 159
po doplňkové 
soutěži

4. Desná 162 4. – 5. Makov 158
5. Široký Důl 161 4. - 5. Lubná 158
6. Poříčí 160 6. Morašice 156
7. Makov 151 7. Dolní Újezd 152
8. Horní Újezd 150 8. Desná 150
9. Dolní Újezd 133 9. Poříčí 149

10. Morašice 131 10. Horní Újezd 144
11. Chotěnov - nezúčastnil se 11. Široký Důl 137

12. Osík - nezúčastnil se 12. Osík 129

13. Vidlatá Seč - nezúčastnil se 13. Chotěnov - nezúčastnil se
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Z historie husitství     Vítězné družstvo mladších žáků z Lubné

Společná fotografie pořadatelů a účastníků akce

Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba dovolených a prázdnin. Přeji Vám i Vašim blízkým krásné, slunečné a 

pohodové léto.
                       Josef Chadima, starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

První pomoc
V pondělí 23. března začali žáci jaro ve škole nezvykle. V rámci spolupráce se Střední 

zdravotnickou školou Svitavy jsme (v projektu Zdraví) cvičili první pomoc.
Téma mnoho diskutované, ale ne příliš zažité. Ve chvílích, kdy rozhoduje rychlost a 

poučenost, jsou lidé bezradní, váhaví, nemají odvahu někomu poskytnout pomoc, obávají se 
chyb, přenosu nemocí …
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Naši žáci si vyzkoušeli prakticky masáž srdce, umělé dýchání, zotavovací polohy atp. 
Tradiční bylo také procvičování ošetření povrchových zranění a fixace zlomenin.

Žáci měli možnost seznámit se i s novinkami, jakou je např. automatický defibrilátor. 
Přístroj, který mluví a instruuje zachraňujícího, co má dělat, změří sám některé funkce těla a 
pak skutečně pomáhá křísit. Na velkých veřejných prostorách (stadiony, letiště, koupaliště) jsou 
takové stroje umístěny poblíž nové speciální značky.

Poděkovat musíme studentům střední školy za přípravu i výborně vedené lekce, kdy byly 
děti přímo a prakticky zaměstnány bez zbytečné teorie. 

Jaroslav Bauer

První pomoc

Pletu, pletu pomlázku bez nití a provázku .....
To bychom si mohli říkat, když jsme se 

učili plést pomlázku v 5. třídě s dědečkem Míši 
Kvasničkové. Ale neříkali jsme to, protože 
jsme očima sledovali, jak to budeme dělat a 
současně jsme to prováděli rukama na těch 
našich pomlázkách. Nepletli jsme 
jednoduchou pomlázku, ale z 15 proutků s 
košíčkem u rukověti. Bývalý učitel naší školy 
Zdeněk Kvasnička měl s námi velkou trpělivost 
a stále vysvětloval, když se někomu nedařilo. 
Tímto mu děkuji za spolupráci.

                  Z. Laštovicová

Z. Kvasnička při pletení pomlázky

Přijímačky nanečisto
     V pátek 27. 3. si žáci deváté třídy vyzkoušeli přijímačky nanečisto. V letošním roce pouze 
předstoupili před komisi, složenou z paní ředitelky, výchovné poradkyně a třídní učitelky, a 
odpovídali na otázky. 
     Rozhovor se zaměřoval na obor a školu, kterou si jednotliví žáci zvolili pro další studium. 
Zajímalo nás, proč si školu vybrali, co od ní očekávají, jak si představují své profesní uplatnění 
atd. 
     Přijímačky nanečisto měly prohloubit komunikační dovednosti žáků a připravit je 
na stresovou situaci. Kromě jiného jsme také zjistili orientaci žáků v daném oboru i jejich 
představy o dalším životě. Mile nás překvapilo vystupování a přehled některých žáků.
                                                                                                                     Mgr. Hana Preclíková
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Naši stolní tenisté ovládli své turnaje v Litomyšli
V medailové žně proměnili žákyně a žáci ZŠ Lubná - Sebranice svoji účast v oblastním kole 

ve stolním tenisu jednotlivců, které se uskutečnilo dne 25. března 2015 v Litomyšli, když 
zvítězili ve všech čtyřech vypsaných turnajích.

V kategorii mladších žákyň vybojovala 1. místo Lucie Letáčková z 6. třídy, triumf slavila 
rovněž Gábina Zavoralová z 8. třídy v kategorii starších žákyň. Kategorii mladších žáků ovládl 
Lukáš Kučera ze 7. třídy a konečně v kategorii starších žáků jsme obsadili dokonce všechny tři 
stupně vítězů, když první skončil Honza Jiráň, druhý Jakub Večeře a třetí Jirka Zindulka
- všichni z 8. třídy.

Výše jmenovaní tak přetavili v úspěch svoje každodenní tréninkové úsilí u pingpongového 
stolu o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, za což si zaslouží náš respekt a poděkování 
za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jindřich Novotný

Pythagoriáda
V březnu se několik žáků z páté až osmé třídy zúčastnilo školního kola matematické 

soutěže Pythagoriáda. Úspěšní řešitelé Pavel Jána (5. třída) a Martin Břeň (8. třída) prokázali 
své znalosti a důvtip i v okresním kole ve Svitavách, kde obsadil Pavel Jána 7. a Martin Břeň 
12. místo ve své kategorii.

Mgr. Andrea Kvasničková

Lubenika na přehlídce dětských sborů
Ve středu 8. dubna jsme se zúčastnili přehlídky dětských pěveckých sborů v Chrudimi, kde 

jsme vyzpívali bronzové pásmo. Děkuji dětem za nadšený výkon.                  
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr

Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům
Dne 9. dubna 2015 uspořádala ZŠ Lubná–Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár 

ředitelky školy. V pořadí již 8. ročníku se stejně jako vloni zúčastnily kromě pořadatelské školy 
také ZŠ Dolní Újezd, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl, ZŠ Jimramov a Masarykova ZŠ Polička, 
které se vzájemně utkaly ve dvou paralelních turnajích starších a mladších žáků systémem 
každý s každým.

Naši starší žáci obhajovali loňské prvenství. Po úvodní remíze s Dolním Újezdem sice 
ve svém druhém utkání přesvědčivě zvítězili nad Jimramovem, nicméně poslední vystoupení 
s florbalisty Litomyšle skončilo sedmibrankovým debaklem, takže jsme se museli spokojit 
s celkovým bronzem.
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Vše nám ovšem vynahradili naši mladší žáci, kteří doslova deklasovali všechny své 
soupeře rozdílem třídy a s plným bodovým ziskem a sedmadvaceti nastřílenými brankami slavili 
svůj zlatý triumf. Současně je třeba zdůraznit, že ve všech čtyřech utkáních naše družstvo 
mladších žáků ani jednou neinkasovalo, což historie tohoto turnaje nepamatuje.

Úspěšně jsme si vedli i v individuálních soutěžích, když jsme v kategorii mladších žáků 
posbírali všechna ocenění. Nejlepším střelcem byl vyhodnocen Patrik Bartoš s jedenácti 
vstřelenými brankami, nejlepším hráčem byl vyhlášen Lukáš Kučera a nejlepším brankářem se 
zaslouženě stal benjamínek týmu Honza Kyselý, který byl na poslední chvíli povolán 
za zraněného Jana Hrůzka a svým suverénním výkonem patřil k největším překvapením 
turnaje.

Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy. 
Velký dík patří rovněž všem žákům a pracovníkům školy, kteří se nezištně zapojili 
do organizace turnaje a svým dílem přispěli k hladkému průběhu celé akce.

