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              Zubní pohotovost  2018 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 

30. 6. - 1. 7. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373  
5. 7. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 
6. 7. MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

7. - 8. 7. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
14. - 15. 7. MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. máje 606 733 152 435 
21. - 22. 7. MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 
28. - 29. 7. MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

4. - 5. 8. 2018 MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
11. - 12. 8. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
18. - 19. 8. MUDr. Kössler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
25. - 26. 8. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

1. - 2. 9. 2018 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
8. - 9. 9. 2018 MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

15.  - 16. 9. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 
22. - 23. 9. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
28. 9. 2018 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
29. - 30. 9. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

6. - 7. 10. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
13. - 14. 10. zubní lékař Vaskiv Natalia Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
20. - 21. 10. MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
27. - 28. 10. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

 
 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2018 
pátek:  6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10.  

 
 
 
Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 31. 1. 2018 
RO schvaluje: 

- Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pk.  
- Návrh technických podmínek pro dopravní automobil jednotky SDH Lubná včetně podání 

žádosti o dotaci na dopravní automobil od Pk ve výši 300 000.  
- Cenovou kalkulaci obědů pro školní jídelny Lubná a Sebranice.  
- Uzavření mateřské školy o prázdninách od 12. 3. do 18. 3. 2018. 
- Vypouštění odpadních vod z ČOV do dešťové kanalizace obce pro novostavbu rodinného 

domu na pozemku p.č. 884/41.  
- Demontáž veřejného telefonního automatu umístěného na budově OÚ.  
- Smlouvu se spol. ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., Česká Třebová na odběry vzorků 

odpadní vody z ČOV Lubná. 
- Zabezpečení Setkání seniorů dne 11. 3. 2018 na Skalce. 
- Sdělení obce Lubná k poplatkům za odpady pro rok 2018, včetně přiznání k místnímu 

poplatku pro fyzické osoby a objekty sloužící k individuální rekreaci.  
- Ústní žádost o předpokládaném ukončení nájmu paní Z. Chromé Dorňákové.  
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, na pozemku p.č. 620/1 a p. č. 814/5. 
- Nabídku Mikroregionu Litomyšlsko na implementaci GDPR. 
- Žádost Lokomotivy Pardubice o pronájem Skalky od 13. do 24. 8. 2018 za účelem 

soustředění gymnastek.  
RO doporučuje: 

- Školské radě úpravu jednacího řádu pro další období.  
RO bere na vědomí: 

- Informaci Česká asociace odpadového hospodářství k navýšení nákladů za odpadové 
hospodářství pro obce a města.  

- Žádost petičního výboru o navýšení odměny za práci ve volební komisi. 
- Žádosti o přidělení bytu s tím, že v současné době nejsou byty volné.  
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o změně povolení odběru podzemní vody z prameniště Lubná 

pro firmu VHOS, a.s. Moravská Třebová. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 3. 2018 
RO schvaluje: 

- Pronájem bytu v budově mateřské školy pro V. Groulíka, Polička od 1. 5. 2018. 
- Nákup stolových desek a zhotovení 40 ks stolů pro Skalku. 
- Dodatek ke smlouvě se spol. DIMATEX spol. s.r.o., Stráž nad Nisou.  
- Zakreslení sítí v majetku obce na pozemku p. č. 1838/1 za účelem výstavby rod. domu.  
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Lubná - Sebranice a 

Mateřská škola za rok 2017 s tím, že zisk bude převeden do rezervního fondu školy.  
- Prodloužení funkčního období pro ředitelku základní školy a mateřské školy Lubná. 
- Schvaluje vyhlášení ředitelského dne v místní škole dne 7. 5. z organizačních důvodů. 

RO bere na vědomí: 
- Žádost o pronájem bytů s tím, že v současné době není byt volný a žádost se zařazuje do 

seznamu uchazečů. 
- Oznámení L. Chadimy o přerušení činnosti v JSDH ze zdravotních důvodů na dobu 1 roku.  
- Informaci Krajského úřadu Pk o oznamování prodeje lihovin Celnímu úřadu v rámci 

příležitostného konání kulturních a společenských akcí a předání této informace všem 
spolkům a sdružením v naší obci.  

- Oznámení MěÚ Polička o společném jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Oldřiš. 
- Sdělení Krajského úřadu Pk o termínu sčítání zvěře dne 3. 3. 2018. 
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ, hodnocené vzorky vyhovují normám.  
- Žádost manželů Bartošových o směnu pozemků. 
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Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 4. 4. 2018 
RO schvaluje: 

- Udělení plné moci právní zástupkyni obce Mgr. J. Z. Hamplové, Mohelnice.  
- Žádosti o příspěvek na vytvoření 2 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací k umístění J. Šebka a J. Chadimové.  
- Objízdnou trasu při uzavírce silnice v obci Zrnětín  od 12. 4. do 18. 5. 2018.  
- Schvaluje pronájem bytu v DPS pro V. Pohorského, Lubná od 1. 5. 2018.  
- Pronájem bývalé provozovny kadeřnictví v budově OÚ J. Novotné, Lubná. 
- Letecké snímkování katastru obce a zhotovení fotografií katastru obce a významných 

objektů v naší obci. 
- Úpravu štěrkové komunikace pod Huntovnou z důvodu plánované rekonstrukce sítě NN a 

přemístění kontejnerů ze soukromého pozemku u jídelny ZOD Lubná na pozemek nad 
kinosálem.   

- Instalaci rozvaděče pro připojení pozemků p. č. 837/28, 3000, 856/2 a 837/29 v horní části 
obce v k. ú. Lubná u Poličky k distribuční síti ČEZ prostřednictvím firmy WAY energo s.r.o., 
Sebranice. 

- Smlouvu o pronájmu části střechy školy pro umístění technického vybavení pro šíření 
bezdrátového internetu ve vlastnictví firmy Fortech, spol s.r.o. Litomyšl.  

- Smlouvu o pronájmu objektu Skalka pro uspořádání XIV. plesu přátel školy a prominutí 
poplatků za spotřebované energie z důvodu podpoření činnosti školy.   

- Návrh potřeby investic pro základní školu, který předložila ředitelka školy.  
- Prodloužení smlouvy o provozu Fitness Lubná do 31. 3. 2019 za stávajících podmínek.  
- Projektovou dokumentaci novostavby RD na pozemku p.č. 1879/7 včetně umístění a 

napojení RD na místní komunikaci a kanalizaci obce. Současně souhlasí s odnětím 
zemědělské půdy ze ZPF z důvodu novostavby RD na tomto pozemku.  

RO bere na vědomí: 
- Doporučení členů školské rady na vytvoření komplexní komunitní strategie základní školy 

od firmy E consulting E.U.R., Třebíč dle předložené nabídky.  
- Souhlas MěÚ Litomyšl s provedením ohlášeného vodního díla určeného pro čištění 

odpadních vod pro stavbu RD na pozemku p.č. 884/41.  
- Protokol z dohlídky spol. GUARD7 a pověřuje starostu k odstranění zjištěných závad. 
- Návrh České pošty s.p. o změně obsluhy místní pobočky na Poštu Partner (pošta je 

provozována třetí stranou – obcí, prodejnou, čerpací stanicí atd.) a nesouhlasí s 
přechodem stávající přepážkové pobočky pošty v Lubné na Poštu Partner. Současně 
vyslovuje názor, že stávající  pobočka České pošty s.p. v Lubné by měla být zachována ve 
stávajícím místě, rozsahu a požaduje nesnižování kvality a omezování dostupnosti služeb 
České pošty s.p. občanům v naší obci. 

- Pohledávky Obce Lubná po splatnosti k 21. 3. 2018 a pověřuje místostarostu a starostu 
obce jednáním s dlužníky.  

- Žádost ZOD Lubná o provedení změny územního plánu v kapitole Zemědělská výroba. 
- Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti povolení 

k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod pro rodinný dům.  
- Oznámení MěÚ Litomyšl o návrhu změny č. 1 územního plánu obce Sebranice. 
- Žádost o pronájem obecního bytu s tím, že v současné době není byt volný a žádost se 

zařazuje do seznamu uchazečů. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 3. 5. 2018 
RO schvaluje: 

- Smlouvu s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3 o přemístění veřejné 
komunikační sítě z důvodu výstavby nové opěrné zdi u objektu Skalka.  

- Projektovou dokumentaci novostavby RD na pozemku p.č. 1879/3 včetně umístění a 
napojení RD na místní komunikaci a kanalizaci obce a dále souhlasí s oplocením a  
umístěním inženýrských sítí dle předložené dokumentace.  

- Smlouvu se spol. T-mobile na poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby obce. 
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- Smlouvu s městem Litomyšl o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  
- Projektovou dokumentaci a smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu pro I. etapu 

rekonstrukce sítě NN do kabelového vedení ve střední části obce se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín.  

