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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 6. 5. 2015
RO schvaluje:
 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 

zateplení budovy OÚ Lubná včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy, komunikační napojení stavby z místní obecní komunikace 

a stavbu garáže Ladislava a Jindřišky Rensových bez připomínek.
 Přístavbu a přestavbu rodinného domu p. M. Bartoše dle projektové dokumentace.
 Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro spol. Centrum sociální pomoci města Litomyšl 

na provoz pobytových sociálních služeb.
 Vyhlášení volných dnů v základní škole 22. 5. a 29. – 30. 6. 2015.
 Zabezpečení oslavy Dne matek v neděli 17. 5. 2015 od 14.00 hodin v kině.
 Pronájem Skalky pro Jednotu Svitavy za účelem konání výroční členské schůze.
 Pronájem Skalky pro uspořádání školního plesu. Současně RO schválila nájemní smlouvu 

a prominutí poplatků za spotřebovanou el. energii.
 Nákup konzervačního zdroje s nabíjecími moduly pro vozidla JSDH Lubná. 
 Pronájem Skalky pro TJ Lokomotiva, Pardubice za účelem soustředění gymnastek.
 Plnění rozpočtu k 30. 4. 2015 v příjmových a výdajových položkách.
 Smlouvy mezi obcí Lubná a majiteli pozemků Janou a Pavlem Neumeisterovými a SUS 

Pardubického kraje, přes které povede kabelová přípojka NN k obecnímu vodojemu.
RO bere na vědomí:
 Územní studii pro výstavbu rodinných domů na Malé Straně vedle objektu bramborárny.
 Pozvánku na valnou hromadu společnosti Liko, Svitavy.
 Informaci Vhos, a.s., Moravská Třebová o evidenci požárních hydrantů a pověřuje velitele 

JSDH J. Vomáčku zpracováním této evidence.
 Nabídku spol. ELTRICK o úspoře nákladů na el. energii.
 Nabídku KDU- ČSL o dotacích z operačních programů EU.
 Žádost Hasičského záchranného sboru Pk o stanovisko obce k neinvestiční dotaci 

v požární ochraně na rok 2016.
 Protokol o zkoušce vody 27. 4. 2015 v MŠ Lubná.
 Žádost M. Bednáře o koupi pozemku pro stavbu rodinného domu v lokalitě u bramborárny 

a zařazuje žádost do seznamu uchazečů o pozemky.
 Souhlas MěÚ Litomyšl k rekonstrukci VN 3880 - Polička - Sebranice. 
 Pohledávky po splatnosti k 13. 4. 2015 a pověřuje místostarostu jednáním s dlužníky.
 Zápis z kontrolního dne „Zateplení budovy ZŠ Lubná“ 4. 5. 2015.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 9. 6. 2015
RO schvaluje:
 Smlouvu o poskytnutí dotace na úpravy veřejného prostranství v dolní části obce

s Mikroregionem Desinka na rok 2015.
 Smlouvu o podmínkách pořízení stavby (kabelová přípojka NN k vodojemu) se Správou a 

údržbou silnic Pk.
 Ukončení nájemní smlouvy v DPS pro p. J. Stříteského k 31. 5. a pro pí Hedviku Jandlovou 

k 30. 6. 2015 ze zdravotních důvodů.
 Připravenou projektovou dokumentaci pro opravu trafostanice u Roušarových.
 Smlouvu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova na opravu komunikace v horní 

části obce.
 Výměnu informační tabule Kraje Smetany a Martinů před obecním úřadem.
 Zhotovení zádveří do základní školy od firmy Truhlářství Žďára, Horní Újezd.
 Plnění rozpočtu k 31. 5. 2015 v příjmových a výdajových položkách.
 Stavbu rodinného domu pro manžele Vasovy dle projektové dokumentace.



3

 Stavební úpravy objektu Lubná čp. 212, včetně osazení jímky na vyvážení splaškové vody.
 Dodatek ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 

s Technickými službami Hlinsko, s.r.o., Hlinsko.
 Úhradu pečovatelské služby, kterou poskytoval svazek obcí AZASS, Polička v roce 2014.
 Nákup příručky pro obce - Vodní hospodářství, kterou vydala Česká společnost 

vodohospodářská, České Budějovice.
 Nákup aktualizované databáze dotací Dotační Manager od firmy Cyrrus advisory.
 Právní konzultaci s firmou iora legal, s.r.o., Praha při řešení veřejných zakázek a čerpání 

dotačních titulů z EU.
 Provedení změny - slevy v pojistné smlouvě o pojištění majetku obce.
 Pronájem Skalky pro p. J. Hradeckého za účelem konání koncertu skupiny Wohnout a 

Vypsaná fixa 13. 11. 2015.
RO doporučuje:
 ZO schválit finanční příspěvek na projekt o záchranu a prezentaci lidového kulturního 

dědictví Českomoravského pomezí Spolku archaických nadšenců Sebranice.
RO bere na vědomí:
 Pozvánku na valnou hromadu společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí 24. 6. 2015.
 Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o dodatečném povolení stavby odchovny býků v areálu ZOD.
 Informaci hejtmana Pk o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů od 4. 6. 2015.
 Oznámení obce Sebranice o nálezu věci opuštěné – kapličky, kříže, hroby.
 Upozornění Krajského úřadu Pk o povinnosti provedení kontroly adresních míst bez 

definičních bodů v systému RÚIAN. 
 Návrh Krajského úřadu Pk o aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.
 Sdělení Pk o neposkytnutí účelové dotace na požární techniku v roce 2015.
 Pohledávky po splatnosti k 20. 5. a pověřuje místostarostu jednáním s dlužníky.
 Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o odkanalizování obce Poříčí a místní části Zrnětín.
 Zápis z členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko 24. 3. 2015.

VÝZVA VLASTNÍKŮM LESA 
   

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů (dále jen odbor 
ŽP) věcně příslušný podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o lesích) a místně příslušný podle § 11 dle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vyzývá všechny vlastníky
lesa k provedení opakované kontroly svého lesního majetku z důvodu možného výskytu 
napadených stromů podkorním hmyzem (kůrovcem). V případě jeho zjištění je nutno 
v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem v co nejkratší době napadené 
stromy vytěžit a vyvézt ihned z lesa, příp. je odkornit. 

Vzhledem k extrémnímu suchu a teplému počasí v uplynulých týdnech a měsících dochází 
v současné době v lesích, zejm. smrkových, k šíření kůrovce (lýkožrouta smrkového, lýkožrouta 
lesklého apod.) a k vytváření kůrovcových ohnisek. Příznaky napadení kůrovcem jsou rezavění 
korun smrků a odumírání celých stromů ve stěnách porostů, opad kůry a jehličí, výrony 
pryskyřice, závrty na kmeni. 

Doporučujeme provést kontrolu svého lesa opakovaně (po 7 – 10 dnech) a při zjištění 
napadených stromů nebo jen podezření výskytu kůrovce kontaktovat svého odborného lesního 
hospodáře (kontakty lze zjistit na odboru ŽP), který doporučí správný postup v ochraně lesa. 
Stromy je nutno v co nejkratší době vytěžit a odvézt z lesa nebo je odkornit či chemicky 
asanovat, jinak se kůrovec bude šířit dál. Většinou je třeba odstranit nejen stromy s odlupující 
se kůrou, ale i stromy sousední, do kterých již kůrovec také mohl „nalétnout“. Je vhodné místo 
výskytu kůrovce dále sledovat a příp. provést dotěžení napadených stromů, které při první 
pochůzce nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné 
sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce. 
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Podle § 33 zákona o lesích je vlastník lesa povinen přednostně provádět nahodilou 
těžbu tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. 
Vlastník lesa je tedy povinen učinit rychlá a účinná opatření, aby neohrožoval les svůj 
ani lesy sousedních vlastníků. Pokud by v důsledku nahodilé těžby vznikla holina větší než 
0,2 ha, je vlastník lesa povinen takovou těžbu oznámit odboru ŽP. Pokud vlastník lesa nemá 
protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy, pak těžbu nad 3 m3 na jeden hektar za rok 
oznámí odboru ŽP.

Městský úřad Litomyšl

KAM S NÍM?
                       

