Lubenský
zpravodaj

září - říjen 2016
18. ročník - číslo 4

Zubní pohotovost 2016 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
15. - 16. 10.
22. -23. 10.
28.10.
29. - 30. 10.
5. - 6. 11.
12. - 13. 11.
17.11.
19. - 20. 11.
26. - 27. 11.
3. - 4. 12.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MDDr.
MUDr.
zubní lékař
MUDr.

Burešová
Zeman
Adamcová
Adamec
Cacek
Čermáková
Elčknerová
Eliáš
Filip
Kašparová

Ivana
František
Markéta
Stanislav
Tomáš
Ivana
Irena
Adolf
Nataliya
Leona

Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Trstěnice 184
Dolní Újezd 383
Polička, 1. máje 606
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Polička, Růžová 195

MUDr. Jaroslava Zahnášová neordinuje
6. a 7. 10. - účast na semináři, 20. - 28. 10. - zdravotní důvody
Zastupují:
MUDr. Grodl - 461 743 207
pondělí
7.00 - 12.00
13.00 - 15.00 Borová
úterý
10.00 - 12.00
13.00 - 15.30 Telecí
středa
7.00 - 10.00
Borová
čtvrtek
7.00 - 11.00 Telecí 13.00 – 18.00 Borová
pátek
10.00 - 12.00
Borová
MUDr. Hrouzek - Dolní Újezd - 461 631 114
pondělí, středa, pátek
7.30 - 12.00
úterý
13.00 - 18.00
čtvrtek
13.00 - 16.00
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461 614 569
461 613 827
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 631 126
733 152 435
461 612 733
461 612 733
775 724 524

