
  Lubenský                                                                                                                     
  zpravodaj

květen - červenec 2017
           19. ročník - číslo 3



1

Z OBSAHU:

OBECNÍ ÚŘAD 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 15

MATEŘSKÁ ŠKOLA 22

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA 23

KDYŽ SE SÁZÍ LES 24

OCENĚNÍ HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE 24

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 25

O POHÁR STAROSTY OBCE LUBNÁ 2017 26

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 28

SOKOLSKÝ VÝLET 29

SKLÁRNA V LUBNÉ 29

SOKOLNICTVÍ 32
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29. - 30. 7. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 383 461 631 126
5. - 6. 8. MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715

12. - 13. 8. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369
19. - 20. 8. MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369
26. - 27. 8. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670

2. - 3. 9. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
9. - 10. 9. MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633

16. - 17. 9. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635
23. - 24. 9. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402

28. 9. MDDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
30. 9. - 1. 10. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

7. - 8. 10. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501
14. - 15. 10. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423
21. - 22. 10. MDDr. Stavělová Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423
28. - 29. 10. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663

4. - 5. 11. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 2. 3. 2017
RO schvaluje:

- Inventarizační zprávu za rok 2016 o provedení inventury majetku obce. 
- Hospodářský výsledek a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Lubná -

Sebranice a Mateřská škola Lubná.
- Pronájem víceúčelového zařízení Skalka pro TJ Lokomotiva Pardubice za účelem 

sportovního soustředění gymnastek ve dnech 14. - 25. 8. 2017.
- Žádost o příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci VPP.
- Pronájem objektu Skalka pro setkání seniorů Mikroregionu Desinka dne 26. 3. 2017.
- Umístění novostavby rodinného domu P. Drašarové včetně příslušenství a napojení na 

inženýrské sítě a místní komunikaci.
- Kabelové vedení nízkého napětí a el. přípojky pro 8 RD v lokalitě „U Bramborárny“.
- Seznam dětí pro povinnou školní docházku ve školním roce 2017/2018 ze spádových obcí.
- Doplnění smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s., o pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 

a na věci způsobenou při výkonu veřejné služby pro osoby vedené v evidenci uchazečů.
RO bere na vědomí:

- Zprávu Krajského úřadu Pk o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lubná za rok 2016.
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení v budově Obecního úřadu Lubná, kterou 
provedla spol. ČEVAK, a.s. Hodnocený vzorek vyhovuje příslušným normám.

- Sdělení krajského úřadu Pk o termínu sčítání zvěře dne 4. 3. 2017.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 4. 2017
RO schvaluje:

- Plnění rozpočtu k 31. 3. 2017 v příjmových a výdajových položkách.
- Rozpočtové opatření Rady obce.
- Smlouvu o pronájmu objektu Skalka pro Radu rodičů ZŠ Lubná – Sebranice pro 

uspořádání XIII. plesu přátel školy. Současně RO schválila prominutí poplatků 
za spotřebované energie z důvodu podpoření činnosti místní školy.

- Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro provozovnu kadeřnictví H. Chadimové v budově
obecního úřadu na dobu neurčitou.

- Umístění novostavby rodinného domu O. Hápa a J. Rensové včetně příslušenství a 
napojení na inženýrské sítě a místní komunikaci.

- Upravené nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu pro R. Nunváře a I. Štorka.
- Cenovou nabídku P. Říhy, Sádek na výměnu oken v mateřské škole a v obecních bytech 

nad mateřskou školou. 
- Cenovou nabídku Truhlářství Žďára, Horní Újezd na nábytek a vybavení do mateřské školy.
- Zabezpečení oslavy dne matek v neděli 14. 5. 2017 v kině. 
- Podání žádosti o účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra na pořízení nového 

dopravního automobilu pro JSDH Lubná v roce 2018. 
- Smlouvu o dílo s P. Hauptem, Letohrad na ošetření památné lípy u Pálenice. 
- Zabezpečení výběrového řízení na stavební práce pod názvem „Komunikace a inženýrské 

sítě Lubná „U Bramborárny““.
RO bere na vědomí:

- Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků v rámci 
programu péče o krajinu na ošetření památné lípy u Pálenice. 

- Protokol z kontrolní dohlídky na odstranění zjištěných závad v oblasti BOZP a PO.
- Protokol Státního okresního archivu Svitavy o předání archiválií k trvalému uložení.
- Oznámení MěÚ Polička o zahájení řízení - změna č. 1 územního plánu Široký Důl.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o projednání zadání změny č. 2 územního plánu obce Horní 

Újezd.
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Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 8. 6. 2017
ZO schvaluje: 

- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2017.
- Příspěvek na rok 2017 pro Myslivecký spolek Lubná - 5 000 Kč/rok a pro Sdružení přátel 

Pardubického kraje - 2 000 Kč/rok. 
- Rozpočtové opatření zastupitelstva obce.
- Účetní závěrku a inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2016.
- Závěrečný účet hospodaření obce Lubná a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce za rok 2016 bez výhrad.
- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na výstavbu místní 

komunikace v horní části obce.
- Stanovy Svazku obcí Vodovody Poličsko dle důvodové zprávy.
- Smlouvu nákup pozemku p. č. 2873/1, veškeré náklady uhradí kupující - Obec Lubná. 
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu RD P. Drašarové se 

společností ČEZ distribuce, a.s.
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 8. 3. 2017.
- Rozpočtové opatření rady obce.
- Čtvrtletní účetní závěrku Obce Lubná.
- Výsledky hospodaření a závěrečné účty za rok 2016 - obcí AZASS Polička, Mikroregion 

Litomyšlsko, Mikroregion  Litomyšlsko - Desinka, Kraj Smetany a Martinů, SMSV Poličsko, 
Liko, Svitavy a VHOS a.s. Moravská Třebová - provoz kanalizace a vodovodu obce.

- Žádost o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra ČR na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH.

ZO pověřuje:     
- Účetní obce k úpravě rozpočtu konsolidačních položek, které se týkají převodů mezi účty 

obce dle aktuální potřeby, tyto konsolidační položky nejsou závaznými ukazately rozpočtu. 

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás informoval o akcích a dění v naší obci za uplynulé období.

Sběr odpadů
Ve spolupráci se základní školou Lubná jsme realizovali sběr odpadů v naší obci. Poslední 

dubnový pátek jsme byli překvapeni ranní sněhovou nadílkou. Zaměstnanci obce, učitelé a 
jejich žáci se tohoto chladného počasí nezalekli a vydali se na úklid černých skládek a odpadů 
na území obce. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. První skupina vyčistila dolní část obce, 
druhá se vydala po Malé Straně směr Široký Důl, třetí zamířila na černou skládku k Zrnětínu a 
poslední skupina došla až k hájence. Všem zaměstnancům, pedagogům, žákům a vedení školy
patří velký dík za pomoc při úklidu odpadů v obci. 

Žáci 2. stupně ZŠ při sběru odpadů
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9. a 8. třída při úklidu

Lázně ducha v Litomyšli 
V sobotu 29. dubna ožila již šestá lázeňská sezóna v Litomyšli promenádou spojenou 

se slavnostním průvodem s hudební a divadelní produkcí. Lázně ducha sázejí především 
na kulturní vystoupení a společenskou zábavu. Nechyběly zde ani soutěže o nejkrásnější 
lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár. Starostou města Litomyšle byla vyhlášena soutěž o 
nejhezčí automobil a motocykl. Této soutěže se zúčastnili i někteří občané z Lubné. Na stupni 
vítězů se se svojí ČZ 98 LADY, rok výroby 1934, umístil i pan Jiří Bartoš. Na litomyšlském 
podiu ho přívítal rozhlasový a televizní redaktor Václav Žmolík. Z rukou starosty města 
Radomila Kašpara převzal pohár za druhé místo v kategorii nejhezčí motocykl.

Oceněný místní občan J. Bartoš

Čištění koupaliště, ošetření stromů a oprava komunikace
Začátkem měsíce května místní hasiči vyčistili požární nádrž. Jednalo se o dvoudenní akci, 

kdy první den nádrž vystříkali a odvezli odstraněný kal. Další den vyčistili přívodní potrubí a 
začali napouštět vodu do koupaliště. Touto cestou všem hasičům, kteří se podíleli na této akci,
upřímně děkuji. 

Během onoho měsíce jsme ještě uskutečnili prořezávku a ošetření hodnotných stromů 
v dolní části obce nad školou a u hasičárny. Současně jsme v rámci dotačního programu péče 
o krajinu provedli ošetření památné lípy srdčité, rostoucí na travnaté ploše u Pálenice. Hlavním 
zásahem na stromě byla obvodová redukce celé přetížené koruny, zdravotní řez, odstranění 
parazitujícího jmelí a suchých kmenů uprostřed koruny, úprava průjezdného profilu, instalace 
4 ks nových dynamických vazeb s nosností 2 t a kontrola stávajících statických vazeb. Tuto 
práci provedla odborná firma Pavel Haupt – údržba zeleně z Ústí nad Orlicí. Celkové náklady 
dosáhly částky cca 30.000 Kč a byly hrazeny z dotace Ministerstva životního prostředí.
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Koncem měsíce května jsme dokončili opravu komunikace štěrkovou drtí a rekonstrukci 
osvětlení ve střední části obce. Děkuji všem, kdo se do úprav zapojili.