Soupisky výběrů ZŠ Lubná – Sebranice
Starší žáci: Tomáš Vomočil – Martin Břeň, Martin Stráník, Ondřej Chadima, Jiří Dohnal – Jan 

Jiráň, Jakub Večeře, Petr Klusoň, Radim Klejch
Mladší žáci: Jan Kyselý – Jiří Hrůzek, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Lukáš Jílek – Vítězslav 

Kuchta, Filip Pavliš, Michal Klusoň

Přehled všech výsledků, tabulky turnajů a individuální soutěže

Výsledky utkání - starší žáci

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 1:7 (Jiráň)

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Jimramov 4:0 (Dohnal 3, Jiráň)

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd 3:3 (Stráník, Dohnal, Jiráň)

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 2:3

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Jimramov 7:1

ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - ZŠ Jimramov 6:1

Tabulka turnaje

1. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3 3 0 0 16:4 6

2. ZŠ Dolní Újezd 3 1 1 1 12:7 3

3. ZŠ Lubná-Sebranice 3 1 1 1 8:10 3

4. ZŠ Jimramov 3 0 0 3 2:17 0

                   Individuální soutěže - starší žáci

Nejlepší střelec: Jakub Madejewský, ZŠ Dolní Újezd

Nejlepší hráč: Jakub Voříšek, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

Nejlepší brankář: Ondřej Fila, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

Výsledky utkání - mladší žáci

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 6:0 (Kučera 3, Bartoš, Jílek, Hrůzek)

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Jimramov 7:0 (Bartoš 4, Kučera 3)

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd 7:0 (Bartoš 3, Kučera 2, Jílek, Hrůzek)

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3:2

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Jimramov 5:3

ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - ZŠ Jimramov 2:4

ZŠ Lubná-Sebranice - Masarykova ZŠ Polička 7:0 (Bartoš 5, Jílek 2)

ZŠ Jimramov - Masarykova ZŠ Polička 2:2

ZŠ Dolní Újezd - Masarykova ZŠ Polička 1:3

ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - Masarykova ZŠ Polička 1:3
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Tabulka turnaje

1. ZŠ Lubná-Sebranice 4 4 0 0 27:0 8

2. Masarykova ZŠ Polička 4 2 1 1 8:11 5

3. ZŠ Dolní Újezd 4 2 0 2 9:15 4

4. ZŠ Jimramov 4 1 1 2 9:16 3

5. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 4 0 0 4 5:16 0

Individuální soutěže - mladší žáci

Nejlepší střelec: Patrik Bartoš, ZŠ Lubná-Sebranice

Nejlepší hráč: Lukáš Kučera, ZŠ Lubná-Sebranice

Nejlepší brankář: Jan Kyselý, ZŠ Lubná-Sebranice
Mgr. Jindřich Novotný

Mladší žáci Lubná – 1. místo   Starší žáci Lubná – 3. místo

Školská rada zasedala v Krouně
Výjezdní zasedání Školské rady při Základní škole Lubná–Sebranice a Mateřské škole 

Lubná absolvovali její členové dne 10. dubna 2015, aby napomohli zřizovateli školy s úvodními 
kroky realizace projektu nové tabletové učebny, která by měla vzniknout na 1. stupni 
v Sebranicích. Šlo zejména o volbu zařízení, jež žáci budou používat jako didaktickou pomůcku 
při výuce většiny vyučovacích předmětů.

Kromě tabletů byly ve hře rovněž notebooky i jiná koncová zařízení, nicméně po exkurzi 
v Krouně padla definitivní volba právě na tablety. Členové školské rady měli možnost seznámit 
se s jejich praktickým využitím přímo ve vyučovací hodině matematiky, kterou absolvovali 
s žáky 5. třídy a kde si společně zopakovali počítání s desetinnými čísly. Celá hodina probíhala 
prostřednictvím interaktivní tabule a tabletů, pomocí kterých žáci řešili zábavnou formou šest 
početních úloh, přičemž v závěru zbyl čas i na internetovou hru.

Učitelka matematiky v průběhu hodiny kromě výuky zvládla vysvětlit členům školské rady 
základy ovládání tabletů včetně funkce systému řízení třídy, který umožňuje mj. distribuci 
učebních materiálů žákům, přístup na internet, práci ve skupinách nebo různé formy hlasování 
a testování.

Bezprostředně po hospitaci v učebně následovala diskuze s ředitelem ZŠ Krouna 
Mgr. Josefem Kynclem, který seznámil členy školské rady se svými osobními zkušenostmi 
s výběrem a pořizováním zařízení včetně dalších technologií nezbytně nutných 
k bezproblémovému provozu tabletové učebny. Pan ředitel v samotném závěru jednání rovněž 
nabídl pomoc při zaškolení vyučujících naší školy přímo na škole v Krouně tak, aby se naši 
pedagogové naučili pracovat s tablety i celým interaktivním systémem co nejrychleji a 
nejefektivněji.
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„Tuto návštěvu vnímám nejen jako další krok v modernizaci naší školy v oblasti 
informačních technologií, ale rovněž jako výraznou možnost implementovat výpočetní techniku 
do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů za účelem jejího zefektivnění,“ vyjádřil svoji 
spokojenost nad výsledkem jednání Mgr. Jindřich Novotný, předseda školské rady.

Doufejme, že se v příslušných rozpočtech najde dostatek finančních prostředků, aby se 
tento zajímavý projekt mohl co nejdříve zrealizovat. Naše děti si to určitě zaslouží. 

Mgr. Jindřich Novotný

Sběr kamení
V pátek 24. 4. 2015 vyrazili žáci deváté třídy a vybraní žáci z osmé třídy na brigádu. 

Místnímu zemědělskému družstvu pomáhali z polí sbírat (nejen) kamení. Poděkovali tak 
za nemalý dárek do tomboly, který škola každý rok od družstva obdrží. Ještě jednou děkujeme 
za podporu školního plesu.

                                                      Mgr. Hana Preclíková

Sběr kamení    Zpracování lnu

Řemesla
17. dubna v rámci pěstování tradic a udržování kulturního dědictví si přišli žáci I. stupně 

naší školy vyzkoušet, jak naši předkové provozovali některé technologie a řemesla. 
V Sebranicích u Spolku archaických nadšenců si za odborného vedení ochutnali a na vlastní 
ruce vyzkoušeli práci našich pradědečků. Vyváleli si a zformovali těsto z ručně mleté žitné 
mouky a opravdu jedli hotové placičky. Pekly se ve funkčním modelu hliněné pece. 

V této zážitkové akci si ještě žáci vyzkoušeli, jak se zpracovávaly textilní suroviny len a 
vlna. Experimentovali s drhnutím, lámáním, česáním, spřádáním, plstěním nebo splétáním 
provazů. 

Pro mnohé bylo opravdu překvapením, jak velké úsilí, množství času a trpělivosti museli 
lidé vynaložit pro získání tak obyčejných věcí.

Na závěr činnosti si děti zopakovaly poznatky v pracovních listech.
J. Bauer

Dopravní den
Dne 30. 4. 2015 se uskutečnil dopravní den v ZŠ Lubná. Účastnily se ho třídy 5., 6., 7. a 8. 

– celkem 77 žáků. Žáci 9. třídy pomáhali připravit trať jízdy zručnosti na kole. Všichni žáci 
projevili odvahu a trať projeli bez vážnějších problémů. Ti nejlepší ji absolvovali bez ztráty 
bodů, a tak prokázali svoji zručnost. Kromě jízdy přes překážky psali ještě žáci dopravní testy, 
které se týkaly pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

Z mladší kategorie postoupili do okresního kola Pavel Jána (5. tř.), Martin Kopecký (6. tř.), 
Kateřina Němcová (6. tř.), Barbora Košňarová (6. tř.). Starší kategorii budou reprezentovat 
David Vraspír (8. tř.), Vítězslav Kuchta (6. tř.), Kamila Čermáková (8. tř.), Anna Drobná (7. tř.).
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Okresní kolo se uskuteční 20. 5. ve Svitavách v areálu Gymnázia Svitavy. Všem 
účastníkům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Věra Kořínková

Oblastní kolo v minikopané Mc Donald´s Cup, II. kategorie
   V Litomyšli 7. 5. 2015 jsme se zúčatnili oblastního kola v minikopané. Žáci ze 4. a 5. třídy 
sehráli tři zápasy. V konečném zápase poslední napjatá třetina rozhodla o pěkném třetím 
místě.                                                                                                            Mgr. I. Břeňová 

Kapitán Jan Vostřel, 
gólman Jan Kyselý, 
Filip Chadima, 
Martin Kopecký, 
Jiří Procházka,
Jiří Jílek, 
Adam Jůza, 
Daniel Brabenec, 
Ondřej Kopecký, 
Štěpán Filipi

V okrese jsme druzí!
V pondělí 11. 5. 2015 jsem doprovázela fotbalisty z 1. - 3. třídy na utkání okresního kola v 

minikopané McDonald´s Cup, kam postoupili z oblastního kola.
Byla to pro mě nádherná podívaná. A také 

to byly nervy. Obdivovala jsem rychlost, s 
jakou se pohybovali po hřišti, a jak kluci uměli 
pracovat s míčem i jejich souhru v přihrávkách 
se spoluhráči. Ve své skupině s nikým 
neprohráli, byla jen jedna remíza se ZŠ 
Felberova Svitavy. V semifinále vyhráli nad 
Dolním Újezdem o jeden gól. Ve finále se opět 
střetli s fotbalisty ze ZŠ Felberova Svitavy. Ale 
to už síly docházely a my prohráli. Soupeř byl 
lepší.  