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 24. 5. 2016
RO schvaluje:
 Opravu vstupních dveří a oken ve věži kaple sv. Anny, opravu provede Truhlářství - Žďára,
s.r.o., Horní Újezd.
 Opravu poškozeného vodovodního potrubí ve vestibulu objektu Skalka dle nabídky firmy
TALPA – RPF, s.r.o., Ostrava. Výkopové práce provede firma DS Delta, Lubná a inspekci
poškozeného potrubí firma Radeton, s.r.o., Brno.
 Rozpočtovou změnu rady obce č. 1.
 Plnění rozpočtu k 30. 4. 2016 v příjmových a výdajových položkách.
 Odstoupení P. Drašarové od dodatku k nájemní smlouvě na obecní byt.
 Zpracování ZVA a zajištění průběžného monitoringu v období 5leté udržitelnosti projektu
zateplení budovy základní školy a obecního úřadu, které provede Renáta Ulmannová.
 Strategický plán investic pro Základní školu Lubná-Sebranice a Mateřskou školu Lubná
v rámci MAP Litomyšlsko.
 Opravu třídy v základní škole za účelem odstranění vlhkosti, opravu obložení a dlažby
v letním areálu, dále opravu vrat, stěn a podlahy ve sběrném dvoře.
 Nahrazení zničené informační tabule Kraje Smetany a Martinů před OÚ z dotace.
 Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 od Mikroregionu Desinka na financování úprav
veřejných prostranství.
 Podání žádosti o prodloužení předčasného užívání stavby Skalka do 31. 10. 2016.
 Nabídku na vypracování studie na „Likvidaci splaškových odpadních vod v obci Lubná“ od
firmy RECPROJEKT, s.r.o., Pardubice.
 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu místní komunikace
v horní části obce.
 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.
 Nabídku firmy Pavel Haupt, Letohrad na odstranění nebezpečných a suchých stromů
ležících u elektrického vedení NN v Lubné u č. p. 41 a č. p. 150.
RO pověřuje:
 Starostu obce k rychlému zabezpečení podmínek stanovených v PBŘ od odborných firem
a osob, včetně jednání s dotčenými orgány státní správy k zabezpečení provozu Skalky.
RO bere na vědomí:
 Žádost nájemců obecních bytů v mateřské škole o rozšíření parkovacích míst na přilehlých
pozemcích u mateřské školy. RO schvaluje zařazení této investice do rozpočtu obce včetně
vypracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích míst pro osobní automobily.
 Zápis z valné hromady Kraje Smetany a Martinů ze dne 18. 5. 2016.
 Rozhodnutí ZOD Lubná o prodeji části pozemků p. č. 1950/30, p. č. 1950/29 a prodeji
kanalizační přípojky na Malé Straně pod bramborárnou.
 Projektovou dokumentaci na opravu rozvaděče VN3880 vypracovanou spol.
MONTPROJEKT.
 Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Prostějov o finanční
příspěvek na rozvoj osobností zdravotně postižených dětí s tím, že Obec Lubná podporuje
místní rodiny s postiženými dětmi a místní organizace pomáhající těmto rodinám.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 15. 6. 2016
ZO schvaluje:
 Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
 Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2016 v příjmových a výdajových položkách.
 Příspěvek na rok 2016 pro Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy - 5 000 Kč,
Myslivecký spolek Lubná - 5 000 Kč, Sdružení přátel Pardubického kraje - 2 000 Kč,
Městskou knihovnu ve Svitavách - 1 962 Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace.
 Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 1.
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 Účetní závěrku obce za rok 2015.
 Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 včetně vyřazeného majetku.
 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2015 a to bez výhrad.
 Stanovy svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, Litomyšl.
 Vypracování variantní studie na likvidaci splaškových vod v obci.
 Smlouvu na prodej nemovitostí p. č. 689/6 a p. č. 689/7 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na
sepsání smlouvy, návrh na vklad, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí,
zhotovení geometrického plánu a náklady na ocenění pozemků hradí kupující. Daň z nabytí
nemovitostí uhradí prodávající - Obec Lubná.
ZO bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 21. 3. 2016.
 Čtvrtletní účetní závěrku obce k 31. 3. 2016.
 Výsledky hospodaření a závěrečné účty - svazek obcí AZASS Polička, Mikroregion
Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Kraj Smetany a Martinů, SMSV Poličsko,
provoz kanalizace obce (VHOS, a.s., Moravská Třebová) a Liko, Svitavy za rok 2015.
 Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč na
opravu místní komunikace v horní části obce.
 Informaci starosty obce k provozování objektu Skalka č. p. 346. Současně schvaluje podání
žádosti o prodloužení termínu předčasného užívání stavby Skalka stojící na pozemku p.č.
536 v k.ú. Lubná u Poličky do 31. 10. 2016, a to z důvodu splnění podmínek stanovených v
požárně bezpečnostním řešení stavby, jedná se o instalaci samočinně odvětrávacího
zařízení do tělocvičny a tím splnění dalších souvisejících podmínek – přívod vzduchu,
otevírání a zajištění dveří, zvuková signalizace, dále zhotovení dalších únikových dveří ze
sálu tělocvičny. Současně bere na vědomí rozpracovanost podmínek stanovených v PBŘ
jednotlivými dodavateli stavebních prací (větrací okna, únikové dveře a další) a stav a
havárii vodovodu v objektu Skalka, včetně odstranění poruchy prostřednictvím odborných
firem.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 28. 6. 2016
RO schvaluje:
 Cenovou nabídku spol. VHOS, a.s., Moravská Třebová na optickou inspekci.
 Cenovou nabídku Bohdana Sejkory, Trstěnice na čištění stávající kanalizace obce.
 Informování občanů o záměru pronájmu nebytových prostor - bývalá zubní ordinace.
 Smlouvy se spol. České geologické služby, Praha o oprávnění k vstupu na pozemek p. č.
906/39 k vybudování hydrogeologických vrtů v rámci projektu „Rebilance zásob
podzemních vod“.
 Rozpočtovou změnu rady obce č. 2.
 Pronájem obecního bytu v základní škole I. Doležalové s platností od 1. 7. 2016 a pověřuje
starostu k podpisu nájemní smlouvy.
 Pronájem obecního bytu v mateřské škole Z. Zavoralovi s platností od 1. 7. 2016 a
pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.
 Pronájem letního areálu P. a L. Bednářovým.
 Cenovou nabídku spol. SVAM, s.r.o., Litomyšl na výrobu výčepního stolu.
 P. Hápa členem sociální komise s platností od 1. 7. 2016.
 Nabídku Ing. arch. R. Chládka, Hradec Králové na zpracování dokumentace k územnímu
řízení na zpracování dokumentace pro výstavbu RD v lokalitě pod bramborárnou a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
 Smlouvu o dílo se spol. PKS okna, a.s., Žďár nad Sázavou o zhotovení odvětrávacích oken
pro sál na Skalce včetně elektromotorů.
 Cenovou nabídku spol. PAN elektro, s.r.o, Mnichovice na dodávku a montáž systému
požárního odvětrávání v objektu Skalka.
 Prodloužení stávající dohody s Úřadem práce ČR pro J. Šebka do 31. 10. 2016.
 Nabídku P. Haupta, Letohrad na ošetření stromů z důvodu nebezpečí pádu suchých větví.
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 Vypracování studie na umístění autobusových zastávek u Pálenice, nad školou a u mostu a
poté projednání s dotčenými orgány. Studii vypracuje spol. KIP, s.r.o., Litomyšl.
 Instalaci veřejné WiFi sítě pro občany Lubné a návštěvníky zdravotního střediska v budově
obecního úřadu firmou Fortech, Litomyšl.
 Brigádnickou výpomoc prostřednictvím studentů o letních prázdninách při úpravě a úklidu
veřejných prostranství v obci na základě dohody o provedení práce.
RO zamítá:
 Nákup pozemku p. č. 141 z důvodu jeho nevyužitelnosti.
RO bere na vědomí:
 Čestná prohlášení členů rady obce o majetku nabytém v průběhu funkce v roce 2015.
 Pohledávky po splatnosti a pověřuje místostarostu a starostu obce jednáním s dlužníky.
 Informaci o opravě a výměně oplocení pozemku u rodinného domu čp. 227 za
předpokladu, že stávající oplocení bude pouze vyměněno, umístění plotu a jeho výška
zůstanou zachovány.
 Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení řízení o předčasném užívání před úplným dokončením
stavby tělocvičny (Skalka) do 31. 10. 2016.
 Pozvánku představenstva LIKO SVITAVY, a.s., na řádnou valnou hromadu akcionářů.
 Žádost spol. COBRA TRANSPORT, Litomyšl o zrušení pronájmu letního areálu.