Vyčištěné koupaliště      Prořezávka stromů u školy

Ošetření památné lípy u Pálenice

Oprava cesty a osvětlení ve střední části obce

Den matek 
Druhou květnovou neděli jsme v kinosále v Lubné společně s našimi maminkami oslavili 

Den matek. Všechny přítomné přivítali studenti Martin Břeň a Pavel Jána, následoval slavnostní 
přípitek starosty obce. Místostarosta A. Kovář svým vystoupením příjemně pobavil všechny 
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přítomné maminky. Kulturní program zahájily děti z MŠ Lubná pod vedením paní učitelky 
I. Rensové a P. Kučery. Po kafíčku a sladkém občerstvení maminky shlédly vystoupení dětí ze 
školní družiny ZŠ Lubná – Sebranice, který s nimi nacvičila P. Vetešníková a P. Koukalová a 
pěveckého sboru Lubenika pod vedením sbormistra V. Opletala. Na závěr vystoupila taneční 
skupina Hendies, kterou trénuje Jana Chadimová. Ještě děkuji všem vystupujícím a 
obsluhujícím za velmi pěkné nedělní odpoledne, které patřilo především našim maminkám. 

Přivítání maminek v sále kina

  

Společný přípitek

Projev místostarosty A. Kováře     Vystoupení dětí z MŠ Lubná
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Poděkování maminkám     Vystoupení skupiny Hendies

Mderátoři – M. Břeň a P. Jána     Pohled do hlediště

Dětský den mikroregionu

  

Účastníci a pořadatelé dětského dne v Desné

V pátek 2. června se uskutečnil v obci Desná Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. 
Účastnily se ho děti ze 13 obcí celého mikroregionu. Organizátoři z pořádající obce pro nás 
připravili zajímavé disciplíny. V kategorii mladších žáků z prvního stupně základní školy vyhrála
Vidlatá Seč, druhé místo obsadili žáci z Lubné a na třetím místě skončili školáci z Osíka. 
V kategorii starších žáků z druhého stupně základní školy zvítězili žáci z pořádající obce 
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Desná, druhé místo obsadili žáci z Morašic, na třetím místě se umístila Lubná. Jsem rád, že 
mohu ještě jednou pogratulovat našim žákům z prvního a druhého stupně ZŠ, kteří obsadili 
medailové pozice. Současně děkujeme všem pořadatelům a starostovi obce J. Jebouskovi 
zadobrou organizaci, výborný oběd a příjemně prožité dopoledne.

Soutěžila i paní ředitelka naší školy

Žáci naší školy při poznávací soutěži

Lubná - starší žáci - 3. místo, mladší žáci - 2. místo 
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Rozloučení s akademickým sochařem O. Zoubkem
Desítky lidí přišly v pátek 23. června dát své poslední sbohem panu Olbramu Zoubkovi 

do strašnického krematoria v Praze. Obřadní síň zaplněná smutečními hosty, rodinou, kolegy, 
přáteli, květinami a věnci, Zoubkovou sochou Ifigenie, která měla Mistra převést na druhý břeh, 
sochařovou oblíbenou hudbou od Leoše Janáčka a cimbálová kapela, tak by se dalo popsat 
rozloučení s mužem, který se mj. podílel na restaurování sgrafit litomyšlského zámku či vytvořil 
Pomník obětem komunismu v Praze.

Pan O. Zoubek v Pálenici a na Lubenské šťopičce

Akad. sochař na setkání rodáků a s rodinou v Lubné

Mistr při oslavě svých kulatin      Rozloučení ve strašnickém krematoriu v Praze
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I my na pana Zoubka vzpomínáme. K naší obci měl vždy vřelý vztah. Často ji navštěvoval 
se svojí rodinou a přáteli. Podporoval a navštěvoval společensko-kulturní akce, pořádané
v naší obci, jako například Lubenskou šťopičku, vánoční výstavu, sraz rodáků a další. A tak 
jsme se i my jeli rozloučit s blízkým člověkem a výraznou osobností výtvarného umění. Mistře,
děkujeme Vám i Vaší manželce Marušce za vše, co jste pro naši obec udělali, a zdravíme 
Vás na druhý břeh života, kde se časem opět všichni setkáme. S úctou na Vás 
vzpomínáme.

Slavnostní ukončení školního roku

Učitelé a hosté při slavnostním ukončení školního roku

Pohled do sálu     Rozloučení s dětmi z MŠ Lubná

Sbor Lubenika     Poděkování V. Opletalovi a J. Bauerovi
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V pátek 30. června se na Skalce v Lubné uskutečnilo slavnostní zakončení školního roku 
za přítomnosti žáků, pedagogů, zaměstnanců školy, rady rodičů a pozvaných hostů. Celým 
programem nás provázela paní učitelka A. Kvasničková. Ředitelka školy J. Kučerová zhodnotila 
uplynulý rok a popřála všem pěkné prázdniny. Jedním z hlavních bodů programu bylo 
odměňování žáků za reprezentaci školy v různých soutěžích. Zástupci rady rodičů poděkovali 
kytičkou všem pedagogům. Vedení školy poděkovalo všem provozním zaměstnancům za jejich 
práci. Současně paní ředitelka ocenila dlouholetou práci ve škole pana učitele J. Bauera a 
V. Opletala. Pan učitel Bauer odchází do důchodu a pan učitel Opletal přechází učit 
na gymnázium do Skutče. 

Starostové obou obcí věnovali žákům 9. třídy pro vzpomínku na základní školu knižní 
publikaci a popřáli jim hodně úspěchů při dalším studiu. Závěrem všem zazpíval sbor Lubenika 
pod taktovkou pana učitele V. Opletala.

Březinská padesátka - BŘEPA
Na 3. ročník Březinské padesátky mě přihlásila moje dcera Janča se slovy: „Taťko, nechoď 

s hůlkama jenom po obci a pojď se projít krásama naší Vysočiny.“ Souhlasil jsem. Janča 
provedla registraci, uhradila registrační poplatek a byli jsme přihlášeni. V sobotu 1. července 
2017 v den startu jsme dorazili do Březin kolem půl osmé. Při registraci jsme obdrželi mapu, 
tričko a poukázku na polévku po dokončení závodu. Ještě před startem jsme se setkali s 
novomanželi Pavlem a Vlastou Kovářovými, Markem Zerzánem a a jeho přítelkyní Petrou, 
spolupracovníkem z družstva Vladimírem Andrlíkem a manželi Edlmanovými z Litomyšle. 

Všech cca 150 účastníků závodu přivítal na startu starosta Březin Tomáš Dudek. Závod byl 
odstartován v 8.00 hod. od bývalé základní školy. První část trasy vedla ne až tak členitým
terénem směrem na Telecí, Lucký vrch, po dlouhých lesních rovinkách do Pusté Kamenice, 
pokračovala po místních komunikacích do Čachnova a odtud zase do lesa na architektonický 
skvost Karlštejn a dále až na Milovské perníčky a Čtyři palice. Tady byla možnost ukončit svoji 
pouť a sestoupit do Březin, nebo se vydat dál na závěrečných cca 15 km. Druhá část trasy 
vedla přes drahokamy Vysočiny. Po sejití do Křížánek nás čekal nádherný vrchol Devět skal, 
Lisovská skála, Malinská skála, Drátník a Milovy, předposlední vesnice před cílem. Pak už 
zbýval jen kopec do Sněžného a přes pole na Buchtův kopec a vytoužený cíl v Březinách.
Trasu 50 km jsme s dcerou ušli za cca jedenáct a půl hodiny. Pavel Kovář byl o dvě hodiny 
rychlejší. Marek se svoji přítelkyní Petrou a Vlastou a manželi Edlmanovými ušli 30 km 
za necelých šest hodin. Vladimír Andrlík zdolal 30 km za cca čtyři a půl hodiny. Gratulujeme 
Vám! Touto cestou děkuji své dceři Janě a paní Kamile Juránkové, které pro mě byly hnacím 
motorem a psychickou podporou během závodu. Jsem rád, že jsem se této akce zúčastnil. 
Těm z Vás, kteří se společně s námi budete chtít přihlásit na další ročník doporučujeme: 
„Začněte trénovat už dnes a podívejte na stránky www.brezinska50.cz.“ 

Před startem s kamarády a přáteli
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Zahájení závodu     Občerstvení ve Sněžném

Vytoužený cíl závodu spojený s drobným občerstvením 

Požár stodoly č.p. 8 v Lubné

Noční zásah hasičů u stodoly čp. 8 v Lubné

O svátečních dnech z 5. na 6. července 2017 se přehnala přes naši obec velká bouřka, 
doprovázená vydatným deštěm. Necelou hodinu po půlnoci byl naší dobrovolné jednotce 
vyhlášen požární poplach s tím, že hoří stodola č.p. 8 v Lubné. Po příjezdu bylo zjištěno, že je 
požárem zasažen celý objekt. Velitel zásahu J. Boštík po příjezdu rozhodl o hašení stodoly 
dvěma proudy ze dvou stran. Po příjezdu profesionální jednotky předal velení zásahu HZS 
Polička. K zásahu byly povolány i jednotky z okolních obcí SDH Sebranice, SDH Budislav, SDH 
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Dolní Újezd a HZS Litomyšl. Celkem se likvidace požáru účastnilo cca jedenáct automobilů. 
Z důvodu zajištění bezpečnosti zůstala naše jednotka na místě přes noc a po rozednění 
dorozebrala konstrukci střechy a dohasila zbylá ohniska požáru. Touto cestou děkuji všem 
zasahujícím jednotkám za likvidaci požáru. Rovněž našim hasičům ve složení: velitel 
zásahu - Josef Boštík, členové jednotky – Leoš Chadima, Miroslav Klejch, Karel Tejkal 
ml., Pavel Štefl, Tomáš Klusoň, Jakub Chromý, Kamil Vraspír a Jiří Renza za včasný 
zásah, následný dohled a dohašení požáru.  Dle vyšetřovatelů požár vznikl úderem blesku. 
Děkuji také bystrým a všímavým sousedům, kteří ihned po úderu blesku šli zjišťovat 
nastalou situaci a upozornili majitelku stodoly na vzniklý požár.