Velké poděkování patří trenérovi 
J. Procházkovi i hráčům. Na společné fotce 

jsou podle čísel na dresech: 2 – Tadeáš Glänzner, 11 – Matěj Vostřel, 12 – Vojtěch Procházka, 
10 – Martin Svoboda, 7 – David Svoboda, 9 – Jakub Vostřel, 6 – Sebastián Klejch, 5 – Petr 
Kárský, 3 – Jiří Mokrejš, 4 – Damián Klejch, 8 – Petr Vopařil a brankář Daniel Šmíd.

Soutěže se zúčastnilo 8 škol. 
1. místo: ZŠ Felberova Svitavy
2. místo: ZŠ Lubná – Sebranice
3. místo: ZŠ Dolní Újezd
4. místo: ZŠ Masarykova Polička

Další školy: ZŠ Na Lukách Polička, ZŠ Městečko Trnávka, ZŠ Palackého Moravská 
Třebová, ZŠ Riegrova Svitavy.

Z. Laštovicová
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Třídní kolo recitační soutěže
       Dne 5. 5. 2015 proběhlo třídní kolo v recitační soutěži ve III. třídě. Žáci dobrovolně 
vystoupili s pěknými básněmi dle vlastního výběru. 

Porota: Mgr. Hana Klusoňová, David Svoboda, Petr Kárský, Jan Nechvíle, Kristýna 
Pavlišová.
Výsledky soutěže: 1. místo – Daniel Šmíd

    2. místo – Kateřina Bartoňová, Damián Klejch
    3. místo – Zuzana Lipavská

                                                                                                               Mgr. Hana Klusoňová

Stupně vítězů a porota – třídní kolo

Recitační soutěž
Ve středu 6. 5. od 14. 00 hod. proběhla v budově 1. stupně dobrovolná recitační soutěž 

žáků 1. až 5. tříd.
Do soutěže se přihlásilo celkem 14 žáků:

1. třída – Jakub Bartoš, Kateřina Johnová, Lumír Pospíchal, Valérie Šprojcarová, Matouš Votřel
3. třída – Kateřina Bartoňová, Denisa Čechová, Damián Klejch, Anna Kopecká, Vojtěch Nagy, 

Natálie Němcová, Daniel Šmíd
4. třída – Markéta Jílková, Tereza Vomočilová

Porota byla složena z učitelů: J. Bauer, I. Břeňová, H. Klusoňová.
Jenom některým se podařilo získat diplom. Drobně oceněni byli všichni žáci.
Těšíme se na příští rok.                                                                                         Mgr. I. Břeňová

1. místo – Valérie Šprojcarová,     1. místo -  Anna Kopecká,
2. místo – Matouš Votřel,     2. místo – Vojtěch Nagy,
3. místo – Kateřina Johnová     3. místo – Denisa Čechová
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Den matek
Děti ze školní družiny ZŠ Lubná – Sebranice chtěly maminkám poděkovat za jejich 

trpělivost, obětavost a péči. Vyráběly pro ně originální náušnice z různých korálků a kamínků. 
Tyto náušnice pak zabalily do vlastnoručně vyrobené a ozdobené papírové krabičky. To byla 
ale pouze první část dárečku. 

V neděli 10. 5. v Sebranicích a 17. 5. v Lubné děti potěšily maminky pásmem, které dlouho 
nacvičovaly. Nejprve vystoupil sbor s minioperou o Budulínkovi. Potom děti ze školní družiny 
zatančily tanec pravých kovbojů, jež nepřekvapí ani bandité, a také zpracovaly trochu po svém, 
v rockovém podání, dvě známé písně. Přestože byl dárek určený hlavně maminkám, děti 
nacvičování bavilo a vystoupení si užily.

Vše čím jsem, nebo čím doufám, že jsem, za to vděčím svému anděli, matce! (Abraham 
Lincoln)

    Petra Koukalová DiS.

Umístění našich žáků - školní rok 2014 / 2015
Jméno Škola Obor
9. třída
Vladimír Barcal VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto Instalatér
Kateřina 
Bidmonová

Obchodní akademie a VOŠE Svitavy Obchodní akademie

Tomáš Doseděl SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů
Karla Dřínovská SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Modelářství a návrhářství 

oděvů
Michaela Hrůzková VOŠP a Střední pedagogická škola 

Litomyšl
Pedagogické lyceum

Terezie Kadidlová SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad 
Labem

Jezdec a chovatel koní

Radim Klejch ISŠ technická Vysoké Mýto Opravář zemědělských 
strojů

Kateřina 
Kordiovská

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Grafický design

Renata Křivková SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Průmyslový design
Jiří Kučera VOŠ a SŠ technická Česká Třebová Informační technologie
Andrea Kučerová SOŠ a SOU Polička Cukrář
Klára Šturcová VOŠP a Střední pedagogická škola 

Litomyšl
Předškolní a mimoškolní 
pedagogika

Jiří Vomáčka SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové Informační technologie
Josef Vomáčka SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička Veřejnosprávní činnost
Martina 
Vomáčková

Střední zdravotnická škola Svitavy Zdravotnický asistent

8. třída
Filip Bednář SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů
David Kovář ISŠ technická Vysoké Mýto Karosář

5. třída
Michaela 
Kvasničková

Gymnázium Polička Gymnázium

Nina Kysilková Gymnázium Polička Gymnázium

Andrea Kvasničková (výchovný poradce)
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Vydařený 11. školní ples
     V sobotu 9. 5. 2015 uskutečnila základní škola již jedenáctý školní ples, na kterém byli žáci 
deváté třídy spolu s paní ředitelkou a třídní učitelkou ošerpováni. 
     Bohatá tombola, pěkné taneční vystoupení, veliká účast i mnoho kladných ohlasů 
nasvědčují tomu, že se ples opět velmi vydařil.
     Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, sponzorům za krásné dary, také
samotným hostům za podporu školní akce, a velký dík patří i rodičům, kteří v hojném počtu 
přišli po plese Skalku uklidit. 

Mgr. Hana Preclíková

Žáci 9. třídy s třídní učitelkou a ředitelkou školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V nedávné době jsme se zúčastnily (I. Rensová, V. Uhrová) projektu „Rozvoj 
předmatematických představ dětí předškolního věku“, který má „na svědomí“ Jednota českých 
matematiků a fyziků za podpory EU a MŠMT. Akce se uskutečnila po dva víkendy v Litomyšli 
na VOŠP a SPgŠ. Přednášejícími byly opravdové kapacity v oboru matematiky, některé známé 
i v zahraničí. Získaly jsme řadu informací, poznatků a námětů, ale i pomůcek a hraček pro 
rozvoj předmatematických představ. Abychom si informace nenechaly jen pro sebe, uspořádaly 
jsme v MŠ v odpoledních hodinách setkání, na které jsme pozvaly další pedagogy, 
zaměstnance školky, rodiče, ale i děti.