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje v Lubné
Volby se uskuteční v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. října
2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost bude umístěna v kulturním zařízení
Skalka – zadní salónek.
Voličům bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti.
Volič, který se ze závažných důvodů (zejména zdravotních) nemůže dostavit do volební
místnosti, může požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb volební komisi o hlasování mimo
volební místnost do přenosné volební schránky.
OÚ

Ohlédnutí za Lubenskou křídlovkou
V úterý 5. 7. 2016 proběhl v letním areálu v Lubné u Poličky za krásného letního počasí
festival dechových hudeb Lubenská křídlovka. První vystoupila dechová hudba Poličanka pod
vedením Eduarda Cacka z Poličky. Poté zahrála dechová hudba Bobrůvanka pod vedením
zpívajícího kapelníka Pavla Krejčího z Bobrůvky u Nového Města na Moravě. Zlatým hřebem
odpoledne byla dechová hudba Libkovanka pod vedením Zdeňka Beneše z Libkovy Vody u
Pelhřimova. Za kvalitní vystoupení sklidily všechny tři hudby bouřlivé ovace od 300 příznivců
dechové hudby. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří pomáhali při organizaci této akce.
Třetí ročník festivalu dechových hudeb Lubenská křídlovka v Lubné u Poličky se uskuteční
5. 7. 2017.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.

Vstup do letního areálu

Jako první vystoupila hudba Poličanka
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Zvukař a kameraman v akci

Spokojení návštěvníci

Pohled na zaplněný taneční parket

Usměvavá kulturní komise

Dechová hudba Poličanka a poděkování
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Bobrůvanka pod vedením Pavla Krejčího

Vystoupení dechové hudby Libkovanka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lubenika - ohlédnutí za školním rokem
Rád informuji čtenáře o činnosti sboru v uplynulém školním roce. Určitě jsme zažili spoustu
pěkných hudebních zážitků, a tak bych se chtěl s Vámi o ně podělit.
Nejdříve jsme připravili vánoční program, ve kterém jsme zazpívali pásmo koled. Po novém
roce jsme nacvičili písně, které složil Emil Hradecký a které byly pro zpěváky to pravé
ořechové. Tyto písně jsou plné humoru a hudebních vtípků, jejich hrdiny jsou zvířata. Pohádkou
Červená Karkulka jsme vzdali hold Zdeňku Svěrákovi, který jako autor dětských minioper
oslavil letos osmdesáté narozeniny.
Do školního sboru Lubenika docházelo 17 žáků ze Sebranic a Lubné. Do sestavy sboru
také patří 5 chlapců. S naším sborem zpíval i skutečský Skusbor, který nám pomohl se zpěvem
při koncertech v lednu a červnu.
A kde jsme vystoupili? Sezónu jsme zahájili při svěcení kapličky na Vysokém lese.
V prosinci jsme poprvé vystoupili v Litomyšli v rámci Adventních trhů na zámeckém návrší.
V Praze jsme předvedli své umění v rámci Velikonočních trhů. Červená Karkulka byla uváděna
během Dne matek v Sebranicích a Lubné a také ještě dvakrát v Litomyšli. V červnu jsme se
setkali s představitelkou Karkulky z filmu Tři bratři Lucií Marií Šťouračovou, v rámci připomínky
zmíněného filmu, kterou pořádalo litomyšlské muzeum. Naposled byla opera sehrána
v Jindrově vile v Litomyšli na konci června, kde jsme byli potěšit seniory.
Na závěr děkuji dětem ze sboru za hezké hudební chvíle a rodičům za pomoc při činnosti
sboru.
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr
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Základní škola podpořila Konto Bariéry
Projekt Nadace Charty 77, Konto Bariéry, je první a dosud kontinuální sbírka, která funguje
od roku 1992 s více než desetitisíci dárci. O Bariéře jsem se dozvěděl díky profilu Gabriely
Koukalové, vítězce SP v biatlonu 2015/2016. Začal jsem vyhledávat informace, jak na to.
Informace jsem předal ve škole a začali se ke mně přidávat další zájemci.
My jsme pomáhali koupením klaunovského nosu, protože konto má motto ,,Pomáhej (s)
humorem.“ Klaunovský nos stál 50 Kč + 5 Kč poštovné, které jsem nakonec vracel. Celkem se
koupilo 71 nosů, a tím jsme přispěli nemocnému Péťovi, který ochrnul po tragické autonehodě,
3 550 Kč. Jako dík nepřišly pouze nosy, ale i další předměty s motivem Konta Bariéry – placky,
stojánky na pohlednici či na fotografii a usměvaví klauni ve formě špendlíku. Nakonec jsme se
vyfotili a natočili krátké video, které můžete najít na stránkách školy (www.zslubna.cz),
stránkách Konta Bariéry (www.kontobariery.cz), youtube - ,, Pomáhej s humorem – Pozdrav
pro Péťu“ (www.youtube.com/watch?v=k9B5DfcjMiA) nebo na Facebooku Konta Bariéry
(https://www.facebook.com/KontoBARIERY/?fref=ts), kde je dokonce naše společná fotografie
na úvodní fotografii.
Děkuji všem dárcům, pedagogům, kteří žáky uvolnili z hodiny kvůli natáčení videa, paní
ředitelce za schválení této akce a Janu Renzovi za střih videa.
Martin Břeň, bývalý žák 9. třídy