„Když jsem 5. 7. říkala dětem, že dnes přijde Cyril a Metoděj a uklidí jim pokojíček, netušila 
jsem, že 6. 7. přijde Jan Hus a uklidí nám stodolu. Z gruntu a po svém.“

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem hasičským jednotkám, zvláště té lubenské, 
která zůstala dalších 11 hodin a dohlížela na dohořívání požáru. Také děkujeme obci a 
přátelům za pomoc a podporu. Velké díky!

Martin a Stáňa Bartošovi s dětmi  

Jednotka SDH Lubná při likvidaci požáru

Lubenská křídlovka 2017
Na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 5. července - se konal v Letním areálu 

v Lubné již 3. ročník Lubenské křídlovky. Za krásného počasí se sjížděli příznivci tohoto 
festivalu k nám do Lubné. Parkování aut měli bezplatně zajištěno v místním areálu, čehož 
většina 
účastníků plně využila. Zahájení akce obstaral dechový soubor ZUŠ Bystré, který tvoří 
18 mladých začínajících muzikantů pod vedením T. Hrnčíře společně s mažoretkami ve věku 
6 až 14 let pod vedením R. Musilové. První vystoupila dechová hudba „Šeucovská Muzika“ 
ze Skutče s kapelníkem Josefem Skálou. Poté zahrál dechový orchestr Astra Sitavy pod 
taktovkou kapelníka Pavla Pospíšila. Zlatým hřebem byla dechová hudba Krajanka z Prahy 
vedená Václavem Hlaváčkem. Za kvalitní vystoupení sklidili všichni vystupující bouřlivé ovace 
od 350 posluchačů.

O ozvučení celé akce se postaral T. Hrnčíř. Občerstvení zajistili členové kulturní komise a 
jejich rodinní příslušníci. Hlavními pořadateli byli velcí příznivci dechovky pan V. Vomáčka a 
J. Dřínovský. Jsem rád, že mohu poděkovat všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a 
zabezpečení celé akce, především pak V. Vomáčkovi a J. Dřínovskému, kteří jsou hnacím 
motorem celého festivalu.

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu, je čas koupání, letního odpočinku a zralého ovoce. Přeji 

Vám i Vašim blízkým krásnou, slunečnou, pohodovou a příjemně strávenou dovolenou 
spojenou se šťastným návratem domů.

                       Josef Chadima, starosta obce
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Pořadatelky při prodeji vstupenek

Zázemí občerstvení a parkování automobilů v areálu

Vystoupení a poděkování ZUŠ Bystré

Spokojení posluchači      P. Stříška a M. Keleman na Lubenské křídlovce
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Dechová hudba Šeucovská muzika a Astra Svitavy

Příznivci festivalu 

Pohled na posluchače dechovky 

Zaplněný taneční parket
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Dechová hudba Krajanka

Poděkování pořadatelům a kameramanům akce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům
Dne 6. dubna 2017 uspořádala ZŠ Lubná-Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár 

ředitelky školy. Jubilejního 10. ročníku se zúčastnily kromě pořadatelské školy také ZŠ Dolní 
Újezd, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl, ZŠ Jimramov, Masarykova ZŠ Polička a ZŠ U Školek 
Litomyšl, které se vzájemně utkaly ve dvou paralelních turnajích. Mladší žáci hráli systémem 
každý s každým dvoukolově a starší nejprve ve dvou tříčlenných skupinách s následujícími 
zápasy o umístění.

Turnaj mladších žáků dostal vážnou trhlinu 
překvapivou neúčastí ZŠ Sloupnice, která se 
na poslední chvíli odhlásila. Vzniklá situace 
byla vyřešena nasazením B-týmu naší školy, 
který si vedl velice dobře, i když se v konečné 
tabulce umístil na poslední třetí příčce. Loňské 
vítězství obhájilo družstvo žáků ZŠ Dolní 
Újezd, A-tým naší školy bral stříbro.

Zcela suverénně si vedli naši starší žáci, 
kteří dokázali svůj turnaj vyhrát a rovněž 
obhájit zlato z loňského roku. Po prvních dvou 
střetnutích ve skupině, v nichž jsme hladce 
přehráli družstva ZŠ U Školek Litomyšl a ZŠ 
Jimramov, na nás čekal finálový duel 
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s Masarykovou ZŠ Polička. Chlapci ani v nejmenším nepřipustili loňské finálové drama, své 
soupeře deklasovali rozdílem třídy a po zásluze zvedli nad hlavu pohár pro celkové vítěze. 

Úspěšně jsme si vedli i v individuálních soutěžích. V kategorii mladších žáků byl nejlepším 
střelcem turnaje vyhodnocen Jakub Renza. V kategorii starších žáků byl nejlepším brankářem 
vyhlášen Jan Kyselý a nejlepším střelcem Lukáš Kučera.

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: Kyselý Jan – Šturc Jiří, Kuchta Vítězslav, Hrůzek Jiří, Pavliš Filip, 
Kopecký Martin, Kučera Lukáš, Bartoš Patrik

Mladší žáci, A-tým: Neumeister Lukáš – Renza Jakub, Kopecký Adam, Flídr Dominik, 
Vostřel Jan, Chadima Filip, Jána Pavel, Zavoral Vít

Mladší žáci, B-tým: Novotný Lukáš – Filipi Štěpán, Brabenec Daniel, Kopecký Ondřej, 
Kárský Vojtěch Simon Jan, Klusoň Michal, Jílek Jiří

Přehled všech výsledků turnaje
ZŠ Lubná - Sebranice A ZŠ Dolní Újezd 1 : 1

ZŠ Lubná – Sebranice ZŠ U Školek Litomyšl 4 : 1

Masarykova ZŠ Polička ZŠ Dolní Újezd 2 : 4

ZŠ Lubná - Sebranice A ZŠ Lubná - Sebranice B 5 : 2

ZŠ Lubná - Sebranice ZŠ Jimramov 5 : 3

Masarykova ZŠ Polička ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 6 : 0

ZŠ Dolní Újezd ZŠ Lubná - Sebranice B 3 : 2

ZŠ U Školek Litomyšl ZŠ Jimramov 3 : 1

ZŠ Dolní Újezd ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 1 : 2

ZŠ Lubná - Sebranice A ZŠ Dolní Újezd 1 : 5

ZŠ Jimramov ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3 : 4 po nájezdech

ZŠ Lubná – Sebranice A ZŠ Lubná – Sebranice B 6 : 0

ZŠ U Školek Litomyšl ZŠ Dolní Újezd 3 : 4

ZŠ Dolní Újezd ZŠ Lubná – Sebranice B 4 : 0

ZŠ Lubná – Sebranice Masarykova ZŠ Polička 5 : 0

Celkové pořadí
Mladší žáci 1. ZŠ Dolní Újezd Starší žáci 1. ZŠ Lubná-Sebranice

2. ZŠ Lubná-Sebranice A 2. Masarykova ZŠ Polička

3. ZŠ Lubná-Sebranice B 3. ZŠ Dolní Újezd 

Mgr. Jindřich Novotný

Florbalový turnaj v Lubné
Tento turnaj se pyšní vysokou kvalitou organizace i samotné hry, proto se ho naši sportovci

pravidelně zúčastňují. Bylo nám tedy ctí přijmout i letošní pozvání. Naši svěřenci odjížděli 
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do Lubné s nejvyššími cíli. Bohužel ve finále narazili na domácí tým, který jen velmi nerad 
propůjčuje svůj putovní pohár pro vítěze turnaje. I letos tomu nebylo jinak, a tak se naši 
florbalisté museli smířit s   krásným druhým místem. Individuální ocenění za nejlepšího hráče 
turnaje si odvezl Radim Prokopec. Jemu i celému týmu gratulujeme za kvalitní reprezentaci 
naší školy.

Mgr. Petr Schaffer, Masarykova ZŠ Polička

McDonald's Cup 2017
V uplynulých týdnech se žáci 1. stupně zúčastnili fotbalového turnuje McDonald's Cup. Byl 

to již dvacátý ročník této prestižní soutěže, která se dělí na dvě kategorie: mladší žáci (1. - 3. 
třída) a starší žáci (4. - 5. třída). V obou těchto kategoriích měla zastoupení i naše základní 
škola.
   Nejdříve se chlapci museli probojovat oblastním kolem v Litomyšli. Obě kategorie zde bez 
potíží zvítězily a zajistily si tak postup do okresního kola. To pro mladší žáky se konalo 10. 5. 
ve Svitavách, kde naši malí fotbalisté získali krásné třetí místo. Starší žáci byli o týden později 
v Moravské Třebové ještě úspěšnější a dosáhli příčky nejvyšší. Bez jediné obdržené branky se 
tak mohli radovat z postupu do krajského kola, které se konalo 23. 5. v Pardubicích.  Zde 
museli čelit třem nejlepším celkům z ostatních okresů našeho kraje. Nejdříve si hravě poradili 
se Základní školou Závodu Míru Pardubice, které uštědřili debakl 7:2. Poté následoval klíčový 
zápas celého turnaje proti Základní škole U Stadionu Chrudim. Bylo to velice vyrovnané utkání, 
kde se bohužel našim chlapcům nepodařilo udržet hubený náskok 1:0 z prvního poločasu, a 
Chrudim dvěma brankami v závěru utkání otočila skóre ve svůj prospěch. Chlapci byli z této 
porážky velice zklamaní a to se projevilo i v posledním utkání se Základní školou U Dvora 
Letohrad, které jsme prohráli 3:1. 

