Lubenský
zpravodaj

květen - červen 2016
18. ročník - číslo 3

Milí čtenáři, blíží se čas prázdnin, čas dovolených. Pro mě je
dovolená synonymem slova léto. Brouzdat se rozkvetlou loukou a
vnímat desítky vůní bylin, složit unavené údy na lesní pasece absorbujíc
pryskyřici vzrostlých sosen a večer usínat pod inkoustovým nebem
plným zlatých penízků hvězd. Chápu, že má trampská představa
dovolené nemusí nutně korespondovat s tou vaší, ale ať už je jakákoliv,
přeji vám, aby byla stejně krásná, romantická a hlavně vydařená. Takže
šťastnou cestu a mnoho hezkých zážitků.
Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář

Zubní pohotovost 2016 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
25. -26. 6.
2. - 3. 7.
5.7.
6.7.
9. - 10. 7.
16. - 17. 7.
23. - 24. 7.
30. - 31. 7.
6. -7. 8.
13. - 14. 8.
20. -21. 8.
27. - 28. 8.
3. - 4. 9. 2016
10. - 11. 9.
17. - 18. 9.
24. - 25. 9.
28.9.

MDDr. Čermáková
MDDr. Elčknerová
MUDr. Eliáš
zubní lékař Filip
MUDr. Kašparová
MUDr. Kopecká
MUDr. Kőssler
MUDr. Kősslerová
MUDr. Králová
MUDr. Krpčiar
MUDr. Kučerová
MDDr. Martinec
MDDr. Novák
MUDr. Oliva
MUDr. Pokorná
MUDr. Sejkorová
MUDr. Ševčík

Ivana
Irena
Adolf
Nataliya
Leona
Eva
Pavel
Jitka
Zdena
Patrik
Marta
Vojtěch
Peter
Vladimír
Jana
Jitka
Stanislav

Dolní Újezd 383
Polička, 1. máje 606
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Polička, Růžová 195
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Haškova 445
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Sloupnice 188
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, ul. 9. května 809
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607

461 631 126
733 152 435
461 612 733
461 612 733
775 724 524
606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 724 635
461 615 402
465 549 236
461 614 614
461 615 414
606 202 501
461 724 423

.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 3. 2016
RO schvaluje:
 Pronájem bytu v DPS pro J. Herovou s účinností od 1. 4. 2016.
 Výměnu rozvaděče pro telekomunikační techniku na pozemku p. č. 231.
 Výstavbu plotu v okolí RD manželů Renzových.
 Roční účetní závěrku, hospodářský výsledek a převod zisku do rezervního fondu školy pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná.
 Vyhlášení ředitelských dnů v základní škole dne 6. a 29. 4. 2016.
 Žádost o nákup části pozemků p. č. 1925/7, 1925/36, 1950/30, 1950/38, 1950/29 v k. ú.
Lubná u Poličky od ZOD Lubná.
 Použití obecního znaku pro vytvoření praporu Okresního sdružení hasičů Svitavy.
 Opravu spadlé kamenné zdi ležící na pozemku p. č. 401/2.
 Pokácení dřevin v okolí Lubenského potoka a vodní nádrže v horní části obce.
 Podání žádosti o připojení parcel v lokalitě pod bramborárnou k distribuční soustavě plynu.
RO bere na vědomí:
 Informaci o posádce rychlé lékařské pomoci v Litomyšli, která bude od 1. 4. 2016 vyjíždět
ve všední dny přes den bez lékaře.
 Žádost L. Kárského o koupi stavební parcely v lokalitě pod bramborárnou a její zařazení
do seznamu uchazečů o stavební pozemky.
 Zamítavé stanovisko k žádosti o nákup pozemků p. č. 1921/2 a 2885.
 Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nemovitostech
s nedostatečně identifikovaným vlastníkem a zveřejnění na úřední desce.
 Oznámení MěÚ Polička o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Š. Důl.
 Sdělení HZS Pk o kurzu nositelů dýchací techniky ve dnech 1. a 2. dubna 2016.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 21. 3. 2016
ZO schvaluje:
 Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
 Příspěvek na rok 2016 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko Desinka,
Svazek obcí AZASS, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a
Kraj Smetany a Martinů.
 Příspěvek na rok 2016 pro Český svaz včelařů Litomyšl - 5 000 Kč, Český zahrádkářský
svaz Lubná - 5 000 Kč, ZŠ Lubná - Sebranice - 3000 Kč, TJ Lubná – 60 000 Kč, SDH
Lubná - 30 000 Kč, Lubenskou šťopičku o. s. - 40 000 Kč, Salesiánské středisko mládeže
Sebranice - 30 000 Kč, TJ Sebranice – 10 000 Kč, Spolek archaických nadšenců Sebranice
- 3 000 Kč, Oblastní charitu Polička – 10 000 Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace.
 Rozpočet obce na rok 2016 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna
řídit RO.
 Doplnění „ Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu.
 Podání žádosti Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o financování akce
z plánu obnovy a rozvoje na rok 2016 – vodovod pro 8 RD u bramborárny.
 Rozpočtový výhled obce na rok 2017 - 2018.
 Smlouvu na prodej pozemku p. č. 884/42 v k. ú. Lubná u Poličky na základě uzavřené
smlouvy o budoucí smlouvě. Náklady na vypracování smlouvy, návrh na vklad do katastru
nemovitostí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci
hradí prodávající – obec Lubná.
 Účast obce Lubná na dražbě ½ majetku P. Bednáře, obec bude zastupovat místostarosta
A. Kovář.
 Uvolnění člena zastupitelstva – A. Kováře – pro výkon funkce místostarosty obce
od 1. 4. do 30. 4.
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ZO zamítá:
 Příspěvek na rok 2016 pro Středisko sociálních služeb Salvia, Svitavy s tím, že příspěvek
bude v případě podání žádosti vyplacen přímo rodičům T. Flídra.
 Příspěvek na rok 2016 pro Nadační fond na rozvoj zdravotnictví Litomyšlska s tím, že
v současné době je v nemocnici nedostatek lékařů.
 Příspěvek na rok 2016 pro Přátele dobré hudby, Dolní Újezd a pro spolek Živá voda.
ZO bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 22. 12. 2015.
 Zprávu o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru ZO za rok 2015.
 Informaci starosty obce Josefa Chadimy o plánovaném pobytu v lázních Teplice nad
Bečvou v měsíci dubnu 2016.
ZO pověřuje:
 RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu obce na rok 2016 (přesuny mezi položkami a paragrafy). Přehled všech takto
provedených rozpočtových změn bude předložen ZO vždy na nejbližším zasedání.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 7. 4. 2016
RO schvaluje:
 Návrh autobusových jízdních řádů Krajského úřadu Pk s platností od 12. 6. 2016.
 Smlouvu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín o připojení k distribuční soustavě v lokalitě
pod bramborárnou pro výstavbu RD.
 Udělení licence na linku 680 824 pro Zlatovánek, spol. s.r.o., Polička.
 Pronájem obecního bytu v mateřské škole M. Hrůzkové od 1. 5. 2016.
 Rozšíření a opravu směrovek v obci.
RO bere na vědomí:
 Usnesení Exekutorského úřadu o příklepu vydražené nemovitosti – spoluvlastnický podíl o
velikosti ideální poloviny nemovitosti P. Bednáře.
 Protokol z kontrolní dohlídky v oblasti BOZP a PO ve všech objektech obce.
 Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o podmínkách pro nakládání s vodami pro vodní dílo „Retenční
nádrž Lubenský les“ včetně manipulačního řádu.
 Výzvu MěÚ Litomyšl k uplatnění stanoviska ke změně územního plánu obce Horní Újezd.
 Výzvu MěÚ Litomyšl o potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajů o
území obce Lubná.
 Sdělení MěÚ Litomyšl o vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek z veřejného
projednání, pokynů pro zapracování do dokumentace pro opakované veřejné projednání
změny č. 1 územního plánu Lubná.
 Výsledek hospodaření Vhos, a.s., Moravská Třebová - kanalizace za rok 2015.
 Žádost DS DELTA, s.r.o., Lubná o uložení zeminy.
 Oznámení MěÚ Litomyšl o projednání zadání územního plánu Poříčí u Litomyšle.
 Vyjádření Krajského úřadu Pk k požadavkům občanů na autobusová spojení.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 10. 5. 2016
RO schvaluje:
 Cenovou nabídku na výměnu vadného kompresoru v tepelném čerpadle v DPS.
 Pronájem objektu Skalka pro Radu rodičů na pořádání XII. školního plesu. Současně RO
schvaluje nájemní smlouvu a prominutí poplatků za spotřebovanou el. energii.
 Předfakturaci poměrných nákladů za připojení pozemku k distribuční soustavě NN
pro výstavbu RD pod bramborárnou J. Chromému.
 Upřednostnění využití pozemku p.č. 5493 a části pozemku p.č. 620/1 pro výstavbu RD.
 Dokumentaci ke změně č. 1 územního plánu obce Lubná (květen 2016) pro opakované
veřejné projednání.
 Umístění sídla pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Lubná na adrese Lubná 327.
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 Podání žádosti na prodloužení předčasného užívání stavby Skalka.
RO zamítá:
 Žádost B. Klusoňové o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2016.
RO bere na vědomí:
 Zápis z 30. jednání Školské rady Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřské školy Lubná.
 Informaci o dětském dnu Mikroregionu Desinka v pátek 3. 6. v Poříčí.
 Objednávku firmy VHOS, a.s., Moravská Třebová na likvidaci odpadních vod.
 Veřejnou vyhlášku MěÚ Litomyšl o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích ve správním obvodu.
 Oznámení MěÚ Polička o zahájení řízení o návrhu změny územního plánu Polička.
 Žádost L. Štěpničkové o pronájem obecního bytu s tím, že v současné době není žádný
vhodný byt volný a žádost zařazuje do seznamu uchazečů o byt.
 Protokol o zkoušce vody v kuchyni MŠ ze dne 27. 4.
 Žádosti o koupi pozemků p. č. 614/6, 614/2, 896/1, 896/2 a 884/9.
 Nabídku firmy VHOS, a.s., na monitoring, čištění, pasportizaci a zaměření šachet stávající
kanalizace s tím, že nejprve obec nechá vypracovat variantní technicko-ekonomickou studii
na odkanalizování. Současně pověřuje starostu zajištěním nabídek na vypracování této
studie.
 Vydání územního souhlasu MěÚ Litomyšl na oplocení u RD manželů Renzových.
 Informaci ředitelky školy Mgr. J. Kučerové o závadách z požární kontroly - v přízemí
budovy školy je nutné instalovat požární hydranty C 52.