Společné foto v Lubné a v Sebranicích

Sběr víček pro Esterku
V letošním školním roce proběhl na naší škole sběr víček pro Esterku. Škola v červnu firmě
EKO trade plus, s. r. o., předala 89,4 kg víček. Finance z víček využije Esterčina rodina na
údržbu nezbytného auta, případně na potřebnou pomůcku pro její rozvoj či na speciální výživu.
Malá Esterka bydlí s rodiči a mladší sestřičkou nedaleko Prahy. Narodila se v červnu 2012
s genetickou vadou pojmenovanou CHARGE syndrom. Ten způsobil několik vrozených
vývojových vad. V případě zájmu můžete navštívit její stránky na Facebooku – Háčkem pro
Esterku.
Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv množstvím na sběru plastových víček.
Mgr. Ilona Břeňová

Slavnostní zahájení školního roku za účasti hejtmana Martina Netolického
Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili tradičně v KD v Sebranicích za účasti zástupců
obou obcí, místní fary, rady rodičů a Lubenských žen. Vzhledem k tomu, že obec Sebranice se
stala Vesnicí roku Pardubického kraje, na slavnostní zahájení přijel i hejtman našeho kraje
Martin Netolický. Slavnostní zahájení bylo uvedeno hymnou ČR v podání sboru Lubenika a
probíhalo za účasti Východočeské televize a Rádia Blaník.
Čtvrtek 1. září se stal historickým dnem pro 15 nových prvňáčků a samozřejmě i pro jejich
rodiče. Ředitelka školy přivítala nejen prvňáčky, ale i ostatní žáky a zaměstnance školy a
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popřála jim dobrý start do nového školního roku. O slovo se přihlásili též hosté. Následoval
slavnostní okamžik, kdy žáci 9. třídy na pódiu představili všem přítomným nové prvňáčky. Pan
hejtman je obdaroval praktickým batůžkem na přezůvky, ve kterém děti nalezly rozvrhy hodin,
vystřihovací písmenka, ale také předměty s reflexními prvky. Batůžky byly předány všem
prvňáčkům našeho regionu v rámci prvního ročníku bezpečnostně – osvětové kampaně
s názvem Hurá do školy! Také Lubenské ženy jako každoročně předaly novým školákům
drobné dárky.
Po skončení programu v KD se noví prvňáčci se svými rodiči či prarodiči přesunuli do své
třídy, kde je přivítala třídní učitelka Mgr. Hana Klusoňová.
Do školních lavic letos poprvé zasedlo 15 prvňáčků, 8 chlapců a 7 dívek, 9 z Lubné a 6 ze
Sebranic:
Lubná
Sebranice
Bartoňová Zuzana
Calmis Elena
Dřínovský Vojtěch
Čech Ladislav
Gašparíková Andrea
Kovář Petr
Jánová Eliška
Kysilková Adéla
Klusoňová Lucie
Stříteský Tomáš
Lehocký Tobiáš
Vomáčka Matyáš
Novotný Matyáš
Novotný Radim
Zachová Natálie
Všichni si přejeme, aby nastávající školní rok byl úspěšný. Věřím, že při vzájemné
spolupráci nás všech bude toto přání naplněno. Všem žákům přeji báječný a tvůrčí školní rok,
během něhož poznají mnoho nového a zajímavého. Rodičům hodně trpělivosti, porozumění,
někdy i pevné nervy. Pedagogům nadhled, shovívavost a hodně radosti z výsledků svých žáků.
Ať se nám všem práce daří, jsme spokojeni a stále pozitivně naladěni.
Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy

Přivítání prvňáčků

Žáci s třídní učitelkou

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Čas volných prázdninových dnů se rozplynul v dýmu bramborové natě a věřím, že jste si
teplých slunečních paprsků vydatně užili nejen o dovolené, ale i na začátku září a do nového
školního roku jste vstoupili nabití energií a úžasnými zážitky.
Do naší mateřské školy nastoupilo 21 dětí. Většina se vrátila za svými kamarády do
stejných prostor se stejným personálem, jiné navštěvují mateřskou školu poprvé. Všem přeji,
aby se jim ve školce líbilo, aby získaly řadu nových poznatků, zkušeností a hodně zajímavých
a pestrých zážitků.
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Děti čeká tradičně řada akcí, ať už je to
plavecký výcvik, divadelní představení, tvoření
apod. Všechny nás čeká nová zkušenost
v podobě školního asistenta, který bude
k rukám pedagogickému personálu a k
dispozici všem dětem. Asistenta jsme získali
v rámci
projektu
„Cestou
vzájemného
porozumění ve vzdělávání na území ORP
Litomyšl“.
Dovolte mi popřát jak dětem, tak dospělým
úspěšný školní rok plný zážitků, trpělivosti
a radosti, které nám naše děti přináší.
Mgr. Irena Rensová