Podtrženo sečteno, naše základní škola se umístila na třetím místě v kraji, za což 
chlapcům náleží velký obdiv, neboť byli ostatním městským školám důstojným soupeřem a 
chyběla pouze špetka potřebného štěstíčka, aby si zajistili senzační postup na Svátek fotbalu 
konaný v Plzni, kde se utkají vítězové krajských kol. Ten náš bude reprezentovat ZŠ 

U Stadionu Chrudim.  Za zmínku stojí také 
individuální ocenění našich žáků: Vojtěch 
Procházka, mladší žáci: nejlepší střelec 
oblastního kola, Martin Svoboda, mladší žáci: 
nejužitečnější hráč okresního kola, Jiří 
Mokrejš, starší žáci: nejlepší střelec okresního 
kola, David Svoboda, starší žáci: nejlepší 
střelec krajského kola, Jiří Mokrejš, starší žáci: 
nejrychleji vstřelená branka krajského kola. 
Na závěr bych tak chtěl poděkovat všem 
zúčastněným žákům za vynikající reprezentaci 
naší školy a popřát jim spoustu dalších 
takových úspěchů v jejich budoucí fotbalové 
kariéře. 

Jan Haupt
Vítězství v okresním kole a postup do Pardubic

Ohlédnutí za Dnem matek 
Svátek matek se slaví v mnoha zemích v různých dnech a různými způsoby, ale vždy by 

měl vystihnout to, co si všechny maminky zaslouží. Velký dík. 
Tak jako každým rokem je tomu i letos, že se u nás slaví ve velkém a na dvakrát. Začínali 

jsme 7. 5. 2017 v Sebranicích a následující neděli 14. 5. 2017 jsme pokračovali oslavou 
v Lubné. 

S tímto svátkem je pro nás jako školní družinu spojena spousta příprav, práce a 
nacvičování. Ale jako vždy stojí výsledek za to a vystoupení pro maminky se zdaří.
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Letos si naši skokani připravili opravdu nevšední vystoupení. Vrátili se do dob, kdy ještě 
skákání přes švihadlo bylo normální a běžnou zábavou dětí, a udělali z vystoupení opravdu 
něco nevšedního. Podle slov mé maminky se vždy skákalo pouze přes jedno švihadlo, ale 
doba se mění. Skokani nám předvedli, že se dá skákat i přes dvě švihadla současně.  

Nezapomeňme ani na naše herce a herečky, se kterými jsme se přenesli do pohádkové 
říše za Šípkovou Růženkou a Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým. Letos bylo divadlo trochu 
netradiční, a to díky panu Motyčkovi, který nám zajistil kulisy pomocí dataprojektoru. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat jemu i všem skvělým vystupujícím.

   Petra Vetešníková, školní družina

Šípková Růženka - všechno dobře dopadlo     Rope skipping - naši úžasní skokani

Chráníme životní prostředí – sbíráme použitý kuchyňský olej
Naše škola byla požádána o spolupráci společností Fritex, jejímž obchodním záměrem je 

sběr použitého kuchyňského oleje z domácností žáků a jeho následné zpracování pro druhotné 
průmyslové využití. Činnost této organizace je schválena a certifikována orgány státní správy 
ČR a EU.

Vychladlý použitý kuchyňský olej v dobře uzavřených PET lahvích mohou žáci odevzdávat 
v lubenské škole paní školnici nebo na OÚ. Zde jsou zřízena sběrná místa s nepropustnými 
plastovými barely, které po naplnění PET lahvemi společnost Fritex odveze.

Za tuto spolupráci nabízí organizace Fritex finanční odměnu, ale hlavní motivací pro sběr 
použitého oleje a podstatou celé akce je určitě ochrana našeho životního prostředí.

                   Vedení školy

Spaní ve škole - 4. třída
Noc ve škole
     V pátek 7. 4. jsme s paní učitelkou Břeňovou a dětmi ze 4. třídy přespaly ve škole. Pro děti 
jsme měly připravené skupinové hry, večeři v podobě pizzy a logickou hru  - ÚNIK ZE TŘÍDY. 
Pomocí spolupráce musely ve skupinkách vyřešit úkoly, aby zjistily potřebné informace 
k sestavení příběhu a dostaly se ze třídy v časovém limitu.
     Ráno děti čekala snídaně a odchod domů. 
     Jak celé přespání ve škole vidí děti, si můžete přečíst v následujících pracích.

Petra Koukalová, DiS.

Spaní ve škole (Anežka Kysilková)
     V pátek 7. 4. jsme spali ve škole. Sraz byl v 18:00 hod. před školou. Nejdříve jsme se 
ubytovali a pak jsme hráli hry (např. slepička, tichošlápek, ovoce a sardinky). Potom 
následovala večeře – pizza. Mohli jsme si vybrat, jestli chceme sýrovou nebo šunkovou. Po 
večeři ve 20:00 hod. jsme se rozdělili na 3 skupiny. První skupina se koukala v bývalé družině 
na film, druhá skupina hrála v jídelně hry a třetí skupina hrála únikovou hru.
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     Úniková hra mě moc bavila. Byli jsme totiž ve třídě sami a byli jsme tam zamknutí. Naším 
úkolem bylo zjistit, jak se někdo jmenoval, kdy umřel, kdy se narodil a na čem pracoval. Pak 
jsme měli najít klíč a otevřít třídu. Na to jsme měli 45 min. Po 10. hodině hra skončila. 
     Na spaní jsme byli rozdělení na kluky a holky. Holky spaly v bývalé družině se slečnou 
asistentkou Koukalovou a kluci spali ve 4. třídě s paní učitelkou Břeňovou. 
     Budíček jsme měli v 7:00 hod. Pak jsme se nasnídali – měli jsme lívance nebo rohlík nebo 
kakao s křupínky. 
     V sobotu 8. 4. šli všichni v 9:00 hod. domů.

Spaní ve škole (Vojtěch Indruch)
     Přišel jsem do školy, převlékl jsem se a šel jsem hrát hry. Po hrách jsme měli večeři, měli 
jsme čtvrtku pizzy. Po večeři jsme utvořili týmy. Tři týmy se vystřídaly ve třech místnostech: 
hráli jsme hry, koukali jsme na film a hráli únikovou hru. Hry byly moc fajn. Film byl Noc 
v muzeu 2. 
     Při únikové hře nás slečna asistentka zamkla ve třídě a měli jsme 40 min na to, abychom 
zjistili, jak se jmenujeme, kolik nám je let, na čem jsme pracovali, jak se dostat ze třídy.  
Jmenovali jsme se Emet Brown, bylo nám 43 let, pracovali jsme na stroji času a klíčem 
k otevření dveří bylo slovíčko P R O S Í M. Když jsme nevěděli odpověď na otázku, měli jsme 
s sebou vysílačku, a tak jsme se spojili se slečnou asistentkou, a ta nám poradila.
     V sobotu jsme se probudili, sbalili jsme si věci a šli jsme do jídelny. Tam jsme si zahráli 
florbal. Pak byla snídaně a úklid jídelny. Potom jsme šli domů.
     Mé pocity byly výborné. Nic bych nechtěl změnit a doufám, že to bylo pro všechny stejně 
dobré jako pro mě.

Spaní ve škole (Anna Kuchtová)
     7. 4. jsme se sešli v 18.00 hodin před školou. Šli jsme si dát věci na místa, a potom jsme šli 
hrát do jídelny hry. Bylo kolem 19:00 hodin, když jsme začínali mít hlad. Nebyl to problém 
– pizza právě dorazila. Po večeři jsme se rozdělili do tří skupin. Jedna se dívala ve spodní 
družině na film, druhá hrála deskové hry v jídelně a třetí hrála únikovou hru ve 4. třídě. Všichni 
jsme se vystřídali.
     Když bylo dohráno a vyhráno, bylo tak půl jedenácté. Připravili jsme si pelíšky a vyčistili si 
zuby. Kluci spali ve třídě a holky ve družině. Po jedenácté hodině byla večerka. Být potichu 
nebylo tak snadné (někdo musel dřepovat), ale nakonec jsme všichni usnuli.
     Ráno jsme sbalili saky paky, vyčistili si zuby a honem na snídani. Po snídani byl úklid jídelny 
a šli jsme domů. MOC SE MI TO LÍBILO.
Jídelníček: večeře: pizza, čaj, šťáva

      Snídaně: a) lupínky s kakaem
                                     b) pomazánkové máslo a čerstvý rohlík, čaj

      Dezert: domácí lívance s domácí marmeládou (od Natálky Kučerové)    
       Slaný šnek (od Anežky Dvořákové)

Spaní ve škole, a jak to měly paní učitelky výborně přichystané  (Jiří Mokrejš)
     Ze začátku to bylo super. Hráli jsme společenské hry. Třeba jsme hráli hru sardinky, byla 
trochu strašidelná. Ale pak jsme se rozdělili do třech skupin. V té skupině, co jsem byl já, byl 
Kuba, Váša, Tonda a Dan. Nejdřív jsme šli na únikovou hru, která byla výborně přichystaná. 
Bylo to dost těžké. Měli jsme 22 nápověd a 1 min a 34 s do konce. Potom jsme se vyměnili a šli 
jsme do dolní družiny na film. Byl dost dobrý. Pak jsme šli do jídelny, kde jsme hráli stolní hry. 
Ale pak paní učitelka přinesla „florbalky“, a to bylo o dost lepší. Hráli jsme si 45 min a pak byla 
večerka. Vzali jsme si věci a šli jsme si připravit karimatky a spacáky. Šli jsme do pyžam a 
vyčistit si zuby. Před čištěním jsme měli ještě „véču“, byla to pizza. A šli jsme spát. Ale náš 
spolužák Tomáš zajistil, že jsme usnuli až v 1 hodinu. Pořád jsme se řehtali. A kamarád Vašek 
si zase nechal nastavený budík na 4 hodiny. To mě taky vyrušilo ze spaní. Vstávali jsme 
v 6:30 hod. Převlékli jsme se a šli dolů. Tam jsme hráli florbal a holky se začaly probouzet.
     V jídelně jsme se nasnídali a jeli jsme domů.