Nejprve jsme poskytly pár informací o projektu, ukázaly a popsaly pomůcky a hračky a pak 
už to bylo na dětech, které prakticky předváděly, jak hračky a pomůcky využít. Do hry děti 
vtáhly i rodiče. 

Návštěvy rodičů si nesmírně vážíme a ceníme. Nejen že si udělali čas, vyslechli nové 
informace, získali třeba i nápad na smysluplnou hračku jako dárek pro své děti, ale především 
prožili společné chvíle se svými dětmi. Za návštěvu děkujeme i pedagogům, kteří projevili 
zájem získat nové poznatky, stejně tak ostatním zaměstnancům.

Za příjemné odpoledne děkujeme všem.
Mgr. I. Rensová, V. Uhrová
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V prvních jarních měsících nás v mateřské škole navštívil p. Šulc. Všichni jsme se na něj 
netrpělivě těšili, protože jsme nevěděli, jaká zvířátka s sebou letos přiveze. A podívaná to byla 
opravdu pěkná. Děti viděly sovy, dravce, čápa a malá liščátka. Navíc si zvířátka mohly pohladit 
a vidět, co všechno dokážou. Ukázka byla velmi zajímavá, děti zaujala a opět se dozvěděly 
řadu zajímavých informací.

V měsíci květnu jsme s předškoláky navštívili výstavu „Král do boje táh“. Výstava se 
uskutečnila v muzeu v Poličce a opět byla velice hravá a přizpůsobená dětem předškolního 
věku. Ukázala jim, jak se žilo ve středověku, děti se dozvěděly, jaký byl vojenský život krále, jak 
se žilo na hradě a v podhradí. Výstava byla pojata interaktivní formou, a tak umožnila dětem 
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vstřebávat informace nejen sluchem a zrakem, ale především vlastní aktivní činností. Děti tak 
vyzkoušely kostýmy, chlapci středověké zbraně, tíhu brnění, helmy, vyrobily si pečeť…Získaly 
řadu informací a nových poznatků.

Vzpomínka na besídku pro rodiče a přátele školy
Mladší děti se předvedly s pásmem „Co už umím“ a starší děti „Z pohádky do pohádky“. 

Závěr besídky patřil pohybu – „Bác, bác bumbác“.

Dne 1. 6. děti slavily svůj svátek. V dopoledních hodinách jsme navštívili místní cukrárnu a 
děti si vybraly zmrzlinu dle chuti. Tímto mi dovolte poděkovat paní A. Taberyové za ochotu, že 
otevřela cukrárnu kvůli nám. Navíc děti od ní dostaly sladkou odměnu k svému svátku. 
Slavnostní den pokračoval akcí „spaní ve školce.“ V podvečer se děti sešly ve školce, odložily 
spacák a připravenou večeři od maminky a hurá do přírody plnit úkoly na rytířské stezce. 
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V závěru se dětem podařil najít i poklad, a tak už byl čas na návrat do MŠ. Děti povečeřely, 
rozdělil se poklad a s netrpělivostí jsme očekávali příchod tatínků. Jejich účast a množství nás 
velmi potěšily a překvapily. Tatínkové společně s dětmi stavěli z různých stavebnic, zejména ze 
stavebnice ROTO, kterou jsme získali díky účasti v projektu „Malí kutilové“. Tátové se opravdu 
snažili, děti pomáhaly, a tak z vyrobených věcí vznikla malá výstavka. Věříme, že se tatínkům
ve školce líbilo stejně jako dětem, které byly nadšené. A tak vlastně i předčasně oslavili Den 
otců (21. 6.) trochu netradičně a vrátili se o pár let zpátky.

Poděkování patří také provozním zaměstnancům mateřské školy, bez kterých by se tato 
akce nemohla uskutečnit. Všem moc děkuji a někdy snad akci zopakujeme.

Je to pouze 2-3 roky, kdy děti nastoupily do MŠ, a nyní jsou z nich předškoláci, kteří se 
loučí a po prázdninách nastoupí do 1. třídy. Dovolte mi dětem popřát šťastné „vykročení“, aby 
na školku nezapomněly, stejně tak jako nezapomeneme my na jejich tváře a úsměvy. Přejeme 
jim také mnoho úspěchů a řadu nových kamarádů. 

Jsou to:  D. Němcová, L. Kyselá, A. Flídrová, E. Makovská, A. Hápová, R. Bartoš, 
N. Bartoš, M. Němec a Š. Němec.

Mgr. I. Rensová

Odchod do důchodu
Milá kolegyně Miladko,

jménem nás všech z mateřské školy Ti chci poděkovat za veškerou práci, kterou jsi pro nás 
vykonala. Vždy jsi pracovala svědomitě a s plným nasazením.

Přejeme Ti klidné prožití následujících let a ať Ti zdraví dlouho slouží.
                                                                    Zaměstnanci MŠ
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         FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
všechny vás zdravím už zase v polovině roku. Někdy si možná posteskneme nad tím, jak 

čas rychle ubíhá. Hlavně je to tehdy, když je nám dobře a prožíváme hezké chvíle. Ale čas se 
nedá zastavit ani nějak urychlit. Když se podívám zpátky, je v tom naplněném čase hodně 
krásných věcí, které jsem mohl prožít sám, ale stejně tak i společně s vámi. A je za co děkovat 
– Bohu i vám všem. A nějak podobně se dívám i dopředu. Čas je vždycky stejný, jen na nás 
záleží, čím ho naplníme a jak ho prožijeme. 

Eduard Martin v jedné své povídce píše: Když jsem po létech přijela na naši vesnici, 
potkala jsem našeho souseda, u kterého se snad zastavil čas. Bylo to až neuvěřitelné. Dívala 
jsem se na něho, dodala si odvahy a zeptala se: „Jak to děláte, že nestárnete?“ Nepodíval se 
udiveně, ale jen se usmál. „Víš,“ řekl tiše, „já se pořád na něco těším. K tomu mě už v dětství 
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vedla maminka. Abych měl před sebou něco, co by bylo krásné a na co bych mohl myslet. 
Zkrátka, na co bych se mohl těšit. Člověk potřebuje mít před sebou něco, co svítí, co hřeje, 
na co by se mohl těšit. Pokud to máme, není život nudnou čekárnou na smrt. Kdo se má na co 
těšit, nemá myšlenky na to, aby zestárnul. Jen si všimni dětí, stále se mají na co těšit. V létě 
na Vánoce a o Vánocích na léto. Být opravdu starý znamená nemít se už na co těšit...“ Usmíval 
se. A já se od té doby snažím každý den ráno si vyjmenovat pár věcí, na které se ten den budu 
těšit. Rozsvěcím si je na cestě jako ohýnky. I ten nejmenší může zahřát. I kdyby to, co si ráno 
před sebou představím, byly úplné maličkosti, mohu se na ně těšit. Snažím se mít stále před 
sebou něco, na co můžu těšit... I moje maminka to tak dělala a ještě v den, kdy zemřela 
ve spánku, mi řekla: „Už se těším, až půjdu spát...“ Zamyslel se. „Jak ji znám, tak i v tuhle chvíli 
se těší. Možná právě říká nějakému andělovi, jak se těší  - na vzkříšení. Až se zase všichni 
setkáme. Všichni.“ Chvíli se odmlčel a usmál se na mě. „Když se má člověk na co těšit, má 
vždycky proč být rád na světě... Schválně, kdyby sis udělala seznam věcí, na které se můžeš 
tento týden těšit, možná by sis tím zakryla to, na co se těšit nemůžeš...“ 

Moc bych vám přál, aby to nebyly jen děti a školáci, kdo se těší na čas prázdnin. Aby to 
nebyli jen tátové a maminky, kteří se těší na trochu osobního i společného odpočinku. Ale 
abychom uměli i ve všednosti objevovat to, co nás potěší a pohladí. Rád vám k tomu žehnám.

P. Vojtěch Glogar, salesián

Pozvání
V neděli 28. června bude pro děti připraven už tradiční Pohádkový les v prostorách 

za koupalištěm u Mikuláška. Začátek ve 14 hodin.