Na zahradě v mateřské škole

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Vděčnost je cíl,
který se nachází na půli cesty
mezi dobrodiním, které jsme získali,
a dobrodiním, které očekáváme. A. G. Bierce
A také naše farnost v neděli 21. srpna prožívala vděčnost při mši svaté, kdy jsme děkovali
otci Vojtěchu Glogarovi za krásných deset let jeho obětavé služby a zároveň jsme vítali otce
Petra Košáka, který se stal naším novým duchovním správcem.
Libuše Bulvová

Přivítání P. Petra Košáka a rozloučení s P. Vojtěchem Glogarem v sebranickém kostele
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Loučení P. Vojtěcha Glogara s dětmi a věřícími z farnosti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci,
spoluobčané:

srpnu

a

září

2016

89 let

Oldřich Jiráň

87 let

Božena Bubnová

82 let

Jiřina Chadimová
Božena Štiková
Lidmila Vomáčková
Růžena Bartošová

75 let

Anna Sýkorová
Marie Šplíchalová

65 let

Petr Háp
Alena Divácká

František Šprojcar - 75 let

oslavili

svá

jubilea

60 let

Jana Vítková
Marie Tejkalová
Josef Jiráň
Milada Zdanovcová

55 let

Hana Šimková
Zdeněk Dubač
Miluše Pospíšilová

50 let

Dana Kadidlová
Ivana Novotná
Stanislava Flídrová
Alena Boštíková

Jan Kučera - 70 let
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životní

tito

Marie Roušarová - 75 let

Anna Sýkorová - 75 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelstvo obce
V červnu se narodila Eliška Rensová, v červenci Tereza Flachová, Jonáš Chromý, Marek Břeň,
Ondřej Zindulka, v srpnu Pavel Klusoň. Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do
života jen to nejlepší.
V červnu jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Vomáčkou, v červenci s panem
Bedřichem Vejdou, panem Václavem Flídrem, panem Janem Pavlišem a v srpnu s panem
Jaroslavem Stříteským.

DĚKUJEME ZA KAPLIČKU
Mnozí z vás si asi už všimli, že kaplička u lípy za
Lubnou na kněžství doslova září čistotou a jasnými
barvami. A nestojí za tím Sebraňáci, i když Obec
Sebranice vše zaplatila, protože kaplička už katastrálně
patří sousední vesnici, ale dva, respektive tři Lubeňáci.
Kapličku od dubna opravoval pan Jiří Pohorský
s manželkou Alenou. Nejednalo se jen o nový nátěr, i
když ten je pro kolemjdoucí asi nejmarkantnější; oprava
zahrnovala zednické úpravy, čistění, již zmíněný nový
„kabát“ a také prořezání spodních větví lípy, které
zakrývaly pohled na svatého Františka. Pan Pohorský
se pustil i do práce kamenické, to když z pískovce
vytesal uražený kříž s paží Ježíše Krista, který drží
sv.Jan Nepomucký. Reliéfní zobrazení dvou světců pak
dle původní výmalby zvýraznil pan Bohumil Kopecký
z Lubné. Pár drobností sice ještě zbývá, ale než opadá
listí, budou i nápisy na svém místě.
Od té doby, co je kaplička opravená, funguje jako
magnet pro lubenské a sebranické děti a dospívající. Ne
že by tu klečeli a modlili se nebo zpívali chvalozpěvy.
Asi z dlouhé chvíle nebo lhostejnosti házejí kameny z kolejí po lípě, informační tabuli
upozorňující na nerealizované vlakové spojení (i když koleje měly dle plánů stát na druhé
straně cesty blíž k Lubné) a bohužel, pár kamenů už zasáhlo i nově opravnou kapličku. Nevím,
nějak mi to rozum nebere, ale zřejmě se nejedná o chování mající s rozumem cokoli
společného.
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Doufám, že vám ty rozházené kameny a díry v novém štuku nezkazí dojem z pěkně
zrestaurované stavby, protože oprava je to skutečně povedená. Takže ještě jednou díky
manželům Pohorským a panu Kopeckému za jejich práci a čas a vám přeju pěknou procházku
či projížďku k lípě sem k nám.
Eva Šímová

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBNÁ
Tak tu máme po roce závodníky na dráze… Nastává doba, kdy zase hlídáme předpověď
počasí, ptáme se, jestli bude potřeba deštník nebo opalovací krém, a chystáme další ročník
soutěže O pohár starosty obce Lubná v požárních útocích v rámci Okresní ligy Svitavska,
tentokrát již 13. Nedělní počasí přálo, a tak jsme se ráno sešli připravit poslední maličkosti.
V 11.00 jsme přivítali soutěžní družstva, kterých se tento rok sešlo opravdu hodně. Dorazilo
k nám 30 družstev mužské kategorie, 18 týmů žen a 3 týmy veteránů. Přes hojnou účast
přihlášených jsme se rozhodli zrušit pro naši soutěž tradiční kategorii PS12.