Informace k čištění odpadních vod – VHOS, a.s., Moravská Třebová
Od 1. 5. 2016 při požadavku na likvidaci odpadních vod je třeba vyplnit objednávku. Tato
objednávka slouží pro právnické i fyzické osoby. Vyzvednout si ji můžete v kanceláři obecního
úřadu nebo je ke stažení na webových stránkách naší obce http://www.lubna.cz/formulare-ou/ objednávka – čištění odpadních vod.
K objednávce je třeba doložit charakter vyvážených odpadních vod – žumpa nebo septik.
Mezi provozovatelem ČOV Polička (VHOS,a.s.) a producentem odpadních vod bude uzavřena
písemná smlouva, ve které bude specifikována četnost dovozu a objem dovážených odpadních
vod, a to na základě reálné produkce odpadních vod, které jsou akumulovány v bezodtokové
jímce. V případě zájmu o uzavření této smlouvy kontaktujte vedoucího ČOV Polička, p. Flídra,
tel. č. 602 356 466.
OÚ
Milí občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o akcích a dění v naší obci za uplynulé období.
Lázně ducha a slet čarodějnic

Manželé Bartošovi při odjezdu na Lázně ducha

Společné občerstvení u Bartošových
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Čarodějnice na dolním konci Lubné

V sobotu 30. dubna se v Litomyšli konala již pátá lázeňská sezóna pod názvem Lázně
ducha. Lázně ducha sázejí především na kulturní vystoupení a společenskou zábavu. Této
akce se zúčastnili i někteří občané z Lubné.
Posledního dubna jste si určitě všimli, jak naší obcí projížděl roj čarodějnic. My jsme ho
zastihli na dolním konci Lubné.
Den matek

Úvodní slovo patřilo Pavlovi a Martinovi z místní školy a místostarostovi obce

Miniopera „Červená Karkulka“
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V neděli 8. května zastupitelé, občané a zaměstnanci obecního úřadu společně s našimi
maminkami oslavili v místním kinosále Den matek. Všechny přítomné přivítali žáci Martin Břeň
a Pavel Jána. Místostarosta A. Kovář svým vystoupením příjemně pobavil všechny přítomné
maminky. Poté následoval slavnostní přípitek starosty obce. Kulturní program zahájili žáci
1. stupně základní školy pod vedením Petry Vetešníkové a Petry Koukalové s divadelním
vystoupením „Jen počkej, hlemýždi“ a plážovým tancem. Pod vedením pana učitele Vladimíra
Opletala jsme zhlédli minioperu sboru Lubenika s názvem „Červená Karkulka“ a na závěr
vystoupila taneční skupina Hendies pod vedením Jany Chadimové. Po sladkém občerstvení se
maminky spokojeně rozcházely do svých domovů. Touto cestou děkuji všem vystupujícím a
obsluhujícím za velmi pěkné nedělní odpoledne, které patřilo především našim maminkám.

Plážový tanec dětí ze základní školy

Společné poděkování všem vystupujícím

Pohled na zaplněný sál

Společný přípitek se starostou obce

Malá kytička pro všechny přítomné maminky
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Výlet sociální komise do Hlinska
Ve středu 25. května uskutečnily členky sociální komise společný výlet seniorů z naší obce
do architektonicky hodnotného celku roubených a zděných domů nazvaného Betlém, který
se nachází v historickém centru města Hlinska. Od poloviny 18. století byl tento prostor mezi
kostelem a náměstím zastavován domky drobných řemeslníků, převážně hrnčířů a tkalců.
Přízemní roubené domy se sedlovými střechami měly zpravidla jedinou světnici, síň s "černou"
kuchyní a komoru. Postupně k nim přibývaly malé kůlny, chlívky a stodůlky. V roce 1995 byl
Betlém vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. Součástí prohlídky byla i zastávka v
tamní cukrárně. Cestou domů jsme zavítali do „Čertovinského pekla“, které je jediné svého
druhu nejen v naší republice, ale i v Evropě. Zábavné centrum Peklo se rozkládá celkem na
pěti patrech. Sahá dvanáct metrů do země a k nebesům míří osmi metry. Návštěvníci zde
mohou zažít, ochutnat, vyzkoušet a spatřit opravdu mnoho, tak jako my. Touto cestou děkuji za
nádherný výlet paní M. Vitouškové, M. Boštíkové, P. Hápovi a všem účastníkům výletu.

Účastníci výletu v historickém centru Hlinska a v cukrárně

Návštěva „Čertovinského pekla“

Dětský den mikroregionu
První pátek v měsíci červnu se konal v Mladočově Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko –
Desinka. Účastnily se ho děti ze 13 obcí celého mikroregionu. Pořadatelé z obce Poříčí u
Litomyšle pro nás připravili 13 zajímavých a fyzicky náročných disciplín. V kategorii mladších
žáků z prvního stupně základní školy vyhráli žáci z Poříčí, druhé místo obsadili žáci ze
Sebranic a na třetím místě skončili žáci z Lubné. V kategori starších žáků z druhého stupně
základní školy vyhráli žáci ze Sebranic, druhé místo obsadili žáci z Morašic, na třetím místě
skončili žáci z Poříčí a na čtvrtém místě se umístili žáci z Lubné.
Touto cestou děkujeme všem pořadatelům a starostovi obce F. Bartošovi za dobrou
organizaci, výborný oběd a příjemně prožité dopoledne.
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Družstvo Sebranic u disciplíny – čtverec a věž

Družstvo Lubné – přenášení ultradisků

Mladší a starší žáci Lubné při běhu na lyžích

Lesní basket

Společné foto žáků základní školy

Družstva Sebranic obsadila 1. a 2. místo

Družstva Lubná – 3. a 4. místo
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Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba dovolených a prázdnin. Přeji Vám i Vašim blízkým krásnou, pohodovou a
příjemně strávenou dovolenou, při které načerpáte novou energii do dalších dnů a měsíců
tohoto roku.
Josef Chadima, starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Exkurze do Brna

Dne 13. dubna navštívili žáci V. a VI. třídy brněnské planetárium, kde zhlédli představení o
vesmíru a hvězdné obloze. Zároveň jim bylo přiblíženo, co obnáší pobyt astronauta na oběžné
dráze a obtížnost jeho práce. Následně se vydali na prohlídku nejstarší části dnešního Brna,
významnou svými památkami. Exkurze byla ukončena návštěvou muzea Anthropos. Žáci si tak
prohloubili znalosti o nejstarších dějinách osídlení evropského kontinentu, vývoji člověka a jeho
kultuře.
Mgr. Ilona Juzová

Návštěva Prahy a Národního divadla
V úterý 22. března podnikla osmá a devátá třída celodenní výlet za kulturou do našeho
hlavního města. Stalo se již tradicí pro nejstarší žáky naší školy navštívit v posledním či
předposledním ročníku naši zlatou kapličku, tedy Národní divadlo.
Kromě zhlédnutí večerního představení, které se stalo zlatým hřebem dne, byly hlavními
body programu také procházka centrem Prahy a odpolední komentovaná prohlídka budovy
divadla. Pěší putování po Praze vedlo po vltavském nábřeží kolem Karlova mostu a Rudolfina
směrem k Staronové synagoze, židovskému hřbitovu a poté na Staroměstské náměstí. Odtud
jsme pokračovali přes Ovocný trh kolem Stavovského divadla směrem k Prašné bráně a
Obecnímu domu. Nedaleko odtud v obchodním centru Palladium si děti mohly trochu
odpočinout, najíst se a načerpat další síly k následujícímu programu. Tím byla prohlídka
interiéru budovy Národního divadla. Zde se naší skupiny ujali dva průvodci a zavedli nás do
sklepení, kde jsme si mohli prohlédnout základní kameny Národního divadla a makety divadelní
budovy. Dále jsme poseděli v hledišti a vyslechli si zajímavé vyprávění o výzdobě sálu.
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Nakonec jsme zavítali na venkovní terasu na střeše divadla, ze které se nám naskytl úžasný
výhled na Pražský hrad a Petřínské sady.
Před představením jsme ještě došli na Václavské náměstí, kde jsme se navečeřeli, a poté
následovaly přípravy k návštěvě představení. Krásně upravené dívky a galantní chlapci před
sedmou hodinou večerní zasedli na svá místa na druhém balkóně a v lóžích a po dobu více
než dvou hodin sledovali klasickou hru Ladislava Stroupežnického z venkovského prostředí
"Naši furianti". Představení bylo obsazeno spoustou vynikajících českých herců (M. Donutil, J.
Štěpnička, A. Švehlík, O. Pavelka, D. Prachař, V. Postránecký, J. Hartl, T. Medvecká a další) a
bylo žáky hodnoceno velmi kladně.
Dlouhý den pro všechny skončil až v jednu hodinu v noci, kdy z autobusu, kterým jsme
cestovali, vystoupil poslední pasažér.
A zde ještě pár úsměvných postřehů od účastníků zájezdu:
 Velmi se mně líbilo divadelní představení, ale na mě to bylo moc dlouhé. Nejlepší byl
rozchod v Palladiu, kde jsem si koupil tričko.
 Představení se mi líbilo, jelikož to bylo pěkně připravené a byla tam pěkná společnost.
 Divadlo se mi moc líbilo a určitě bych ho chtěla ještě v budoucnu navštívit.
 Měli jsme štěstí, že v Národním divadle hráli známí herci.
 Představení se mi velmi líbilo, byl jsem příjemně překvapen. Velmi se mi také líbila
výzdoba divadla.
 Divadlo bylo velmi pěkné, hráli tam známí herci a moc jim to šlo.
 Na exkurzi jsme se podívali i na střechu Národního divadla.
 Do divadla jsem šla s tím, že mě to asi nebude bavit. Odcházela jsem nadšená a jsem
ráda, že jsem do Národního divadla mohla jít.
 Nejvíc se mně líbilo jít na střechu Národního divadla. Mohli jsme se podívat na základní
kámen. Líbila se mi i lóže v divadle, že jsem tam mohl být.
 Prohlídka Prahy byla pěkná, Palladium trochu nepřehledné, prohlídka divadla úžasná a
cesta domů byla také hezká, hezky jsme si zazpívali.
Mgr. Leona Plešingerová