21

Spaní ve škole (Ilona Vítová)
     Ze 7. 4. na 8. 4. jsme spali ve škole. Odložili jsme si věci a šli jsme hrát hry např. hlídač, 
košík ovoce, atd. Potom jsme měli večeři. Rozdělili jsme se do  3 skupin. První skupina šla hrát 

do naší třídy hru, při které jsme museli utéct 
ze třídy. Druhá skupina hrála v jídelně 
společenské hry a třetí skupina se dívala 
na film ve spodní družině. Když přišla 
na únikovou hru na řadu naše skupina, bála 
jsem se, že to bude strašidelné, ale nebylo. 
Jakmile jsme vešli do třídy, začala hrát taková 
divná hudba a strašně mě znervózňovala, 
když jsem se snažila přemýšlet. Po skončení 
úniku ze třídy jsme šli všichni spát.
     Ráno v 7:00 hod. jsme měli budíček, sbalili 
jsme se a šli jsme se nasnídat. Po snídani 
jsme se začali rozcházet. Bylo to super!!! 

Slovo na závěr třídní učitelky
     Pěkné na této akci bylo to, že jsme si upravené školní prostory užili i mimo vyučování. Děti 
si hrály a bavily se mezi sebou. Noc jsme strávili v poklidu a veškerý úklid proběhl bez 
odmlouvání. Doufám, že se všichni žáci vraceli domů spokojeni, i když možná trochu unaveni.
     Děkujeme paní ředitelce, že nám dovolila tuto akci uskutečnit. Děkuji slečně asistentce 
za přípravu únikové hry. Chválím i děti, za jejich bezvadné chování. 

tř. učitelka Mgr. Ilona Břeňová

Školní ples
V sobotu 13. května se na Skalce v Lubné konal již XIII. školní ples. Rada rodičů a žáci 

deváté třídy připravili skutečně bohatý program spojený s tradičním šerpováním. Ples se opět 
vydařil, což dokazují také následující postřehy a dojmy žáků.

- Organizace celého plesu byla celkem náročná.
- Zpočátku jsme neměli žádný nápad.

- Přípravy byly zdlouhavé a pracné.
- Nejhorší byla domluva, jaké kytky koupíme maminkám.

- Výzdobu jsme připravovali dlouho, ale vyplatilo se to, protože se všem líbila.
- Balonků bylo fakt hodně.

- Nejtěžší z celého plesu byla choreografie našeho vystoupení.
- Nejdřív jsme se nemohli na tancování dohodnout, ale nakonec si holky prosadily svoje.

- Z tanečních vystoupení jsem měl strach, ale myslím, že to dopadlo dobře.



22

- Tancování mě nebaví, ale předtančení mě bavilo.

- Velmi dlouho jsme přemýšleli nad půlnočním překvapením.
- Když jsme do sálu vběhli v županech a kluci v parukách, nikdo to nečekal, a tak půlnoční 

překvapení splnilo svůj účel.
- Vůbec jsem nebyl ve stresu.

- Moderátor byl vtipný.
- Tombola byla bohatá.

- Jídlo chutnalo skvěle, proto jsem za něj utratil nejvíc peněz.
- Jídlo si myslím bylo dobré, i když jsem ho neměl. 

- Kapela hrála skvěle a zahrála nám i na naše přání.
- Šíleně nás bolely nohy.

- Ples se zlehka protáhl do ranních hodin.
- Všem nám to moc slušelo a cítili jsme se dobře.

- Moc jsme si to všichni užili.
- Diváci byli myslím také dost spokojení.

- Lidí se dostavilo docela dost.
- Kdybych mohl něco změnit, tak bych nic neměnil.

- Ples se vydařil, klidně bychom si ho zopakovali. 
- Bylo to skvělé zakončení školního roku a rozloučení se třídou.

- Nejvíce mě naštvalo, že to tak rychle uteklo.
- Byl to nezapomenutelný zážitek.

- Budu na něj dlouho vzpomínat.
Žáci deváté třídy

Umístění našich žáků - školní rok 2016/17

Jméno Škola Obor
9. třída
Patrik Bartoš SSOŠ TRADING CENTRE, s.r.o. Litomyšl Ekonomika a podnikání
Marek Bartůšek SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice Elektrotechnika
Markéta Bednářová SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Zdravotnický asistent
Vendula Boštíková Konzervatoř Brno Hra na housle
Anna Drobná SOŠ a SOU Polička Kuchař - číšník
Lukáš Faltys VOŠ a SŠ technická Česká Třebová Mechanik elektrotechnik
Lukáš Jílek SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice Elektrotechnika
Tereza Jůzová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotnické lyceum
Lukáš Kučera SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů
Sabina Kyselá SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Zdravotnický asistent
Martin Lněnička SŠ zahradnická a technická Litomyšl Zahradnictví
Eliška Mastíková VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotnický asistent
Leona Pajchlová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotnický asistent
Jan Renza SOU Svitavy Mechanik seřizovač
Ondřej Šimek SOU Svitavy Mechanik seřizovač
Nikola Šimková Střední zdravotnická škola Svitavy Zdravotnický asistent
Vojtěch Šplíchal VOŠ a SŠ technická Česká Třebová Truhlář
5. třída
Jiří Vomočil Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl Gymnázium
Jaroslav Vostřel Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl Gymnázium

     
Andrea Kvasničková (výchovný poradce)
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Žáci 9. třídy s třídním učitelem a ředitelkou školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Je tady léto a s ním přichází i konec školního roku. Děti se těší na prázdniny a dospělí 
na to, že si odpočinou na dovolené. Letošní školní rok navštěvovalo naši mateřskou školu 
21 dětí, ke konci šk. roku 22. Šest dětí se s námi rozloučí a po prázdninách usednou 
do školních lavic, jsou to:
K. Zugar, K. Gutveisová, P. Novotný, Petr Šprojcar, Pavel Šprojcar a V. Dohnalová.

Našim předškolákům přejeme úspěšný začátek a hodně štěstí při plnění školních 
povinností.
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Ještě než začaly prázdniny, děti z MŠ čekala řada akcí. Na svátek MDD jsme navštívili 
Muzeum v Poličce a zúčastnili se výstavy „Hračka století“, kde se děti dozvěděly opět spoustu
informací a pohrály si s legem. Potom děti čekal výlet, letos do záchranné stanice Pasíčka. A 
pak nastalo už jen loučení. Loučení se školním rokem, s předškoláky na zahradě mateřské 
školy a slavnostní závěr tradičně na Skalce.

Na návštěvě v poličském muzeu

Ukončení školního roku na zahradě mateřské školy

Od září bude mateřskou školu navštěvovat opět 21 dětí. Personál je stabilní, takže ke 
změnám nedochází. Vedoucí učitelka I. Rensová, učitelka L. Šimáková, školnice M. Flachová. 
O prázdninách nás čeká výměna oken v jednom pavilonu a výměna původního nábytku 
za nový. Po prázdninách se tedy vrátí do „nového“, i když ne tak úplně. Rekonstrukce a úpravy 
potrvají ještě v příštím kalendářním roce.

Dovolte mi, Vám všem, popřát hodně sluníčka, pohodové prožití dovolených a dětem přeji 
bezstarostné prázdniny. Personálu mateřské školy děkuji za trpělivost a toleranci a rodičům 
za spolupráci.

Mgr. Irena Rensová

MÍSTNÍ KNIHOVNA OPRÁZDNINÁCH

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,                                                                    
kdo si bude chtít vyměnit nebo půjčit knížky o prázdninách, upozorňuji na změněnou 

výpůjční dobu. Knihovna bude mít půjčovní hodiny vždy ve čtvrtek 16.00 - 18.30 hodin.
                                                                                       Marta Sýkorová
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       KDYŽ SE SÁZÍ LES 

Les, slovo o třech písmenech a jedné slabice. A přece kolik je v něm ukryto půvabu, jaká 
pestrá škála barev a omamný koktejl vůní. V horkém létě poskytuje stín a působí blahodárně 
na duši. Les je neodmyslitelně spjat se životem člověka. Poskytuje dříví, z něhož je vyřezána 
kolébka, do které se rodí, stůl, z něhož jí, živí oheň, jenž zahřívá v krutých zimách a konečně i 
truhla, která jej doprovází na poslední cestě, voní dřevem. Dřevo je pro mnohé doslova denním 
chlebem i materiálem, z něhož šikovné ruce vykouzlí nádherný umělecký artefakt. Les má 
zkrátka širokou škálu využití, avšak nelze z něho jen brát, je mu třeba věnovat péči. Loňského 
roku zakously se pily dřevařů do části obecního lesa. Vznikla tak paseka, kterou bylo třeba 
vyčistit, spálit přebytečné klestí a místo tak upravit k nové výsadbě mladých stromečků. Letos 
zjara, kdy se ještě venku proháněly sněhové vločky, jsme celou operaci provedli. Přípravy si 

nezadaly s plánem rozsáhlé vojenské operace.
Nejprve byl proveden důkladný průzkum 
terénu, poté povolány veškeré zálohy a 
rozděleny úlohy včetně týlového zabezpečení. 
Mobilní jednotka dovezla 1000 ks smrčků a 
pak šlo vše ráz na ráz jako dobře namazaný 
stroj. Druhá vlna pouhých 500 kusů 
následovala druhý den.  V kopcovitém terénu,
myslím, docela slušný výkon. Odměnou nám 
byly opečené vonící buřtíky a snad také 
vědomí, že jsme budoucím pokolením založili
nový les. Nechť nám tedy ten stromový potěr 
pěkně roste.

