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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 24. 5. 2018

RO schvaluje:
- Plnění rozpočtu k 30. 4. 2018 v příjmových a výdajových položkách.
- Projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 1889/11, 3141/3 a
1879/11.
- Projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu na pozemku p.č. 1733.
- Projektovou dokumentaci pro stavební úpravy rodinného domu na pozemku p.č. 375.
- Posunutí značky obytná zóna u bytovky k vjezdu na místní komunikaci z důvodu
bezpečnosti dětí, které si na místní komunikaci hrají.
- Zabezpečení výběrového řízení na opravu hygienického zázemí v mateřské škole.
- Smlouvu o dílo na restaurování dveří do kaple sv. Anny v Lubné.
- Plán rozvoje sportu obce Lubná - „Lubná v pohybu“ na období 2018 – 2022.
RO bere na vědomí:
- Oznámení České školní inspekce o provedení inspekce v základní škole dne 22. 5. 2018.
- Informace o změnách zadávání veřejných zakázek od 18. 10. 2018.
- Pozvánku spol. LIKO SVITAVY, a.s., na řádnou valnou hromadu akcionářů.
- Sdělení Českého svazu včelařů o lokalizaci a likvidaci ohniska moru včelího plodu v Dolním
Újezdě.
- Pozvánku na dětský den Mikroregionu Desinka, který proběhne na hřišti v Morašicích.
- Protokol o zkoušce vody v kuchyni mateřské školy, hodnocené vzorky vyhovují příslušným
normám.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 7. 6. 2018

ZO schvaluje:
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce Lubná k 31. 5. 2018.
- Příspěvek pro Centrum sociální pomoci města Litomyšle a Kraj Smetany a Martinů a
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v roce 2018.
- Účetní závěrku, inventarizaci majetku a závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce v minulém roce.
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 300 000 Kč na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Lubná.
- Založení a smlouvu nového svazku obcí Komunální služby Hlinecko a dále ZO schvaluje
členství naší obce v tomto svazku.
- Nákup pozemků p. č. 1080/5 a p. č. 1032/20 za účelem narovnání vlastnických vztahů
v zahradě mateřské školy.
- Nákup a prodej pozemků v okolí domu Lubná čp. 33 a čp. 227 v rámci narovnání
vlastnických vztahů.
- Prodej stavebního pozemku p. č. 1879/9 o výměře 815 m2 pro výstavbu rodinného domu
v lokalitě U Bramborárny. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ze dne 7. 3. 2018.
- Výsledky hospodaření a závěrečné účty za rok 2017 - 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.
- Protokol Státního fondu rozvoje bydlení o výsledku veřejnoprávní kontroly v DPS, při
kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti týkající se poskytnutí dotace.

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 28. 6. 2018

RO schvaluje:
- Rozpočtové opatření a plnění rozpočtu k 31. 5. 2018 v příjmových a výdajových položkách.
- Nákup nerezového pracovního stolu pro mateřskou školu dle cenové nabídky.
- Zabezpečení veřejné zakázky na nákup hasičského dopravního automobilu pro JSDH.
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-

Smlouvu o dílo na opravu hygienického zázemí v mateřské škole.
Smlouvu o nájmu nebytových prostor v přízemí DPS pro F. Vomáčku od 1. 7. 2018.
Bezplatné rozšíření pojištění s Českou pojišťovnou a.s. o pojištění staveb pro případ
živelných a dalších pojistných nebezpečí.
- Zřízení a připojení odběrného místa na pozemku p. č. 837/28.
- Oslovení spol. Fortech s.r.o., Litomyšl za účelem umístění optického kabelu do výkopu
společně s kabelem zemního vedení NN při plánované rekonstrukci nadzemní sítě NN.
RO bere na vědomí:
- Sdělení o stavbě plechové garáže na pozemku p. č. 1669 bez připomínek.
- Informace Ministerstva vnitra ČR o povinnostech veřejných funkcionářů.
- Pozvánku spol. VHOS a.s. na setkání provozovatelů a majitelů infrastrukturního majetku.