- Smlouvu o pronájmu bytu v DPS manželům Kadidlovým, Široký Důl od 1. 6. 2018.  
- Smlouvu o zpracování osobních údajů se spol. GUARD7, Pardubice.  
- Smlouvu se spol. Alis, s.r.o., Česká Lípa o poskytování hostingových služeb a dodatek 

k platné smlouvě o poskytnutí práv a užívání softwaru.  
- Vyúčtování prodeje vytěženého dřeva od spol. BIG, Polička.  
- Nákup profesionálního mulčovače Limpar prostřednictvím Kraje Smetany a Martinů. 
- Nákup benzinových zahradních nůžek k péči o živé ploty pro potřeby obce. 
- Zabezpečení oslavy dne matek v kině v neděli 6. 5. 2018.  
- Plnění rozpočtu k 31. 3. 2018 v příjmových a výdajových položkách. 

RO bere na vědomí: 
- Protokol Státního rozvoje bydlení, Praha o výsledku veřejnoprávní kontroly v domě 

s pečovatelskou službou. Při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení nařízení týkající se 
poskytnutí dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou v obci Lubná.   

- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o umístění inženýrských sítí v silničním pozemku pro novostavbu 
RD na p. č. 814/5.  

- Informace spol. ČEZ Distribuce a.s. k řešení mimořádných situací.  
- Poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové péče v Pk pro rok 2018 na 

restaurování vstupních dveří kaple sv. Anny ve výši 90 000 Kč.   
- Informace České pošty s.p. o vyvěšení výzvy v obci Lubná o hledání smluvního zástupce 

pro poskytování služeb formou provozovny pošty Partner.  
 

Vážení čtenáři,  
 v letním vydání Lubenského zpravodaje bych Vás rád informoval o akcích, které proběhly 
během uplynulého období a které přispěly k pohodlnému žití v naší obci. 
 
Oprava střechy a úklid v okolí základní školy, požární nádrž 
 Začátkem měsíce dubna došlo při silném větru na střeše základní školy k poškození 
krytiny. S pomocí plošiny, ochotné školnice a šikovného opraváře byla střecha rychle a kvalitně 
opravena. Koncem měsíce při pracovních činnostech žáci osmé a deváté třídy s panem 
učitelem J. Novotným provedli úklid v okolí základní školy. 
 Poslední dubnovou sobotu vyčistili naši dobrovolní hasiči požární nádrž a odvezli vybraný 
kal. Práce to byla fyzicky náročná z důvodu velkého množství usazenin. Touto cestou upřímně 
děkuji všem hasičům, kteří se na této akci podíleli. 
 

 
Oprava střechy a úklid v okolí základní školy 
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Žáci při pracovních činnostech 

 
 

 
 Čištění požární nádrže 

 
 
Vítání očánků 
 V neděli 15. dubna 2018 jsme v místním kinosále přivítali deset narozených občánků s 
jejich rodiči, prarodiči a přáteli. Společně s Lubenskými ženami a školním sborem Lubenika 
jsme uvítali v naší obci Nuku, Petra, Anetu, Jana, Václava, Alici, Isabel Katrin, Jokuma, Davida 
a Julii. 
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 Ještě jednou dětem přeji hodně zdraví a rodičům nekonečně trpělivosti a rozvahy při jejich 
výchově. Všem přeji, abyste společně prožili mnoho krásných chvil, nezapomenutelných 
zážitků a radostí. 
 
 

 
Noví občánci obce a sbor Lubenika 

 

 
Přípitek starosty obce 

 

 
Zápis do pamětní knihy        Lubenské ženy se starostou obce 
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Společná fotografie při vítání občánků v kinosále 

 
Lázně ducha Litomyšl 
 V sobotu 28. dubna 2018 byla v Litomyšli zahájená již 7. lázeňská sezóna. Lázně ducha 
navštívili i manželé Bartošovi, kteří se zúčastnili soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk. 
V silné konkurenci obsadila paní Miluška druhé místo, k němuž jí blahopřejeme. Posuďte sami, 
jak jim to slušelo. 

 
Lázeňský klobouk paní Milušky 

 
Slet čarodějnic 
 Pálení čarodějnic či 
filipojakubská noc (30. 
dubna) je lidový zvyk 
spojený s pálením ohňů a 
vírou v čarodějnice. V tento 
den byly i na dolním konci 
naší vesnice opět spatřeny 
čarodějnice, které se ale 
objevují jen jednou do roka 
a vykouzlit umí pouze 
úsměv u všech, kdo je 
spatří. 
 
 
Čarodějnice na dolním konci  
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Den matek 

 
Přivítání maminek a pohled na zaplněný sál 

 

 
Zahájení oslavy dne matek a vystoupení instrumentálního souboru ZUŠ Dolní Újezd 

 

 
Společný přípitek 

 
 V neděli 6. května 2018 oslavily maminky v Lubné svůj svátek v místním kině. Studenti 
Martin Břeň, Pavel Jána a starosta Josef Chadima přivítali všechny přítomné a po společném 
přípitku vystoupily se sestavou se švihadly děti z družiny s P. Vetešníkovou a pěvecký sbor 
Lubenika z naší školy. Jejich muzikálové provedení pohádky bylo přímo kouzelné. Základní 
umělecká škola Dolní Újezd si připravila vystoupení kytarového kvartetu J. Janypky a 



 9

instrumentálního souboru pod vedením M. Kučerové. Na závěr bylo připraveno malé 
občerstvení a každá maminka si domů odnesla kytičku.  
 Účinkující byli skvělí a všichni jsme tak společně prožili opravdu milé odpoledne. Na 
přiložených fotografiích si můžete tyto chvíle připomenout. 
 
 

 
Miniopera sboru Lubenika a malé občerstvení 

 

 
Taneční vystoupení a sestava se švihadly 

 

 
Vystoupení kytarového kvartetu a hezké kytičky pro všechny maminky 
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Oprava nebytových prostor a výměna dveří a oken v mateřské škole  
 V měsíci květnu jsme začali s opravami nebytových prostor po bývalé provozovně 
kadeřnictví nad obecním úřadem. Jednalo se o opravu omítek, výmalbu místnosti a 
vystěrkování podlahy, včetně položení nového linolea firmou z Poličky. Nyní budou prostory 
pronajmuty a dále využívány pro rekondiční masáže. 
 Dále jsme realizovali výměnu vstupních dveří a dřevěných oken v obecním bytě 
nad mateřskou školou.  

 
Oprava nebytového prostoru v budově obecního úřadu 

 
Výměna dveří v MŠ Lubná a nákup nové mulčovací sekačky 

 
Nákup nové sekačky 
 Z dotace Pardubického kraje „Nákup komunální techniky“ jsme přes svazek obcí Kraj 
Smetany a Martinů pořídili novou mulčovací sekačku. Tímto strojem budou udržovány plochy 
veřejné zeleně v obci. Celkové náklady dosáhly částky cca 90.000,- Kč. 
 
 
Dětský den s mikroregionem v Morašicích 
 Každoročně pořádá Mikroregion Litomyšlsko-Desinka dětský den pro svoje členské obce. 
Bylo tomu tak i letos. V pátek 1. června 2018 jsme se sešli na hřišti v obci Morašice, kde pro 
nás pořadatelé připravili bohatý program na téma „Za příběhy naší vsi“. Každou obec 
zastupovalo jedno desetičlenné družstvo mladších a starších žáků, které pak společně 
soutěžilo s ostatními skupinami. Počasí nám letos skutečně přálo a přispělo tak ke spokojenosti 
všech přítomných. Všichni účastníci obdrželi upomínkové předměty. Touto cestou ještě jednou 
děkuji všem pořadatelům a starostovi obce K. Reimanovi za dobrou organizaci, výborný oběd a 
příjemně prožité dopoledne. 
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Zahájení dětského dne a seznámení žáků s úkoly 

 

 
Stavba elektrického vedení a odpočinek našeho družstva 

 
Plnění posledního úkolu dne a společné foto zúčastněných 

 
 
 
 

Milí spoluobčané,  
 při setkání s Vámi mi často kladete otázku, zda budu kandidovat na starostu obce. 
Rád bych Vám touto cestou sdělil, že já i moji kolegové Vás budeme žádat o důvěru v 
nastávajících říjnových komunálních volbách do zastupitelstva obce. Pokud Vaši důvěru 
získáme, tak se rád budu ucházet o post starosty Lubné. 

Před námi je však ještě krásné letní období. Slunce nás už dlouho zdraví teplými 
paprsky a letní prázdniny nám už klepou na dveře. Přeji nám všem příjemně strávenou 
dovolenou a dětem veselé prázdniny plné slunce, zábavy, kamarádů a nových zážitků. 