V sobotu 4. července bude mít ve Svitavách svou první mši svatou novokněz Vilém 
Pavlíček, rodák z naší farnosti (ze Stříteže).

Pouť ke svaté Anně bude v neděli 26. července v Lubné a v 15.00 hodin odpoledne 
na Vysokém Lese.  

V neděli 23. srpna společně prožijeme farní den. Po mši svaté v 9.45 bychom rádi 
pokračovali ve společném setkání v prostorách farního dvora a zahrady. Bližší informace budou 
v ohláškách.

                           SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu a červenci oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

V minulé Společenské kronice jsme v seznamu jubilantů neuvedli jméno paní Marie 
Jiráňové. Paní Jiráňové se za chybu omlouváme a k jejím 83. narozeninám dodatečně 
blahopřejeme.

Redakce Lubenského zpravodaje

83 let Jan Jetmar 65 let Josef Trojtler
Věra Matošová

82 let Karel Pajchl
Josef Chvojka 60 let Zdeňka Pavlišová

81 let Jiřina Chadimová 55 let Jan Flídr

80 let Zdenka Šplíchalová 50 let Ivana Pavlišová
Eva Chadimová

70 let Marie Machková
Květoslava Šprojcarová
Marie Šimková
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V březnu, dubnu a květnu oslavili narozeniny

Marie Košňarová - 70 let     Bohumil Kopecký - 70 let

Zdeňka Šteflová - 80 let     Anna Kabrhelová - 70 let

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

V květnu jsme se naposledy rozloučili s panem Václavem Herou a panem Svatoplukem 
Zamykalem. V červnu jsme se naposledy rozloučili s panem Bohumilem Kovářem a paní 
Hedvikou Jandlovou.

CESTA VÍTĚZSTVÍ

Máj - lásky čas, říká se, avšak ten letošní se kromě nejkrásnějšího lidského citu nesl spíše 
v duchu 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Tato významná dějinná událost 
znamenala pro mnohé vyjádření úcty a pokory před miliony mrtvých hrdinů, pro jiné prostor 
k debatám mnohdy smysluplným, jindy méně, ale také ke zcela nesmyslným a hloupým. Řešilo 
se mimo jiné, kdo nás vlastně osvobodil a zda šlo v případě drtivé většiny území skutečně o 
osvobození, či spíše dobytí, případně kam má, nebo spíše nemá současná hlava státu zavítat 
uctít památku padlých vojáků. Každý měl najednou potřebu vyjadřovat se k onomu 
historickému mementu, ačkoliv častokráte zůstává historií zcela nepolíben. Pozadu 
nezůstávala ani média. Hlavně z televizních obrazovek jsme se dovídali, kterak se oslav 
zhostilo to či ono město. Výsledný dojem pak, alespoň z mého pohledu, byl ten, že vše důležité 
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se onoho památného května 45. roku událo v městě piva - Plzni a jeho blízkém okolí, čemuž 
samozřejmě odpovídal i rozsah letošních oslav. Nic proti Plzeňákům a už vůbec proti 
veteránům americké a belgické armády, ale nemohu si pomoci, místy mně celé to dění včetně 
některých „rádobyamíků“ v tolik opěvovaném Konvoji svobody připadá jako kýčovitá pouťová 
atrakce. Ale což, proti gustu žádný dišputát. Ale abych se dostal k jádru pudla. Mnozí z vás 
možná vědí, že k mému velkému koníčku patří tzv. „hraní na vojáky“, tedy vojenská historie. A 
bylo by hříchem neuctít zmíněné výročí nějakým větším podnikem. Naše nadklubové sdružení 
4. prapor úderný, jehož členem mám čest být, si klade za cíl ztvárnit co nejvěrněji život a 
bojovou cestu československé vojenské jednotky v SSSR, tedy chcete-li svobodovce. Tu 
letošní kulatou 70. jsme otevřeli vlastně již loňského podzimu důstojnou, velmi emotivní akcí 
v Dukelském průsmyku, pokračujíce letošního března osvobozením Liptovského Mikuláše. A 
právě květnová Cesta vítězství se stala vyvrcholením celého snažení. Nechme tedy promluvit 
očitého svědka, v tomto případě mou maličkost. 

1. května vyráží kolona 1. čs. armádního sboru v SSSR, konkrétně jeho 4. prapor úderný 
čítající kolem 40 doslova československých vojáků na vozidlech willys, dodge, chevrolet, BA 64 
a v rekvírovaném autobusu Praga RN, z Povážské Teplé směr Javorníky, které nás uvítaly 
vlezlou mlhavou zimou. Kabáty a ušanky se tak stávají nezbytnou součástí výstroje, nutno 
podotknouti takřka po celou cestu. Avšak větší nežli teplotní šok čeká nás v obci Huslenky.  
Z památníku, u něhož se chystáme položit věnec, někdo ukradl bronzovou pamětní desku. Holt 
žhavá současnost! Z údivu nevycházel ani štáb České televize, který nám cestou z Javorníků 
dělal doprovod. Zloději mají obrovské štěstí, že se nám nedostali do rukou, neboť se zdravou 
kůží by jistojistě neodešli. První město, které po krátké zteči osvobodíme, jest Hovězí, kde také 
nocujeme. K většímu střetnutí s ustupujícím nepřítelem dochází druhého dne ve Vsetíně, avšak 
i zde je za vydatné pomoci Rudé armády a místních partyzánů rázně učiněn okupaci konec, za 
což se nám dostalo poděkování od Jiřího Čunka. Rovněž V Lukově jsme nuceni podstoupit 
šarvátku s německou skupinkou, ale ani ta nám nepůsobí větší potíže. Zde jsme také měli 
možnost setkat se s pamětníkem oněch událostí a jeho slova uznání na naši adresu byla 
velkým zadostiučiněním. V tu chvíli si člověk uvědomí smysl celého toho snažení. V malé 
vesničce Lukovečku se nám dostalo milého uvítání od krojovaných děvčat, jež nás doslova 
zahltily nejen polibky, ale i koláčky a samozřejmě nezbytnou slivovicí. A tak to bylo skoro 
všude, kam jsme zavítali. Nesmírně milí a pohostinní lidé, dělíce se s námi o všeliké dobroty a 
laskominy. Jedno z nejkrásnějších uvítání se nám však dostalo v Přerově, a nejen proto, že mě 
zde očekávala přítelkyně. Náměstí plné občanstva, šeříky, místní kutálka a opět zástupy žen a 
dívek nadšeně objímající nás zaprášené a unavené vojáky a vojandy, to abych neopomněl 
naše družky ve zbrani. Následujícího dne odjíždíme jen velmi neradi, avšak i jinde dychtivě 
čekají na náš příjezd. Jako kupříkladu v Břestu, v místech, kde se ještě 7. 5. urputně bojuje a 
také umírá. Je nám velkou ctí, že můžeme doprovázet posledního žijícího veterána, 
neobyčejně vitálního Jana Ihnatíka, jenž se celou cestu strachuje, abych nevypadl z auta a zda 
mi není zima. Pietní akt na místním hřbitově, kde sní svůj věčný sen padlí této poslední bitvy, je 
opět silným zážitkem.

Zasloužený odpočinek po dlouhé cestě      Řidič sanitního vozu s „poslední pomocí“
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„Děti, takto se bijí fašisté“    Směr Huntovna pal!