Žijeme v době, kdy máme k dispozici nepřeberné množství zboží.  Vše úhledně a lákavě 
zabaleno. Následkem toho se však v leckteré domácnosti řeší ono známé Nerudovské „Kam 
s ním“, tedy myšleno s odpadem. Na rozdíl od našich předků jej totiž produkujeme obrovské 
množství. V naší obci naštěstí máme kromě pravidelného svozu popelnic k dispozici sběrný 
dvůr. A jako všude i zde je třeba respektovat určitá pravidla, což se mnohdy bohužel neděje. 
Především je dobré dodržet provozní dobu, kdy je přítomna obsluha, tedy každou sobotu 
od 8 do 12 hodin. Pověřený pracovník vám tak poradí s tříděním a následným umístěním 
do příslušných kontejnerů. Právě třídění je nyní velkým nešvarem.  Jistě není problém domluvit 
se na jiném termínu, případně se tzv. obsloužit sám, ovšem stále platí pravidlo slušnosti a 
dovezený materiál vytřídit. Vše je viditelně popsáno a každá komodita má svůj kontejner. 
Pro všechny případy tedy konkrétně: Papír lze skládat u dveří boudy. Poslouží tak dětem 
ze ZŠ. Zelený kontejner s nápisem SKLO je logicky na sklo (ne porcelán, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla). Žlutý zvon a kontejner popsán POUZE PLASTY slouží k odkládání plastového 
odpadu. Lepenka a eternit mají také svou nádobu, stejně tak kovový, bio a domovní odpad. 
Nábytek, dřevo, rámy oken zbavené skla a jiné rozměrné předměty se ukládají na prostranství 
u betonové věže. Na stejné místo patří i stavební materiál a nebezpečné látky jako barvy, oleje 
apod. Pneumatiky odevzdávejte zásadně bez disků! Rovněž použitelné oblečení je zbytečné 
vhazovat do komunálního odpadu, zvláště jsou-li v obci 2 speciální kontejnery na něj určené. 
Vyřazené elektrozboží je dobré vozit za budovu obecního úřadu, ovšem i ve sběrném dvoře je 
možné jej zanechat. 

Já vím, vypadá to ohromně složitě a možná jako zbytečná buzerace, avšak těch pár minut 
navíc, které vám třídění zabere, ušetří práci obsluze a hlavně nemalé finanční prostředky 
obecnímu rozpočtu. 

Sběrný dvůr

Na závěr ještě jedna zdánlivě nesouvisející maličkost ohledně vlhčených ubrousků. Což o 
to, vynález je to užitečný. Máme kdykoliv čisté ruce a dítka zadnici jako z alabastru, ale použitý 
rozhodně nepatří do klozetu.  Pokud totiž doputuje až do ČOV, a že jich není věru málo, časem 
ucpe, a tudíž vyřadí z provozu kalové čerpadlo a věřte, že oprava není vůbec příjemná a 
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konečně ani levná záležitost. Ale konec moralizování, vždyť přece postačí, když použijeme jen 
to, jež nás odlišuje od zvířat, tedy rozum. Ačkoliv nemá jej někdy ta němá tvář přece jen o 
špetku víc?

Za kolektiv pracovníků OÚ Michal Kovář

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o kulturních akcích a projektech, které jsme realizovali 

za uplynulé období.

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku na Skalce

Odměnění žáci předsedou ČZS Lubná a vystoupení školního sboru Lubenika

Poděkování pedagogům a provozním zaměstnancům
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V pátek 26. června se na Skalce v Lubné uskutečnilo slavnostní zakončení školního roku 
2014/2015 za přítomnosti žáků, pedagodů, zaměstnanců školy, rady rodičů a pozvaných hostů. 
Celým programem nás provázela paní učitelka A. Kvasničková. Ředitelka školy J. Kučerová 
zhodnotila uplynulý rok a popřála všem pěkné prázdniny. Jedním z hlavních bodů programu 
bylo odměňování žáků za reprezentaci školy v různých soutěžích. Zástupci rady rodičů 
poděkovali kytičkou všem pedagogům, vedení školy poděkovalo potom provozním 
zaměstnancům za jejich práci. Starostové obou obcí věnovali žákům 9. třídy pro vzpomínku 
na základní školu knižní publikaci a popřáli jim hodně úspěchů při dalším studiu. Závěrem všem 
zazpíval sbor Lubenika pod taktovkou pana učitele V. Opletala a žáci 9. třídy.

Rozloučení s paní kuchařkou M. Zdanovcovou a žáky 9. třídy

Odstranění suchého stromu
Začátkem prázdnin jsme odstranili torzo suchého buku na kopci u Klusoňových, které 

ohrožovalo kolemjdoucí. Pan Stanislav Buben ve spolupráci s technikou ze zemědělského 
družstva odřezal jednotlivé části stromu. O úklid se postarali tamní občané.

Odstranění suchého stromu u Klusoňových

Divadlo „U močidla“
Začátkem měsíce srpna navštívil Divadelní spolek Tyl Polička naši obec. Kočovné divadlo 

sehrálo „U močidla“ autorskou hru se zpěvy a tanci Svatojánské elegie. Pohádka byla o 
Denisovi, Igorovi, Ludvíkovi a o pátku, středě, pondělí, prvním máji, Božím hodu vánočním atd. 
Příběh o tom, zda věci mohou byt takové, jaké si je představujeme.
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Svatojánské elegie v podání Divadelního spolku Tyl z Poličky „U močidla“

Úprava obecního pozemku
Pozemek za Pálenicí, který obec vydražila v exekuci, dostal svoji konečnou podobu. 

Začátkem druhé poloviny prázdnin zaměstnanci firmy DS Delta, s.r.o., svojí technikou upravili 
obecní pozemek. Jenalo se o navežení a urovnání zeminy, vyčištění a prohloubení přilehlého 
příkopu a mostků, včetně opravy dešťové kanalizace. Zaměstnanci obce potom provedli 
zatravnění celého pozemku. Tímto nám vzniklo pěkně upravené prostranství v horní části obce.

Úprava obecního pozemku za Pálenicí

Odkanalizování dešťové vody z pozemku
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Zateplení základní školy
Naší největší letošní akcí je zateplení budovy základní školy. Jedná se o stavební úpravy 

stanovené energetickým auditem. Naším cílem je úspora energie pro vytápění objektu, tím 
snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení vlastního provozu celého objektu. V rámci oprav 
se provede zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropní konstrukce v 2 NP, náhrada 
všech původních oken a venkovních dveří, výměna klempířských prvků, oprava a přeložení 
hromosvodů a výměna stávajících dešťových svodů. Z hlediska architektonického se vzhled 
budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovený vnější zateplovací systém budovu rozčlení 
do jiných celků. Průběh stavby můžete zhlédnout na přiložených fotografiích.

Postavené lešení na zateplení vnějšího pláště budovy

Úprava vedení el. instalace     Nátěr fasády

Výměna oken v budově školy
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Milí spoluobčané,
prožili jsme krásné, slunečné a horké léto. Nyní se naše děti opět vrátily do školních lavic, 

zemědělské družstvo zahájilo podzimní práce a před námi je již 7. ročník Lubenské šťopičky. 
Přeji Vám všem klidné a pohodové podzimní dny.

         Josef Chadima, starosta obce

LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA NA JEDNIČKU

Sváteční neděle na začátku prázdnin patřila u nás v Lubné příznivcům dechové hudby, 
kteří se sem sjeli z blízka i z dáli a rozhodně nelitovali. První ročník dechovkového festivalu 
Lubenská křídlovka, kterou pořádalo občanské sdružení Lubenská šťopička, byl po právu 
hodnocen 1 s hvězdičkou. Neděle to byla opravdu vydařená a všichni návštěvníci chválili 
krásné prostředí nového letního areálu se zastřešením a parketem, který i přes opravdu velké 
teplo nezůstal dlouho prázdný. Však jej taky pořadatelé kropili studenou vodou, aby si tanečníci 
nespálili podrážky! 

A jaké dechovky přijely na první ročník Křídlovky? Byla to mladá Mrákotinka z Mrákotína 
s kapelníkem Dominikem Adámkem, oblíbená Dolnovanka vedená Mgr. Petrem Čermákem a 
zábavní Jižani, jejichž jihočeský temperament krotil kapelník Miroslav Dvořák. Každá kapela 
bavila posluchače nejen svými písničkami, ale také průpovídkami, které lechtaly bránici. 