                                                                                             Josef Chadima, starosta obce 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Noc s Andersenem 

 V letošním roce proběhl již 18. ročník celostátního 
projektu Noc s Andersenem. Letošní téma bylo Rychlé 
šípy a jejich autor. Naše škola se této akce zúčastnila již 
po několikáté. Jedná se o zábavné a trochu i výchovné 
přespávání v knihovně. Zahájení této akce proběhlo v 
18:00 slavnostním přípitkem s panem místostarostou Ing. 
Josefem Janečkem. Následně jsme se v rámci tématu 
"Skaut" rozdělili do 5 oddílů a vyrobili si jméno, vlajku a 
heslo. Poté nás dva místní skauti ze 4. chlapeckého 
oddílu Ostříži pozvali do své klubovny a seznámili s 
morseovkou. Po návratu do knihovny a vydatné večeři se 
naše vytvořené oddíly vydaly na noční výpravu za 
dobrodružstvím po Litomyšli. Pátrání jsme ukončili v 
knihovně a všichni zakřičeli vyluštěné heslo Foglar. 
Několik nadšenců se ještě pustilo do plnění různých 
bobříků. Ale většina už byla unavená, a tak jsme s velkou 
chutí rozbalili spacáky, vzali do rukou knihy a hurá do 
hajan.                                             Petra Vetešníková DiS. 
 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
 Každoročně na jaře pořádá naše škola cyklistickou soutěž. Školního kola se tradičně 
účastní všichni žáci od páté do osmé třídy. Letos se soutěž konala v úterý 24. dubna. Úkolem 
soutěžících bylo zvládnout testy dopravní i první pomoci s co nejmenším počtem trestných 
bodů a poté jízdu zručnosti, kterou pomohli připravit žáci deváté třídy. Stejně jako loni se jezdilo 
v Lubné na prostranství kolem Skalky. Do okresního kola do Svitav jeli 16. května naši školu 
reprezentovat ti nejlepší z mladší a starší kategorie.  
 Kategorii mladších tvořili Andrej Bartoš a Petr Vopařil z páté třídy a ze šesté třídy Zuzka 
Lipavská a Lenka Zachová. Družstvo starších tvořila Katka Bartoňová ze šesté třídy, Dominika 
Mastíková a Max Patočka ze sedmé a Pavel Jána z osmičky. Soutěžilo se v klasických 
disciplínách, kterými byly dopravní testy, poskytnutí první pomoci zraněnému, jízda zručnosti a 
jízda po dopravním hřišti s dodržováním pravidel silničního provozu. Navíc byla letos poprvé 
zařazena nová kategorie, a to práce s mapou.  
 Našim soutěžícím se tento rok mimořádně dařilo. Mladší žáci vybojovali ve velké 
konkurenci ostatních škol pěkné páté místo, starší dosáhli na medailovou pozici a obsadili 
dokonce krásné třetí místo. Oběma družstvům blahopřejeme.         Mgr. Leona Plešingerová 

 
Andrej Bartoš, Zuzka Lipavská, Lenka Zachová a          Bronz vybojovali Max Patočka, Katka Bartoňová,  
Petr Vopařil          Pavel Jána a Dominika Mastíková 
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Oblastní kolo v minifotbalu McDonald´s Cup, II. kategorie 
 Dne 3. 5. 2018 se konalo v Litomyšli oblastní kolo v minifotbalu „McDonald´s Cup“. Naši 
žáci při všech zápasech vysloveně kralovali nad dalšími týmy. Drtivě vítězili a postoupili do 
okresního kola, které se konalo 16. 5. 2018 v Moravské Třebové. 
 Jednotlivé zápasy:  
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ U Školek Litomyšl  9 : 0 
 góly: Mokrejš J. 3, Procházka V. 2, Glänzner T. 2, Sotona T. 1, Svoboda M. 1 
Dolní Újezd - ZŠ Lubná-Sebranice   1 : 5 
 góly: Mokrejš J. 3, Sotona T. 1, Svoboda M. 1 
 Poděkování patří následujícím hráčům:  
Sebastiánu Klejchovi, Jiřímu Mokrejšovi, Martinu Svobodovi, Tomáši Sotonovi, Vojtěchu 
Procházkovi, Tadeáši Glänznerovi, Jakubu Bartošovi, Petru Vopařilovi, Jakubu Vostřelovi, 
Lukáši Hrůzkovi a Danielu Synkovi. 
 Dále bych chtěla pochválit Jiřího Mokrejše ml. za sestavení hráčů, profesionální rozcvičku, 
vedení zápasů a za dohlížení nad pitným režimem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naši úspěšní hráči s paní učitelkou 
 

Okresní kolo v minifotbalu McDonald´s Cup, II. kategorie 
 Ve středu 16. 5. 2018 proběhlo v Moravské Třebové okresní kolo v minifotbalu 
„McDonald´s Cup“. Zde se již hrálo na dvě skupiny. Naši hráči předvedli skvělý výkon a 
postoupili ze skupiny do semifinále. V něm dali do hry všechnu sílu a bojovnost a dostali se až 
do finále. Po zvládnutí napínavých penalt se podruhé radovali z vítězství a postupují do 
krajského finále, které se odehrálo 21. 5. 2018 v Pardubicích. Dále byl z našeho týmu oceněn 
Jiří Mokrejš jako nejlepší hráč. 
     Gratulujeme žákům a děkujeme obci Sebranice za zapůjčení hasičské dodávky, panu 
Procházkovi za dopravu zbývajících žáků a koučování všech zápasů a panu Mokrejšovi za 
odvoz žáků zpět do Sebranic.  
 

Krajské finále McDonald´s Cupu v Pardubicích, II. kategorie 
 Na trávě pardubického stadionu Pod Vinicí 21. 5. 2018 reprezentovali žáci ZŠ Lubná – 
Sebranice náš kraj a bojovali proti třem dalším školám našeho kraje: ZŠ Dubina Pardubice, ZŠ 
U Stadionu Chrudim a ZŠ Letohrad. Přestože byli hned v prvním zápasu drtivě poraženi 
chrudimštími hráči, vzepřeli se zklamání a dále zvětšovali svoje nasazení a bojovnost. O 
výsledném pořadí rozhodly vzájemné zápasy.  
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 Sestava: Jiří Mokrejš, Sebastián Klejch, Vojtěch Procházka, Martin Svoboda, Tadeáš 
Glänzner, Jakub Bartoš, Jakub Vostřel, Petr Vopařil, Tomáš Sotona, Lukáš Hrůzek a Daniel 
Synek. 
Jednotlivé zápasy: ZŠ U Stadionu-Chrudim : ZŠ Lubná-Sebranice 9 : 0 
         ZŠ Letohrad : ZŠ Lubná-Sebranice   4 : 3 
         ZŠ Lubná-Sebranice : ZŠ Dubina-Pardubice  6 : 5 
 Poděkování patří všem našim fotbalistům, i když nedosáhli na medailové pozice a skončili 
na 4. místě. Díky patří opět kouči p. J. Procházkovi, obci Sebranice za zapůjčení dodávky a 
panu řidiči J. Gutveisovi. 

Mgr. Ilona Břeňová 
 
Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům 
 Dne 5. dubna 2018 uspořádala ZŠ Lubná–Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár 
ředitelky školy. V pořadí již 11. ročníku se zúčastnily kromě pořadatelské školy také ZŠ Dolní 
Újezd, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl a Masarykova ZŠ Polička, které se vzájemně utkaly ve 
dvou paralelních turnajích starších a mladších žáků systémem každý s každým. 
 Naši starší žáci obhajovali loňské prvenství, nicméně naše sestava již nebyla tak kvalitní 
jako v předchozích letech, a tak celkové druhé místo můžeme považovat za solidní umístění. 
V této kategorii startovalo i naše druhé družstvo, které obsadilo čtvrtou příčku. 
 Tajné naděje jsme vkládali do našich mladších žáků. Chlapci bojovali, ale jedno vítězství, 
jedna remíza a jedna prohra stačily pouze na bronzový stupínek. 
V obou kategoriích dominovali žáci ZŠ Dolní Újezd, kteří zcela zaslouženě převzali z rukou 
ředitelky školy poháry pro vítěze. 
 Co nevyšlo v turnajích, vynahradili jsme si v individuálních soutěžích.V kategorii mladších 
žáků byl nejlepším hráčem turnaje vyhodnocen Jakub Renza, který se s šesti góly stal 
současně také nejlepším střelcem turnaje. V kategorii starších žáků byl nejlepším střelcem 
vyhlášen Jiří Hrůzek, který vsítil jedenáct branek. 
 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 1:  Lukáš Neumeister – Jan Kyselý, Vít Zavoral, Jiří Hrůzek, Filip Pavliš,  
  Jiří Šturc, Michal Peška 
Starší žáci 2:  Dominik Flídr – Jan Vostřel, Filip Chadima, Pavel Jána, Jiří Jílek,  
    Michal Klusoň 
Mladší žáci:  Lukáš Novotný – Petr Kárský, David Svoboda, Jakub Renza,  
  Ondřej Kopecký, Štěpán Filipi, Adam Jůza 
 
Přehled všech výsledků, tabulky turnajů a individuální soutěže 

Výsledky utkání - mladší žáci 

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3:1 

ZŠ Lubná-Sebranice –Masarykova ZŠ Polička 1:8 

ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd 3:3 

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 7:1 

ZŠ Dolní Újezd - Masarykova ZŠ Polička 2:0 

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

Tabulka turnaje 

1. ZŠ Dolní Újezd 3 2 1 0 12:4 5 

2. Masarykova ZŠ Polička 3 2 0 1 11:4 4 

3. ZŠ Lubná-Sebranice 3 1 1 1 7:12 3 

4. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3 0 0 3 3:13 0 
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Individuální soutěže - mladší žáci 

nejlepší střelec: Jakub Renza, ZŠ Lubná-Sebranice; Viktor Olšinár, Masarykova ZŠ 
Polička 

nejlepší hráč: Jiří Hrůzek, ZŠ Lubná-Sebranice 

nejlepší brankář: Oldřich Hána, ZŠ Dolní Újezd 

 
Nástup účastníků turnaje                    Utkání ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Dolní Újezd 