Michal Kovář

Pracovníci při výsadbě stromků

Lesní hospodář R. Nunvář v akci a společné foto

OCENĚNÍ HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Kraj ocenil osobnosti, které přispěly k dobrému jménu kraje či zachraňovaly 
životy

Nejvyšší ocenění, které může Pardubický kraj udělit, převzali ve Východočeském divadle 
laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku krajští zastupitelé odhlasovali, že udělí čtyři Ceny 
Michala Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Oproti loňskému roku 
vzrostl počet nominací od široké veřejnosti téměř dvojnásobně, celkově na 58 osob. „Všechny 
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návrhy byly velmi hodnotné a pro hodnotící komisi nebylo vůbec jednoduché z nich vybrat. 
Proto není divu, že počet oceněných od minulého roku vzrostl. Dokazuje to, že v našem kraji 
žije celá řada osobností, které mohou sloužit jako vzor nám všem v době, kdy neustále 
slýcháme, že mladá generace nemá ty správné vzory. Všichni z našich oceněných mohou tuto 
roli bezpečně zastat,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V první části večera převzaly ocenění osobnosti, které vykonaly nějaký výjimečný skutek. 
Tuto cenu tak dostala studentka Tereza Jakabová za záchranu života ročního chlapečka, který 
se dusil. Oceněn byl také žák Daniel Přikryl, žák základní školy, který pomohl svému 
vrstevníkovi, který si způsobil řezné poranění ruky s masivním krvácením. Cenu Michala 
Rabase za záchranu získal i Petr Kmoníček. Ten poskytl první pomoc ženě, kterou pobodal 
muž při loupežném přepadení v pardubickém krejčovství. Ocenění za záchranu si zasloužil 
také sportovní klub FbK Orlicko-Třebovsko a florbaloví rozhodčí Jiří Němec a František Košňar. 
Díky těm hráči i diváci okamžitě zareagovali, když začala praskat konstrukce střešních vazníků 
v nově postavené českotřebovské sportovní hale. Pardubický kraj náležitě ocenil i ty, kteří 
přispívají k rozvoji kraje a šíří jeho dobré jméno. Jedním z takových je bezpochyby mistr 
Evropy, vítěz světového poháru i olympiády, vicemistr světa a maratónský šampion v jízdě na 
horském kole Jaroslav Kulhavý. Velkou zásluhu na rozvoji kraje má i emeritní přednosta 
chirurgického oddělení pardubické nemocnice Karel Havlíček. Dalším z oceněných byl Evžen 
Erban, jehož jméno je celoživotně spojeno s legendárním závodem o Zlatou přilbu, kde strávil 
patnáct let jako jezdec a další roky jako sportovní manažer, který se nadále stará o pardubické 
rodinné stříbro. Cenu za zásluhy o Pardubický kraj získal také Josef Ročárek, který založil první 
soukromé učiliště na Pardubicku zaměřené na stavbaře a dal tak příležitost vrátit řemeslu jeho 
zaslouženou dobrou pověst. Kraj ocenil i Smíšený pěvecký sbor KOS Litomyšl, který sbírá 

úspěchy u nás i ve světě a ve kterém 
mají možnost zpívat žáci Střední 
pedagogické školy v Litomyšli. Medaili 
hejtmana za rok 2016 získal sportovní 
manažer Pavel Stara, který stál v čele 
projektového týmu Olympijského parku 
Pardubice. Pod jeho vedením se 
uskutečnila nejúspěšnější doprovodná 
akce brazilské letní olympiády v celé 
republice, které se zúčastnilo 374 tisíc 
návštěvníků.

Ocenění hejtmana Pk převzal za svého 
syna F. Košňar

                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme.
85 let Josef Klusoň 60 let Miloslav Novotný

84 let Antonín Flach 55 let Josef Makovský
Karel Pajchl Josef Chadima

83 let František Pechanec 50 let Pavel Šprojcar
Vladimír Barcal

70 let Libuše Pavlišová Ivo Klusoň
Dagmar Košňarová

65 let František Flídr Ivana Bartůšková
Anna Němcová Václav Kabrhel
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Marie Jiráňová - 85 let                        Anna Kučerová - 70 let 

Josef Klusoň - 85 let

V červnu se narodil Václav Misar, v červenci Alice Králová. Rodičům blahopřejeme a občánkům 
přejeme do života jen to nejlepší.

V květnu jsme se naposledy rozloučili s panem Janem Štěpánkem.

       O POHÁR STAROSTY OBCE LUBNÁ 2017

11. červen 2017 - sháníme, připravujeme, jezdíme, nakupujeme, stavíme, sekáme… a je tu 
opět další soutěž O Pohár starosty obce Lubná a zároveň 2. kolo Okresní ligy Svitavska 

v požárních útocích. 
Pro tento rok soutěž začala v 10 hodin a 

již už skoro tradičně klání odstartoval tým 
domácích. Pro naše chlapce to byla premiéra 
v kategorii muži ve svitavské lize. Svůj požární 
útok úspěšně dokončili a nasbírali tak cenné 
zkušenosti do dalších závodů. Hned poté se 
na start postavil tým Širokého Dolu, který 
s časem 17,33s udržel prvenství v kategorii až 
do posledního požárního útoku. Putovní pohár 
starosty obce si tak muži zase odvezli pouze 
„přes kopec“. V kategorii veteráni se o stupně 
vítězů poprali přesně 3 týmy, a to Hartmanice, 

Prezence soutěžících
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Oldřiš a Stašov. S časem 15,55s vyhráli veteráni z Hartmanic a jako bonus byl navíc překonán 
dlouholetý rekord této kategorie. U žen se časy na časomíře zastavovaly až nezvykle vysoko a 
na „bednu“ tak stačil čas do 20,50s. A právě jako jediné s časem pod 20 sekund obhájily 
1. místo z minulého roku ženy z Desné s výsledkem 18,29s. 

Tento rok jsme opět vyhlíželi mraky a déšť, ale Svatý Floriánek při nás pro tentokrát stál a 
slunečné počasí vydrželo po celou dobu konání soutěže. Všem zúčastněným děkuji za podporu 
soutěžících a především děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akce. Není to jen „jeden 
den, kdy si jdeme stoupnout do stánku“, ale i spousty práce před tím, kdy každý věnuje akci 
svůj volný čas. Tak zase za rok!                                                 Za SDH Lubná Lucie Zavoralová

Zahájení soutěže

Společná porada a pořadatelé v akci

Družstvo Lubné a Širokého Dolu
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Vítězné družstvo žen z Desné a mužů ze Širokého Dolu

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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SOKOLSKÝ VÝLET

Jak je již tradicí, i letos jsme vyrazili na jednodenní výlet. Cílem byly Chřiby. Konkrétně 
Buchlov - Buchlovice - Velehrad.

Autobus nás dovezl k penzionu Bunč, kde byl start naší pěší túry. Cesta nás vedla 
k nedaleké rozhledně Brdo, odkud byl krásný výhled do blízké i velmi vzdálené krajiny. Cílem 
naší trasy dlouhé asi 14 km, byl hrad Buchlov. Po prohlídce hradu a osvěžení v místních 
hospůdkách šli někteří vytrvalci dál pěšky do nedalekých Buchlovic. Ostatní se svezli k zámku 
autobusem. Tento zámek se pyšní velkým parkem a výstavou fuchsií.

Další přejezd byl z Buchlovic na Velehrad. I zde jsme si prošli areál a užili si příjemné 
prostředí. Celý, sluncem zalitý den jsme zakončili v motorestu Samota na buchlovickém kopci. 
Součástí tohoto motorestu je i areál pro děti, čehož naše děti, jen zdánlivě unavené, náležitě 
využily. S plnými bříšky jsme spokojeně odjížděli domů a přemýšleli o tom, kam vyrazíme příští 
rok.                                                                                                                                          ZaJa

Zámek Buchlovice a rozhledna Brdo

SKLÁRNA V LUBNÉ

Před rokem 1830 řádili v lubenských lesích brouci. Stromy usychaly, odumíraly, les hynul. 
Velké lesní plochy bylo nutno vykácet. Mimo to se o Vánocích stejného roku strhla veliká bouře, 
která v lese způsobila mnoho vývratů. Tyto pohromy byly příčinou toho, že se nahromadily 
obrovské zásoby dřív í (až 20 tisíc sáhů), které nebylo možné prodat ani běžným způsobem 
zpracovat. Proto se zrodila myšlenka zřídit v Lubné skelnou huť. 