Jak už bývá v Lubné zvykem, nesedí se u prázdného stolu. Diváci se mohli občerstvit hned 
u několika nových stánků a i k zakousnutí tu bylo pro každého něco – od palačinek se 
šlehačkou po klobásku z udírny. Pořadatelé mysleli opravdu na všechno: zajistili skvělé zázemí 
pro kapely, přítomnou zdravotnici či parkování přímo v zadní části areálu. To by ale pro 
úspěšný první ročník festivalu nestačilo; díky osobnímu nasazení všech organizátorů (a v tom 
horku skutečně přinášeli oběti), hodinám plánování a skvělé přípravě celé akce byli jak kapely, 
tak i návštěvníci velmi spokojeni a nedělní odpoledne si tak všichni užili. 

Věřím, že příští, druhý ročník Lubenské křídlovky přinese, tak jako ten letošní, spoustu 
dobré dechovky, sousedskou pohodu a roztančené odpoledne.

A pro ty, kteří na letošní Křídlovce byli, mám malý vzkaz pro příští ročník: nebojte, i lněné 
semínko bude! Těšíme se na vás!

Mgr. Eva Šímová

Touto cestou děkuji členům kulturní komise, zaměstnancům obecního úřadu a 
ostatním občanům, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení 1. ročníku Lubenské 
křídlovky.

Zvláště pak děkuji panu Václavu Vomáčkovi a Jiřímu Dřínovskému, kteří se stali 
garanty tohoto festivalu.

Josef Chadima

Účinkující Lubenské křídlovky jsme požádali, aby se našim čtenářům 
představili a zhodnotili první ročník této akce:

Dechová hudba MRÁKOTINKA vznikla na konci roku 2012 v obci Mrákotín. Jak již název 
vypovídá, dechová hudba Mrákotinka je úzce spjata s malebnou východočeskou vesničkou 
Mrákotín, ležící v okrese Chrudim, v Pardubickém kraji. Díky štědrosti obce Mrákotín vzniklo 
právě zde v roce 2012 pevné zázemí dechového uskupení, které také podle této obce získalo 
svůj název. Do dnešní doby spolupracujeme s více jak 50 výbornými muzikanty z celé České 
republiky. Naší předností je to, že jsme mladí lidé plní energie a snažíme se našim 
posluchačům co nejvíce zpříjemnit čas strávený s námi.

Největšími hudebními úspěchy jsou pro nás především ohlasy posluchačů po našem 
vystoupení. To nás nejvíce těší a motivuje dále na sobě pracovat. Naší hlavní náplní je hudební 
doprovod na akcích - jako jsou výročí dobrovolných hasičů, srazy rodáků, výročí založení obcí 
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a měst, festivaly, ale také pochodová i smuteční hudba. Každoročně pořádáme v měsíci lednu 
Posezení s dechovkou v Chrasti u Chrudimi. Letošní ročník už byl třetí a doufáme, že se nám 
podaří i příští rok zorganizovat další úspěšný ročník. Také jsme hráli v Německu při květnových 
slavnostech.

Po příjezdu na místo určení jsme nevěřili vlastním očím. Tak perfektní zázemí, které máte 
v Lubné, se jen tak nevidí. Byli jsme nadmíru spokojení a snad bude i další příležitost si zde 
zahrát. Velké díky patří především panu starostovi a všem, kdo se podílel na I. ročníku 
Lubenské křídlovky.

Děkujeme!!!          Dominik Adámek

Dechová hudba DOLNOVANKA letos slaví 40leté výročí od svého založení. Během této 
doby se v kapele vystřídala řada muzikantů z blízkého okolí. V současné době je z D. Újezda 
pouze bubeník J. Kladivo. Ostatní členové jsou z Desné, Bučiny, Čisté, Strakova, Litomyšle a 
Vysokého Mýta. Čtyři mladí muzikanti navštěvují konzervatoře (Vojta Čermák a Pepa Novák 
v Pardubicích, Ondra Jiskra v Brně a Michal Dvořák Ježkovu konzervatoř v Praze). Hráčské 
obsazení se stabilizovalo i díky těmto mladým hráčům. Zpívají Gágina Řeháková a Radek 
Klusoň. Zvukařem je Míla Lněnička z Horního Újezdu. Ke 40letému výročí připravujeme na 
podzim natočit zvukový nosič. Křest proběhne v příštím roce asi na jaře.

Hudební úspěchy:
Máme radost z každého vydařeného koncertu nebo hraní. Vystupujeme na srazech rodáků, 
hudebních festivalech v okolí, podzimních jarmarcích v Litomyšli, slavnostech v Dolním 
Újezdě. Vydařené byly zejména zájezdy s mažoretkami ve Francii a Španělsku. Kapela byla 
také součástí vlaku družby v tehdejším Sovětském svazu v r. 1976.

Na vystoupení do Lubné se vždy velmi těšíme, protože je zde skvělé publikum, skvělí lidé a 
především také hodně kamarádů. Stejné to bylo i na letošní Lubenské křídlovce, kde se sešlo 
spousta dobrých lidí a příznivců dechové hudby, i když teplé počasí nebylo zrovna moc 
příjemné. Budeme se těšit na další spolupráci s panem starostou Josefem Chadimou, s 
Václavem Vomáčkou, Jiřím Dřínovským a dalšími dobrými lidmi z Lubné a okolí.

   Mgr. Petr Čermák

Jihočeskou dechovou kapelu JIŽANI jsem založil v listopadu roku 2010. Kapela,
sestavená z mladých profesionálních muzikantů vstoupila do dechovkového světa ve velkém
stylu. Ke svým druhým narozeninám si nadělila titul Mistr republiky dechových hudeb pro rok 
2012 a stala se absolutní vítězkou jubilejního XX. ročníku naší nejstarší a nejvýznamnější 
soutěže dechových hudeb Zlatá křídlovka. O rok později byli Jižani v silné konkurenci stříbrní 
na 14. ročníku Mistrovství Evropy českých a moravských dechových hudeb v německém 
Ehningenu. Za krátkou dobu svého působení natočila kapela Jižani tři profilová CD a čtvrté 
společné s Mistříňankou. Jižani dále natočili několik samostatných pořadů pro Českou televizi a 
Šlágr TV, kde se v hitparádách této televize pravidelně umísťujeme na nejpřednějších místech.

Festival Lubenská křídlovka 2015 patří k nejlepším akcím Jižanů. Festival v Lubné nás totiž 
překvapil ve všech směrech. Areál, ve kterém tato akce probíhala, je opravdu nádherný, 
umístěný uprostřed krásné přírody. Je to jistě dáno i tím, že je to areál zcela nový, krásný a 
vypracovaný do všech potřebných detailů. Velmi se nám líbila nejen architektura areálu, ale 
také jeho čistota a promyšlenost! Výborné je také zázemí pro účinkující i pro návštěvníky. Náš 
obdiv je opravdu oprávněný. Tento areál musel stát obrovské finanční prostředky a pracovní 
nasazení. Na takovém místě se hraje opravdu dobře. Pochválit bychom chtěli také 
pořadatelské zajištění celé akce od vstupu, přes péči o návštěvníky a účinkující, až 
po zakončení celé akce. Lubenskou křídlovku opravdu chválíme ve všech směrech. Publikum 
bylo také vynikající. Je hrozně důležité, když se lidé jdou bavit, a to na této akci opravdu platilo.
Bavili se, tančili, zpívali a byla i legrace, která k dechovce prostě patří.

Za Jižany dáváme Lubenské křídlovce velkou jedničku s velikou hvězdičkou.
Ing. Miroslav Dvořák
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Vystoupení dechové hudby Mrákotinka

Ocenění vystupujících     Dechová hudba Pohoranka

G. Řeháková a R. Klusoň     Poděkování Pohorance 

Vystoupení a ocenění Jižanů
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Pořadatelky u vstupu                      Lubenské tanečnice na parketu

Moderátorka E. Šímová s rodinou     Spokojení pořadatelé – Míla, Maruška a Venda

Kulturní komise v akci

Horké letní počasí donutilo pořadatele ke kropení taneční plochy
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Návštěvníci festivalu se dobře bavili

Poděkování hlavním pořadatelům Lubenské křídlovky 2015

LUBENSKÁ SOUTĚŽ 

Dne 9. 5. 2015, kdy se konalo 1. kolo Okresní ligy Svitavska v Širokém Dole, naši muži 
překvapili a na startovní listině v tomto závodě nechyběli. Na start se postavili jako třetí a 
po konečném čase 21,19 s nakonec obsadili 14. místo z celkových 24 týmů. Dále proběhla jako 
každý rok 24. 5. 2015 Okrsková soutěž v Květné. Lubenští muži po disciplínách 4x100 m 
překážek, běhu na 100 m překážek a požárním útoku obsadili 5. místo v rámci okrsku Polička a 
v konkurenci silných družstev. První červencovou sobotu se muži také zúčastnili dalšího 
závodu v Hartmanicích. Odtud si odvezli 12. místo. 