 
Jakub Renza – nejlepší hráč i střelec turnaje      Dekorování vítězů 
mladších žáků 
 

Výsledky utkání - starší žáci 

ZŠ Lubná-Sebranice 1 - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 8:4 

ZŠ Lubná-Sebranice 1- ZŠ Lubná-Sebranice 2 9:0 

ZŠ Lubná-Sebranice 1- ZŠ Dolní Újezd 0:4 

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 5:2 

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Lubná-Sebranice 2 5:2 

ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - ZŠ Lubná-Sebranice 2 7:1 
 

Tabulka turnaje 

1. ZŠ Dolní Újezd 3 3 0 0 14:4 6 

2. ZŠ Lubná-Sebranice 1 3 2 0 1 17:8 4 

3. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3 1 0 2 13:14 2 

4. ZŠ Lubná-Sebranice 2 3 0 0 3 3:21 0 
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Individuální soutěže - starší žáci 

nejlepší střelec: Jiří Hrůzek, ZŠ Lubná-Sebranice 1 

nejlepší hráč: Lukáš Jireček, ZŠ Dolní Újezd 

nejlepší brankář: Vladimír Jániš, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 
Mgr. Jindřich Novotný 

 

Postcrossing ve třetí třídě 
 Postcrossing je projekt, který propojuje celý svět pomocí pošty tím, že vám umožní 
vyměňovat si pohlednice s náhodnými uživateli z celého světa. 

 Funguje to tak, že stránka 
www.postcrossing.com vylosuje 
náhodnou adresu, vy pošlete 
pohlednici a poté se již těšíte na 
pohled ve vaší schránce. 
 Z naší třídy již osm dětí 
odeslalo pohlednice a v pátek 9. 
2. 2018 jsme se dočkali prvního 
pohledu i my. Přišel z Anglie od 
paní učitelky fyziky.  V dalším 
týdnu jsme obdrželi pohlednici 
z USA a další týden z Polska. 
Ještě nám přišly pozdravy 
z Koreje, Finska, Německa a 
Běloruska. Děti mají z každé 

nové pohlednice radost a těší se na další. Na obrázku vidíte pohlednici z Anglie, můžete si 
zkusit přečíst, co nám paní Heather píše.  

Mgr. Markéta Andrlová 
 
V pátek 6. 4. ve 2. třídě proběhlo tzv. RECYKLOHRANÍ 
 Vybrali jsme si téma „NEPOTŘEBNÉ VĚCI POŠLEME DÁL“. V první části jsme si povídali 
o konkrétních nápadech, jak zacházet s nepotřebnými věcmi. To jsme pak zaznamenávali do 
pracovních listů. Následně jsme zrecyklovali starý kalendář vytvořením dárkové taštičky.  
 Věci nemusí končit jen v kontejnerech na odpad, ale mohou posloužit i lépe. Radost by 
mohly udělat dětem v dětských domovech, matkám v azylových domech, sociálně 
znevýhodněným občanům a seniorům v  domovech důchodců... (knihy - např. na nádražích či v 
parcích, u dětských hřišť v tzv. KNIHOBUDKÁCH). 

                                                               Lenka Kunčíková, Mgr. Hana Klusoňová 

 
Žáci 2. třídy při vyplňování pracovních listů 
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Návštěva z kraje Vysočina 
 Jedním z projektů EU, do kterého se zapojila naše škola, je Síťování základních škol 
v oblasti čtenářské gramotnosti. Centrem našeho setkávání je škola v Jimramově. Cílem je 
čerpat novou inspiraci a sdílet zkušenosti pro rozvoj čtenářské gramotnosti, a to i v jiných 
předmětech mimo český jazyk. Seznamujeme se s novými metodami, ověřujeme si je ve výuce 
a dostáváme i řadu knížek a deskových  her. V rámci našeho setkávání navštěvujeme školy 
našich kolegyň ve Sněžném, Věcově a v Jimramově. Ve středu 7. března jsme pozvaly 
kolegyně k nám do Sebranic. Učitelkám se naše škola líbila. Pochvalně se vyjadřovaly, že obec 
podporuje vzdělávání žáků vybudováním jazykové učebny a nákupem tabletů. 
 V rámci tohoto projektu probíhá nyní zdarma testování čtenářské gramotnosti.  Výsledky 
budou sloužit k stanovení úrovně čtenářské dovednosti i plánů, co je potřeba zlepšit a na co se 
více zaměřit. 

        Zuzana Laštovicová 
Právo pro každý den 

V úterý 17. 4. se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Právo pro každý den, konané 
v Litomyšli. Otázky soutěže byly zaměřeny na praktickou aplikaci právních znalostí  
do běžného života. Především se jednalo o oblasti přestupkového, trestního, rodinného  
a pracovního práva. Na zadaných úkolech pracovali ve čtyřčlenných týmech a poradili si s nimi 
výborně. Ze sedmi družstev skončili žáci z 9. třídy (Bára Košňarová, Kateřina Němcová, Michal 
Peška a Jiří Šturc) na vynikajícím 2. místě. Tým z 8. třídy (Aneta Renzová, Pavel Jána, Jan 
Vostřel a Jiří Jílek) předvedl taktéž obdivuhodné znalosti a umístil se na stupni vítězů, čímž se 
posunul do krajského kola, které se konalo 5. 6. v Chrudimi. Všem zúčastněným gratulujeme a 
přejeme vítězům mnoho úspěchů v krajském kole.  
 

V rámci prevence kriminality byl 5. 6. 2018 v Chrudimi uspořádán další ročník soutěže 
Právo pro každý den. Krajského kola se zúčastnili žáci s nejlepšími právními znalostmi, které 
ukázali v okresních kolech. Soutěžilo zde 16 základních škol z Pardubického kraje. Naši školu 
reprezentovalo čtyřčlenné družstvo z 8. třídy. V týmu soutěžila Aneta Renzová s Pavlem Jánou, 
Jiřím Jílkem a Janem Vostřelem. S velkou konkurencí se poprali statečně a umístili se na 
krásném 8. místě. Soutěžícím gratulujeme.  

         Mgr. Ilona Nováková 
 
 „Mladý zahrádkář 2018“ 
 Dne 25. 5. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže „Mladý zahrádkář“ 

ve Svitavách. Kategorii 7. – 9. 
tříd vyhrála žákyně Barbora 
Košňarová a postoupila tak do 
národního kola, které se koná 
15. – 17. června v Šumperku. 
Gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí a úspěchů i v dalším 
kole soutěže. 

Mgr. Zdeněk Přiklopil 
 
 
 
 
Mladí zahrádkáři 

 
 

Ples pro přátele školy 
 V sobotu 12. května se na Skalce v Lubné konal již XIV. 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. 
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• Přípravy byly nekonečné a náročné, ale vyplatilo se to. 
• Začali jsme nacvičovat pozdě, ale nakonec všechno dobře dopadlo. 
• Sál byl plný pozitivní energie. 
• Jsem rád, že jsme měli tak skvělé publikum, které mě hodně nabudilo. 
• Když jsme šli na předtančení, tak jsem se ohromně bál, ale po prvních krocích mě strach 

přešel. 
• Naštěstí jsme nemusely tancovat v lodičkách, to by možná lidi pobavilo víc než samotný 

tanec. 
• Žádná více trapná chvíle nenastala, což bylo pozitivní. 
• Šerpování se mi líbilo. 
• Všem nám to moc slušelo. 
• Když se četl proslov, bylo hezké vzpomínat na vše, co jsme na téhle škole zažili. 
• Půlnoční překvapení bylo částečně tvořené improvizací, přesto jsme si ho užili a 

spokojenost byla také na straně diváků. 
• Líbilo se mi hlavně střílení konfet. 
• Babičku z těch konfet málem trefil šlak. 
• Hrála zde kapela Vepřo knedlo zelo, na jejichž písničky se roztrsali i někteří učitelé. 
• S kapelou jsem byla naprosto spokojená, stejně tak i s obsluhou jídla. 
• Přišlo mi vtipné, že jsme neuhlídali neposedné balonky, které se nám rozutíkaly tak, že z 

původního nápisu 14. školní ples zbylo pouze KONÍ PES. 
• Mně osobně se ples moc líbil. Chválu a spokojenost jsem ale slyšela i od jiných lidí. 
• Ples pro mě byl krásným rozloučením se třídou a celou školu. 
• Až na plese jsem si uvědomila, že za pár týdnů všechno skončí a my půjdeme každý 

svou cestou. 
• Ples bych si klidně zopakoval, což se nedá říct o době před ním. 
• Nikdy jsem na školním plese nebyl, příště ale určitě půjdu. 