Velitelský vůz a velitel praporu štábní kapitán Moravec, náčelník štábu nadporučík Kopecký a 
skutečná pamětnice oněch dnů paní Pavlišová

  

I na oběd se odcházelo v tvaru     Vzhůru do dalších bojů 

5. května krátce před polednem projela kolona starobylou Poličkou a stanula na okraji obce 
Lubná. Průzkumné družstvo pod vedením četaře Kováře pronikne obcí a obsadí místní národní 
výbor. Obec je prosta od nepřítele a v momentě přijíždí velitelský džíp a zbytek skupiny. Uvítání 
je opět velmi srdečné a neformální. Jen obsluha místního konzumu jest poněkud zaskočena 
divokým vzhledem některých bojem ošlehaných průzkumníků. Největší překvapení jsme ovšem 
uchystali paní Pavlišové, která jako mladé děvče vojáky v navlas stejných uniformách dobře 
pamatuje a brilantně vysekne i některá jména. Na závěr ještě salva z minometu na zvolený cíl. 
V úvahu přichází blízký hostinec, což by jistě uvítala leckterá manželka, popřípadě budova 
školní, což naopak s povděkem kvitovala přítomná mládež. Nakonec obě stavení vyvázla bez 
šrámu. Ještě společné foto na věčnou paměť a vzhůru ku Praze. Stověžaté matičky dosaženo 
druhého dne odpoledne. Nutno přiznat, že Praha je holt Praha. Stát ve státě, zkrátka jiný svět. 
Lidé se sotva otočí, a když už spíše s poznámkou: „Hele, vole, voni jdou asi z nějakýho plesu.“ 
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Jak jsem se následně dověděl, v hlavním městě byli hitem letošního jara Vlasovci a to jsme my 
holt nebyli. Nebo jsem všechno viděl zbytečně negativně. Ačkoliv nás ještě 8. 5. čekal 
slavnostní pochod z Václaváku na Staroměstské náměstí, pro mě již v tomto okamžiku celá 
cesta skončila. To krásné z ní zůstalo tam ve valašských kopcích, v rovinách úrodné Hané, na 
Drahanské vysočině a samozřejmě u nás v Lubné. A najednou se mě zmocnil silný pocit lítosti 
nad tím, že končí jedna neopakovatelná akce, kdy byl člověk obklopen skvělými lidmi ať už 
z řad kamarádů, nebo těmi, kteří nás tak nezapomenutelně vítali. Tato cesta se vryla hluboko 
nejen do mé paměti, stejně jako se ony památné dny osvobození vryly do myslí těch, kteří je 
opravdu prožívali.

Četař Michal Kovář, 4. prapor

Vděční občané Lubné se svými osvoboditeli

FARNÍ POUŤ

Tak jako už řadu předchozích let jsme se spolu s otcem Vojtěchem a spolufarníky vydali na 
farní pouť. Letos se konala 9. 5., pro pěší začínala už ve středu 6. 5. pochodem do Poličky, 
autobus nás odvezl zpět do našich postýlek a do Poličky jsme druhý den vyráželi v 9 hodin opět 
autobusem. Trasa vedla přes Bystré a vysočinu do Kunštátu na Moravě, přespat a ráno v pátek 
dále do Křtin, bylo nás letos 10. Cyklisté vyráželi v pátek po práci, byli tentokrát 3 a večer dojeli 
do Křtin. Počasí Ietos mimořádně přálo i naší autobusové pouti, která začínala v 7 h. ráno u 
sebranické orlovny, 9. května, sluníčko nám svítilo do krásné jarní přírody a nálada byla dobrá. 
Sešli jsme se všichni, zazpívali a pomodlili, jak to má u správné pouti být. Poté přes Svitavy a 
Brněnec do Boskovic a Sloupu a už nás vítaly Křtiny, vítala nás P. Maria Pomocnice a Perla a 
Ochránkyně Čech a Moravy, oslovila nás rozloha a krása stavby od Santiniho, ambity, ale také
prostředí, které vyniklo v tomto ročním období.

Následovala mše svatá, celebrovaná otcem Vojtěchem, na varhany nás provázel místní
páter Jiří, akustika chrámu je výborná. Službu ministrantskou důstojně vykonal Vašík Bulva 
spolu s Pepou Drobným. Po bohoslužbě následovala prohlídka s odborným výkladem. Basilika 
postavená Santinim má pět lodí do růžice, socha P. Marie je z kamene, což je unikát. Potom 
odcházíme do kostnice, tam dostaneme upřímnou radu - všechno je marnost, co jsme byli my, 
vy teď jste, a co jsme my, to budete vy časem, jen naše dobré skutky zůstávají.

Zvonkohra zahrála Chválu pějme a Madonu a nás nalákala kaple sv. Anny, kde jsme si tyto 
písně zapěli a akustika je opravdu vynikající. Poté jsme zakoupili oplatky a pokračovali do 
Sloupu, naše cesty se rozdělily, část výpravy, ta starší, odešla na faru a prožila pěknou 
májovou u P. Marie Sloupské a část pokračovala v prohlídce sloupských jeskyní. Byl to 
vynikající zážitek. Celkem nás jelo asi 80. Prožili jsme pěkný den a v 16 hodin nás pan řidič
vykládal doma.

Chtěla bych připomenout loňskou pouť na Mariánskou horu u Lanškrouna, stejně putovala 
pěší skupina, bylo jich sedm a také jeli odvážlivci na kolách. Počasí přálo méně, pršelo a bylo 
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chladno, ale zážitek byl příjemný. Jeli jsme autobusem a ještě mnoha auty, takže myslím, že 
nás bylo tak kolem stovky či ještě více. Zaplnili jsme zcela malou svatyňku, kde uprostřed je 
domeček, stejně jako v Loretě. Kostelík stojí na Trstenické stezce, tam putovaly mnohé povozy, 
v lese byl obrázek Madony s dítětem. V tom samém místě se jednou povozníkovi vůz převrhl a 
spadl na něho. Zachránil se zpod vozu, když vzýval P. Marii, až zázračně. Na tom samém 
místě nechal na poděkování postavit kostelík. Kostelík je pěkné opravený a spravovaný místní
pěstounskou rodinou, která mé 5 vlastních a 8 dětí v pěstounské, má velice pěkné okolí, 
křížovou cestu, za pěkného počasí ideální výlet na nedělní odpoledne. Mši sv. tam mívají vždy 
v 15 hodin. Na zpáteční cestě jsme zajeli ještě do Wraclavi, kde je odsvěcený chrám, je v něm 
několik soch z křížové cesty Matyáše Brauna z Kuksu, v kostele je pěkná akustika, potom se 
moc a moc rozpršelo, a tak jsme se těšili domů.

A ještě jedna pouť Ietos u sv. Jana Nepomuckého na Bukovině, konala se 17. 5. na 
Bukoviné nad Borovou. Začínalo se ve 14.30, počasí nádherné, obloha modrá a těch ptáčků
zpěváčků, vše kvete a k tomu pěkná bohoslužba a májová se zpěvy místních šikovných děvčat, 
kázání bylo o Jardovi Jágrovi a ještě jednom slavném Čechovi, který je také známý po celém 
světě, a to je svatý Jan Nepomucký, patron naší vlasti, mučedník zpovědního tajemství. I tam 
se nás sešlo kolem stovky, po pouti následovalo agape, financováno místním obecním úřadem, 

dobré koláčky z místní pekárny a ještě Iepší
kafíčko, které v nedělním odpoledni vždy 
zachutná, ale hlavně příjemná a sdílná 
atmosféra, až na to, že jsme prohrávali s 
Kanadou. Kaple je překrásně opravená, 
opravdu stylově, má dokonce i dřevěné žlábky 
na vodu, opět výborný typ na výlet a ten 
překrásný výhled na vysočinu. Čechy krásné,
Čechy mé...