Nástup soutěžních družstev a zahájení soutěže

Příprava základny a lubenští muži v akci

Družstvo děvčat a mužů SDH Lubná
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SDH Desná – 1. místo – kategorie ženy

SDH Široký Důl – 1. místo – kategorie muži

SDH Široký Důl – 1. místo – kategorie veteráni

Lubenské hasičky s bubeníkem skupiny Turbo

Vystoupení skupiny Galileo a Turbo

Se startovním číslem 1 zahájilo závod družstvo domácích mužů, kteří v konečném pořadí
obsadili 15. místo s časem 20,43 s. Putovní pohár, po dvouletém držení mužů z Míchova
(okres Blansko), si odvezli muži ze Širokého Dolu, kteří jako jediní dostali svůj čas pod 17 vteřin
(16,99 s), a tak se nám pohár vrátil zpět do svitavského okresu. Po mužích následovala
kategorie veteránů, kde 1. místo také brali muži ze Širokého Dolu s časem 16,24 s. A co by to
bylo za lubenskou soutěž bez pár kapek deště? Tentokrát těch kapek bylo dost a pár blesků
k tomu. Po odběhnutých 3 týmech žen se nám pěkně rozpršelo, závod byl na pár minut
přerušen a další soutěžní týmy se musely porvat s těmito nepříznivými podmínkami. Kapky
deště přinesly štěstí ženám z Desné, které zvítězily s časem 17,98 s. Domácí děvčata se
umístila na 8. místě s časem 22,96 s.
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Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli podpořit soutěžní týmy.
S dalším víkendem v letním areálu bylo „rockově“ živo. Tento rok k nám do Lubné zavítala
legendární skupina Turbo. Od 21.00 hod. si fanoušci mohli poslechnout rockovou skupinu
z jižního Plzeňska, skupinu Galileo. Chlapi to pořádně rozbalili a my čekali na příjezd Turba.
S jedenáctou hodinou se kapela dostala na pódium a parket v areálu pořádně ožil legendárními
hity zakončenými songem Chtěl jsem mít. I když spadlo pár kapek, svatý Floriánek při nás stál
a my se těšili z účasti „přespolních“ fanoušků a zároveň postrádali příchod těch domácích ve
větším počtu, což nás jako pořadatele mrzí.
A nyní to nejdůležitější! Touto cestou bych chtěla poděkovat všem pořadatelům, kteří se na
pořádání těchto dvou akcí podíleli.
Za SDH Lubná Lucie Zavoralová

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Střelba z kuše a divadelní vystoupení

Kočovné divadlo poutníka Hrocha z Prahy

V pátek 16. 9. 2016 se jako každoročně uskutečnil tradiční lampiónový průvod. V letním
areálu jsme přivítali KOČOVNÉ DIVADLO POUTNÍKA HROCHA Z PRAHY. Velkým i malým
zahráli pohádku a děti si mohly zastřílet na dětské kušové střelnici. Poté, co se sešeřilo, se
průvod vydal stezkou k hasičské zbrojnici, potom k OÚ a dále po Malé Straně zpět do areálu.
Zde byla připravena ještě jedna pohádka. Pro malé i velké bylo po celou dobu připraveno
bohaté občerstvení, které nachystali členové kulturní komise, kterým tímto děkuji. Každý
lampión byl odměněn. Přesto, že nám počasí letos opravdu přálo, se dětí sešlo o něco méně
než v minulých letech. I tak si myslím, že si všichni páteční podvečer užili, a už teď se těšíme
na další průvod.
Přeji všem krásný podzim.
Za kulturní komisi Jaroslava Klejchová
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Lampiónový průvod a sladká odměna

ČESKÉ NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ UNESCO
MASOPUSTNÍ MASKY A OBCHŮZKY NA HLINECKU
Úvodem
Hlinsko a vesnice v okolí leží v malebné zvlněné krajině Českomoravské vysočiny. Od
nepaměti zde bylo hlavním zdrojem obživy zemědělství a práce v lese. Půda je však v těchto
místech kamenitá a málo úrodná. Také klimatické podmínky jsou drsné – dlouhé zimy, časté
studené větry a prudké lijáky v létě. V minulosti, když ještě nebyly stroje, museli lidé vynaložit
nezměrné úsilí na zajištění chleba vezdejšího pro sebe a krmiva pro dobytek. Aby si zachovali
duševní harmonii, slavili během roku všechny církevní svátky, dále dožínky, dokopky a o
masopustním úterý vostatky. Duševní rovnováha vtiskla většině lidí na Hlinecku do vínku
ušlechtilé vlastnosti, jako je skromnost, pokora, moudrost, odhodlání, trpělivost, porozumění,
vzájemná pomoc, radost ze života a přesné dodržování tradic předchozích generací. Většina
zdejších lidí má v očích mír a pokoj v duši.