         Hana Dvořáková 

 
Žáci deváté třídy před Skalkou 

 



 19 

Umístění našich žáků - školní rok 2017/ 2018 
 

Jméno Škola Obor 

9. třída   

Klára Bulvová VOŠP a Střední pedagogická škola Litomyšl Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

Jiří Hrůzek SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů 

Kateřina Kopecká Střední zdravotnická škola Svitavy Zdravotnický asistent 

Martin Kopecký SŠ zahradnická a technická Litomyšl Mechanizace a služby 

Barbora Košňarová Gymnázium Polička Gymnázium 

Vítězslav Kuchta Střední zdravotnická škola Svitavy Masér sportovní a rekondiční 

Kristýna Kysilková Gymnázium Polička Gymnázium 

Lucie Letáčková SŠ zahradnická a technická Litomyšl Scénická a výstavní tvorba 

Kateřina Němcová Střední zdravotnická škola a VOŠ Brno Laboratorní asistent 

Filip Pavliš SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů 

Michal Peška SŠ zahradnická a technická Litomyšl Mechanizace a služby 

Adéla Renzová SŠ podnikání Vysoké Mýto Ekonomika a podnikání 

Jiří Šturc SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice Informační technologie 

Anna Taberyová SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun Agropodnikání 

Miroslav Votřel SŠ zahradnická a technická Litomyšl Mechanizace a služby 

Tomáš Votřel  Umění a designu a VOŠ Brno Průmyslový design 

8. třída   

Lucie Bednářová SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička Kadeřník 

Michal Klusoň SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů 

5. třída   

Anežka Dvořáková Gymnázium Polička Gymnázium 

Anna Kuchtová Gymnázium Polička Gymnázium 

Anežka Kysilková Gymnázium Polička Gymnázium 

Ilona Vítová Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl Gymnázium 

Petr Vopařil Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl Gymnázium 
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Ples přátel školy 
Druhou květnovou sobotu se v Lubné na Skalce uskutečnil 14. ples pro přátele školy. 
Večerem nás provedla Pavla Tmejová s Jakubem Kučerou a k tanci zahrála kapela Vepřo 

knedlo zelo. Ples nám zpestřilo taneční vystoupení ze Sebranic pod vedením Elišky 
Kotoučkové a své breakdancové umění nám předvedl Honza Novotný se svými týmovými 
tanečnicemi. 

Hlavním programem bylo šerpování žáků deváté třídy a jejich taneční vystoupení. Nejedna 
maminka i babička během tohoto programu zatlačily slzu dojetí. 

Svým jménem bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celé 
akce i na následném úklidu po plese. Letošním deváťákům bych chtěla popřát, ať se jim 
přátelství a znalosti získané na základní škole jen tak neztratí.      Za radu rodičů Hana Flídrová 
 
3 x 5 JE VÍC NEŽ 15 aneb Den dětí tak trochu jinak 
 Prvního června slaví děti na celém světě svůj svátek. Je to jejich den. Den těch, bez nichž 
by byl svět smutný, neúplný, bez smíchu a radosti. Ne všechny děti na světě ale svůj svátek 
mohou slavit tak hezky, jako ho slaví děti u nás. V mnoha zemích světa zuří válečné konflikty, 
hrozí hladomor, lidé často nemají střechu nad hlavou. A jsou to právě děti, které těmito 
situacemi trpí. My máme velké štěstí, že žijeme v bezpečí a netrpíme nedostatkem. A máme 
jednu velkou možnost – možnost pomáhat druhým. Cílem akce je nejen podpora projektu 
organizace Člověk v tísni - SKUTEČNÝ DÁREK, ale hlavně připomenout dětem onen smutný 
fakt, že ne všechny děti na světě se mají tak dobře jako ony. Naučit je být vnímavými, 
nesobeckými a tolerantními. Také vybudovat pocit, že společně v týmu dokážeme i s malým 
úsilím velké věci. A to je hlavní cíl.  
 Tato myšlenka se stala hlavním hnacím motorem všech dětí prvního stupně naší školy, 
které se rozhodly v pátek 8. 6. 2018 oslavit Den dětí sice s týdenním zpožděním, ale za to s 
větším nadšením. Staly se tak partnery projektu Skutečný dárek. Smyslem projektu je podpora 
chudých, jakkoliv znevýhodněných dětí a dospělých v různých zemích světa. Ten, kdo se 
rozhodne projekt podpořit, si zakoupí dárkový certifikát dle toho, v jaké oblasti chce svou 
pomoc realizovat. Nadace Člověk v tísni, která je iniciátorem a realizátorem projektu, na svých 
internetových stránkách představila a nabídla přehled toho nejdůležitějšího, co je možné 
podpořit. Jsou zde zastoupeny oblasti zdraví, vzdělávání, obživy, ale i základních lidských práv 
jako je důstojnost nebo klidné dětství. Děti si předem vybraly tři projekty, které chtěly podpořit – 
Kudrnatá ovce, Dvacet kuřat a Ošetření nemocného. 
 Na hřišti bylo nachystáno 5 stanovišť (3 sportovní, 2 dovednostně-vědomostní). Soutěžící 
měli u sebe 3 pětikoruny, které jim umožnily vyzvat až tři soupeře k poměření sil na jednotlivých 
stanovištích. Soupeře si volili z řad spolužáků i pedagogů. Ten, kdo výzvu přijal, se s ním utkal 
v dané disciplíně. Poražený daného klání vhodil svou pětikorunu do příslušného boxu, 
označeného fotografií jednoho ze tří projektů. Vítěz klání si pak mohl pětikorunu nechat, nebo 
touto pětikorunou přispět stejně jako jeho soupeř. Toto gesto znamenalo jediné – já svou 
pětikorunu mohu postrádat, rád ji věnuji a spolu s ostatními pětikorunami může pro někoho 
představovat velký dar. V průběhu akce jsme se však stali svědky úžasného jevu – mezi dětmi 
a dospělými myšlenka pomoci nabrala tak velký rozměr, že do sklenic přibývaly i mimo 
soutěžní disciplíny nejen pětikoruny, ale také desetikoruny, dvacetikoruny a ani padesátikoruna 
nebyla výjimkou. Díky štědrosti všech zúčastněných byla konečná částka po sečtení 
neuvěřitelných 3643 Kč. Tato suma pokryje nákup tří certifikátů Ošetření nemocného, dvou 
certifikátů Kudrnatá ovce a dvou certifikátů Dvacet kuřat. Jako bonus s malým doplatkem od 
vyučujících dětem přibude do sbírky ještě certifikát Sazenice stromků. Každý certifikát bude 
obsahovat i osobní věnování určené právě našim žákům a pedagogům. 
 I žáci a učitelé druhého stupně se k nám připojili, strávili Den dětí v podobném duchu a i jim 
doputuje za vybraných 854 Kč certifikát Kudrnatá ovce. 
 Touto cestou bychom chtěly moc poděkovat dětem i pedagogům za to, že nám pomohli 
šířit a naplnit hlavní myšlenku celé akce. Teď už všichni dobře víme, že 3 x 5 je mnohem víc 
než 15.                                                    Lenka Kunčíková, Petra Vetešníková, vychovatelky ŠD 
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Den dětí v základní škole v Sebranicích 

 
 
 

Přiblížil se čas prázdnin a dovolených, proto Vám chceme 
popřát dny plné sluníčka, rodinné pohody a spoustu 
nezapomenutelných zážitků. 

Žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy přejeme 
také příjemné chvíle odpočinku k načerpání nových sil do 
dalšího školního roku. 

       Vedení školy 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 
 Pomalu se blíží závěr školního roku a s ním pro mnohé školáky vytoužené prázdniny. Ještě 
než tomu tak bude, dovolte mi připomenout několik akcí, které se v mateřské škole na jaře 
uskutečnily. Byly to tradiční akce, jako je vítání jara a pálení Moreny, Čarodějnický rej v MŠ, 
plavecký kurz, několikeré divadelní představení divadla Jójo, návštěvy muzea v Poličce s 
tématicky zaměřenými výstavami, dílna pro děti a rodiče, besídka pro rodiče a přátele školy, 
školní výlet, projekt Medové snídaně, návštěvy ZŠ a pro předškoláky zkouška školy „nanečisto“ 
a v neposlední řadě loučení. Loučení nejen se školním rokem, ale i s našimi předškoláky. Po 
pár letech opouští mateřskou školu a po prázdninách nastoupí do první třídy. Započne jim tak 
nová etapa života, na kterou se již těší, a věřím, že jsou na ni dobře připraveni. Alespoň jsme 
se o to všichni snažili, aby tomu tak bylo. Dovolte mi, popřát jim touto cestou „šťastný krok“ a 
také mnoho úspěchů. Jsou to: M. Blažek, R. Renza, D. Zavoral, L. Flídrová, D. Novotný a  
M. Groulík. 
 Pro nás zaměstnance ale prázdninami školní rok nekončí. Naopak, připravujeme se na 
další část rekonstrukce, která proběhne hlavně o prázdninách, a stejně tak, díky Ing. S. 
Bartošové, na revitalizaci školní zahrady. Ale o tom až zase někdy příště. Přesto již nyní bych 
chtěla poděkovat zřizovateli Obci Lubná, p. Bartošové a personálu MŠ za rozzářené oči našich 
nejmenších, které do nového prostředí po prázdninách nastoupí. 
 Na závěr mi dovolte Vám všem popřát sluncem zalité prázdniny, načerpat spoustu nových 
sil a prožít řadu nezapomenutelných zážitků.                                                       Mgr. I. Rensová 
 