Alena a Jirka Pohorských

Farní pouť

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – LIDÉ V BALÓNECH

V sobotu 21. 3. 2015 jsme mohli v kinosále Lubná zhlédnout divadelní představení, které si 
pro nás jako každoročně připravil ochotnický soubor "Šlégl" z Němčic. Letos to byla hra se 
zpěvy a tanci od Václava Chocholy (jednoho z herců) pod názvem "LIDÉ V BALÓNECH". Toto 
představení bylo opravdu veselé a vtipné a myslím si, že všichni, kteří přišli, se výborně bavili. 
Tentokrát se kinosál zcela nenaplnil, ale i tak účast byla veliká. Děkuji všem, kdo nás přišli 
podpořit, a hlavně hercům, protože jejich výkony byly opravdu skvělé. Mluvím určitě za všechny 
členy kulturní komise a už teď se těšíme na další divadelní představení.      Jaroslava Klejchová

Divadelní představení Lidé v balónech
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„NEZŮSTÁVEJTE V TOM SAMI
PRO PEČUJÍCÍ O SENIORY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU“

V letošním roce bude u nás žít podle propočtů České Alzheimerovské společnosti 
154 000 lidí trpících nějakou formou demence – nejčastěji Alzheimerovou chorobou. 80% 
z nich zůstává v domácí péči. V mikroregionu Litomyšl se tedy dle odhadů jedná 
minimálně o 300 nemocných „odcházením ducha“, kteří zůstávají doma. Zoufalství, které 
jejich nemoc přináší, se týká ve velké míře také rodinných pečujících. I oni potřebují 
pomoc.
   Demence, nejčastěji v podobě Alzheimerovy choroby, začíná destrukcí krátkodobé paměti, 
postupně se „vymazává“ i paměť dlouhodobá, až je nakonec nemocný zbaven všech 
naučených dovedností a je zcela odkázaný na pomoc druhého stejně jako novorozeně. 
Postižený je neschopen se správně vyjadřovat, je dezorientován v čase a v prostoru, bloudí na 
známých místech nebo hledá místa, věci a lidi spojené s tou minulostí, ve které zrovna ustrnula 
jeho mysl. Jeho vnitřní zmatek se často projevuje depresí nebo agresí. Při nejtěžších stavech 
nemoci pak již nepoznává své blízké, v zrcadle ani sám sebe, stává se zcela apatickým, těžko 
přijímá potravu, trpí inkontinencí.
   Teď si představte, že jako partner, partnerka, dcera či syn musíte každý den sledovat toto 
pomalé, v průměru 6 – 8 let trvající, odcházení vašeho blízkého milovaného, starat se o jeho 
bezpečí, starat se za něj, čelit jeho zmatkům a přitom se snažit také žít vlastní život. Nejde to. 
Se zhoršujícím se stavem nemocného zákonitě roste počet rodinných konfliktů. Na úkor 
každodenní bolestné rutiny ztrácí pečující vlastní soukromí, volnou chvíli, často také 
zaměstnání. Zhoršuje se i jeho zdravotní stav, obvykle trpí řadou psychosomatických 
onemocnění, vyčerpáním, poruchami spánku, úzkostí a depresemi. Kdo nepečuje dobře sám o 
sebe, nemá ale sílu pečovat dobře o druhé...
   Rodinní pečující u nás zůstávají zoufalí v převážné míře skrytě, protože chybí místa, kam 
se obrátit pro radu při zhoršujícím se stavu onemocnění, místa, kde se mohou vypovídat a 
ulevit si s někým, kdo je v podobné situaci. Chybí možnost domácí respitní péče, když si chtějí 
oddechnout dle svého, ale s vědomím, že doma je o nemocného postaráno, či dokonce s ním 
terapeuticky pracováno. Doby poskytované pečovatelské či asistenční služby bývají příliš 
rigidní, večer již nikdo s náročným koupáním a ukládáním ke spánku nepomůže.  
   Nejde ale jen čekat na pomoc zhůry, která nepřichází, můžeme se pokusit pomoci 
zdola, na komunitní úrovni! Touto cestou proto prosím všechny rodinné pečující v 
mikroregionu Litomyšl, kteří by měli zájem zapojit se do připravovaného projektu 
určeného k jejich podpoře a k usnadnění jejich náročné práce, aby se ozvali na e-mail 
koordinátorky programu: Mgr. Kateřiny Václavů – k.vaclavu@seznam.cz, telefon: 
723 985 054, nebo na facebookové stránky skupiny: Alzheimerova choroba-podpora 
rodinných pečujících.                                                                                       Kateřina Václavů

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – TŘEBOŇSKO

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko o rozloze 700 km2 byla vyhlášena 
v roce 1979. Chráněná oblast leží na jihu České republiky mezi Veselím 
nad Lužnicí a Českými Velenicemi, které jsou na hranicích s Rakouskem. 
Území oblasti zahrnuje část Třeboňské pánve, jejíž výplň tvoří 
z geologického hlediska druhohorní a třetihorní usazeniny, které jsou místy 

vysoké až 300 metrů. K nejvýznamnějším čtvrtohorním usazeninám patří říční písky a 
štěrkopísky v nivách řek Lužnice a Nežárky, jejich výška je od 5 do 30 metrů. Třeboňsko je 
unikátní území od středověku přetvářené lidskou činností, jejímž výsledkem je harmonická 
krajina s dochovaným přírodním bohatstvím. Na místě původních souvislých lesů a močálů 
vznikla pestrá mozaika rybníků, lesů, vodních toků, luk, polí a sídel. Část rybníků je chráněna 
Ramsarskou úmluvou o celosvětové ochraně nejvzácnějších mokřadů. Oblast rovněž patří 
mezi evropsky významné ptačí lokality. Na území CHKO je zřízeno 31 maloplošných přírodních 
rezervací a památek. Krajina močálů se začala velmi výrazně měnit od 14. do 16. století 
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stavbou rybníků, kterých je v současné době 465. Největší je Rožmberk s plochou 658 hektarů. 
Vodní plochy zabírají přibližně 15 procent rozlohy, přes 40 procent pokrývají lesy. Větší sídla 
najdeme při obvodu Třeboňska a patří k nim Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Suchdol nad 
Lužnicí, Chlum u Třeboně a Stráž nad Nežárkou. Osou území je řeka Lužnice, kterou 
vyhledávají vodáci. Tok odvodňuje převážnou část pánve, na severovýchodě se k ní přidává 
Nežárka. Vedle přirozených toků je Třeboňsko charakteristické sítí umělých stok a kanálů. 
Nejvýznamnější je Zlatá stoka, Krajní stoka, Nová řeka, Borská stoka, Střední stoka nebo Nová 
stoka. Tyto umělé kanály slouží k napouštění a vypouštění rybníků. Velkou pozoruhodností je, 
že se stoky na mnoha místech výškově kříží. Ukazuje to na fenomenální mistrovství tehdejších 
stavitelů rozsáhlé rybniční soustavy.

Z chráněných a ohrožených druhů rostou na Třeboňsku poslední jedinci bíle kvetoucího 
koniklece jarního, na vlhkých písčitých místech roste nehtovec přeslenitý a sítina hlavatá i 
rybniční, u zrašeliněných okrajů rybníků žlutě kvete vrbina kytkokvětá, na dnech vypuštěných 
rybníků najdeme drobnou masnici vodní, na rozsáhlých rašeliništích objevíme kapraď 
hřebenitou, kapradiník bažinatý, suchopýr štíhlý a všechny tři druhy našich rosnatek. 

Ze živočichů je bohaté druhové složení bezobratlých. U rozpadajících se dubů najdeme 
tesaříka obrovského, na rákosu žijí zeleně zbarvené mandelinky rákosníčci, nad vodami 
poletuje více než 50 druhů vážek, je mezi nimi kriticky ohrožená hlínatka rohatá. V přírodní 

rezervaci Novořecké močály žije ryba piskoř 
pruhovaný. Z dvanácti druhů žab patří 
k nejvzácnějším ropucha krátkonohá. 
Nejbohatší je zastoupení ptactva. Nejcennější 
je hnízdící orel mořský, hohol severní nebo 
rybák obecný i černý. Kromě hnízdění slouží 
Třeboňsko i jako zastávka na pravidelných 
ptačích tazích.

Pro mimořádné a unikátní přírodní hodnoty 
byla chráněná oblast v roce 1977 zařazena do 
celosvětové sítě biosférických rezervací. Je 
proto vyhledávána mnoha našimi i 
zahraničními turisty.