Návrh na zřízení sklárny učinili tehdejšímu majiteli lesů hraběti Antonínu Valdštejnovi 
židé Lazar Pick a synové z Habrů. Smlouva mezi Lazarem Pickem a Antonínem Valdštejnem 
byla uzavřena 23. 2. 1835 na dobu 20 let. Smlouvou byly zaručeny dodávky 4 000 sáhů dřeva 
ročně s cenou 4 zlaté za sáh dřeva. Stavba huti začala roku 1835 v lese na západ od Lubné. 
Poloha nebyla zvolena náhodou. Kromě blízkosti lesa byla též důležitá poloha zdroje vody. 
Sklárna tvořila nevelký areál s 6 hlavními objekty. Do nádvoří se vjíždělo směrem od Lubné 
otevřenou bránou s pilíři. Na nádvoří nechyběl kříž a pramen pitné vody. K bydlení sklářů byly 
určeny dva velké domy přímo v hutním areálu. První z nich měl čtyři obytné oddíly a každý 
oddíl měl dva byty. Jeden byt byl bez příslušenství, skládal se pouze z pokoje a komory, druhý 
byt byl velký, kompletní, měl pokoj, komoru, kuchyň, záchod a půdu. K oběma bytům patřila 
společná síň a v budově vedle huti část společného chléva pro krávy. Druhý obytný dům měl 
jen tři obytné oddíly se šesti byty, které měly stejnou podobu jako ty v předchozím domě. 
V prostorách zbývajícího, čtvrtého, oddílu byla vozovna, stodola na seno a slámu pro dobytek a 
na balení skla. V budově tavicí huti byla kromě výrobních zařízení pro potřebu sklářů také pec 
na pečení chleba a udírna. Protože od huti bylo daleko do školy, byla v druhém obytném domě 
zřízena škola pro děti sklářů. Měla k dispozici síň, učebnu a malou místnost, která sloužila
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nejspíše jako kabinet. V poslední budově, která svým podlouhlým půdorysem uzavírala 
čtyřhran hutního areálu, byly umístěny stáje pro koně a chlévy pro krávy. Voda z rybníka Zimka 
poháněla sklářské brusy. Na břehu rybníka stál dům mistra a účetního. V zadní chodbě měl 
svou provozní místnost huťmistr. Místnost účetního plnila funkci účtárny. Mistr a účetní zde 
také bydleli. Měli společnou síň a kuchyň. Oba měli k dispozici po třech pokojích. Účetní navíc 
předsíň a záchod. Z půdního prostoru byl přístup na pavlač a k věžičce s hodinami, která měla 
dva ciferníky a zvonek. Hodiny na této věžičce určovaly čas nejen zaměstnancům a 
obyvatelům, ale také vozkům a hostům. Vozkové, kupci, zaměstnanci huti, kteří přišli na 
jednání nebo čekali na přijetí v účtárně či odpočívali, se shromažďovali na šalandě. U domu 
měl účetní kurník pro slepice a chlívek pro vepře. Sklepy byly umístěny různě, mistrův ležel 
přímo pod jeho bytem, sklep účetního se nacházel v budově vedle huti. Před domem ve směru 
příjezdu od Lubné se rozkládala menší zahrádka s besídkou. Centrální největší objekt tvořila 
budova samotné hutě. Sklárna měla jednu tavicí pec, osm pánví a jednu chladící pec. K huti
přiléhala flusárna, kde se vyráběl pálením dřeva potaš, respektive popel pro výrobu potaše. 
Zde byla také chlebová pec, kde se využívalo tepla ze spáleného dřeva. Stoupa na drcení 
křemene byla zřízena v lese směrem ke Svaté Kateřině. U ní byla menší obytná místnost pro 
stupaře a tovaryše. K objektu sklárny patřila též místnost s výčepem piva, které byl Pick 
povinen odebírat od vrchnosti z litomyšlského pivovaru. V lese při huti byl zřízen tzv. letohrádek 
sloužící pro společenský život sklářů. Pro skláře byl též na břehu rybníka Zimky zřízen pro letní 
koupání otevřený domek na kůlech. 

Pickovi nebyli ale skláři. Byli původně velkoobchodníky, kteří vyráběli sklářskou potaš 
z dřevěného popela a 
tuto dodávali sklárnám. 
Díky své obchodní 
obratnosti tak přišli do 
styku 
nejen se sklárnami, ale 
navíc velice zblízka a 
důvěrně poznali i 
problematiku finančního 
hospodářství tehdejších 
skelmistrů. To přivedlo 
starého Lazara Picka 
k nápadu, jak šikovně 
využít finanční tísně 
některých sklářů, kterým 
se z jakéhokoliv důvodu 
nedostávalo prostředků 
na to, aby si buď mohli 
najmout huť, nebo 

najednou uhradit celoroční nájem za pronajatou huť, nebo na složení vysokých kaucí, či na 
nákup materiálu atd. Plán byl jednoduchý: Pickové si sjednali s majiteli sklárny - vrchností -
roční nájemné, splatné bez ohledu na to, zda huť byla či nebyla v provozu, a složili i 
požadované kauce. Tím je uspokojili a zbavili je starostí o výnos z hutě. Na druhé straně pak 
jednali s odvážnými skláři, kteří se chtěli stát samostatnými skelmistry, ale momentálně nebyli 
schopni splnit všechny otevřené platby. Některého z nich si potom vybrali jako podnájemníka a 
s ním pak sjednali zdánlivě mírné týdenní nájemné splatné pouze za týdny, kdy huť bude 
v provozu, což na první pohled bylo velmi líbivé a lákavé. Součástí smlouvy, kterou s ním pak 
sepsali, byl ale i závazek povinného nákupu různého zařízení pro huť a především pak potaše, 
jejíž cena tvořila 75% materiálových nákladů ve sklárně, a to samozřejmě od jejich firmy, to jest 
od Picků. Takovým způsobem v rozmezí let 1830 až asi 1860 ovládali Pickové mnoho skláren. 
Obchodní trik Picků spočíval v tom, že součet týdenních splátek nájemného, pokud byla huť 
v provozu po většinu týdnů během roku, a o to se každý skelmistr maximálně snažil, výrazně 
převyšoval obvyklé nájemné majiteli hutě, asi tak dvakrát až třikrát. Kromě toho měl 
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zprostředkovatel zabezpečen stálý zisk z výhradních dodávek potaše a nářadí svým klientům. 
Např. v případě malé hutě v Ostředku, kterou si takto v roce 1830 od firmy Lazar Pick pronajal 
František Kavalír, obnášel podnájem za týden „jen“ 20 zlatých a při čisté provozní době 
40 týdnů za rok se pak jednalo o celkový obnos 800 zlatých za rok, zatímco obvyklé nájemné 
z takové malé hutě tehdy obnášelo asi 300 až 350 zlatých. Lazar Pick tak ze sklárny vydělával 
mnohem více, než majitelé panství a sklárny.

Prvním podnájemcem Picků na sklárně v Lubné byl Ignác Kopp (1799-1858), tehdy asi 
35 letý. Pocházel ze starého sklářského rodu Koppů, který přišel do Čech přes Šumavu údajně 
již na přelomu 13. a 14. století. Ignác Kopp se narodil pravděpodobně na huti v Herálci, kde 
tehdy působil jeho otec Jiří Kopp. Spolu s rodiči pak poznal několik dalších skláren, z nichž 

zmiňme zejména sklárnu 
Čejkov na panství Horní 
Cerekev u Pelhřimova. 
Před příchodem 
do Lubné byl pak 
v letech 1827-1832 
sklářem na huti Wostrov 
u Zbraslavic, kde byl 
krátce ke konci roku 
1832 i glasmistrem 
po svém bratru Josefovi. 
V letech 1832-1835 jej 
můžeme najít na huti 
Nová Chraňbože, kam 
přešel za svým starším 
bratrem a nájemcem huti 
Františkem Koppem. 
Ignác Kopp si s sebou 
do Lubné přivedl 
zkušené skláře, se 

kterými se potkal již dříve na jiných hutích – Františka Štorka z huti Palčice, šmelcíře Jakuba 
Kislingera s jeho synem Antonínem, se kterými se znal ještě z Herálecké hutě, Daniela a 
Josefa Jungwirtha, Karla Pritzela, Františka Eisnera, Františka Krále a Josefa Neumayera. 
Vesměs skláře ze starých sklářských rodů, kde se řemeslo dědilo z generace na generaci. 
Spolu s nimi přišel i šlejfíř (sklorytec) Josef Malý, který jako jeden z mála nepocházel ze 
sklářského rodu, ale byl synem handlíře a chalupníka z Čestína nedaleko Zbraslavic, další ze 
sklářských lokalit, a ke sklářům se přiženil, když si vzal za manželku Josefu Stroblovou, dceru 
skláře Kašpara Strobla. Kopp si s sebou přivedl i pomocný personál – šalíře (topiče) a stupaře. 
Jen truhláře neměl, a tak najal pro výrobu forem na sklo mistra truhláře Antonína Krejčího 
původem z Proseče, jediného místního a zároveň jediného evangelíka v huti. I v pozdějších 
letech se s místními v huti setkáváme jen výjimečně, a to jen mezi pomocným personálem. 
Dokonce i porodní bábu v huti dělala Terezie Stroblová, která do hutě přišla spolu se skláři 
z Palčic. Jen výjimečně se zde potkáváme s tehdejší porodní bábou v Lubné Eleonorou 
Boštíkovou z Lubné 29. S místními tak přišli do styku jen při robotě, kdy do sklárny dopravovali 
dřevo, nebo v kostele v Sebranicích, kam docházeli i skláři z hutě Kajetánčiny. Mezi místními 
lidmi byli skláři vážení. Sklářské řemeslo bylo v dobách prosperity výnosnější než polní 
hospodářství. Skláři si vydělali 120-150 zl., což bylo na tehdejší dobu velmi mnoho. Produktivní 
sklář byl třikrát až čtyřikrát lépe placen než jeho pomocník nebo nádeník v huti. V jídelníčku 
sklářů bylo tak mnohem častěji zastoupeno maso, už z principu svého povolání vypili více piva. 
K snídani bývala káva, což pro rolníky bylo něco zcela neobvyklého a považováno za panské. 
I oděvem se skláři lišili od domácího lidu. Vystrojený sklář byl švihák. Krátké úzké kalhoty 
zvané pantalony zdobené po straně knoflíčky, lýtka objímaly vysoké punčochy, nohy obouvaly 
do střevíců, lesklou přezkou zdobených, tělo obepínal šosatý kabát z poctivého staročeského 
zelenavého sukna, hlavu kryla furiantsky nasazená vydrovka s nahnutým plochým vrškem, 
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ruka třímala stříbrem kovanou hůl, o níž se křepce vykračující sklář opíral. Ženy sklářů kroje 
nenosily, strojily se jednoduše, ale vždy čistě. Nic nápadného na sebe nevěšely.