Výlet Oucmanice – Středisko ekologické výchovy 

 Letos jsme navštívili nedaleké 
Oucmanice, kde se děti seznámily s 
hospodářskými zvířaty a jejich 
mláďaty. O užitečnosti 
hospodářských zvířat se 
přesvědčily vlastní výrobou másla, 
které pak ochutnaly. S některými 
domácími zvířátky se i pomazlily.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve středisku ekologické výchovy  
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Výstava v muzeu v Poličce „Něco pro kluky, něco pro holky“ 
 Na výstavě děti viděly kolekci panenek především z české produkce. Výstava byla 
doplněna dobovými interiéry a modely dětských pokojíčků zachycujících proměnu bydlení. V 
tématických koutcích si mohly děti pohrát. 
Další část výstavy byla věnována Merkuru. Zejména chlapci obdivovali propracované stavby a 
modely nejrůznějších velikostí a náročností provedení, jako byla Petřínská rozhledna, ruské 
kolo nebo vlak se spoustou vagonů a mnoho dalších ukázek. Součástí výstavy byla i herna, 
kde si chlapci vyzkoušeli své konstruktérské schopnosti.  

 
 

                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 

 
Anna Šimková - 95 let                                                        Miloslava Flídrová - 80 let 

 
Emilie Flídrová - 90 let                                                        Marie a Jaroslav Kuchtovi - zlatá svatba 
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Anna Flídrová - 80 let                                 František Kovář - 70 let 
 

 
Zdenka Jůzová - 80 let                                                        Anna Zavoralová - 70 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marie Kučerová - 75 let 

 
 
 
 V dubnu se narodili Eliška Flídrová a Matyáš Flídr. Rodičům blahopřejeme a občánkům 
přejeme do života jen to nejlepší. 

 
 V dubnu jsme se naposledy rozloučili s panem Antonínem Flachem, v květnu s paní Annou 
Šimkovou a panem Karlem Pajchlem. 
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Vážení čtenáři,  
 letos oslaví Lubenská šťopička 10. narozeniny, na které bychom vás rádi pozvali. Už od 
řijna připravujeme program, jenž si všichni užijeme. Vybírali jsme z minulých ročníků 
vystoupení, která se vám nejvíce líbila, a samozřejmě jsme přidali i něco nového. Dopolední 
hudební program zajistí výborní mladí muzikanti ze ZUŠ z Nového Města na Moravě a 
rozpohybují nás tamější mažoretky. S obědem si hlavu nedělejte, na Skalce je vše připraveno, 
stačí jen usednout. 
 Ve 14 hodin začíná program na sále Skalky. Letošní kapelou bude Vysočinka, veselá 
kapela, která roztančí i „Já rozhodn  ě netančím“. Nebude ale hrát sama! Naším prvním dárkem 
pro návštěvníky je vystoupení nestora české dechovky – pana Josefa Zímy! A dárek si 
zaslouží i děti – a to v podobě prvního českého bublináře Václava Strassera. Kdo se vejde do 
bubliny a kdo už je moc velký? To vše si budou moci děti vyzkoušet v dílničce, která bude 
následovat hned po tomto vystoupení na sále. A protože dárky a děti k sobě neodmyslitelně 
patří, máme pro ně ještě dva „měkouše“, ale nebudou to ani ponožky nebo pyžamka. A budou 
hodně veliké! 
 Milovníky ladných pohybů určitě potěší nové vystoupení LadiesofSebrcity, tanečnic ze 
Sebranic, jejichž vystoupení sklidilo před dvěma lety bouřlivé ovace. A pro všechny, co se rádi 
baví, vystoupí skupina Echonaut, dříve známá jako Dědovy blechy. Čtyřčlenná kapela 
z Vysokého Mýta zahrajegarage-pop a vy můžete pařit nebo jen poslouchat. Následovat bude 
afterparty s videoprojekcí a překvapením, ale víc už prozrazovat nebudu, nechme si nějak 
dárek ještě zabalený.  
 Samozřejmostí je výborná teplá kuchyně a chuťovky z grilu. A když jsme u jídla, zůstaňme 
chvilku i u pití – i letos se bude koštovat. Vybírat si budete ze vzorků rozmanitých pálenek a 
likérů, které ohodnotí proškolená komise. A chcete-li vědět, jak by obstála ta vaše nejlepší 

90 let Emilie Flídrová 65 let Jaroslav Vopařil 
   Marie Zamykalová 

86 let Marie Jiráňová  Ludmila Flídrová 
    

83 let Zdeňka Šteflová 60 let Petr Kadlec 
   Alois Kovář 

80 let Miloslava Flídrová  Jaroslava Dřínovská 
 Anna Flídrová  Milan Stodola 
 Zdenka Jůzová  Zdeněk Tabery 
    

75 let Marie Kučerová 55 let Rostislav Nunvář 
    

70 let František Kovář 50 let Leoš Chadima 
 Anna Zavoralová   
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(myslím slivovice, třešňovice apod.), neváhejte a odevzdejte vzorek destilátu o obsahu 0,5l 
s popisem (adresa soutěžícího, rok pálení, druh ovoce, obsah alkoholu v %) na adresu 
Pálenice (Lubná 106, 56963 Lubná) nebo předejte osobně po dohodě s panem M. Flídrem 
(608 835 961). Pokud vyhrajete, získáte finanční hotovost 5000 Kč, takže si budete moci s tou 
svojí (myslím partnerku) dopřát třeba romantickou večeři.  
 Přijďte si rozbalit i ten Váš dárek a pobavte se na Šťopičce! 

        Za spolek Lubenská šťopička Mgr. Eva Šímová 
 
 

  FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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       ODPOLEDNE S HASIČI 
 
 Víte, že první podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku v roce 1920? 
Některé státy tento svátek slaví v listopadu, ale Československo, později Česká republika, 
stanovilo Mezinárodní den dětí na 1. červen.  
 A my, hasiči z Lubné, oslavili tuto událost s dětmi 2. června 2018 v rámci Odpoledne s 
hasiči. Na letním areálu byl pro děti připraven program, který jsme spojili s výročím 60 let 
hasičského zásahového vozidla Praga V3s. Děti si mohly zasoutěžit a za splnění disciplín na 
ně čekala odměna.  Dále byl pro děti připraven skákací hrad, malování na obličej a program 
doplnila děvčata z TJ Sokol Lubná svým vystoupením.  
 Děti i dospělí si pak mohli prohlédnout zásahová auta lubenských hasičů a později se k nim 
připojila i auta profesionálních hasičů z Poličky. Hasiči pak nakonec předvedli ukázky hašení. 
 Dětem a rodičům děkujeme za společně prožité slunečné sobotní odpoledne.  
 A také děkuji všem, kteří se na této akci podíleli, a to důležité nakonec patří naší „vejdě“! Ať 
jí to jezdí a hasí ještě spoustu let!                                              Za SDH Lubná Lucie Zavoralová 

 
Poděkování 
 Velké poděkování patří členům Sboru dobrovolných hasičů v Lubné a všem 
nadšencům, kteří se na této akci jakkoliv podíleli. Všichni rodiče, s nimiž jsem po 
skončení akce mluvil, byli nadmíru spokojeni s precizní organizací dne – čokoládovými 
medailemi počínaje, skvělými atrakcemi a soutěžemi konče. Jsem velmi rád, že se 
lubenští hasiči chopili pořádání této akce s vervou a nadšením sobě vlastním. 
       Josef Chadima  

 
Zkouška vody     Zkouška přesnosti 

   
Děvčata z TJ Lubná     Skákací hrad pro děti 
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Prohlídka hasičského auta             Skákání v pytích            Odstřihni – vyhraj 
 

 
Praga V3S – 60 let              Malování na obličej            Ukázka hašení hasičů z Poličky  

 
 

        VZPOMÍNKA NA MANŽELA A PLAVBU PO ŘECE RÝN 
 
 Letos už tomu budou tři roky, co můj manžel odešel do námořnického nebe.  Václav Hera 
zasvětil celý život práci na vlnách, a to jako kapitán německé nebo holandské lodi. Práce to 
byla těžká, loď pluje non-stop, pouze s výjimkou nakládky a vykládky. 
 V době volna se loď natírá, paluba se myje pouze žínkou, aby se lak neporušil. Na plavidle 
žije majitel s rodinou. Děti si hrají na palubě v kleci, aby nevypadly, takže na první pohled 
žádná romantika. Chtěla jsem vše poznat, mít svůj vlastní zážitek s plavbou a snad i pochopit, 
co je to kouzlo, které námořníky i mého manžela vábilo stále se vracet na vodu. Splnilo se mi to 
až v důchodu. 
 Rýn, to je dálnice se spoustou nákladních a výletních lodí. Za stálého pohupování jsme 
obdivovali osvětlené hrady, které lemují břehy evropského veletoku v Německu. Při 
vzpomínkách na plavbu nemohu opomenout Koblenz a vílu Loreley, která podle pověsti lákala 
svým zpěvem námořníky, jenž následně ztroskotali. 
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 Cestou jsme viděli udržované vinice ve stráních a potkávali na řece kotvící hausbóty plné 
květin. Nutno podotknout, že na nich celoročně bydlí celé rodiny. Rýn teče šesti zeměmi – 
Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Rakouskem, Německem, Francií a Nizozemím. Je 
nezapomenutelné pozorovat z lodi Alpy, které se mění se zapadajícím sluncem nebo švýcarské 
paláce, majestátné a vznešené. Dopluli jsme do Rotterdamu, největšího přístavu Evropy, kde 
kotví zámořské lodě. Už zdálky nás vítaly těžní věže a rozloučila se s námi ponorka čekající na 
opravu.  
 Jsem vděčná manželovi, že jsem mohla poznat nejen krásu Rýna, ale i práci na lodi, kterou 
měl tak rád.                                                                                                  Jana Herová z Lubné 