Červen. To pro místní hasiče znamená každoroční pořádání soutěže O pohár starosty obce 
Lubná v požárních útocích v rámci Okresní ligy Svitavska, která se letos konala 20. 6. 2015. 
I když to ze začátku vypadalo, že nám soutěž proprší, s výběhem prvních útoků se počasí 
umoudřilo a do konce soutěže spadlo jen pár kapek. Jako první tradičně útoky zahájilo družstvo 
domácích mužů, kteří si se shodným časem týmu Širokého Dolu 21,10 s vybojovali 12. místo 
v konkurenci 26 týmů. Putovní pohár obhájili a zpět domů si odvezli muži z Míchova (okres 
Blansko). Po mužích následovala kategorie veteránů, kde zvítězili muži z Hartmanic s časem 
16,41 s z celkového počtu pěti týmů. Poté se na trať dostaly ženy. V této kategorii se přihlásilo 
14 týmů a vítězství si vybojovaly ženy z Nedvězí s časem 18,67 s. Po odběhnutých závodech 
v rámci ligy přišly na řadu závody v rámci kategorie PS-12. U mužů zvítězil tým z Hartmanic a 
jako druzí se umístili muži z Lubné. U ženské kategorie byl závod pro domácí ženy napínavý až 
do posledního útoku. Nakonec však zvítězilo družstvo žen z Oldřiše a lubenské ženy obsadily
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3. místo. I přes nevlídné počasí děkujeme všem návštěvníkům, kteří závodníky přišli podpořit. 
A hlavně důležité „dík“ patří všem pořadatelům, kteří se na organizování soutěže podíleli. 

Lucie Zavoralová

Zázemí soutěže a občerstvovací stánek

Pavel Uher se svojí časomírou a moderátor J. Paulíček

Slavnostní zahájení senátorem R. Martínkem     Družstvo mužů Lubná v akci

Touto cestou děkuji místním hasičům, hasičkám i mládeži za kvalitní přípravu a 
dobrou organizaci celé soutěže.

Josef Chadima
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Sazka Olympijský víceboj
   V letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikového projektu Sazka Olympijský 
víceboj, který připravil Český olympijský výbor.
   Součástí projektu bylo měření aktuální váhy a výšky, aby žáci mohli obdržet svoji sportovní 
analýzu – SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ po uplynutí každého pololetí. Cílem tohoto sportovního 
vysvědčení bylo ukázat rodičům i žákům, že každý má talent na některé sporty či disciplíny.
   V rámci projektu žáci plnili osm disciplín a jejich výkony se vkládaly v průběhu každého 
pololetí do elektronického adminu. Disciplíny víceboje jsme zařadili přímo do hodin tělocviku.
   Na konci roku jsme obdrželi poděkování za spolupráci a aktivitu v tomto projektu. Umístili 
jsme se mezi pěti školami, které zaznamenaly největší zlepšení mezi 1. a 2. pololetím. Díky 
tomuto úspěchu byl garant projektu pozván k rozhovoru na losování Sportky.

Mgr. Ilona Břeňová – losování Sportky 22. 7. 2015
Obsah pořadu: rozhovor s Ilonou Břeňovou, učitelkou ZŠ Lubná – Sebranice

Moderátor: Hezký večer, i dnes se vydáme za dětmi, které baví sportování. Ve studiu je s námi 
učitelka Ilona Břeňová.
Host: Hezký večer.

Moderátor: Představte nám, co učíte a v jaké škole?
Host: Já jsem letos měla na starosti prvňáčky a to v Základní škole Lubná – Sebranice. S naší 
školou je to trochu složitější. První stupeň máme v Sebranicích, druhý stupeň v Lubné. Jsou to 
obce mezi Poličkou a Litomyšlí a sousedí spolu. I přesto jsme se dokázaly spojit a jít společně 
za jedním cílem. To je, myslím, na tom to hezké a prospěšné pro děti.  A to ani v jedné obci 
nemáme atletické hřiště a na prvním stupni máme tělocvičnu v menším kulturním sále. Děkuji 
tím dalším tělocvikářům na naší škole za suprovou spolupráci.

Moderátor: Vy samozřejmě nejste u nás náhodou, ale proto, že Vaše škola se účastní projektu 
Sazka olympijský víceboj a je mezi pěti školami, které zaznamenaly nejlepší zlepšení mezi 1. a 
2. pololetím. Jak se vám to povedlo?
Host: Tento projekt děti opravdu baví a chtěly se zlepšovat. Zaměřili jsme se tedy na to, co jim 
z pololetního sportovního vysvědčení vyšlo a co by se dalo zlepšit.

Moderátor: A to mě zajímá, co jste pro zlepšení vymysleli.
Host: Dětem z vysvědčení vyšlo, že se mají věnovat protahovacím cvikům, takže na to jsme se 
s dalšími čtyřmi kolegy soustředili při rozcvičkách  - a to se projevilo v disciplíně hluboký 
předklon. Na posilování horních končetin jsme zařadili trakaře, přitahování po šikmé lavičce a 
šplhání o tyči.

Moderátor: Takže disciplíny víceboje jste zařadili přímo do hodin tělesné výchovy?
Host: Ano, přesně tak, ale to by samo o sobě nestačilo. Děti se sportování věnují i mimo školu. 
Navštěvují místní sportovní oddíly: fotbal, florbal, gymnastiku, aerobik a dobrovolné hasiče. 
Mají poměrně hodně možností, kde mohou získat a rozvíjet svoji pohybovou všestrannost.

Moderátor: Nám z průzkumu vyšlo, že se sportování věnují více děti ve velkých městech. 
U vás to ale zřejmě tak není.
Host: Já mám pocit, že díky vašemu projektu se děti dozvěděly více o svých sportovních 
předpokladech a také svých slabinách a začaly se o pohyb aktivněji zajímat.
Ale to není všechno. Ze svých zkušeností vím, že některé děti se nechtějí zlepšovat samy 
od sebe.  Zvláště tehdy, když musí pravidelně trénovat a překonávat občasnou nechuť. Velkou 
roli v tom hrají i rodiče.
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Moderátor: Ano, a hlavně na rodičích taky záleží, jak budou děti sportovat teď o prázdninách. 
Děkuju vám za návštěvu ve studiu a ať se děti u vás ve škole dále zlepšují.
Host: Také děkuji a divákům přeji, ať jim dnešní čísla přinesou štěstí.

Tvorba dětí ze 4. třídy
Škola
Já mám školu hrozně rád,
chodím do ní tuze rád.
Učíme se písničky,
zajímavé básničky.
A teď rychle ze školy,
abych napsal úkoly.                              (Petr Kárský, Jaroslav Vostřel, Tomáš Ondráček, 

Jiří Vomočil, David Svoboda, Vojtěch Nagy, Daniel Šmíd)
Škola
Hola, hola,
škola volá.
V mém kalendáři 
dnes se hlásí 1. září.
Čeká na nás čtení, psaní,
žádné těžké počítání.
Na spolužáky se těším přeci, 
zažijeme spolu krásné věci.                                                  (Denisa Čechová, Zuzana Lipavská, 

Anna Kopecká, Kristýna Mašková, Jan Nechvíle)

Sběr papíru
Základní škola pořádá ve dnech 19. – 22. 10 2015 sběr papíru. Papír můžete v těchto 

dnech dovézt do budovy školy v době od 7.00 do 16.00 hod. (nebo dle domluvy s paní 
školnicí).                                     Vedení školy

Školní rok 2015/2016 zahájen
Školní rok 2015/2016 jsme slavnostně zahájili v úterý 1. září v kulturním domě 

v Sebranicích. Paní učitelka Mgr. Hana Klusoňová přivítala všechny přítomné, zvláště prvňáčky 
a jejich rodiče či prarodiče.