8. a 9. třída na nábřeží Vltavy

V Národním divadle před představením

Nejlepší čtenářská třída
Ve středu 30. 3. se konalo slavnostní předávání cen vítězům, kteří se zapojili do soutěže
pořádané MK Litomyšl „Nejlepší čtenářská třída“. Čtenářského souboje se celkem zúčastnilo 57
žáků, kteří v období leden-únor 2016 přečetli celkem 190 knih. Z naší školy se zapojilo celkem
44 žáků. Z 1. třídy 5 žáků, ze 2. třídy 13 žáků , ze 3. třídy 12 žáků, ze 4. třídy 12 žáků a z 5.
třídy 1 žák. Četli opravdu s velkou vervou a chutí a to se také projevilo v obsazených vítězných
místech. Na prvním místě se umístila 4. třída s celkovým počtem 47 přečtených knih a na
druhém místě 3. třída s 42 přečtenými knihami. V jednotlivcích zvítězil Jiří Vomočil ze 4. třídy
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s 16 přečtenými knihami a na 3. místě byla Ilonka Vítová ze 3. třídy s 12 knihami.
Slavnostního vyhodnocení se zúčastnil pan starosta Litomyšle Radomil Kašpar, který předal
zástupcům soutěžících tříd drobné dárky. Vítězové, tedy 4. třída, si navíc odvezli dort, dar
litomyšlské knihovny jako poděkování za úspěšnou účast v soutěži a reprezentaci našeho
regionu.
Petra Vetešníková Dis., vychovatelka ŠD

Žáci 3. a 4. třídy při slavnostním vyhodnocení

Společné foto v Městské knihovně v Litomyšli

Lekce informační gramotnosti – Poprvé v knihovně
Všichni víme, že v knihovně se knížky půjčují. Ale kde a jak je hledat? Ve středu 30. března
žáci 1. třídy navštívili dětské oddělení v Městské knihovně Litomyšl. Vyzkoušeli si, jak mají
vyhledávat barevně odlišné knížky. Pro malé děti, kde je hodně obrázků a velká písmena, jsou
knížky označené červenou barvou. Zelená barva je pro čtenáře s menšími písmeny. A také
jsou zde ilustrace. Knížky označené modrou barvou už nemají skoro žádné ilustrace a jsou pro
ty zdatnější čtenáře. Encyklopedie a naučné publikace najdete v knihovně pod žlutou barvou.
Samozřejmě se zde dají půjčit také dětské časopisy.
Knížky si můžeme vyhledat ze svého domova. Jak se to dělá, jsme si ukázali ve škole na
interaktivce. Teď už se můžeme těšit na květen, kdy proběhne v knihovně pasování na čtenáře
a dostaneme čtenářský průkaz.
Poznámka na závěr. Šest žáků (Matěj Vomočil, Amálka Dvořáková, Martin Němec, Daniel
Volf, Nikola Bartoš a Ája Hápová) z 1. třídy se také zapojilo ve školní družině s vychovatelkou
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Petrou Vetešníkovou do celostátní soutěže „Čtení pomáhá“ a zúčastnili se dnešního
slavnostního vyhlášení za účasti starosty města Litomyšl R. Kašpara. Máme z toho radost.
Zuzana Laštovicová

Noc s Andersenem
1. 4. (a není to žádný apríl) se děti prvního stupně ZŠ Lubná-Sebranice zapojily do akce
Noc s Andersenem v Městské knihovně Litomyšl. Zúčastnily se děti z 2., 3. a 4. třídy. Celkem
se zapojilo 14 dětí, z toho bylo 11 dětí ze ZŠ Lubná – Sebranice.
V knihovně nás v 18:30 přivítal sám pan starosta a přinesl pro děti pizzu. Po posilnění jsme
se vydali na naši cestu za historií. Navštívili jsme městský archiv, kde jsme mohli nahlédnout do
starých knih a archivu. Viděli jsme také živočichy, které máme každý ve své knihovně společně
s knihami. Po tomto asi hodinovém
výkladu jsme se vydali na další cestu,
tentokrát za kulturou. Navštívili jsme
dramatickou třídu, kde si samy děti
zahrály pohádku O princezně na hrášku
od H. Ch. Andersena. Po večeři
v knihovně jsme se vydali za dalším
dobrodružstvím, a to noční hrou po
Litomyšli. Během své cesty jsme hledali
obálky s úkoly. Za splnění úkolů jsme
dostali písmenka a z písmenek jsme
nakonec složili příjmení pana Macourka.
Po návratu si děti rozbalily svoje spacáky
přímo mezi regály s knihami a mohly si
ke čtení půjčit jakoukoli knihu. Výjimečně
mohly děti zůstat dlouho vzhůru a spát se tak šlo až dlouho po půlnoci. V duchu Macha a
Šebestové se nesl celý večer, proto není divu, že k usínání děti poslouchaly pohádky o
Machovi a Šebestové. Díky skvěle připravenému programu v knihovně a hezkému počasí se
celý večer velice vydařil, děti se bavily a už se těší na příští rok, na další noc s Andersenem.
Petra Koukalová, DiS.

Přijímačky nanečisto
Dne 14. března si žáci deváté třídy naší školy vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“.
Navázali jsme na zkušenosti z minulých let, kdy jsme získali ze strany žáků pozitivní ohlasy.
Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich vědomostí, alespoň částečně je připravit na stresovou
situaci a donutit je zmobilizovat síly před blížícími se přijímacími zkouškami.
Dopoledne žáci pracovali na testech z matematiky a českého jazyka. Po polední přestávce
budoucí studenti a učni absolvovali pohovor, ve kterém zkušební komise hodnotila jejich
vystupování a schopnost pohotově reagovat. Otázky byly zaměřeny na volbu budoucí školy a
plány do budoucna z hlediska dalšího studia či uplatnění v praxi. Zkušební komisi také zajímal
všeobecný přehled žáků a znalost českých dějin. Při pohovoru nás příjemně překvapilo
přirozené vystupování, promyšlené odpovědi některých žáků nebo jejich zdůvodnění volby
školy.
Bohužel špatné výsledky z matematiky a u některých žáků základní neznalosti během
pohovoru ukázaly, že mají ve svém vzdělání mezery, které je třeba ještě zaplnit.
Toto je šest nejlepších a jejich bodový zisk (max. 110 bodů):
1.
Jakub Večeře
87 bodů
2.
Martin Břeň
76 bodů
3. - 4.
Petr Klusoň a Markéta Kopecká
73 bodů
5.
Laura Klejchová
68 bodů
6.
Jiří Dohnal
66 bodů
Mgr. Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně
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Ve florbalové lize jsme stanuli těsně pod vrcholem
V pátek 1. dubna proběhlo 2. kolo Litomyšlské florbalové ligy žáků základních škol v
kategorii starších žáků, v němž šlo našim borcům o celkové vítězství, neboť v první části
soutěže na podzim zvítězili. Chlapci v prvních pěti utkáních sice jasně přehráli svoje soupeře,
ale v rozhodujícím posledním střetnutí podlehli lépe hrající 3. ZŠ Litomyšl, a proto obsadili jak v
tomto turnaji, tak v celkovém součtu obou podniků 2. místo. Částečnou náplastí na zklamání z
umístění byla skutečnost, že obě individuální ocenění putovala do Lubné. Nejlepším střelcem i
nahrávačem celé florbalové ligy byl vyhodnocen náš Lukáš Kučera.
Přehled utkání našeho družstva:
ZŠ Lubná-Sebranice - Gymnázium Litomyšl 5:3 (Kučera 2, Jiráň 2, Dohnal)
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Morašice
4:2 (Dohnal 2, Kučera, Chadima)
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Sloupnice
6:1 (Chadima 2, Kučera, Bartoš, Jiráň, Dohnal)
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd
5:0 (Kučera 3, Jiráň, Chadima)
ZŠ Lubná-Sebranice - 2. ZŠ Litomyšl
5:0 (Chadima 2, Kučera, Bartoš, Jiráň)
ZŠ Lubná-Sebranice - 3. ZŠ Litomyšl
0:3
Naši školu reprezentovali:
Tomáš Vomočil, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Martin Stráník, Ondřej Chadima, Jiří Chadima,
Jan Jiráň a Jakub Večeře.
Mgr. Jindřich Novotný

Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům
Dne 7. dubna uspořádala ZŠ Lubná–Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár ředitelky
školy. V pořadí již 9. ročníku se zúčastnily kromě pořadatelské školy také ZŠ Dolní Újezd, ZŠ T.
G. Masaryka Litomyšl, ZŠ Jimramov, Masarykova ZŠ Polička a ZŠ Proseč, které se vzájemně
utkaly ve dvou paralelních turnajích starších a mladších žáků systémem každý s každým.
Naši mladší žáci obhajovali loňské prvenství, nicméně tento plán dostal vážnou trhlinu již
po úvodní prohře s Dolním Újezdem. Ačkoliv zbývající dvě utkání s Litomyšlí a Prosečí chlapci
s přehledem zvládli, museli se nakonec spokojit s celkovou druhou příčkou.
Vše nám ovšem vynahradili naši starší žáci, kteří dokázali svůj turnaj vyhrát, i když se toto
vítězství nerodilo vůbec lehce. Po prvních dvou střetnutích na rozehrání, v nichž jsme
deklasovali družstva Dolního Újezdu a Jimramova, na nás čekal největší rival ze ZŠ T. G.
Masaryka Litomyšl. V krásném a bojovném duelu se nám podařilo soupeři vrátit týden starou
porážku z finále florbalové ligy a bylo jasné, že k celkovému vítězství stačí v posledním utkání
s Poličkou bodovat. Tento jednoduchý úkol si ovšem sami naši hráči zkomplikovali špatným
vstupem do utkání, a vytouženou remízu zachránili až v nervydrásajícím závěru zápasu,
padesát sekund před jeho koncem.
Úspěšně jsme si vedli i v individuálních soutěžích. V kategorii mladších žáků byl nejlepším
hráčem turnaje vyhodnocen Jiří Hrůzek. V kategorii starších žáků byl nejlepším brankářem
vyhlášen Tomáš Vomočil a nejlepším hráčem Lukáš Kučera.
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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 – Lukáš Kučera, Martin Stráník, Ondřej Chadima, Jiří Dohnal, Jan
Jiráň, Jakub Večeře, Patrik Bartoš
Mladší žáci: Lukáš Neumeister – Jiří Hrůzek, Vítězslav Kuchta, Filip Pavliš, Jiří Šturc, Jan
Vostřel, Pavel Jána, Martin Kopecký
Přehled všech výsledků, tabulky turnajů a individuální soutěže
Výsledky utkání - mladší žáci
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
5:1
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Proseč
6:1
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd
1:4
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
3:2
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Proseč
6:1
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - ZŠ Proseč
3:1
Tabulka turnaje
1. ZŠ Dolní Újezd
3 3 0 0 13:4 9
2. ZŠ Lubná-Sebranice
3 2 0 1 12:6 6
3. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3 1 0 2 6:9
3
4. ZŠ Proseč
3 0 0 3 3:15 0
Individuální soutěže - mladší žáci
nejlepší střelec: Lukáš Jireček, ZŠ Dolní Újezd
nejlepší hráč:
Jiří Hrůzek, ZŠ Lubná-Sebranice
nejlepší brankář: Oldřich Hána, ZŠ Dolní Újezd
Výsledky utkání - starší žáci
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
4:2
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Jimramov
7:2
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd
5:1
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
0:9
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Jimramov
0:11
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - ZŠ Jimramov
9:0
ZŠ Lubná-Sebranice - Masarykova ZŠ Polička
2:2
ZŠ Jimramov - Masarykova ZŠ Polička
0:0
ZŠ Dolní Újezd - Masarykova ZŠ Polička
1:5
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - Masarykova ZŠ Polička 9:0
Tabulka turnaje
1. ZŠ Lubná-Sebranice
4 3 1 0 18:7 10
2. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 4 3 0 1 29:4 9
3. Masarykova ZŠ Polička
4 1 2 1 7:12 5
4. ZŠ Jimramov
4 1 1 2 13:16 4
5. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 4 0 0 4 2:20 0
Individuální soutěže - starší žáci
nejlepší střelec:
Marek Lamplot, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
nejlepší hráč:
Lukáš Kučera, ZŠ Lubná-Sebranice
nejlepší brankář:
Tomáš Vomočil, ZŠ Lubná-Sebranice
Mgr. Jindřich Novotný
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Družstvo mladších a starších žáků ZŠ Lubná-Sebranice

Pythagoriáda
Březen je měsíc matematických soutěží. Kromě olympiády a matematického Klokana se
naši žáci šestého, sedmého a osmého ročníku mohou zapojit do soutěže Pythagoriáda. Při
řešení jim pomohou znalosti, logické uvažování, prostorová představivost a „zdravý selský
rozum“. Během soutěže může žák dosáhnout 15 bodů. Při zisku 10 bodů se stává úspěšným
řešitelem.
Letos máme pouze jediného úspěšného řešitele Pavla Jánu ze šesté třídy se ziskem 13
bodů. Blahopřejeme k výbornému výkonu a přejeme mnoho štěstí v květnovém okresním kole.
Mgr. Andrea Kvasničková

Matematický Klokan
V pátek 20. 3. se žáci 2. až 9. třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan.
Úlohy byly rozděleny podle náročnosti (za 3 body, 4 body a 5 bodů). Za špatnou odpověď však
ztratili bod. Soutěž byla velmi náročná. Při řešení úloh museli žáci uplatnit znalosti
z matematiky, logické myšlení a prostorovou představivost.
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.
Kategorie CVRČEK (pro 2. a 3. třídu, max. 90 bodů)
Andrej Bartoš
3. třída
80 bodů
Jan Motyčka
2. třída
64 bodů
Petr Vopařil
3. třída
60 bodů
Kategorie KLOKÁNEK (pro 4. a 5. třídu, max. 120 bodů)
Daniel Šmíd
4. třída
90 bodů
Jiří Vomočil
4. třída
82 bodů
Filip Stráník
5. třída
81 bodů
Kategorie BENJAMÍN (pro 6. a 7. třídu, max. 120 bodů)
Pavel Jána
6. třída
76 bodů
Kristýna Kysilková 7. třída
75 bodů
Martin Kopecký
7. třída
72 bodů
Kategorie KADET (pro 8. a 9. třídu, max. 120 bodů)
Martin Břeň
9. třída
77 bodů
Jakub Večeře
9. třída
71 bodů
Jakub Indruch
9. třída
66 bodů
Mgr. Andrea Kvasničková
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Den Země – Sebranice – žáci 1. stupně
Dne 20. 4. jsme se všichni těšili do školy, protože jsme si místo učebnic a sešitů vzali
pracovní oblečení, rukavice a kbelíky a pustili se do úklidu všeho, co do přírody nepatří. Po
jednotlivých třídách jsme měli vyčleněná území, která jsme se snažili vyčistit. Sami jsme byli
překvapeni, jaké „poklady“ a v jakém množství jsme je našli. Za odměnu jsme si opekli vuřty a
stihli jsme si zahrát i nějaké hry.
Našla jsem si na internetu, co vlastně Den Země znamená. Den Země je den věnovaný
Zemi a každoročně se koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se
konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března, kdy se slavil příchod jara. V moderním
pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Kateřina Bartoňová, 4. třída

Úklid odpadu a hry

Opékání vuřtů

Beseda o činnosti Linky důvěry
Během čtvrtečního dne 31. 3. se na naší škole uskutečnily v šestém až devátém ročníku
besedy. Lucie Motlová z Linky důvěry Ústí nad Orlicí žáky informovala, k čemu Linka důvěry
slouží. Své vyprávění zpestřila několika příběhy z praxe se šťastným koncem.
Pracovníci Linky důvěry jsou k dispozici 24 hodin denně a jejich pomoc využívají děti i
dospělí. Lidé si někdy potřebují pouze promluvit, jindy hledají pomoc v obtížné životní situaci.
Častým tématem telefonátů jsou problémy s partnerem, v rodině, úmrtí blízkého člověka, vznik
závislosti, ale třeba i dluhy.
Je dobré vědět, že nás na Lince důvěry vždy někdo vyslechne a pomůže nám hledat řešení
našeho problému.
Mgr. Andrea Kvasničková
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Umístění našich žáků - školní rok 2015 / 2016
Jméno
9. třída
Martin Břeň

Škola

Obor

Gymnázium Polička

Gymnázium

Kamila Čermáková Gymnázium Polička

Gymnázium

Jiří Dohnal

SOU Svitavy

Mechanik seřizovač

Kateřina
Horáčková
Ondřej Chadima

VOŠP a Střední pedagogická škola
Litomyšl
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Truhlář

Jakub Indruch

Ekonomika a podnikání

Laura Klejchová

SSOŠ TRADING CENTRE, s.r.o.,
Litomyšl
VOŠZ a Střední zdravotnická škola
Hradec Králové
SŠ polygrafická Olomouc

Petr Klusoň

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

Mechanik elektrotechnik

Markéta Kopecká
Barbora Kučerová

VOŠP a Střední pedagogická škola
Litomyšl
Gymnázium Polička

Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Gymnázium

Robin Letáček

ISŠ technická Vysoké Mýto

Autolakýrník

Martin Stráník

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Opravář lesnických strojů

Jakub Večeře

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Gymnázium

Tomáš Vomočil

SŠ automobilní Holice

David Vraspír

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Mechanik opravář
motorových vozidel
Mechanizace a služby

Gabriela
Zavoralová
Nicola Zavoralová

SŠ automobilní Holice

Autotronik

Jiří Zindulka

VOŠP a Střední pedagogická škola
Litomyšl
ISŠ technická Vysoké Mýto

Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Mechanik opravář
motorových vozidel

8. třída
Jan Hrůzek

SOŠ a SOU Polička

Řezník - uzenář

5. třída
Veronika Jiráňová

Gymnázium Polička

Gymnázium

Jan Jiráň

Zdravotnické lyceum
Polygrafie

Mgr. Andrea Kvasničková, výchovný poradce
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Ples školy
V sobotu 14. 5. se na Skalce v Lubné uskutečnil již XII. školní ples pořádaný Radou rodičů
a žáky deváté třídy. Nejlépe o plese vypovídají autentické dojmy a postřehy žáků samotných.
 Při nacvičování na ples jsme se velmi sblížili.
 Příprava nám dala mnoho práce, ale vyplatilo se to.
 Výzdoba byla perfektní, hodně lidí nám ji chválilo.
 Tématem byly „noviny“, proto jsme tam měli různé novinové kytky, citáty, srdíčka…
 Byla jsem příjemně překvapena, kolik dorazilo lidí.
 Obdivovala jsem malé holčičky, protože neměly při předtančení trému, a jestli ano, tak to
na nich nebylo vidět.
 Líbilo se mi, jak jeden kluk tancoval breakdance. Udivilo mě, co všechno se dá s lidským
tělem udělat.
 U kouzelníka jsem se snažila zjistit triky. Nepovedlo se mi to.
 Nástup a tancování jsme zvládli bez chyby.
 Překvapilo mě, jak se moji spolužáci změnili v obleku a šatech.
 Při šerpování mě pořád fotil jeden vytrvalý fotograf, ale přežil jsem to.
 Fotograf byl sympatický a pěkně fotil.
 Líbil se mi tanec s rodiči, i když mi to moc nešlo.
 Stínové divadlo nebyl špatný nápad. Zabralo nám to hodně času, ale stálo to za to.
 Nejvíce se mi líbilo půlnoční překvapení a konfety.
 Dobrá byla i večeře díky školním kuchařkám.
 Moderátoři zvládli svoji úlohu výborně. Když něco spletli, neztratili hlavu a nějak to
opravili.
 Kapela hrála dobře a krásně jsme si zatancovali.
 Tomboly bylo fakt hodně.
 Byl to nezapomenutelný večer.
 Ples se mi moc líbil a byl jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit.
 Bylo to super.
 Jediná nevýhoda byla, že to hrozně rychle uteklo.
 Chtěla bych poděkovat organizátorům i spolužákům, že jsem si to mohla naplno užít.
 Myslím, že se nám to všem moc povedlo.
 Za rok se plesu určitě rád zúčastním.
Mgr. Andrea Kvasničková a žáci deváté třídy