 
Fotografie z alba Jany Herové 

 

       KULTURÁK ARCHA 
 

 Na konci října 2017 v Lubné na zahradě u č. p. 125 byl zahájen provoz Kulturáku ARCHA-
kulturně galerijního prostoru.  
O VÝSTAVNÍM PROSTORU Kulturáku ARCHA 
 Objekt, ve kterém se koná program Kulturáku ARCHA je uměleckým počinem Jiřího 
Příhody, který se řadí do generace umělců 90. let 20. století.  
 Architektonická socha ARCHA pod původním názvem Sběratelova Archa byla poprvé 
vystavena v rámci souhrnné výstavy Jiřího Příhody v Galerii hlavního města Praha v roce 2016. 
Zároveň byla ARCHA oceněna jako nejlepší umělecké dílo roku 2016 v anonymním hlasování 
poroty "Umělec má cenu", ceny pro autory v oblasti vizuálního umění starších 35 let. 
 Následně bylo dílo převezeno a znovu postaveno v Lubné, kde bude fungovat jako 
alternativní kulturní prostor. Na programu se vyskytnou nejen výstavy renomovaných umělců, 
ale také doprovodné edukační programy pro rodiny, školy a programy mezigenerační. Zároveň  
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ARCHA v Lubné a ARCHA jako součást výstavy Sochy na Zámku Troja v Praze 

 
se v prostorách ARCHY budou konat besedy, koncerty a workshopy se zajímavými 
osobnostmi. 
 Cílem je zprostředkování kvalitního umění široké veřejnosti v netradičním prostředí malé 
obce. 
ZAHÁJENÍ PROGRAMU 
 V minulém roce, na konci října, proběhla první výstava v Kulturáku ARCHA. Iniciační 
performance Veronika Šrek Bromová, která patří mezi naše nejznámější multimediální 
umělkyně, vytvořila pro Kulturák ARCHA iniciační performance, resp. zasvěcovací umělecké 
představení Archy.  
 Ve dnech 5. - 11. 4. 2018 se konal plenér studentů FaVU VUT Brno Ateliér environment. 
Týdenní studentský tvůrčí pobyt organizoval (stejně jako ostatní akce Kulturáku ARCHA) 
spolek PŘEZPOLNÍ z. s. V rámci plenéru vznikl projekt Něco za něco. 
Každému ze studentů byla v obci přidělena jedna lokalita, kde se mohou místní sdružovat, 
která má silný socializační a komunikativní potenciál (např. sběrný dvůr, altány, škola, 
Huntovna, Skalka, posilovna, cukrárna, jídelna ZOD Lubná, veterinární ordinace, čekárna 
praktického lékaře atd.). Každý ze zúčastněných studentů pak k zadání lokality přistoupil po 
svém a vytvořil zde místně specifický projekt. 

  
Malování výhledu z čekárny praktického lékaře     Studenti na obědě v jídelně ZOD Lubná 
 
 Výsledné práce studentů měli různou formu (video, fotografie, nebo probíhaly jako 
několikadenní akce v průběhu plenéru). Některé akce byly určeny jen určitému publiku (např. 
uživatelům jídelny ZOD Lubná, účastníkům běžeckého závodu po Lubné s cílem najít 
sportovního ducha). 
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Účastníci akce hledání sportovního ducha               Číslice v altánech pro hru Bingo 
 
 Vzhledem k intenzivní komunikaci a spolupráci studentů a místních obyvatel se některé 
práce překrývaly, či doplňovaly, ale všechny prostupoval motiv Něco za něco. Jde tedy o 
princip směny s orientací na hravou interpretaci investice a zisku. 
     Projekt Něco za něco klade důraz na skutečnost, že vnímání umění je komplexní proces. 
Ten zahrnuje nejen umělcovu snahu o přístupnost, ale také otevřenost či zvídavost diváka. 
     Během jednoho týdne stráveného na plenéru umělci vyzývali místní obyvatele k aktivnímu 
se zapojení do „hry“. Například zapojením se do hry Bingo, která probíhala v obecních 
altánech, výherce získal dílo vzniklé v rámci projektu.  
 S dokumentací a průběhem celého projektu Něco za něco stejně jako některými díly se 
diváci mohli setkat v Kulturáku ARCHA v Lubné, na zahradě u č. p. 125 od 11. 4. do 8. 5. 2018. 
NA CO SE TĚŠIT 
 Program Kulturáku ARCHA bude pokračovat i v letních měsících. V červnu bude zahájena 
výstava renomované umělkyně Mileny Dopitové s názvem Měkké dovednosti. Milena Dopitová 
svoji tvorbu zaměřuje na sociální témata, zpracovává jevy, se kterými se setkává každý z nás. 
V ranějších dílech zpracovává téma smrti, stárnutí, dospívání. V posledních letech se zaměřuje 

spíše na téma pozitivního vztahu k životu.  
 Tato výstava je součástí programu 
Smetanovy výtvarné Litomyšle. Vernisáž 
výstavy krátká beseda s autory Milenou 
Dopitovou a Jiřím Příhodou proběhne 15. 6. od 
17 hod v Kulturáku ARCHA u č. p. 125. 
  
 
 
 

 
Dílo Mileny Dopitové z řady Měkké dovednosti 

 
 Součástí programu Kulturáku ARCHA v letošním roce bude také rezidenční pobyt Miro 
Tótha (srpen), festival zvuku, soudobé, experimentální a elektroakustické hudby (srpen), 
výstava Markéty Othové (září) a výstava Jiřího Straky (říjen). 
 Těšíme se na vaši návštěvu.                                Za spolek PŘEZPOLNÍ z. s. Eva Machová 

 

       SOKOLSKÝ VÝLET 
 
 Letos jsme opět zavítali do Beskyd. Výlet se konal v sobotu 9. 6. 2018. Tentokrát jsme šli 
z Třestíku na Soláň. Tato hřebenová strana byla vybrána s citem pro všechny věkové 
kategorie, nebyla nijak náročná a všichni ji zdolali. Počasí nám přálo a nezaskočil nás ani 
krátký deštík. 
 Krátce jsme také navštívili Rožnov pod Radhoštěm. Toto město by si zasloužilo delší 
návštěvu, tak snad někdy příště. Těšíme se na další výlety.                                                   Zaja 
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Cestou na Třeštík panovala dobrá nálada 

 
Po výstupu z autobusu následoval strmý kopec 

 

 
Občerstvovací zastávky během pochodu 

 

 
Informační centrum Soláň a pivovar v Rožnově pod Radhoštěm 
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   DON BOSCO - OMLUVA 
 
 U výsledků starších žáků došlo v minulém Lubenském zpravodaji k záměně pořadí.  
 Na 1. místě se umístili hráči z Litomyšle se svým týmem IBK Okapáři a stříbrný kov si 
odvezl lubenský tým Top Gun. Celkový přehled pořadí starších žáků je zobrazen v tabulce. 