Žáci 9. třídy představili 
nové prvňáčky na pódiu, kde 
je uvítala jejich třídní učitelka 
Zuzana Laštovicová. Paní 
Marta Sýkorová a Jana 
Grundová jim za Lubenské 
ženy předaly dárečky 
na uvítanou. Touto cestou 
děkujeme Lubenským 
ženám za každoroční 
obdarování všech 
budoucích prvňáčků.

Paní ředitelka popřála 
prvňáčkům, aby se jim ve 
škole mezi novými kamarády 
líbilo a dny strávené ve škole 

jim přinesly pocity spokojenosti a úspěšnosti.  
Totéž popřála i ostatním žákům a připomněla, že cesta k úspěchu vede přes aktivitu, zájem 

a vzorné plnění školních povinností. Časté tvrzení, že „tohle určitě nebudu v životě potřebovat,“ 
dokáže často právě život sám vyvrátit.
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Letos zasedlo do školních lavic 26 prvňáčků:
Sebranice Boštík Vojtěch      Lubná Bartoš Nikola

Dvořáková Amálie Bartoš Radek
Filipi Matyáš Flídrová Anděla
Hasilová Nikola Hápová Andrea
Jílková Monika Kyselá Lucie
Kopecký Dominik Makovská Evelína
Kovářová Barbora Němcová Denisa
Malá Daniela Němec Martin
Motyčková Marie Němec Štěpán
Peška Adam
Rejmon Adam
Šturcová Adéla
Večeře Matyas
Volf Daniel
Vomočil Matěj
Vopařil Josef
Zindulka Vojtěch

Představení prvňáčků

V letošním školním roce bude naši školu navštěvovat 191 žáků (98 ze Sebranic, 
93 z Lubné; 108 chlapců, 83 dívek). Budou se vzdělávat podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“. Kromě povinných předmětů se žáci budou 
účastnit výuky nepovinných předmětů – sborový zpěv (2. – 5. tř.), náboženství (1. – 7. tř.). 
Žákům byla nabídnuta také řada kroužků: anglický jazyk, německý jazyk, sportovní hry, 
aerobic, střelecký kroužek, ruční práce, příprava studentů – matematika, příprava studentů 
– český jazyk.

Během školního roku se uskuteční dle plánu akcí i řada besed, exkurzí, výletů, soutěží a 
projektů.

Přeji všem úspěšné vykročení do nového školního roku. 
Mgr. Jitka Kučerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Letošní slunečné prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok. Pro nás v mateřské 
škole přinesl několik novinek. Jednou z největších je skutečnost, že se z naší mateřské školy 
stala „ jednotřídka“, kterou letos navštěvuje 24 dětí. Je to nové nejen pro děti, ale i pro nás 
dospělé. Třída je smíšená, takže jsou zde děti od 3 do 7 let, což je náročnější nejen pro 
přípravu činností. Další novinka se týká stravování. V současné době se u nás v MŠ nevaří. 
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Obědy se dováží ze základní školy a u nás se pouze vydávají. S těmito změnami souvisí i jiná 
organizace. Děti se schází v jednom pavilonu, kde se odehrávají veškeré hry a činnosti, 

ve druhém pavilonu odpočívají. A právě třídu, 
která slouží k odpočinku a klidovým hrám, jsme 
chtěli dětem rozveselit. Nyní je na zdi vítá milý 
krteček, kterého mají na svědomí šikovné ruce 
Lenky Vomáčkové a Pavly Chadimové. 
Děvčata se na chvíli vrátila do školky a jejich 
šikovné ruce malovaly. Dovolte mi touto cestou 
oběma dívkám moc a moc poděkovat 
za ochotu a čas, který tvorbě věnovaly. Dětem 
se jejich dílo moc líbí.

Kromě několika zmíněných novinek nás 
čeká tradiční školní rok. Od září děti jezdí 
na plavecký výcvik do Poličky, navštíví 
muzeum v Poličce, do MŠ zavítá divadlo Jójo, 
chystáme se vyrábět společně s rodiči a pak už 
se budou blížit Vánoce.

Na závěr mi dovolte popřát všem dětem 
úspěšný a radostný rok i se změnami, které 
nám přinesl, a personálu mateřské školy, který 
se výrazně zúžil, přeji hodně trpělivosti a 
tolerance.

P. Chadimová a L. Vomáčková v MŠ                                                                                          Mgr. I. Rensová

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
po všech těch krásných letních časech nastává stejně krásný podzim. V něm jako by 

všechno lidské úsilí se zviditelnilo v plodech na zahradách. A z poznané krásy kolem se rodí 
v našem srdci vděčnost. Děkuji. Co všechno způsobí jedno takové slovo. 

Jedna vychovatelka z dětského domova vypráví: Jednou večer jsem šla do pokoje 
v podkroví a potkala jsem chlapečka. Šel v pyžamu po chodbě a já se na něj usmála. Zastavil 
se a já nechápala proč. Díval se a žasnul. Proč? „Děkuju,“ řekl mi a to tak tichounce, jako by 
ani neoslovoval mě, ale šero kolem. Teď jsem se na něj dívala udiveně zase já. „Za co mi 
děkuješ?“ Mlčel. Podíval se mi do očí. „Za to, že jste se na mě usmála.“ A hned se ztratil. Šla 
jsem nahoru do pokojíku a lehla si... a ne a ne usnout. Jako by mi všechno hledělo do očí a 
šeptalo „děkuju.“ Styděla jsem se. Co jsem udělala? Nic. Jenom jsem se usmála. A pro něho to 
bylo něco, za co děkuje. Kdyby ho týrali, neměli rádi, kdyby neměl kamarády, jídlo a hračky... a 
já mu přinesla nějaký velký dar, to bych pochopila. Ale on mi děkuje za úsměv. A tak 
přemýšlím, kdy jsem já naposledy za něco poděkovala? A tu noc jsem začala sama pro sebe 
vypočítávat, za co všechno mohu být vděčná... Bylo toho tolik a stále jsem vzpomínala na toho 
a tu, kteří nemají, neměli a nikdy nebudou mít to, co jsem dostala já.  Až jsem žasla, za co 
všechno bych mohla a měla děkovat, a nepoděkovala jsem, až do chvíle, kdy jsem potkala toho 
chlapečka a zaslechla to jediné slovo. Ráno jsem se s ním už nemohla rozloučit, a tak jsem o 
něm vyprávěla sestře. Byla už pár let vdaná a nemohli mít děti. Adoptovala si ho a pak se jí 
narodil vlastní syn. „Děkuju...“ Od té doby si přeříkávám, za co bych měla být vděčná. I kdyby 
to měl být jenom úsměv. Sestra mi je vděčná a tomu chlapečkovi říkají Úsměv. Je to víc než 
přezdívka, je to on. Umí se krásně usmívat. Víte, lidé pokládají za velký čin, když někdo vyhraje 
nějakou bitvu... Ale jsou i jiné činy, které mohou změnit život někoho jiného. 

Podzim je příležitostí, kdy je možné děkovat za tolik samozřejmostí a tolikerým způsobem. 
A někdy stačí tak málo a tolik se toho může změnit v nás i kolem nás.

Moc vám to přeji a stejně tak vám i žehnám.
o. Vojtěch Glogar
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Pozvání
Vděčnost za letošní úrodu vyjádříme při mši svaté v neděli 18. října, kdy budeme slavit 
posvícení (den posvěcení kaple sv. Anny).

Výtvarná víkendovka pro starší děti (2. stupeň) bude od 23. do 25. října.

Svátost nemocných se bude společně udělovat v sobotu 31. října ve 14 hodin v kostele 
v Sebranicích.

Společná pobožnost bude 1. listopadu v 16 hodin na hřbitově v Sebranicích.

Během prázdnin došlo na naší faře ke změnám. Do komunity Brno - Žabovřesky odešel
o. Pavel Hertl a místo něho nastoupil nový spolubratr o. Petr Zelinka. Svou přítomností naši 
komunitu obohacuje o. Josef Kopecký (z Litomyšle) a o. Josef Preisler (z Mladočova). Nejen 
mým novým spolubratřím, ale i vám přeji, aby byla naše farnost zase víc rodinou, kde se 
všichni cítíme přijímáni a vzájemně obdarováni. Kde můžeme spolu nést své radosti i bolesti.

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE?