Josef Trojtler
Pestrá mozaika Třeboňska

Bíle kvetoucí koniklec jarní                  Orel mořský

TJ SOKOL LUBNÁ

Atletika
Letošní krajské atletické kolo se konalo 23. května v Pardubicích. Po celou dobu nás 

doprovázelo krásné počasí a o to se sportovalo lépe. Z Lubné ve sportovním duchu a s touhou 
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pokoření atletického stadionu vyjelo 10 děvčat. Byly to Kája Stráníková, Lenča a Anetka 
Zachovy, Kačka Bartoňová, Natálka Němcová, Markétka Faltysová, Terča a Kačka Vomočilovy, 
Kačka Němcová a Nikča Šimková. Děvčata si po celou dobu vedla skvěle ať už při skoku 
dalekém, hodu, sprintu nebo při vytrvalostním běhu. Nejkrásnější na celém dni nebyly jen 
vynikající výsledky, ale hlavně jsme byly nejusměvavější a nejveselejší tým z celého kraje!
Děvčata (mám zakázané používat princezny ), děkuji za Vaše nasazení!

Skok daleký

Běh a společné foto děvčat

Gymnastika
Letošní gymnastický rok byl vskutku dokonalý. I přes velký počet cvičenců se nám vše 

podařilo zorganizovat tak abychom si mohli pořádně zacvičit a něco nového se naučit. Tímto 
bych chtěla poděkovat hlavně Páje Tmejové, která gymnastiku se mnou vedla. Děkuji patří také 

maminkám, které se střídaly a pomáhaly nám 
hlídat děti. Hlavně však Lidušce Jánové, která 
s námi pravidelně chodila trénovat. Během 
roku se Páji a 8 děvčatům podařilo nacvičit 
krásné vystoupení, se kterým vystupovaly na 
plesech. Ostatní děvčata nacvičovala neméně 
pěkné vystoupení, které předvedly na 
karnevale. Po celý rok jsme trénovali 
gymnastické prvky, hráli sportovní hry a trocha 
atletiky také nechyběla. I přes větší počet 
v tělocvičně mohu za sebe říct, že jsme si 
všechna cvičení užívali.

Veronika Uhrová
Vystoupení na plese
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         ŽIVOT JE O PŘEKONÁVÁNÍ VÝZEV

Většina lidí věnuje více času a energie tomu, aby o problémech mluvila, než aby přistoupila 
k jejich řešení. To se ovšem nedá říct o skupince žen, které se od února pravidelně scházely 
v našem fitku. Zúčastnily se tříměsíčního kurzu zdravého životního stylu a redukce „Výzva“, při 
kterém šlo především o dlouhodobou udržitelnost výsledků, tedy o zabudování nových návyků 
a zlepšení vztahu k sobě samému. Probírali jsme kvalitní jídelníček a jak si ho složit, pitný 
režim, prostě jak přispět k lepšímu dovyživování a čištění těla. Po kolektivní afirmaci jsme se 
pustili do intenzivního cvičení.  Jelikož některé Výzvačky navštěvovaly kurz již podruhé, 
zařadila jsem ke starým i nové prvky – prodloužení o 1 měsíc bez dohledu, přednáška MUDr. 
Smrčkové - kardioložky ze svitavské nemocnice, instruktážní lekce cvičení Pěti Tibeťanů, nové 
ochutnávky, motivační hostování bývalých Výzvaček, které si díky tomuto kurzu zhubly 
postupně více jak 20 kg. Musím říci, že výsledky letošní lubenské Výzvy byly opravdu krásné. 
Všechny ženy získaly lepší kondičku, některé přibyly do svalové hmoty, zbavily se 
nepříjemných zdravotních problémů a mnoho jich ztratilo pěkných pár kil na čistých tucích. 
Především však získaly jasný vhled do toho, co vlastně zdravý životní styl obnáší. Čtvrt roku si 
ho mohly pod dohledem vyzkoušet a doufám, že se jim podaří si ho i nadále udržet. Příští kurz 
je plánovaný od října v Ladyfitness v Poličce. Rezervace jsou možné již nyní
(tel. 605 877 699).
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Chtěla bych všem zúčastněným popřát houževnatost, pevnou vůli a trpělivost při 
dosahování jejich cílů 

Mgr. Jitka Rubková

       VESMÍR OKOLO NÁS 
MARS A JEHO INTENZIVNÍ VÝZKUM

V současné době probíhá velmi intenzivní výzkum Marsu a to ve všech nejdůležitějších 
oblastech. Na oběžné dráze planety je nyní 5 aktivních kosmických sond. Patří k nim (řazení je 
od nejstarší po nejmladší) Mars Odyssey (2001), Mars Express (2003), Mars Reconnaissance 
Orbiter (2005), Mauen (2014) a Mars Orbiter Mission (2014). Na povrchu červené planety 
výzkum provádějí dvě pojízdné automatické laboratoře – Opportunity (2004) a MSL Curiosity 
(2013).

Hlavní úkoly výše uvedených misí
Kosmická sonda americké NASA Mars Odyssey monitoruje povrch Marsu v infračervené 

oblasti spektra. Sonda Evropské kosmické agentury Mars Express zjišťuje přítomnost vody na 
rudé planetě. Výzkum ukázal, že je voda ve směsi se zmrzlým oxidem uhličitým a v polárních 
oblastech (čepičkách). Pod povrchem byla objevena rozsáhlá oblast zmrzlé vody. Sonda také 
nesla na palubě přistávající modul pojmenovaný po lodi Kryštofa Kolumba – Beagle 2. Modul 
se však po přistání neozval a je považován za ztracený. Kosmická sonda NASA Mars 
Reconnaissance Orbiter velmi pečlivě a podrobně mapuje povrch Marsu. Další sonda NASA 
Maven putovala k našemu sousedu 10 měsíců a urazila 711 miliónů kilometrů. Maven je první 
sonda, která bude zkoumat jemné horní vrstvy atmosféry Marsu. Bude hledat odpověď na 
otázky astronomů, jak se měnilo klima planety v dlouhém časovém období a tak pochopit, proč 
a jak Mars přišel o velké množství své atmosféry. Maven krouží po eliptické dráze v průměrné 
výšce 6 000 km a s dobou oběhu 35 hodin. Během roku provede řídící tým 5 velkých přiblížení 
k povrchu planety a to na vzdálenost pouhých 125 km, aby sonda prozkoumala atmosféru 
v různých výškách. Od této mise se také očekává, že pomůže připravit cestu pro pozemšťany 
na červenou planetu možná už v roce 2030. Pouhé tři dny po Mavenu je na oběžnou dráhu 
Marsu navedena 24. září 2014 indická vesmírná sonda Mangalján (mise MOM – Mars Orbiter 
Mission) agentury ISRO (Indická agentura pro vesmírný výzkum). Indie je teprve čtvrtou 
mocností, která Marsu dosáhla, a to po USA, Rusku a Evropě. Jde o mimořádný úspěch této 
země. Předstihla i Čínu, která k Marsu vyslala 8. prosince 2011 do vesmírnou sondu Yinghuo, 
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té se však nepodařilo odletět z oběžné dráhy Země, po čase shořela v atmosféře. Mars Orbiter 
Mission má ambiciózní program, neboť je vybavena super moderními přístroji. Kromě 
atmosféry Marsu bude zkoumat jeho typografii, nerostné složení a má hledat důkazy o výskytu 
metanu. Mise této indické sondy si vysloužila velké uznání týkající se nízkých nákladů na své 
provedení ve srovnání s ostatními projekty. O historických letech vesmírných plavidel k Marsu a 
průzkumných robotech Opportunity a Curiosity v příštím čísle Lubenského zpravodaje.

Josef Trojtler

Snímek části povrchu Marsu               Snímek části povrchu Marsu indické sondy 
    Mars Orbiter Mission

AKCE V OKOLÍ
   
Litomyšl
Smetanův dům
8. července – 26. srpna od 19:30 hodin – Středa, hudby vám třeba
Lidový dům 
21. června od 14 do 18:00 hodin – Třešňové odpolední čaje pro dříve narozené
Toulovcovo náměstí
3. července – 28. srpna v 18:00 a 19:30 hodin – Toulovcovy prázdninové pátky 2015
30. května – 31. října od 8:00 do 11:30 hodin – Sobotní farmářské trhy

Hrad Svojanov
4. - 5. července – Královské slavnosti
18. července -  Festival akustické hudby
1. – 2. srpna - Divadelní pouť
15. - 16. srpna – Třicetiletá válka
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