XII. školní ples spojený se šerpováním žáků 9. třídy
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
Také letos na jaře pořádala naše škola cyklistickou soutěž. Kromě vyplňování dopravních
testů a testů první pomoci byla její součástí i jízda zručnosti. Ta proběhla ve středu 20. dubna
na prostranství kolem Skalky. Překážkovou dráhu, kterou s většími či menšími úspěchy projelo
64 žáků z páté až osmé třídy, sestavili žáci z deváté třídy. Cyklisté s nejnižším počtem
trestných bodů pak reprezentovali naši školu 18. května v okresním kole ve Svitavách.
Kategorii mladších tvořili tři žáci z páté třídy a jeden ze šesté - Veronika Jiráňová (5.),
Dominika Mastíková, (5.), Štěpán Filipi (5.) a
Lukáš Neumeister (6.). Starší potom ze sedmé
a osmé třídy - Lucka Letáčková (7.), Katka
Němcová (7.), Marek Bartůšek (8.) a Jan
Renza (8.). Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách, kterými byly dopravní testy,
poskytnutí první pomoci zraněnému, jízda
zručnosti a jízda po dopravním hřišti s
dodržováním veškerých pravidel silničního
provozu. Ačkoli naši žáci bojovali statečně,
konkurence z ostatních škol byla tak velká, že
se jim na medailové pozice dosáhnout
nepodařilo.
Mgr. Leona Plešingerová
Účastníci okresního kola ve Svitavách

Jan Hegr a Filip Chadima ve školním kole soutěže

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mezinárodní den dětí
Začátkem června mají všechny děti svátek, a proto očekávají nějaký dárek. Na naše děti
nezapomínáme ani my v mateřské škole. Letos k svátku dostaly dárků hned několik. Přímo na
Den dětí přijelo do MŠ Divadlo Jójo, potom to byla sladká nanuková odměna. Největší radost
však děti měly z návštěvy požární zbrojnice. Nejenže si prohlédly vybavení – hasičské
oblečení, doplňky, nářadí a řadu pohárů ze soutěží, ale velkým zážitkem bylo i hasičské auto.
Dopodrobna se seznámily s vybavením auta a mohly si vlézt i do kabiny, což byl zážitek nejen
pro kluky. Se zatajeným dechem všichni pozorovali vysunutí stožáru s reflektorem. Mohli si
prohlédnout a osahat i klenot zdejší hasičské zbrojnice, kterým je stařičká Praga V3S, doposud
funkční.
Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat J. Chromému za čas, který nám věnoval, a
za srozumitelný a poučný výklad. Exkurze byla pro děti velkým zážitkem a věřím, že do
budoucna získali dobrovolní hasiči několik potenciálních zájemců.
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Na návštěvě požární zbrojnice
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Besídka v mateřské škole

Každoročně pro rodiče a přátele naší mateřské školy připravujeme besídku. V současné
době se uskutečňuje v prostorách MŠ. Dříve děti předváděly, co se naučily, v kině. Na
vystoupení se děti připravují zodpovědně a v dané odpoledne předvedou, především rodičům,
zlomek toho, co se v mateřské škole učí.
Věřím, že odpoledne příjemně strávené s dětmi je obohacující jak pro děti, které se rády
předvádí, tak pro jejich rodiče, kteří jsou na své potomky náležitě pyšní.
Blíží se konec školního roku a s ním i naše první zkušenosti z jednotřídní mateřskou
školou. V tomto školním roce nás čekala opravdu řada změn a očekávání, jak tyto novinky
překonáme a jak se s nimi vyrovnáme. Zpočátku to nebylo jednoduché, vždyť ze školky plné
dětí a dospělých jsme zůstaly pouze 3 zaměstnankyně a jedna třída dětí různého věku, navíc
odchodem paní kuchařky do důchodu v MŠ skončila i kuchyň. Všichni jsme se s těmito
skutečnostmi poprali a získali zkušenosti nové. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
zúčastněným za trpělivost a toleranci, které bylo potřeba někdy opravdu hodně.
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Pro příští školní rok je zapsáno 21 dětí. Není to mnoho, ale s celkovým úbytkem
předškolních dětí v celé republice se počítá, takže ani u nás nejsme výjimkou. Věřím, že do
budoucna se situace zlepší.
Je konec školního roku a tradičně se budeme loučit s našimi předškoláky, kteří po
prázdninách usednou do školních lavic. Letos jich je devět a jsou to: Z. Bartoňová, E. Jánová,
L. Klusoňová, A. Gašparíková, N. Zachová, V. Dřínovský, T. Lehocký, M. Novotný a
R. Novotný. „Našim dětem“ přejeme co nejúspěšnější vykročení do nové životní etapy
a hodně školních úspěchů.
Léto je za dveřmi, a proto mi dovolte popřát Vám všem příjemné prožití dovolených a dnů
volna a zároveň načerpání nových sil. Krásné léto všem!
Mgr. I. Rensová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Anna Kovářová - 80 let

Karel Švec - 70 let
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Jan Jána - 70 let

Jaroslav Kuchta - 70 let

Marie a Jaroslav Zavoralovi – zlatá svatba

Jiří Bartoš - 70 let

Anna Paťavová – 75 let

Marie Klusoňová - 75 let

V únoru se narodil Vojtěch Tabery, v červnu Matěj Boštík. Rodičům blahopřejeme a
chlapečkům přejeme do života jen to nejlepší.
V dubnu jsme se naposledy rozloučili s panem Františkem Kalibánem, v červnu s panem
Zdeňkem Zavoralem.
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V dubnu, květnu a červnu 2016 oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané:
88 let

Emilie Flídrová

65 let

Jindřiška Rensová
Marie Jílková

84 let

Marie Jiráňová
Josef Klusoň
Jan Jetmar

60 let

Anna Bartošová

55 let

Josef Vomáčka
Květoslav Kykal
Jiří Buben
Miloš Štefl
Eva Broulíková
Stanislav Buben

50 let

Milada Flídrová
Jiří Krejčí
Josef Tmej
František Vomáčka
Miloslava Fajmonová
Pavel Štefl

83 let

Antonín Flach
Karel Pajchl

82 let

František Pechanec

81 let

Zdeňka Šteflová

75 let

Anna Paťavová
Marie Klusoňová
František Šprojcar
Marie Roušarová

70 let

Karel Švec
Jan Jána
Jaroslav Kuchta
Jiří Bartoš
Jan Kučera

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

Děkujeme všem občanům,
kteří se přišli v hojném počtu rozloučit s mým manželem

Františkem Kalibánem,
za slova útěchy a květinové dary.
Manželka Zdeňka a celá zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a
známým za účast, květinové dary i za projevenou soustrast
na posledním rozloučení našeho drahého zesnulého
pana Zdeňka Zavorala,
které se konalo ve čtvrtek 2. června 2016 ve smuteční síni v Poličce.
Zdenda, Filda a Přátelé z údolí .....
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
myslím na vás v čase, kdy děti už pomalu odpočítávají dny školy a těší se na prázdniny, vy
dospělí na čas dovolených nebo prostě jen na chvíle odpočinku. Možná se těšíme, že budeme
mít konečně čas na to, na co jindy čas nemáme. Je dobře myslet na sebe, ale je též potřeba,
aby se nám z našeho pohledu nevytratili i ti druzí.
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Jeden docela prostý příběh: Celá rodina měla odjet na týden na dovolenou k našim
příbuzným, ale někdo musel zůstat doma, aby se postaral o celé hospodářství. A tím, kdo
musel zůstat, jsem byla já. Stejně jsem se potřebovala učit. A tak kromě učení mou každodenní
starostí byli králíci, slepice, husy... a ještě mi zbyl čas i na zábavu s kamarádkami. A maminka,
ještě než odjela, mi připomněla květiny.
A když týden utekl a naši se vrátili, byla jsem hrdá na to, co jsem zvládla, a čekala
zaslouženou pochvalu. Jenže. Když maminka vstoupila do pokoje, jen vykřikla. Všechny její
milované květiny byly zcela suché. Nedokázala jsem to pochopit. Starala jsem se o kdeco, jak
jsem mohla zapomenout na květiny, které byly v domě a denně jsem je měla na očích.
A tak to beru jako varování pro svůj život. Kolikrát kolem nás něco vadne, něco, co by se
dalo tak snadno zachránit, něco, co by se dalo tak snadno zalít, něco, co by tak snadno, naší
zásluhou, nezahynulo. Nevšimneme si. Zapomeneme. A tak jsem si od té doby dávala dobrý
pozor, jestli kolem mne, mou vinou, také něco neusychá. Stačí přece tak málo. Někdy pár slov.
Někdy stačí pohladit něčí duši. Někdy dát někomu najevo, že není sám. Stačí tak málo a stane
se tak mnoho. Tak jako tenkrát, jen se po pokoji projít s konvicí vody.
Kolik na světě toho končí, zvadne, jen proto... Ne, že bychom byli zlí, jenom proto, že jsme
si nevšimli. Kdo ví, možná právě teď čeká něco, co by jinak zvadlo, skončilo... právě na někoho
z nás. Stačí se rozhlédnout.
Tak vám moc přeji, abyste prožili krásný čas. Abyste si našli čas na sebe, na své blízké, na
spoustu krásných věcí. A abyste dokázali, třeba i to málo, co nás nebude moc stát, ale pro
druhé to může znamenat hodně.
Ze srdce vám ke všemu dobrému úsilí a snažení žehnám.
P. Vojtěch Glogar