Deset sebranických farníků se stalo součástí zástupu 7300 účastníků letošní Katolické 
charismatické konference. Její 25. ročník se uskutečnil již tradičně na začátku července 
na Brněnském výstavišti. Od středy 8. do neděle 12. července nabídl bohatý program 
účastníkům společné modlitby chval, bohoslužby nebo divadelní představení. Ústředním 
bodem jsou ale přednášky. Letos se vztahovaly k úryvku evangelia podle Marka: „S láskou 
na něj pohleděl.“ Mezi přednášejícími nechyběl P. Vojtěch Kodet nebo Kateřina Lachmanová. 
Hlavním hostem byla Michelle Moran, prezidentka Mezinárodní katolické charismatické obnovy. 
Vedle hlavního programu, který je určen dospělým, probíhala paralelní dětská konference, kde 
se malým ratolestem věnují téměř dvě stovky mladých dobrovolníků. Rodiče tak mají možnost 
se nerušeně ztišit a nabrat nových duchovních sil. Celková atmosféra probouzí velkou touhu 

dát do pořádku svůj život a odevzdat své 
problémy Kristu, což se projevovalo 
v dlouhých řadách na svátost smíření a 
na tzv. přímluvnou modlitbu. „Tady se mi 
na tom líbí, že se jde přímo k věci,“ sdělil 
mi své dojmy jeden spolurodák. Byl zde 
poprvé, stejně jako já. A hodnotím tuto 
akci jako velmi sympatickou, hlubokou a 
radostnou, bez „ujetých“ projevů, které 
s sebou název „charismatický“ často 
nese. Opět můj další nepotvrzený 
předsudek.                          F. Mareš

Setkání KCHK bylo na brněnském výstavišti 
v pavilonu F a V

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

V pátek 18. září se jako každoročně uskutečnil lampiónový průvod. Letos jsme opět pozvalli 
psovody Policie ČR s jejich pejsky. Počasí, které nás najdříve pořádně strašilo, se nakonec 
umoudřilo a ukázka výcviku policejních psů mohla proběhnout. Pejsci byli šikovní a myslím, že 
byli spokojeni malí i velcí diváci.

Po skončení ukázky výcviku se průvod vydal k obecnímu úřadu, dále k bytovce a po Malé 
Straně do letního areálu. Po cestě se k nám připojovaly děti se svými rodiči. Všichni měli 
krásné lampióny a každý lampión byl odměněn. 
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V letním areálu čekalo na děti překvapení v podobě POHÁDKY NA DOBROU NOC. Toto 
představení nám přijela zahrát děvčata ze Širokého Dolu. Pohádka se líbila dětem i dospělým. 
Děkujeme za účast a těšíme se na příští rok.                                                 

Jaroslava Klejchová

Ukázka výcviku policejních psů a lampiónový průvod

                           SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu, červenci, srpnu a září oslavili narozeniny

Marie Machková - 70 let     Květoslava Šprojcarová - 70 let
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Marie Šimková - 70 let     Zdeňka Šplíchalová - 80 let

Jaroslava Hurychová - 70 let    Josef Chadima - 70 let

Jan Vomáčka - 75 let     Emilie Stráníková - 70 let

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

V září jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Pavlišem a panem Ladislavem Tribským.
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V srpnu, září a říjnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

88 let Oldřich Jiráň 70 let Jaroslava Hurychová
Josef Chadima

86 let Božena Bubnová Emilie Stráníková
Marie Štiková Jiřina Pohorská
František Renza

65 let František Jílek
84 let Věra Rotzerová Stanislav Bartůšek

Marie Jánová
60 let Zdeněk Kyselý

83 let Jan Pavliš
55 let Jaromír Flídr

81 let Božena Štiková Josef Renza
Lidmila Vomáčková Dana Matejsková
Růžena Bartošová Zdeněk Chadima

Hana Jiráňová
80 let Jan Šplíchal Jaroslava Tocháčková

Emilie Kubešová
50 let Jaroslava Bubnová

75 let Jan Vomáčka
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CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy o rozloze 709 km2 byla vyhlášena 
v roce 1970. Je od Lubné vzdálena co by kamenem dohodil, vždyť sahá až ke 
Kamenci. Chráněnou oblast lemují tato větší i menší sídla – Hlinsko, Krouna,
Pustá Kamenice, Borová, Oldřiš, Sádek, Jimramov, Nové Město na Moravě, 
Žďár nad Sázavou, Nové Veselí, Velká Losenice, Havlíčkova Borová, Ždírec 
nad Doubravou a Trhová Kamenice. Jediné větší místo uprostřed oblasti je 

Svratka se sousedním Svratouchem, všechna ostatní sídla jsou menší.
Žďárské vrchy (nejvyšší vrchol Devět skal, 836 m) jsou součástí Českomoravské vysočiny 

a z geologického hlediska jsou tvořeny souborem přeměněných hornin, především rul a 
amfibolitů. Do tohoto komplexu proniklo několik masivů vyvřelých hornin, tvořených žulami až 
diority. V ledových dobách docházelo k mrazovému zvětrávání skalního podkladu, vznikly tak 
desítky vrcholových skalisek, místně zvané kazatelny, mrazových srubů a balvanových proudů. 
Bizarní seskupení skal přitahuje nejen turisty, ale zároveň vytváří mikroklima pro lesní porosty, 
rostliny i živočichy. Proto mnohé z nich byly prohlášeny přírodními památkami, jako Milovské 
perníčky, Lisovská skála, Dráteničky a mnoho dalších.

Krajina Žďárských vrchů, ve středověku pokrytá souvislým jedlobukovým pralesem a pozdě 
osídlená, si dodnes zachovala zcela unikátní ráz, jistou mystickou tajemnost a výrazný 
duchovní rozměr. Předmětem ochrany je vedle úžasných přírodních hodnot, zejména typických 
skalních útvarů, přirozených lesních porostů, vlhkých přírodních luk, vzácných ekosystémů 
rašelinišť, vodních toků a rybníků, i estetická a kulturní hodnota harmonické krajiny. 
Nejvýznamnější a naprosto jedinečné přírodní hodnoty jsou chráněny v síti maloplošných 
území, kterých je v CHKO Žďárské vrchy 49. Nejznámější jsou národní přírodní rezervace 
Žákova hora, Radostínské rašeliniště, Dářko a Ransko. Žďárskými vrchy probíhá evropské 
rozvodí. Severozápadní část je odvodňována do Severního moře řekami Chrudimkou, Sázavou 
a Doubravou. Z jihovýchodní části odvádí vody do Černého moře řeka Svratka a Oslava. Je 
zde téměř dvě stě rybníků, největší Velké Dářko má rozlohu 205 hektarů.

Lesy pokrývají asi 40 % území chráněné oblasti. Dodnes se zachovaly desítky druhů lesů. 
Nejzajímavější jsou smrkové bučiny, květnaté jedliny a roklinové lesy. Na tyto druhy je vázána 
řada chráněných a ohrožených druhů rostlin, např. kapradina žebrovnice různolistá, měsíčnice 
vytrvalá, bledule jarní, čarovník alpský a další. Na vlhkých, vytrvale zamokřených a rašelinných 
loukách rostou kriticky ohrožené druhy ostřic, bahnička chudokvětá, rosnatka okrouhlolistá, 
vachta trojlistá a jiné. Na jaře zdobí chráněnou krajinnou oblast kouzelně kvetoucí a omamně 
vonící střemchy obecné. Také ze živočichů tady žijí vzácné a ohrožené druhy. Z ptáků je to 
kulíšek nejmenší a jeřábek lesní, z obratlovců mihule potoční, z plazů ještěrka živorodá a 
užovka podplamatá, z netopýrů netopýr stromový a černý.

Lidovou architekturu představuje skanzen na Veselém Kopci u Hlinska a čtvrť Betlém 
v Hlinsku. Na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, 
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fenomenální dílo proslulého architekta Jana Blažeje
Santiniho. Kostel patří do skupiny našich 
nejvýznamnějších památek UNESCO.

Žďárské vrchy leží uprostřed naší vlasti a patří mezi 
nejvíce navštěvované krajinné oblasti.

Josef Trojtler 

Střemcha obecná
Žďárské vrchy                         
Ještěrka živorodá

SLAVNÉ OSOBNOSTI KRAJE SMETANY A MARTINŮ - LITOMYŠL

Informační centrum v Litomyšli vybralo do svého příspěvku o slavných osobnostech 
z obrovské řady slavných osobností města Litomyšle tu, která v letošním roce slaví hned 
dvě výročí – Magdalenu Dobromilu Rettigovou. 