Areál skelné huti byl dokončen roku 1836 za cenu 30 000 zlatých. První skláři se však 
v huti objevili již koncem roku 1835. 31. 1. 1837 byla sklárna slavnostně vysvěcena 
za přítomnosti rodiny a úřednictva ke cti hraběnky Kajetánky Valštejnové na „Hutě Kajetánčiny“. 
Hlavní produkcí sklárny bylo zejména čiré duté sklo (karafy, sklenice, lékárenské nádoby, 
košíčky, svícny, cukřenky, apod.) včetně vybroušených lidových rostlinných a figurálních 
motivů. Pro lubenskou kapli byl však vyroben např. i lustr z tlačených kousků. Kromě broušení 
se sklo upravovalo dále matováním, rytím a rubínováním. Většina výrobků se exportovala 
– do Holandska, Španělska, Turecka či Ameriky. Produkce sklárny byla odhadována na více 
než 500 tisíc kusů dutého skla ročně. Sklárně se dařilo. Ze sklářů, které si Kopp s sebou 
přivedl, tvořili stabilní jádro František Stork, Karel Pritzel a Karel Neumayer a spolu s nimi i 
šlejfíř Josef Malý a šalíř František Čech, kteří zůstali v huti po celou dobu jejího provozu. 
Ostatní personál se časem střídal. Někdo zůstal několik let, někdo jen pár měsíců. V polovině 
roku 1841 odešel po 5,5 letech z huti i Ignác Kopp a přesunul se na huť svatého Jiří v Pohledu 
na Havlíčkobrodsku. Podnájem hutě v Lubné převzal Josef Hejda, který dělal u Ignáce Koppa 
účetního již od založení hutě. Hejda byl zběhlý v počtech a stabilizoval sklářský kádr, který 
z části odešel z Lubné i s Ignácem Koppem. O co více platil pravděpodobně sklářům, o to více 
šetřil na pomocném personálu, který se mu pak často střídal. Sklárna udržovala i díky tomuto 
střídání personálu čilé styky s ostatními sklárnami, nejvíce pak s nedalekou hutí Marienwald u 
Posekance a hutí Milovy.

Josef Hejda však provozoval huť dalších 10 let až do jejího uzavření v roce 1851. Tehdy 
byly práce v huti po 15 letech v souvislosti s vytěžením dřeva v okolí zastaveny. Skláři z hutě 
pak postupně odešli na jiné sklárny. Poslední zápis ke sklárně je z února 1854. Láhve 
ze sklárny se však ještě další desetiletí malovaly v Budislavi. Když v roce 1856 bavorský princ 
Thurn Taxis koupil panství Litomyšl, použil stavební materiál z huti na výstavbu loveckého 
zámečku. Po někdejší huti toho mnoho nezbylo. Dům skelmistra byl přeměněn na hájovnu.

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

ČESKÉ NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ UNESCO
SOKOLNICTVÍ

Umění vycvičit dravé ptáky k lovu vzniklo ve střední Asii ve 2. tisíciletí před Kristem. Přes 
Indii a Blízký východ se dostalo do Řecka. Dále do Evropy jej přivezli v první polovině 5. století 
Hunové. Attila měl na svém štítě vyobrazeného sokola. Sokolnictví bylo na listinu nehmotného 
dědictví lidstva zapsáno v listopadu roku 2010. Počet zemí na zápis do UNESCO byl rekordní. 
Kromě České republiky to byla Belgie, Francie, Jižní Korea, Mongolsko, Maroko, Katar, 
Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie a Španělsko.

Z pohledu sokolnictví rozdělujeme dravce do tří skupin. První skupinou jsou dravci 
vysokého letu, kteří jsou historicky nejvyužívanější a nejcennější. V Evropě k nim patří sokol 
stěhovavý, různé druhy rarohů a poštolka. Druhou skupinu tvoří dravci nízkého letu, patří k nim 
jestřáb lesní a krahujec obecný. Třetí významnou skupinou jsou orli, nejvyužívanější je orel 
skalní.

Při výcviku dravých ptáků se musí dodržovat systematičnost, postupovat od jednoduchého 
k složitějšímu. Respektovat zásadu výcvikové návaznosti, před každým postupem vpřed se 
ujistit, že byla dobře zvládnuta předchozí etapa. Postupovat přiměřenou rychlostí, přihlížet 
k možnostem dravce, rychlost postupu nesmí ovlivňovat sokolníkovo přání, ale výhradně 
dravcova úspěšnost ve výcviku. Důslednost je naprosto nezbytná, každá výjimka narušuje 
výcvik.

Každému výcviku předchází ochočení dravého ptáka. V první řadě jde o mluvení na dravce 
a o jeho oslovování jménem. Hlas sokolníka musí být klidný, vlídný a laskavý. Důležité je 
pravidelné krmení. Dravec krotne poměrně rychle, protože sokolník se v jeho novém prostředí 
vyskytuje nejčastěji a jeho vztah vůči dravci je kladný a přátelský. Po ochočení se dravec krmí 
na pěsti, aby došlo k vytvoření jeho potravního reflexu. Poté následuje nácvik příletů na ruku, 
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dravec musí být za každý přílet odměněn přiměřenou dávkou pro něho přitažlivé potravy. 
Na této odměně spočívá celé sokolnictví. Nejvhodnější dobou výcviku je obvyklá doba krmení. 
Sokolník řekne jméno dravce, zvedne ruku a pískne (může použít i jednoslabičné volání). 
Vzdálenost příletů se postupně prodlužuje za pomoci příletové šňůry. Zásadní podmínkou při 
nácviku příletů je klid a nerozptylování dravce (drůbeží, psem, kočkou) ani sokolníka 
(přihlížející). Volné sledování je výcvikovým cílem, aby dravec sledoval sokolníka při jeho 
pohybu po krajině a přilétl k němu, je-li k tomu signálem vyzván.

Výstroj dravce tvoří chvatová pouta se jmenovkou, obrtlík, dloužec, rolničky a čepička. 
Chvatová pouta musí být z měkké kůže a dravci se prakticky nesnímají. Sokolník za ně 
přidržuje dravce na pěsti. Obrtlík spojuje chvatová pouta. Dloužec, pásek kůže 1 cm široký a 
150 cm dlouhý, slouží k připoutání dravce k posedu. Rolničky jsou upevněny páskem kůže 
na stojácích dravce nad chvatovými pouty. Zvuk rolniček informuje zkušeného sokolníka nejen 
o tom, kde se neviděný dravec pohybuje, ale i o tom, co pravděpodobně dělá.

Sokolnickými potřebami jsou sokolnická rukavice, brašna a příletová šňůra. Sokolnická 
rukavice chrání ruku sokolníka před ostrými dravcovými drápy. Dravec se obvykle nosí na levé 
ruce. V horní palcové části rukavice, na níž dravec stává, bývá kůže našita dvojitě i trojitě. 
V sokolnické brašně je náhradní výstroj dravce, příletová sňůra, potrava pro dravce, prostředek 
pro ošetření drobných poranění dravce nebo sokolníka a lovecký nůž. Příletová šňůra je až 
30 m dlouhá, lehká a pevná šňůra ze splétaného umělého vlákna. V listopadu 1967 byl založen 
Klub sokolníků, který přináší odborné informace svým členům. Na podzim oslaví půlstoletí od 
založení.                                                                                                                     Josef Trojtler

Nejvyužívanější dravec - sokol stěhovavý                        Krmení dravce na pěsti

Sběrný dvůr - provozní hodiny
středa 15.00 - 17.00 hodin, sobota 9.00 - 12.00 hodin

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  4. 8.,  18. 8.,  1. 9.,  15. 9.,  29. 9.,  13. 10.,  27. 10.
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Vážení příznivci destilátů a likérů,
v sobotu 9. 9. 2017 ve 13.00 hod. proběhne ve vstupní hale na Skalce degustace 

destilátů a likérů v rámci soutěže 9. ročníku Lubenská šťopička 2017.
Zájemci o degustaci vzorků nechť se nahlásí u předsedy degustační komise 

Jaromíra Klusoně (tel. 737 339 959) do pondělí 14. srpna 2017.
Nahlášení zájemci budou mít jedinečnou možnost zúčastnit se odborné přednášky o 

kvalitě destilátů a způsobu hodnocení včetně praktické ukázky. Přednáška se uskuteční 
v sobotu 2. 9. ve 13.00 hod. v zadním salónku na Skalce v Lubné.

Jaromír Klusoň, předseda komise

PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

Vážení spoluobčané,
ve dnech 7. a 8. října 2017 bychom rádi uskutečnili výstavu ovoce a zeleniny. Bude 

k 50. výročí založení lubenských zahrádkářů a k 60. výročí založení Českého 
zahrádkářského svazu. Proto se na Vás obracíme s prosbou, zda byste na nás 
pamatovali se svými výpěstky a pomohli nám ji tak obohatit. Děkujeme.                                                                                              

Lubenští zahrádkáři