HOSPODY V LUBNÉ ZA STARÝCH ČASŮ
Horní hospoda
Krčma v Lubné 106 nebo-li také tzv. horní hospoda má dlouhou historii. Již v urbáři
zámeckého panství Litomyšl z roku 1548 můžeme najít mezi sedláky Václava Krčmáře a lze tak
dovodit, že vedle selské živnosti se zde provozovala i krčma. Právo šenku bývalo spojeno
s právem rychtářským. Svobodná rychta však bývala v té době pro Lubnou v Třemošné.
K oddělení Lubné od rychty v Třemošné došlo až následkem Třicetileté války. Rychta
v Třemošné byla od města Litomyšle vzdálena půl druhé míle. Byla tak dost daleko, aby zde
právováreční měšťané z Litomyšle uplatňovali mílové právo a nepochybně se tak tehdy vařilo
pivo na rychtě v Třemošné. To se pak šenkovalo v rychtě v Třemošné a v krčmě v Lubné.
Koncem 15. a v 16. století začaly vrchnosti intenzivně hospodařit ve vlastní režii a pronikaly
i do oblasti tradičního měšťanského a rychtářského hospodaření. Mezi ty patřilo i vaření piva, z
něhož plynuly značné zisky. Správci litomyšlského panství se také pokusili o výrobu piva.
Zřejmě však docházelo ke konfliktům, a proto roku 1557 došlo k dohodě, kterou schválil i král
Ferdinand I., že vaření piva na zámku bude zastaveno a že ve vesnicích litomyšlského panství
se bude čepovat pouze městské pivo. S tímto ujednáním souhlasil v roce 1570 i následující
držitel panství Vratislav z Pernštejna. Když však Vratislav z Pernštejna 20.10.1582 při návratu z
Říšského sněmu v Augšpurku zemřel, ujala se panství Litomyšle jeho manželka Maria
Manrique z Laru. Ta nechala roku 1585 vystavět u zámku pivovar z kamene a cihel, do něhož
byl zatrubněn i přívod vody. Panská chmelnice stávala za zahradskou branou ohrazena plotem.
V roce 1620 měl panský pivovar výstav 12 sudů pšeničného piva, které se dodávalo k výčepu
na rychtu hrušovskou, Zálšskou a krčmáři v Tisové, každému sud piva po 1 kopě a 20 groších
(tj. 80 grošů za sud).
V roce 1629 se litomyšlští měšťané museli vzdát práva vaření piva a postoupit jej
Pernštejnům. Tehdejší majitel panství Vratislav Eusebius z Pernštejna byl voják a předání práv
k vaření piva si vynutil tím, že nechal v Litomyšli umístit svůj pluk. Panský pivovar byl následně
v letech 1629-30 přebudován a zvýšil svůj výstav. Pro rozšíření panského pivovaru bylo
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zbořeno asi deset domů z někdejšího Nového města. Nelze pochybovat o tom, že od roku 1629
brala pivo ze zámeckého pivovaru i krčma v Lubné.
Krčma ležela na křižovatce cesty procházející Lubnou a cesty vedoucí z Poříčí přes Zrnětín
do Širokého Dolu a Poličky.
Krčmářem v Lubné byl na
počátku 17. století Petr Nechytil.
Ke krčmě tehdy patřilo i velké
polní hospodářství o výměře 40
strychů. V roce 1623 koupil tuto
krčmu
Martin
Krčmář
za
značnou
sumu
800
kop
míšeňských
grošů.
Martin
Krčmář složil neuvěřitelných 214
kop
míšeňských
grošů
v
hotovosti, což svědčí o jeho
velmi dobré finanční situaci. Při
krčmě byly 2 klisny, kráva, 10
slepic s kohoutem, vůz, pluh,
Starý Flídrův hostinec čp. 106.
brány a jiné hospodářství.
Ještě na mapě Stabilního katastru z roku 1839 byla krčma celá
Martin Krčmář splácel až do
dřevěná.
roku 1635, kdy byly zápisy pro
vojenské těžkosti přerušeny. Do té doby splatil 70 kop grošů. O tom, že se však Martinu
Krčmáři jinak dařilo, svědčí i to, že roku 1627 přikoupil za 239 kop grošů grunt od Jakuba
Purkrábka a roku 1644 ještě grunt Matěje Kubše za 200 kop grošů. Podle zápisu z roku 1651
byl však Martin Krčmář již mrtev. Posledně jmenovaný grunt vdova po Martinu Krčmáři Dorota
prodala konšelu Marku Holickému za 230 kop grošů. Hůře dopadl původní grunt Purkrábkův. I
ten byl v roce 1651 prodán, avšak v zápise je uvedeno: „Petr Vydra, Mikuláš Jalovecký a
Václav Škorpa ujali společně grunt, který Martin Krčmář od několika let na dokonalou spoušť a
ruinu přivedl a stavení žádného při tom se nenachází vedle prošacování rychtářův přísežních
za sumu 230 kop míšeňských.“
Lubenskou krčmu ujal bez zápisu za Třicetileté války Matouš Boštík původem ze Zrnětína.
Od roku 1652 zde byl krčmářem jeho syn Jakub. Tomu byla krčma zapsána až 7. 12. 1660:
„ujal živnost valem spuštěnou od Matouše Boštíka, který na ni žádného zápisu neměl za
summu 800 kop a za spuštění živnosti a nepřidané přídavky srazilo se 390 kop bez všech
závdavků kromě na samé roční placení po 5 kopách až do zaplacení.“
Jakub Boštík byl krčmářem v
Lubné od roku 1652 až do roku 1682,
kdy byl z krčmy vrchností vyhnán.
Podle zápisu zde měl Jakub Boštík
nadělat hraběti Janu Fridrichovi z
Trautmansdorfu dluh za pivo v
neuvěřitelné výši přesahující 193 kop
míšeňských
grošů.
Je
zcela
nepochybné, že mezi příčiny tohoto
dluhu patřily i nucené odběry piva.
Byla to vrchnostenská správa, která
určovala, kolik sudů piva mají krčmy
odebírat. Dodávky se tedy neřídily
spotřebou, ale poručením vrchnosti.
Za každý dodaný sud musel
Hostinec „U Lípy“ čp. 106 - po přestavbě v roce 1932
pochopitelně
krčmář
zaplatit.
Nedokázal-li krčmář všechno přidělené pivo vytočit a zkazilo se mu, šla škoda k jeho újmě.
Stejně tak si počínala vrchnost i při dodávkách vína, ryb a sýra. Jsou zaznamenány i případy,
kdy tyto suroviny byly dodány již zkažené, a přesto byl poddaný nucen k jejich zaplacení. Na
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dnešní poměry je až neuvěřitelné, jak sprostě a neomaleně hrabě Trautmansdorf se svými
poddanými zacházel. Selská vzpoura v roce 1680 jej možná přibrzdila v jeho konání, ale
rozhodně nezměnila. Hrabě se sice zavázal ulevit v (povinném) odběru piva, vína, ryb, sýra, ve
výrobě a převážení dřevěného stavebního materiálu, ze situace v hospodaření krčem to však
není patrné. Do dluhů se nedostávaly pouze šenky spojené s rychtářským právem, kde byl
jejich provoz dotován z příjmů rychtáře. Samostatné hospodařící krčmy se zadlužovaly a
upadaly. Podobně jako krčma
v Lubné dopadla např. i krčma
v Lezníku, ze které byl pro dluhy
vyhnán roku 1683 Václav Tměj.
18. 6. 1682 byl pro dluhy za pivo
krčmář Jakub Boštík z krčmy
hrabětem Janem Fridrichem z
zabrán Trautmansdorfu vyhnán a
grunt byl (vykoupen) vrchností.
Neuvěřitelný je i tehdy provedený
gruntovní zápis: „Léta páně 1682
dne 18. Juni z jistého nařízení jeho
Excell vysoce urozeného pána pana
Jana
Fridricha
hraběte
z
Lubná 106 v roce 2005
Trautmansdorfu jakožto vrchnosti
milostivé učiněna smlouva dobrovolná s Jakubem Boštíkem krčmářem Lubenským..“ Zkrátka,
když pán nařídil, poddaní dobrovolně plnili. Celý gruntovní zápis je pak koncipován tak, aby
Jakuba Boštíka vůči vrchnosti co nejvíce oškubal. Jakub nedostal za grunt žádný závdavek –
vše mu bylo strženo. Veškerá jeho spravedlnost na gruntu mu byla sebrána. Slevit ve prospěch
vrchnostenského důchodu museli i ostatní nápadníci. Aby toho nebylo málo, císařskou
kontribuci z gruntu byla povinna zaplatit obec (!). Však také obec mohla za to, že se neprodalo
tolik piva, kolik pán dodal. Na zabraném hospodářství byli pak poddaní z Lubné nuceni i
robotovat. Odváděli zde tak nejen potřebnou práci, ale i berni císaři, aniž by sami z takového
hospodaření něco měli – placením císařské berně jej ještě dotovali z vlastních hospodářství.
Patrně však tento způsob hospodaření nepřinášel hraběti dostatečný zisk, a tak roku 1689
nechal rozdělit grunt s krčmou na 3 rovné díly, robotou vystavět tři nová stavení (původní krčma
patrně zcela zchátrala) a osadil zde nové hospodáře - Mikuláše Klimeše, Jiříka Simona a jako
nového krčmáře Jiříka Rensu.
Krčmu držel Jiří Rensa do r. 1705, kdy ji za 175 kop grošů prodal Václavu Zavoralovi. Po
něm ji měl od roku 1735 Jiřík Zavoral, od roku 1760 Jan Zavoral a od roku 1796 Franc Stefan z
Chmelíka. Od roku 1803 zde byl krčmářem Jozef Daubek a po 7 letech jej v roce 1810 vystřídal
Václav Urbánek z Lezníka, který si vzal za manželku Johanu, dceru Franze Stefana,
předchozího držitele krčmy a nyní šenkýře z Chmelíka. Václav Urbánek měl s Johanou 4 dcery
a 2 syny. Dcera Mariana se provdala za Františka Boštíka z Lubné 59. Druhá se přivdala
k Josefu Flídrovi v dolní hospodě č. 41. Třetí si vzal František Šimek z č. 161. a čtvrtá se
provdala k Žákovým do Lezníka. Hospodu převzal 8. 2. 1848 syn Václav Urbánek. Ten měl dvě
dcery. Anna se provdala za Josefa Klusoně z č. 123 a Marie za Františka Flídra z č. 72.
Společně pak převzali horní hospodu v roce 1871. Václav Urbánek se pak přestěhoval k vdově
Rozálii po Janu Boštíkovi z č. 61.
Pravděpodobně z období, kdy horní hospodu držel František Flídr, se vypráví, že tato
hospoda měla výsadu mít prodejnou ženu v šenku. Ve starších zápisech se o této výsadě
nedočítáme a jen těžko by ji bylo možné najít v období rekatolizace po Třicetileté válce. Ačkoliv
prostituce je stará jako lidstvo samo a můžeme se o ní dočíst již v bibli (krvesmilství dcer
Lotových, u Hágary i u žen Jakubových, které protitutují své služky), k prvním snahám o
regulaci prostituce dochází až za Josefa II. a zejména v devatenáctém století. Regulace
respektive reglementace prostituce byla následkem její prohibice. Protože se ukázalo, že
prostituci nelze vymýtit ani pomocí hrdelních trestů, došlo k pokusům dát prostituci řád a určité
zákonem stanovené a garantované podmínky. K reglementaci nevedlo nic jiného než
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pragmatická úvaha, že nelze-li nepřítele porazit, je nutno se s
ním spojit. Reglementace prostituce tedy tolerovala prostituci
jako nezbytné zlo, ale snažila se o její kontrolu a vytvoření
pravidel, v jejichž rámci se může obchod se sexem
odehrávat. Jednalo se o prostituci nikoliv zákonnou, ale o
prostituci správními orgány pouze trpěnou.
V Rakousko-Uhersku došlo k zavedení reglementace
pomocí Zákona č. 89/1885 ř. z. Takzvaný Tulácký zákon
povoloval zřízení policejně kontrolovaných bordelů a
stanovoval povinnosti jejich majitelů. Prostitutky musely být
řádně registrovány, vlastnily pracovní knížky a musely se
pravidelně podrobovat zdravotním prohlídkám.
Podíváme-li se do matriky narozených v Lubné, můžeme
zjistit, že např. v roce 1886 ze 48 narozených dětí se jich 8
narodilo mimo manželství, tedy asi 17%. I čísla v jiných
rocích jsou obdobná. V tehdejší době se svobodné matky
dostávaly často do zoufalé sociální situace. Pro péči o dítě
600 let stará památná lípa před
nebyly ekonomicky soběstačné. Tehdejší společnost neznala
horní hospodou, podle které nesl
hostinec i jméno „U Lípy“
ještě placenou mateřskou dovolenou, příspěvky na dítě,
alimenty apod. Svobodné matky tak byly odkázány zpravidla na svoji rodinu. Z pragmatického
pohledu by tedy i prostitutka v Lubné mohla přispět ke zmírnění počtu dětí narozených mimo
manželství.
Myšlenka prodejné ženy v horní hospodě však narazila na dobovou morálku a zvyklosti
dané silným konzervativním prostředním v tehdejší Lubné. Nepochybně tato myšlenka narazila
i na obavu, že by služby prodejné ženy využívali nejen svobodní muži. Místní ženy proto
zakročily tak, že z toho nebylo nic.
František Flídr měl dvě dětí, ale obě zemřely ještě jako malé. Proto roku 1897 prodal
hostinec svému bratru Šimonu Flídrovi. Ten v roce 1916 hospodu stavebně upravil. V období
první republiky se hospodě příliš nedařilo. Na konci roku 1924 byla hospoda zadlužena částkou
25 000 Kč u Židů Eduarda a Rudolfa Witze z Poličky s 4% úrokem a 6% úrokem z prodlení. Ani
to však nepomohlo, a tak byla 16. 2. 1926 od hospody odprodána zahrada. V roce 1926 však
Šimon Flídr zemřel a vdova Anna postoupila hospodu synu Josefovi a jeho manželce Růženě
s právem doživotního výměnku pro
sebe a 3 nezletilé děti.
Josef Flídr se po smrti otce
v roce 1926 ve 24 letech 31. 5.
1927 oženil s Růženou Pavlišovou
z Lubné 65. V roce 1931 se Josef
Flídr rozhodl přestavět starý
hostinec a za tímto účelem si půjčil
60 000 Kč od Spořitelny v Litomyšli
s 6-8 % úrokem a 16 300 Kč od
Eduarda a Rudolfa Witze se 6%
Lubná 41 - bývalá dolní hospoda
úrokem. Třebaže již v roce 1930 je
poznamenáno v pozemkové knize,
že původní pohledávka Eduarda a Rudolfa Witze ve výši 25 000 Kčs, kterou si půjčil ještě otec
Josefa Šimon, je splacena, v roce 1947 byl Josef Flídr potomky Eduarda a Rudolfa Witze
žalován pro nesplacení obou pohledávek. Soud se vlekl do roku 1952, kdy byla pohledávka
Eduarda a Rudolfa Witze z pozemkové knihy vymazána. Tentýž rok byla splacena i pohledávka
Spořitelny v Litomyšli. V tomto ohledu měl Josef Flídr vlastně štěstí, protože měnová reforma
v roce 1953 zásadně znehodnotila všem jejich úspory. 2. 8. 1956 pak převzal hospodu syn
Josefa Josef Flídr s manželkou Annou.
Hostinec byl v letech 2002-2003 přestavěn na pálenici, kde si mohou lidé z blízka i daleka
nechat přepálit své přebytky ovoce. Od roku 2008 je zde pravidelně pořádána Lubenská
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šťopička, ochutnávka destilátů spojená s prohlídkou technologie pálenice a kulturním
programem. Současnými vlastníky jsou manželé Zdeněk a Ilona Jelínkovi z Brna.