Magdalena Dobromila Rettigová (31. 1. 1785 – 5. 8. 1845)
Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmannová, se narodila dne 31. ledna 

1785 ve Všeradicích u Hořovic. Buditelka, básnířka a spisovatelka, autorka proslulých 
kuchařských příruček. Poslední léta života (1834-1845) žila v Litomyšli. Zemřela 5. 8. 1945 a je 
pohřbena na litomyšlském hřbitově.

V letošním roce si připomeneme hned dvě výročí Magdaleny Dobromily Rettigové, slavné 
kuchařky a spisovatelky, která povýšila vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz 
osobnosti a národní hrdosti. Uplynulo již 230 let od jejího narození a 170 let od jejího úmrtí. 

Hospodyňky učila, aby jídlo bylo nejen chutné, ale i estetické, snažila se přimět zkušené 
kuchařky, aby nepodléhaly stereotypu a experimentovaly. Tyto stále moderní požadavky 
provází městské gastronomické slavnosti pořádané k poctě jedné z nejslavnějších 
litomyšlských žen. 

Letošní gastronomická slavnost se konala od 11. do 24. 5. 2015. Již poněkolikáté přivedla
na Smetanovo náměstí kuchařské odborníky, studenty odborných škol i milovníky dobrého 
jídla. 

                                       Informační centrum Litomyšl
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VZPOMÍNKA NA NICHOLASE WINTONA

1. července 2015 zemřel jeden z velkých synů naší civilizace Sir Nicholas Winton, 
zachránce 669 dětí z okupovaného Československa. 19. května 2015 oslavil 106. narozeniny. 
Nicky se narodil v rodině židovského Wertheimera, která se přestěhovala z Německa 
do Spojeného království v roce 1907 a změnila své příjmení na Winton. I když byli rodiče 
židovského vyznání, nechali malého Nickyho pokřtít. Po složení maturity odjel Nicholas 
k příbuzným do Německa, kde si osvojoval bankovnictví v různých bankách v Berlíně, 
v Hamburku a nakonec pracoval v pařížské Národní bance. Na začátku třicátých let se vrátil 
do Anglie, také zde se věnoval bankovnictví.

Po nástupu nacistů k moci a děsivé křišťálové noci nebylo pochyb o tom, že především 
Židé jsou v přímém ohrožení života. Vzniklé dobrovolnické organizace pomáhaly odcházet 
pronásledovaným lidem z Německa, anektovaného Rakouska a z odstoupených částí 
Československa do států, které byly ochotné uprchlíky přijmout. Nejvíce jich odcházelo 
do Spojeného království. Bylo stále obtížnější zachraňovat celé rodiny, tak se zachránci snažili 
zachránit alespoň děti tím, že jim našli adoptivní rodiny v Anglii. Koncem roku 1938 učitel 
Martin Blake požádal svého mladého přítele Nicholase Wintona, aby místo na dovolenou 
do švýcarských Alp odjel do Prahy organizovat dětské transporty do Británie. Winton ani 
sekundu neváhal a odjel do Prahy. S pomocí ostatních dobrovolníků shromažďoval potřebné 
dokumenty od rodičů z celého Československa, kteří měli zájem poslat své dítě do Anglie. To 
vše pod neustálým dohledem gestapa.

         Sir Nicholas Winton Památník Wintonova činu na pražském Hlavním 
nádraží, autorkou sousoší je soudobá sochařka 
Flor Kent, která dnes žije v Londýně

Od 14. března 1939 do 2. srpna 1939 bylo z Prahy vypraveno osm vlaků se 
669 zachráněnými dětmi. Poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září 1939, byl však 
zastaven a poslán zpět, neboť ve stejný den začala druhá světová válka. Když se Winton 
dozvěděl, že poslední vlak do Velké Británie nedojede, zažíval nejsmutnější chvíle ve svém 
životě. Z těchto dětí přežilo holokaust jen několik jednotlivců. Téměř všichni rodiče 
zachráněných dětí rovněž zahynuli v koncentračních táborech.

Protože Nicholas Winton byl skromný, tak svůj čin považoval za samozřejmý a nikdy o něm 
nemluvil. Teprve po padesáti letech v roce 1988 nalezla jeho žena Greta seznamy dětí a další 
písemnosti na půdě domu, kde Wintonovi bydleli. Předala vše historičce Elizabeth Maxwelové, 
která zorganizovala setkání Nickyho s jeho zachráněnými dětmi. Pozornost lidí se k němu 
upřela až po dalších deseti letech, když jeho neobyčejný příběh znovu připomněl režisér Matěj 
Mináč ve filmu Všichni moji blízcí. V roce 1998 prezident Václav Havel vyznamenal Nicholase 
Wintona řádem T. G. Masaryka. V roce 2002 byl v rodné Británii povýšen anglickou královnou
do šlechtického stavu. Jeho jméno nese také planetka (19384) Winton, objevená na jihočeské 
observatoři Kleť. V roce 2002 o něm opět Matěj Mináč natočil biografický film Síla lidskosti 



26

- Nicholas Winton. Nicky nemohl být jako potomek židovských rodičů oceněn státem Izrael 
titulem Spravedlivý mezi národy, který uděluje pouze lidem jiného vyznání, kteří přispěli 
k záchraně Židů. Z podnětu českých studentů vznikla petice (podepsalo ji 213 000 lidí), která 
žádala norský parlament, aby Siru Nicholasi Wintonovi byla za jeho mimořádný čin udělena 
Nobelova cena za mír. Na tuto cenu byl navržen třikrát, z nepochopitelných důvodů Winton 
Nobelovu cenu za mír nedostal. Mnoho lidí (také mě) to velmi zarmoutilo. V roce 2014 
prezident Miloš Zeman propůjčil Nicholasi Wintonovi nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého 
lva. Až do vysokého věku Winton přednášel na britských základních, středních i vysokých 
školách o hrůzách války. Mimořádným činem při záchraně dětí prokázal hloubku svého lidství. 
Nicky, děkujeme.

Josef Trojtler

       VESMÍR OKOLO NÁS 
VÝZKUM MARSU V HISTORII

Mars svojí červenou barvou od nepaměti přitahoval pozornost astronomů. Pozorování 
ze Země pomocí dalekohledů nepřinášelo uspokojivé výsledky. Zásadní změnu přinesly až 
kosmické sondy, které zkoumaly a zkoumají Mars na místě samém. První vesmírné sondy 
zamířily k rudé planetě v šedesátých letech minulého století. Více jak polovina těchto sond byla 
neúspěšná. Buďto selhala nosná raketa, bylo ztraceno spojení nebo se nepodařilo upravit 
dráhu letu a sonda minula Mars ve vzdálenosti mnoha set tisíc kilometrů. Všechny úspěšné 
sondy byly průletové nebo ukončily svoji misi nárazem do Marsu.

Sovětské sondy Mars 1-7 vypuštěné v letech 1962 – 1973 byly neúspěšné s výjimkou 
Marsu 2, která jako první člověkem vyrobený objekt zasáhla jinou planetu, a Mars 5 zaslala 
několik použitelných údajů. Americké sondy Mariner 1-9 měly výsledky příznivější, nepovedly 
se pouze tři starty. Marinery startovaly v letech 1964 – 1971. První pozorování Marsu z těsné 
blízkosti je natrvalo spojeno se sondou Mariner 4. Odstartovala 28. listopadu 1964 a 
po bezchybném letu minula Mars 15. července 1965 ve vzdálenosti 9 846 kilometrů. Na palubě 
sondy bylo osm vědeckých přístrojů. Historicky první fotografie červené planety z kosmického 
prostoru byla pořízena 15. července 1965 ve vzdálenosti 17 000 kilometrů. Technologický 
pokrok nahradil průletové sondy oběžnými. Mariner byl na oběžnou dráhu rudé planety 
naveden 14. listopadu 1971 a stal se její první umělou družicí. Marinery zmapovaly celý povrch 
Marsu, potvrdily celoplanetární prachové bouře, na snímcích byly vidět ranní mlhy a oblaka 
v okolí kráterů. Už nebylo pochyb o tom, že Mars je dynamickou planetou. Sovětská sonda 
Zond 2 startovala 30. listopadu 1964. V průběhu letu s ní bylo ztraceno spojení. Americká 
sonda Viking 1 měla před sebou smělý úkol, jako první měkce dosednout na povrch Marsu. 
Sestupovému modulu se to podařilo 20. července 1976 v Planině zlata (Chryse Planitia). Stejně 
úspěšný byl o několik dní později také Viking 2. Sovětské sondy Phobos 1 a 2 zamířily k Marsu 
7. a 12. července 1988. První sonda se rozpadla ve vesmíru, druhá částečně data poslala. 
Americký Mars Observer na svou misi odstartoval 25. září 1992. Spojení se sondou bylo 
ztraceno krátce před cílem. Mise další americké sondy Mars Global Surveyor byla úspěšná a 
trvala téměř 10 let. Za toto období sonda poslala mimo jiné 240 000 snímků s rozlišením 
0,5 metru, objevila hematit a významné údaje o magnetickém poli Marsu. 16. prosince 1996 
vyslalo Rusko a dalších 22 zemí sondu Mars 96, která se několik minut po startu zřítila 
do Tichého oceánu. Japonská sonda Nozomi odstartovala k Marsu 4. června 1998. Pro 
nedostatek paliva nebylo možné upravit dráhu letu a Nozomi (naděje) Mars minula. Americké 
sondy Climate Orbiter (1998) a Polar Lander (1999) byly neúspěšné. Mars nevydával svoje 
tajemství snadno. Naše civilizace za to musela zaplatit mnoha neúspěšnými sondami.