Masopustní masky a obchůzky na Hlinecku
Masopust je období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a končí v úterý před
Popeleční středou, která je začátkem 40denního půstu před Velikonocemi. Velikonoce jsou
pohyblivé svátky a začínají vždy první neděli po prvním jarním úplňku, to znamená, že mohou
být od 21. března do 24. dubna. Tedy i období masopustu je různě dlouhé. Čím byl masopust
kratší, tím bývalo na vesnicích veseleji. Konaly se plesy, zábavy, svatby, nejrůznější sousedská
a rodinná setkání, dralo se peří se zpíváním a vyprávěním, byly zabíjačky a vše bylo
zakončeno o vostatcích veselým a často velmi rozpustilým průvodem masopustních masek.

Strakatý a ženuška jdou vždy v čele průvodu

Taneční kolečko turků z Vortové
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Vesnice na Hlinecku, především Hamry, Studnice, Vortová a předměstí Hlinska Blatno,
patří k místům, kde se masopustní obchůzky konají v tradiční podobě po mnoho generací. Typy
zdejších masek, jejich funkce a precizní podoba nemají nikde jinde ve střední Evropě obdoby.
Tradiční pojetí masopustních obchůzek představuje výrazný prvek sepětí obyvatel dané
vesnice s historií společenství, se snahou uchovat a předat toto společné dědictví dalším
generacím. Podoba masek a kostýmů je tradiční, má po desetiletí svoji ustálenou podobu a
funkci. Majitel si masku pořizuje na vlastní náklady, pečuje o ni a také ji obléká. V mnoha
rodinách se maska dědí z otce na syna. V Hamrech, Studnici a Vortové se za masky převlékají
výhradně muži. Masky se dělí do dvou skupin – na červené (hezké) a černé (škaredé). Masky
červené mohou obléknout pouze svobodní mladí muži. Počet těchto masek je pevně daný,
vždy jich musí být šest. Patří mezi ně strakatý (laufr), žena (ženuška) a čtveřice tanečníků –
turků. K černé maškaře se řadí rasové, kobyly, židi (kramáři), slamění, kominíci a medvědář
s medvědem. V den obchůzky vychází průvod masek z dohodnutého místa a zamíří k domu
starosty, aby požádal o povolení. Jakmile povolení obdrží, obcházejí masky dům od domu,
popřejí štěstí, zdraví a nechají zahrát hospodáři písničky podle jeho přání. Čtveřice turků –
tanečníků zatančí před každým obydlím kolečko, podle tradice musí při tanci vysoko skákat,
aby vyrostl vysoký len a obilí. Masky nenavštěvují pouze ta obydlí, kde nedávno někdo zemřel.
Jako pohoštění dostávají maškary tradiční koblihy nebo chlebíčky, koláče, štrúdl a nesmí
chybět štamprlička něčeho ostřejšího. Kromě toho dostávají peníze, které ukládá ženuška do
košíku. Výše částky určuje počet písniček, které muzikanti u domu zahrají.
Během obchůzky se z masopustního průvodu ozývají nejrůznější zvuky, jako pískání na
píšťalku, troubení, práskání biči, zvonění zvonky umístěnými na kostýmu masek nebo zpívání.
Zvláštní je také pohyb masek, které provádějí výskoky, ťapkání, přískoky a otočky. Černé
maškary kontaktují přihlížející a tropí s nimi různé taškařice. Mažou je černidlem nebo hlinkou,
tančí s nimi, honí dívky i starší hospodyně, některé povalí i na zem. Masopustní průvod
doprovázejí vždy muzikanti.
Dokončení v příštím čísle Lubenského zpravodaje.
Josef Trojtler