 
 
 
 
 
 
 

  Pořadatelé Dona Bosca 

 
Vítězové IBK Okapáři a stříbrní Top Gun - Lubná 

 
 
 

        VZPOMÍNKA NA PROFESORA STEPHENA HAWKINGA  
 

 Ve středu 14. března zemřel ve věku 76 let geniální britský teoretický fyzik a astrofyzik 
profesor Stephen Hawking, který zásadně přispěl k současné kosmologii. Kosmologie je věda 
zabývající se zásadními jevy, jež probíhají ve vesmíru. 
 Stephen Hawking se narodil v univerzitním městě Oxfordu. Posléze se rodina přestěhovala 
do věhlasného univerzitního města Cambridge. Univerzity v obou městech patří mezi 
nejprestižnější vysoké školy světa. Doktorát z teoretické fyziky získal S. Hawking na univerzitě 
v Cambridgi.  
 Už během prvního roku studia onemocněl těžkou sklerózou, při níž postupně ochrne celé 
tělo. Pacient nemůže psát, číst nebo hovořit a je trvale upoután na invalidní vozík.  
Doktoři předpovídali, že Stephen bude žít 2 až 3 roky. Jak velká to byla mýlka. Jeho mozek měl 
mimořádný intelekt a s nesmírným odhodláním a elánem pracoval na vyřešení nejpalčivějších 
otázek současné fyziky. Navzdory tomu, že od roku 1985 mohl s okolním světem komunikovat 
pouze prostřednictvím počítače, stále publikoval vědecké články v prestižních časopisech a je 

Starší žáci 

1. místo IBK Okapáři (Litomyšl) 

2. místo Top Gun (Lubná) 

3. místo FbC Skuteč 

4. místo Machine Dolní Újezd 
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také autorem nebo spoluautorem několika populárně-naučných knih – Stručná historie času, 
Vesmír v kostce a dalších. Stephen Hawking byl roku 1974 zvolen členem excelentní Královské 
společnosti v Londýně a od roku 1979 je lucasiánským profesorem matematiky v Cambridgi – 
tuto stolici před více než 300 lety držel i Isaac Newton, v jehož šlépějích Hawking úspěšně 
kráčel. 
 Výše jmenovaná kniha Stručná historie času vyšla poprvé v roce 1988 a stala se 
fenomenálním bestsellerem, jehož se prodaly miliony výtisků na celém světě. Na seznamu 
bestsellerů londýnského listu SundayTimes byla přes čtyři roky, což je déle, než se tam udržela 
kterákoli jiná kniha, a to je pozoruhodné u popularizační knihy, protože nejde o jednoduché 
čtení.  
 Stephen byl brilantní teoretický fyzik a jeden z nejvlivnějších myslitelů naší doby, proslulý 
svými odvážnými myšlenkami. Ve svých knihách nás zavádí na nejzazší hranici teoretické 
fyziky, kde je pravda často podivnější než fikce, a pomocí jednoduchých pojmů vysvětluje 
principy, které vládnou vesmíru. Vede nás od supergravitace k supersymetrii, od kvantové 
teorie k M-teorii, od holografie k dualitě. Přivádí nás až k bouřlivé hranici vědy, kde možná 
teorie superstrun a P-brány skrývají konečný klíč k řešení všeho, co se odehrává ve vesmíru. 
 Stephen Hawking spolu s Albertem Einsteinem a Isaacem Newtonem patří k největším 
fyzikům všech dob. Jeho odchodem do vesmírného nebe ztratila fyzika mimořádně odvážného 
vědce. 

Josef Trojtler 

 
Stephen Hawking                                Albert Einstein              Isaac Newton 
 

 

          LIDSKÝ HYENISMUS - PODVODY PÁCHANÉ NA SENIORECH 
 

V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, jak podávat trestní 
oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel, a to na 
seniory. Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především 
majetkové trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době bohužel není ani domácí násilí páchané na 
seniorech, o kterém však budeme psát až příště. Dnešní článek je věnován jak seniorům, tak i 
jejich rodinám, protože z našich zkušeností víme, že právě děti, vnoučata a široká rodina může 
seniorům pomoci nestát se obětí podvodníků. 

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně skrytou trestnou činností. Okradení se 
stydí a raději to nikomu neřeknou, a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál 
sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. 
Hlavním důvodem, proč si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, 
důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, 
tělesně slabší, a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že 
se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o 
celoživotní úspory. My jako policie se snažíme této trestné činnosti předcházet, vytváříme 



 35 

preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na tuto 
ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných činů páchaných na seniorech nijak výrazně 
neubývá. 

 
Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem je nazvala lidskými 

hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti 
starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, mile, jsou 
schopni bez problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, ne 
zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se 
jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se působit 
vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé 
improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají 
důvěru. Co mají pachatelé společného jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále 
úspěšní. 

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první řadě to je legenda 
VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn, 
elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací 
peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn, 
pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný přeplatek za 
energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! 
Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na 
zaplacení údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží vloudit do domu 
a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře nebo si vymyslí, že 
mají žízeň nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé 
vydávající se za pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že 
za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů 
nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy 
a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na 
rozmyšlenou. Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. 
V těchto případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. 
Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené 
bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených společností a 
případně si jejich totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní společnosti. Jistě 
máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, následně 
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici 
ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, 
byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě montérky s nějakým nápisem firmy ještě 
neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, 
pustit do bytu cizí osobu! Jak se říká váš dům je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá 
právo vám ho narušit. 

V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu, a to vydávání 
se podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně 
seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za 
lepší, bezpečnostní. 

Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO 
Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní 
nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe 
nemá peníze, a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však 
podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého 
příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, který je 
v tísni.  Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho 
nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu možnost, 
spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste 
kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám 
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nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali 
pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli 
stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás 
k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze! V těchto případech vás 
můžou podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají pevné 
linky především starší občané, a tak si podvodníci v telefonních seznamech hledají osoby 
například i podle archaických jmen (například Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu 
samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi následně přijdou.  

V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ. 
V poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud 
si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je 
podomní prodej zakázaný a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat 
státní policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, 
neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech 
nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, 
pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností apod. 
Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí a 
ještě vyděláte. 

Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího tématu a to 
jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváří jako výlet za kulturou 
s obědem, večeří nebo kávou a kde vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak 
podobně, mohou být velmi nebezpeční. Zde bychom na vás apelovali, abyste se takovým 
akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem 
k podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete 
přímo z místa zavolat policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala a tyto 
podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si 
s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, 
začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel často mívají velice dobře 
právně ošetřené smlouvy, od kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné). 

Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná nechtěně, zavážou 
k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt s 
podvodníky, ale o to, že senioři si s někým rádi popovídají, nechají se operátory různých 
společností přesvědčit o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek 
může být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší 
povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované hovory 
a telefonát striktně ukončit.  

 
A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své soukromí, 

nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu 
či bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a případně 
sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. 
Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do 
peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých místech. 
Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat 
pomoc.  

V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit 
život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky podvodníků. Pokud byste potřebovali 
pomoci, můžete se kromě policie obrátit i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 
hodin denně a je poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.  

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, můžete se na nás 
obrátit a my v rámci svých možností rádi přijedeme, předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak 
se v určitých situacích zachovat.  

Krásné dny přeje   
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
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       VESMÍR OKOLO NÁS – PÍSNĚ S NÁZVY VESMÍRNÝCH OBJEKTŮ 
 
  

 

 Skladatelé písní mají v oblibě názvy vesmírných objektů a v textech je často používají. 
Některé písně mají vesmírný objekt přímo v názvu. 

Josef Trojtler 
 

Tulák po hvězdách  

Tou modravou dálkou 
i já jsem chtěl plouti, 

s větrem se rvát 
co spí si na vlnách. 

 
A ze všech jmen 

co četl jsem v knížkách, 
já jsem si říkal 

Tulák po hvězdách. 
 

I já mám listy stokrát přečtené 
a místy máme dnes hřbety odřené, 
protože jsem všech snů nedosáh, 

stále se toulám po hvězdách. 
 

Tak dál spolu to táhnem, 
já a ten snílek 

co našel si úkryt 
v mých myšlenkách. 

 
A když přijde chvíle, 

že bych měl se tvářit moudře, 
tak představím sebe, 

jsem Tulák po hvězdách. 
 

Pak že čas i kámen ohladí, 
neříkám, že mi to nevadí 

Protože jsem všech snů nedosáh, 
budu se dál toulat po hvězdách. 

 
Modravou dálkou 

i já jsem chtěl plouti, 
s větrem se rvát, 

co spí si na vlnách. 
 

A ze všech jmen 
co četl jsem v knížkách, 

já jsem si říkal 
Tulák po hvězdách. 

český text: Zdeněk Rytíř 
zpěv: Petr Rezek 

JdeVoZem 

Chtěl bych se Malým vozem 
proletět kolem Mléčné dráhy  

a spatřit planetu Zem... 
 

Z té výšky pak uvidím 
hory, řeky, lesy, pouště, 

ale žádné lidi... 
 

Malý je člověk, malý, 
má však velké starosti. 

Především o tom, má-li ještě čas. 
 

Učí se lámat skály a občas i kosti. 
K čemu, prosím Vás? K čemu, prosím Vás? 

 
Slyšíte, co pláčou stromy? 

Matka Země co volá...? 
Umírá, no, a co my,  
jen mluvíme dokola. 

Samé "kdyby", samé "jednou" a pak po nás potopa. 
Což takhle se jednou zvednout a to klubko rozmotat? 

 
Země ten nádherný tvor 

a lidé na ní netvoří. 
Stloukám si záchranný vor. 

 
Po moři popluji vstříc 
nové zemi a lidem. 

Sním, že nás popluje víc. 
Sním, že nás popluje víc! 

 
Malý je člověk, malý, 

má však velké starosti. 
Především o tom, má-li ještě čas. 

 
Učí se lámat skály a jiné hlouposti. 

K čemu, prosím Vás? K čemu, prosím Vás? 
 

Slyšíte, co pláčou stromy? 
Matka Země co volá...? 

Umírá, no, a co my, 
jen mluvíme dokola. 

Samé "kdyby", samé "jednou" a pak po nás potopa. 
Což takhle se jednou zvednout a to klubko rozmotat? 

 

text a zpěv: Tomáš Klus 
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