Laboratoře Opportunity a Curiosity
Hlavním úkolem obou robotů je najít důkazy o tom, zda v dávné minulosti byly vhodné 

podmínky pro jakýkoliv život na Marsu. Obě laboratoře našly přímé důkazy o existenci vody na 
planetě, což je základní podmínka pro život. Robot Opportunity přistál na Marsu 25. ledna 2004 
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a stále neúnavně pracuje. Odebírá vzorky hornin a provádí jejich analýzu. Po Marsu ujel více 
než 42 kilometrů. Je to nejdelší vzdálenost ujetá po jiném vesmírném objektu. Laboratoř 
Curiosity prováděla výzkum v pahorkatině Pahrump Hills, nyní zamíří do vyšších poloh hory 
Mount Sharp, kterou chce řídící tým prozkoumat. 

Meziplanetární sonda New Horizons proletěla na své misi 14. července v těsné blízkosti 
Pluta a jeho měsíců. Na přiloženém unikátním snímku je Pluto s největším měsícem 
Charonem.                                                                                                    Josef Trojtler

Pluto a jeho největší měsíc Charon
Snímek Opportunity uvnitř kráteru Fram
Snímek labolatoře Curiosity

AKCE V OKOLÍ
   
Polička - Tylův dům
22. října v 19.00 hodin - Katapult 
10. listopadu v 19.00 hodin - Deštivé dny - divadlo Ungelt s hvězdným hereckým obsazením: 

Richard Krajčo a David Švehlík
18. listopadu v 19.00 hodin - Pavel Šporcl - Gibsy Fire
18. prosince v 19.00 hodin - Kamil Střihavka - vánoční akustické turné

Litomyšl
Smetanův dům
23. října v 19.00 hodin - Římské noci - Simona Stašová a Oldřich Vízner v divadelní hře
11. listopadu v 19.00 hodin - Hana Zagorová a Petr Rezek
Sborový dům Církve československé husitské
28. listopadu – neděle 31. ledna 2016 - výstava betlémů
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
12. prosince v 17.00 hodin - adventní koncert Báry Basikové



28

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – říjen 2015
Bystré
19. 10. - Odkud k nám přicházejí – beseda s novinářkou a 
humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou, jež bude 
zaměřená na problematiku uprchlíků, válečný konflikt na 
severu Sýrie a boj s Islámským státem. 
Od 17.00 hod. v komunitním sále Multifunkčního domu. 

          Vstupné 20 Kč. 
31. 10. - Past na myši – zábavná divadelní detektivka Agathy Christie v podání divadelního 

souboru Nahoď Vranová. Představení se uskuteční od 19.00 hod. v divadelním sále 
sokolovny. Předprodej vstupenek v IC Bystré.

Dolní Újezd
17. 10. - Posvícenská zábava

Od 20.00 hod. v sokolovně pořádá Sokol DÚ, vstupné 60 Kč. Hraje Vepřo, knedlo, zelo.
28. 10. - Lampionový průvod, v 18.00 hod. vyjde průvod od jídelny zemědělského družstva 

k památníku padlých.
Litomyšl
18. 10. - Sněhová královna – 15.00 hod. - Smetanův dům

Pohádku pro děti uvádí Divadlo MALÉhRY Brno, vhodné pro děti od 3 do 10 let.
Vstupné 70 Kč.

21. 10. - Jakub Smolík s kapelou - Smetanův dům Litomyšl
Vstupné 290 a 250 Kč (předprodej v IC Litomyšl).

Polička
3. - 24. 10. – Zákrejsova Polička 2015 - 5. ročník nesoutěžní přehlídky ochotnických 

divadelních souborů ve velkém sále Tylova domu

Sebranice
24. 10. - 25. 10. - Podzimní výstava -  
v sobotu od 10.00 do 18.00 hod., v neděli 
od 8.00 do 17.00 hod. V sále 
kulturního domu lze koupit med, perníčky, 
květinové vazby na Dušičky, dřevěné 
výrobky, keramiku, šperky aj. K vidění 
bude výstava ovoce a zeleniny, zpestřená 
dlabáním dýní na Halloween. Občerstvení 
zajištěno, vstupné dobrovolné.

30. - 31. 10. - Kurz řezbářství pro mírně 
pokročilé i začátečníky
Pátek14.00 – 19.00 hod., sobota 9.00 –
14.00 hod., pořádá SAN, o.s., objednávky 
na telefonu 604 590 474, Světnice č.p. 8, 
vede František Malý ml.
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Přehled cvičení TJ Lubná
a dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka

ve školním roce 2015/2016

Den čas skupina cvičitelé
Pondělí 17.00 - 18.30 gymnastika žákyně Tmejová P., 

19.00 - 20.30 volejbal ženy Boštíková M., Jiráňová D.

Úterý 17.00 - 18.00 ZUMBA Flachová Z., Jiráňová D.
18.00 - 19.30 florbal ml. žáci Renza J., Haupt J.
19.30 - 21.00 florbal muži Pakosta O., Madejewský P.

Středa 18.00 - 19.30 florbal muži Kučera V., Boštík J.
19.30 - 21.00 kondiční cvičení ženy Chadimová E., Klejchová J.

Čtvrtek 17.00 - 18.00 florbal elevové Haupt J., Renza J.
18.00 - 19.30 florbal ml. žáci Haupt J., Renza J.
19.30 - 21.00 futsal Dřínovský M., Jiráň P.

Pátek 18.00 - 19.30 nohejbal Doseděl S., Kyselý J.
19.30 - 20.30 badminton Kykal K.

Sobota 13.00 - 15.00 SDH žáci Kovář J., Uher P., Rensa J.
16.00 - 18.00 futsal Bednář L.
18.30 - 20.00 break dance Uhrová V., Novotný J.

Neděle   8.00 - 10.00 badminton Kykal K., Flídr A.
10.00 - 12.00 nohejbal muži Doseděl S., Kyselý J.
18.00 - 19.30 florbal muži Boštík J.

V Lubné dne 17. 9. 2015 Pavel Madejewský

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

17. - 18. 10. zubní lékař Filip Nataliya Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733
24. - 25. 10. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402

28. 10. MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524
31. 10. - 1. 11. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 383 461 631 126

7.-8.11. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715
14.-15.11. MUDr. Kőssler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369

17.11. MUDr. Kősslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369
21.-22.11. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
28.-29.11. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670

5.-6.12. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635
12.-13.12. MDDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
19.-20.12. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  16. 10.,   30. 10.,   13. 11.,   27. 11.,   11. 12.
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každé úterý od 17.00 hodin 

sál na Skalce v Lubné

pořádá

Tělovýchovná jednota Lubná

Přijďte si s námi zacvičit!

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

http://www.lubna.cz e-mail: zpravodaj@lubna.cz
Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Hana Dvořáková, Libuše Bulvová,

Marta Sýkorová, Michal Kovář, grafická úprava Jana Dřínovská.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

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

Uzávěrka příštího čísla bude 15. 11. 2015.
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