VESMÍR OKOLO NÁS
VÝBUCH SUPERNOVY VE VELKÉM MAGELLANOVĚ MRAČNU
Velké a Malé Magellanovo mračno jsou dvě ze čtyř galaxií, které doprovázejí na vesmírné
pouti naši velkou Galaxii (Mléčnou dráhu). Následující příběh se odehrál na observatoři Las
Campanas, ležící 2 300 metrů vysoko v chilských Andách. Zde je pobočka amerických
Haleových observatoří a jejím hlavním úkolem je zevrubné studium dvou blízkých galaxií –
Magellanových oblaků. Nastala noc z 23. na 24. února 1987, která se zdála být stejná jako
bezpočet předchozích. Devětadvacetiletý Ian Shelton z torontské university se připravoval
k celonočnímu pozorování. V devět hodin večer zamířil 70 let starý Carnegiův dalekohled na
Velký Magellanův oblak a začal tříhodinovou expozici. Potom odešel k jiným přístrojům a
věnoval se dalším objektům jižního nebe. Po třech hodinách expozice oblaku skončila. Shelton
už byl dost unaven a chvíli váhal, zda má snímek vyvolat. Zvědavost však zvítězila nad únavou
a Ian odešel s exponovanou deskou do fotokomory. Tam ke svému velkému úžasu objevil na
vyvolaném negativu výrazný tmavý bod poblíž mlhoviny 30 Doradus. Shelton pro jistotu vyšel
ven podívat se, co se děje, na vlastní oči viděl nápadnou hvězdu právě ve Velkém Magellanově
mračnu. Tato galaxie je 170 000 světelných let daleko, a když je vidět její hvězda pouhýma
očima, tak to přece musí být supernova! Ví už o ní někdo? Shelton se za chvíli dověděl, že
noční asistent Oscar Duhalde si jí všimnul, když si šel kolem půlnoci uvařit kávu. Nikomu však
o tom neřekl.
Běh událostí se velmi zrychlil. Shelton se snažil zatelefonovat do amerického Cambridge,
kde je centrála pro informace o astrologických objevech. Nedovolal se pro potíže na
mezinárodních linkách. Další noční asistent Angel Guerra proto odjel na motocyklu do sto
kilometrů vzdáleného městečka La Serena, aby zde odeslal dálnopis do Cambridge. Půl hodiny
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poté, co zpráva dorazila na místo určení, přišel telegram o objevu 75letého novozélandského
astronoma – amatéra Alberta Jonese. Ten je třetím nezávislým objevitelem.
Supernova ve velkém Magellanově oblaku je první supernovou v cizí galaxii, která byla
velmi dobře vidět pouhým okem. Před výbuchem byla na jejím místě veleobří hvězda,
v katalozích označovaná jako Sanduleak 69˚202. Jasných supernov, které byly vidět bez
dalekohledu, není mnoho. Za poslední dva tisíce let jich bylo pouze šest. Vůbec nejjasnější
byla supernova z roku 1006 ze souhvězdí Vlka (lat. Lupus). Následovala slavná supernova
z roku 1054, po níž zbyla Krabí mlhovina s pulsarem (neutronová hvězda) uprostřed. Obě byly
vidět i za jasného dne po několik týdnů. Jako zatím poslední byly vidět na nebi supernovy –
v roce 1572 Tychonova supernova v souhvězdí Kasiopei a roku 1604 Keplerova supernova
v souhvězdí Hadonoše (lat. Ophiuchus).
Výbuch supernovy je závěrečné stadium života hvězdy, která je hmotnější než naše
Slunce. Při této apokalyptické explozi jsou vnější vrstvy
hvězdy odhozeny rychlostí až 70 milionů km za hodinu
do okolního vesmíru. Nitro hvězdy se podle její
hmotnosti zhroutí buď do neutronové hvězdy, nebo do
černé díry. Nyní zbývá jen odpovědět na otázku, kdy
vybuchne supernova v naší Galaxii, kterou uvidíme
pouhýma očima? Podle statistik již nyní čekáme déle,
než činí střední doba mezi dvěma takovými úkazy. Tak
se tedy zvědavě rozhlížejme po nočním nebi, není-li tam
jasná hvězda, která ještě včera na obloze nebyla.
Můžeme být jejími objeviteli nebo spoluobjeviteli.
Na přiložených fotografiích jsou fascinující záběry
z Hubbleova vesmírného dalekohledu, který se explozi
Sanduleaku mimořádně věnoval.
Josef Trojtler
Detail odhozené hvězdné obálky

Bílá šipka označuje
místo kde byla
veleobří hvězda
Sanduleak
Šířící se odhozené
vrstvy velkým
Magellanovým
oblakem
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Vydává Obec Lubná, 569 63 Lubná 327, IČ 00276952, 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 1. 12. 2016.
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Přehled cvičení TJ Lubná a
dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka
ve školním roce 2016/2017
den

čas

skupina

cvičitelé

pondělí

16:30 – 18:00
19:00 – 20:30

gymnastika žákyně
volejbal ženy

Tmejová P., Jánová L.
Boštíková M., Jiráňová D.

úterý

18:00 – 19:30
19:30 – 21:00

florbal mladší žáci
florbal muži

Renza J., Haupt J.
Pakosta O., Madejewský P.

středa

16:00 – 17:30
18:00 – 19:30
19:30 – 21:00

florbal Sebranice
ZUMBA
kondiční cvičení ženy

Kopecký J.
Jiráňová D.
Klejchová J., Chadimová E.

čtvrtek

17:00 – 18:30
19:00 – 21:00

florbal mladší žáci
futsal

Haupt J., Renza J.
Dřínovský M., Jiráň P.

pátek

17:00 – 18:30
18:30 – 20:00
20:00 – 21:00

gymnastika žákyně
nohejbal
badminton

Tmejová P., Jánová L.
Doseděl S., Kyselý J.
Kykal K., Madejewský P.

sobota

13:00 – 15:00
18:30 – 20:00

SDH žáci
break dance

Kovář J., Uher P., Rensa J.
Uhrová V., Novotný J.

neděle

8:00 – 10:00
18:00 – 19:30

badminton
florbal muži

Kykal K., Flídr A.
Boštík J.

Cvičení v prostorách posilovny Fitness Lubná – Skalka
pondělí

18:30 – 20:00

rehabilitační cvičení

Novotná J.

pátek

16:30 – 20:00

taneční kroužek
HENDIES

Chadimová J.

V Lubné dne 15. 9. 2016

Pavel Madejewský, náčelník TJ Lubná
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