PARDUBICKÝ KRAJ PODPOŘIL NÁKUP DOPRAVNÍHO
AUTOMOBILU V LUBNÉ
Pardubický kraj pokračuje v podpoře jednotek sborů dobrovolných hasičů na
obcích. Jedná se o podporu v rámci dotačního titulu Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky. Celkově mezi obce v letošním roce kraj v rámci této
dotace rozdělí 11,7 milionu korun. Předání smluv se kromě hejtmana kraje Martina
Netolického zúčastnil starosta Josef Chadima.
„V rámci dotačního titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu
hasičských zbrojnic, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky, vyčleňujeme finanční prostředky již potřetí. V letošním
roce se jedná o největší částku, která dosahuje téměř 12 milionů korun na 37 dopravních
automobilů a tři zbrojnice. Stát vyčlení pro každou z obcí 450 tisíc korun, kraj přidá 300 tisíc,
což následně znamená, že příspěvek obce na zcela nové vozidlo se pohybuje okolo 200 tisíc
korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky této dotaci se podaří v letošním roce pořídit nový
dopravní automobil v Lubné. Vzhledem k tomu, že tento dotační titul je vypsaný i na příští rok,
bude možné žádat o prostředky na pořízení dalších vozů.

Obec Lubná prostřednictvím starosty Josefa Chadimy využívá této příležitosti k tomu, aby
poděkovala za poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na nákup nového dopravního automobilu
pro jednotku SDH Lubná Pardubickému kraji, odborné hodnotící komisi, zastupitelům kraje a
především hejtmanovi JUDr. Martinu Netolickému.
Bc. Petr Šilar, oddělení komunikace a vnějších vztahů kancelář hejtmana Pardubický kraj
Milí občané,
teplé dny odpočinku a dovolených jsou za námi, zahájili jsme nový školní rok a přivítali nové
prvňáčky. Společně jsme si užili 10. ročník Lubenské šťopičky a přivítali podzim. Dovolte mi
však, abych se vrátil o několik měsíců zpět a přiblížil Vám akce a dění v naší obci za uplynulé
období.
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Výstavba komunikace u Kabrhelových
V měsíci červnu jsme dokončili výstavbu komunikace v horní části obce ke Kabrhelovým a
Pupsovým. Stavební práce jsme zahájili na podzim 2017. Jednalo se o komplexní stavbu
komunikace od zhotovení štěrkového podkladu, dešťové kanalizace, obrubníků, točny pro
vozidla integrovaného záchranného systému, včetně položení vrchní obalové směsi. Současně
jsme položili chráničky pro kabelové elektrické vedení NN, jehož realizace se předpokládá do 3
let. Práce prováděla firma DS Delta Lubná. Celkové náklady dosáhly částky cca 1.355 000 Kč.
Děkuji pracovníkům firmy za kvalitně odvedenou práci a našim spoluobčanům za vstřícný
přístup při realizaci akce.

Příprava štěrkového podkladu a dešťové kanalizace

Jednání s vlastníky sousedních pozemků

Pokládání živičné směsi
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Pohled na nově zhotovenou místní komunikaci v horní části obce

Oprava čističky
Ve spolupráci se zemědělským družstvem jsme realizovali generální opravu čerpadla
čističky odpadních vod. Jednalo se o opravu čerpadla, hřídele, ložisek a plováku. Na opravě se
podíleli zkušení opraváři pan Josef a Jiří Dřínovský, Zdeněk Pícha, zaměstnanci obce a
zemědělského družstva. Touto cestou děkuji všem, kteří se na této akci podíleli.