Dolní hospoda
Od roku 1818 drželi v Lubné Flídrovi i dolní hospodu čp. 41. Flídrovi zde však šenkovali již
v roce 1808. Jednalo se však o jinou větev rodu Flídrů, než v případě horní hospody, se
společným předkem na přelomu 17. a 18. století. Příbuzensky blízcí si však byli přes
Urbánkovy a to, když se v roce 1834 do hospody č. 41. přivdala Anna Urbánková z horní
hospody.
Dolní hospoda byla založena v polovině 18. století Janem Jiruše a nebude asi náhodou, že
se tak stalo v době, kdy byl rychtářem v obci Mikuláš Jiruše. Když pak Jan Jiruše zemřel,
přiženil se k vdově v roce 1765 Jiří Kučera a ujal hospodu na 12 let do doby, než vyroste syn
Jana Jiruše František. Povinností šenkýře bylo: „ panské pivo bez fortele a bez vší falše na ten
čas šenkovat a pod přísnou pokutou nikdy bez něho nezůstat“. František Jiruše pak dolní
hospodu ujal v roce 1774, avšak také předčasně zemřel. Od roku 1789 pak v dolní hospodě
šenkoval František Simon, který se sem přiženil k pozůstalé vdově. V roce 1804 převzala dolní
hospodu dcera po Františku Jiruše Anna provdaná Bubnová. Mezi povinnosti stále patřilo
odebírat pivo pouze z vrchnostenského pivovaru. Anna Bubnová však neměla o vedení
hospody zájem, a proto ji přenechala bez zápisu Martinu Kopeckému a ten po několika letech
nájemci Františku Flídrovi. František Flídr byl po otci chalupníkem v Lubné 149. V roce 1808
však svoji chalupu prodal Josefu Machači a odešel šenkovat do č. 41. Syn Františka Flídra
Šimon (1805-1850) v roce 1822 koupil od Františka Zavorala hospodu s masným krámem
v Širokém Dole 61. V roce 1828 se však oženil s Rozálií, dcerou sedláka v Lubné 48 Františka
Boštíka, a bez zápisu si s otcem hospody vyměnili. V roce 1833 Šimon Flídr koupil v Lubné
selskou živnost po Františku Boštíkovi a o provozování šenku ztratil zájem. Dolní hospodu
proto od otce v roce 1834 koupil jeho bratr Josef Flídr (1812-1839), výše zmíněný v souvislosti
se svatbou s Annou dcerou šenkýře v Lubné 106 Václava Urbánka. Šimon Flídr hospodu
s masným krámem v Širokém Dole 61 prodal však až roku 1849 svému dalšímu z bratrů Janu
Flídrovi (1825-1904). Následující rok však 4. 8. 1850 zemřel na choleru, která se tehdy v Lubné
rozšířila. Bratr Šimona Josef Flídr neprovozoval dolní hospodu v Lubné 41 dlouho. Už v roce
1839 ve věku 27 let zemřel vysílením, způsobeným pravděpodobně tuberkulózou. Dolní
hospodu pak po zemřelém otci v roce 1853 převzal jeho syn Josef. Z bratrů se tak dožil
nejdelšího života nejmladší Jan Flídr. Zemřel v Širokém Dole v roce 1904 ve věku 79 let. Jeho
potomci provozovali hostinec v Širokém Dole 61 až do jeho znárodnění.
Pro Lubenský zpravodaj napsal Radek Zdvořilý, http://zdvorily.wz.cz

MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE – LÉČBA ZVUKEM
Každé dva až tři měsíce probíhá v našem kinosále muzikoterapeutický koncert.
V programu Relax Harmony se pracuje s řadou muzikoterapeutických hudebních nástrojů s
bohatým harmonickým zvukovým spektrem. Na léčebné relaxaci zaznívají velké planetární a
čínské gongy, zpěv, australské didgeridoo, tibetské a křišťálové mísy, zvonky, salašnická
fujara, indiánská flétna, kalimba, shruti-box, djembe, šamanský buben, ústní harfa, zvonkohry,
kantele, dešťové hole, happy drum a další hudební nástroje.
Cílem léčebné relaxace je zejména hluboké fyzické uvolnění a postupné uvedení vibrací
tělesného a energetického systému člověka do přirozeného harmonického stavu. Dochází ke
zvýšení vlastní energie a tvořivého potenciálu. Postupné obnovení přirozených rytmů vede k
harmonizaci na tělesné, energetické a sociálně - psychologické úrovni. Pravidelná zvukově
vibrační relaxace obnovuje naši životní energii, vitalitu a pohodu.
Muzikoterapeutická relaxace probíhá vleže, proto si s sebou bereme deku, spacák,
karimatku, polštářek a podobně. Délka relaxace je v rozmezí 2 - 3 hodin. Zveme Vás na
léčebně relaxační muzikoterapeutické koncerty v našem kinosálu. Společně využijeme energii
a zvukové vibrace hudebních nástrojů pro společné léčení a harmonizaci. Po vzájemné
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domluvě je také možné uskutečnit společné bubnování, aniž byste vlastnili hudební nástroj (viz
foto). Touto relaxací nás provází paní Lucie Čapková a pan Jaroslav Galáš,více informací o
nich najdete na těchto stránkách: Lucie Čapková: www.cestapropojeni.cz, Jaroslav Galáš:
www.vrytmu.cz, www.leceni.zvukem.cz.
Jelikož počet míst na muzikoterapeutickou relaxaci je omezen, je nutné se vždy dopředu
přihlásit. Veškeré informace rád poskytnu na tel. čísle 739 071 637, mail:
ferdavomacka@seznam.cz, http://www.ferdavomacka.czweb.org/
Přeji Vám vše dobré…František Vomáčka

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – PRŮHONICKÝ PARK
Před několika lety jsem psal o dvanácti našich památkách zapsaných na listině UNESCO.
Od té doby byly na listinu zapsány památky další, především nehmotného dědictví (masopustní
masky, jízda králů, verbuňk) a Průhonický park. V následujícím období se těmto památkám
budu věnovat.

Průhonický park
Průhonický park byl na listinu UNESCO zapsán v roce 2010 a byl přičleněný k Pražské
městské rezervaci, která je na listině od roku 1992.
První zmínka o Průhonicích je z roku 1187, kdy byl vysvěcen románský kostelík Narození
Panny Marie. Nad potokem Botičem stávala tvrz, později hrad, přestavěný v renesanční zámek.
Ten byl v roce 1669 prodán jezuitům, kteří zde měli letní sídlo a zámek opravili. K nejvýraznější
přestavbě došlo za hraběte Jana z Nostic-Rhienecku po roce 1800, který zámek přeměnil
v reprezentační sídlo. Dnešní podobu objekt získal v letech 1889 – 1894 podle návrhu Jiřího
Stibrala pro Marii Antonii Gabrielu z Nostic-Rhienecku a jejího manžela Arnošta Emanuela
Silva Taroucu. Zámek má nyní novorenesanční sloh. Do Průhonic přišel Arnošt Emanuel
z moravských Čech pod Kosířem, kde vyrůstal na zámku s rozsáhlým parkem, který navrhovaly
a zvelebovaly celé generace Tarouců. Ovlivněn krásnou přírodou začal vzápětí kolem zámku
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v údolí potoka Botiče vytvářet své životní dílo, krajinářský park. Ke spolupráci si pozval
vynikajícího znalce dřevin Camilla Schneidera. Aby mohl uskutečnit svůj záměr, vykoupil
pozemky o výměře 200 hektarů a začal vytvářet úžasné přírodní dílo. Počínal si velmi citlivě a
ohleduplně. Využil stávající porosty, tyto modeloval a doplňoval novými výsadbami. S pracemi
započal v roce 1885 a pokračoval až do roku 1917. Silva Tarouca při výsadbě dbal pečlivě na
to, aby vyjádřil mnohotvárnou krásu české krajiny se všemi jejími prvky. Oživil potok protékající
loukami, vybudoval velký rybník, využil skálu, kterou skvěle začlenil do porostů, ale hlavně
vytvořil fantastický systém průhledů, výhledů a pohledů na malebnou krajinu parku.
Komponoval sestavy tvarových a barevných obrazů, vede jimi návštěvníka a dává mu možnost
výběru scenerií. I když do prvků domácí přírody vysadil stovky cizokrajných dřevin, nenarušil
charakter původní krajiny. Arnošt Silva Tarouca svým dílem v plné míře naplnil své předsevzetí
a říká – nechť park dále žije, rozvíjí a těší se pozornosti, a stane se tak kulturní památkou naší
vlasti!
V parku roste více jak 1 000 druhů dřevin. Z toho je 850 druhů listnáčů a 180 druhů
jehličnanů. Nejvíce jsou zastoupeny smrky, duby, javory, jedle, cypřišky, borovice, břízy, lípy,
jalovce, kaliny a skalníky. Nejvíce návštěvníků míří do parku na jaře, když kvetou rododendrony
a azalky, jimiž je park proslulý. Ve stráni nad
Botičem
je
velké
alpinium
(3
ha).
K procházkám slouží rozsáhlá síť cest o
celkové délce přes 40 km. Průhonický park leží
na jihovýchodním okraji Prahy a v současné
době je spravován Botanickým ústavem
Akademie věd České republiky. Arnošt
Emanuel Silva Tarouca svým nezměrným
úsilím a odhodláním vytvořil fascinující
krajinářský park, který svým rozsahem a
složením dřevin patří k nejvýznamnějším u
nás. Plným právem byl zařazen do elitní
společnosti památek UNESCO.
Průhonický zámek
Josef Trojtler

Alpinium a rododendrony v průhonickém parku

VESMÍR OKOLO NÁS – SLUNCE
Přehled úkazů, jevů a událostí, které se staly v souvislosti se Sluncem poprvé. Řazení je od
nejstarších dob po současnost.
První úplné zatmění Slunce, o němž se zachoval písemný záznam, bylo pozorováno v Číně
22. října 2137 před Kristem. Dvorní astronomové císaře byli Hi a Ho, kteří měli za povinnost
sledovat Slunce.
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První správná předpověď úplného zatmění Slunce - na území dnešního Turecka - byla
stanovena na 28. května 585 před Kristem. Zatmění předpověděl Thales Milétský.
První skvrny na Slunci pozorovali čínští astronomové 10. května 28 před Kristem.
V dochované písemné zprávě o tom píše kronikář dynastie Han – Slunce se jevilo žluté, a
v samém centru byl černý opar velký jako mince. Sluneční skvrny jsou chladnější místa na
povrchu Slunce.
První sluneční erupci pozoroval 1. září 1859 Angličan Richard Carrington a popsal to takto:
uvnitř velké severní skupiny (jsou tmavé) se pojednou objevily dvě intenzivně jasné světlé
skvrny. Stal jsem se svědkem mimořádné události. Poznamenal jsem si čas. Světlé skvrny se
rychle zjasňovaly. Úkaz mne zaskočil, a proto jsem rychle odběhl sehnat nějakého svědka.
Když jsem se za minutu vrátil, světlé skvrny slábly a ztrácely se. Brzy poté zmizely poslední
stopy po úkazu, který trval pět minut.
První pád komety do Slunce zaznamenal americký vojenský satelit P 78-1 (Solwind 1)
30. srpna 1979. Než byla v roce 1995 vypuštěna velká heliosférická observatoř SOHO, bylo
známo 26 komet, které spadly do Slunce. SOHO tento stav radikálně změnila. Situace byla
natolik dramatická, že vedoucí tohoto projektu vyzvali astronomy – amatéry, aby na snímcích
observatoře, jež byly na internetu, vyhledávali další komety v těsném okolí Slunce. Výzva měla
značný ohlas a brzy přišel velký úspěch. Počet komet, které zanikly ve Slunci a již neexistují, se
rychle zvyšoval. Stačí uvést, že 1 000. kometu padající do hvězdy nalezl na snímcích SOHO
v srpnu 2005 Toni Scarmato, vysokoškolský učitel z Itálie.
První sluncetřesení objevila observatoř SOHO v červenci 1996. Odpovídalo by zemětřesení
na Zemi o síle 11 stupňů. Způsobila ho sluneční erupce. Výška seizmických vln byla 3 kilometry
a dosahovaly rychlosti až 400 000 km za hodinu.
První prudké snížení slunečního větru bylo zaznamenáno 10. května 1999 a trvalo dva dny.
Sluneční vítr je proud vysoce energetických částic (protonů, elektronů) a záření všeho druhu,
vanoucí ze Slunce do okolního vesmíru. Naši Zemi před slunečním větrem chrání magnetické
pole. Za normální sluneční aktivity proudí v okolí naší
planety sluneční vítr rychlostí 320 km za sekundu a
v jednom krychlovém centimetru je 8 částic.
První supererupce byla pozorována na Slunci 28.
října 2003. K erupcím dochází na aktivních místech
Slunce. Jsou to obrovské výbuchy na povrchu hvězdy,
při kterých do vesmíru tryskají extrémně vysokou
rychlostí 2 300 km za sekundu miliardy tun sluneční
hmoty. Erupce mají jasně světlou barvu. Astronomové
neznají všechny vlastnosti erupcí, ani jejich spouštěcí
proces. O to větší význam má pozorování každé další
erupce, zejména tak mohutné, jako byla tato.
Josef Trojtler
Úplné zatmění Slunce. Paprsky okolo zakrytého Slunce
je sluneční korona, která je extrémně horká - 2 mil. stupňů C.

Tmavé sluneční skvrny

Sluneční erupce
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Vážení spoluobčané,
ve dnech 7. a 9. října bychom rádi uskutečnili výstavu ovoce a zeleniny. Proto se na Vás
obracíme s prosbou, zda byste na nás pamatovali svými výpěstky, a tak nám ji pomohli
obohatit.
Děkujeme
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