Oprava čerpadla na čističce odpadních vod

Opravy hygienického zázemí v MŠ Lubná

Kontrolní den na akci „Oprava hygienického zázemí v MŠ Lubná“

5

Jedná se o komplexní opravu stávajícího hygienického zařízení dětí a personálu, včetně
opravy kuchyňky a přilehlých technických prostor I. pavilonu v mateřské škole. Práce provádí
firma Flach s.r.o., Litomyšl. Celkové náklady dosahují částky cca 925.000 Kč. Za kvalitně
provedenou práci děkuji brigádníkům, pracovníkům firmy a živnostníkům podílejících se na
těchto stavebních pracích. Dále panu J. Flachovi a ing. Tmejové za vedení celé stavby a
vedoucí učitelce I. Rensové a paní M. Flachové za pomoc, toleranci a zabezpečení provozu v
probíhajícím školním roce.

Nově obložené prostory toalet, umývárny a šatny zaměstnanců

Lavička pro zamilované

Manželé Bartošovi přišli s nápadem
zhotovit lavičku pro zamilované páry v naší
obci pod krásnou lípou na dolním konci
Lubné, posuďte sami, jak se jim práce
vydařila. Lavička je pro mladé věkem i mladé
srdcem a hlavně pro všechny, kteří věří, že
láska kvete v každém věku.

Lavička pro zamilované
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Nádrž na zalévání
Z důvodu velkého sucha a nedostatku vody v naší obci jsme nechali zhotovit nádrž s
čerpadlem včetně fixačního rámu na zalévání stromů, okrasných dřevin a veřejných
prostranství v naší obci. Vzorem nám byli kolegové ze sousedních Sebranic, s nimiž jsme se
předem poradili. Ještě jednou jim za poskytnuté rady děkujeme.

Nově zhotovená nádrž na zalévání zeleně v obci

Dovolená P. Z. Kubeše.
Koncem měsíce srpna jsem se na
Sebranicích setkal s naším rodákem P. Z.
Kubešem, který trávil dovolenou se svojí
maminkou v Lubné. Při tomto setkání jsem se
dozvěděl, že rád relaxuje na kole v okolních
lesích. Touto cestou mu přejeme pevné zdraví
a hodně sil v jeho poslání.

P. Z. Kubeš při projížďce na kole

Lubenská Desítka Cross

Starosta obce na Lubenské Desítce Cross
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Opět po roce uspořádala TJ Lubná pro všechny sportovce, muže, ženy a rodiče s dětmi
závod na 400 m, 3,5 a 10 km. Za pěkného počasí jsme se sešli na hřišti vedle zemědělského
družstva. V 9.45 byly závody zahájeny. Nejprve soutěžili ti nejmladší a poté se na trať vydali
muži a ženy. I na druhém ročníku jsem absolvoval desetikilometrovou trať chůzí s trekovými
holemi v čase 1 hodina a 20 minut. Závody se vydařily, pořadatelé přehledně vyznačili tratě, a
proto bych chtěl poděkovat K. Kykalovi, P. Madejewskému, Ing. J. Kovářovi, jejich rodinným
příslušníkům, předsedovi TJ J. Flídrovi a všem ostatním pořadatelům, kteří se na této akci
podíleli.
Pořízení dopravního automobilu
V měsíci září jsme pořídili nový dopravní automobil pro jednotku SDH. Ve spolupráci s
velitelem panem J. Vomáčkou a dalšími hasiči jsme převzali v areálu Auto Trutnov nový
dopravní automobil DA-L1Z. Je vybaven radiostanicí, sirénou, tlačítkovým mikrofonem,
pracovními magnetickými světly, LED osvětlením okolo vozidla, samostatným topením, a
zvláštním výstražným zařízením. Také úchytnými a úložnými prvky, 9 sedadly, zavazadlovým
prostorem 1000x700 mm ve výšce 900 mm, klimatizací, vyhřívaným čelním sklem, tažným
zařízením, tónovanými skly vzadu, sadou zimních pneumatik včetně disků a další výbavou.
Celkové náklady ve výši cca 1.000.000 Kč budou hrazeny z dotace z GŘ HZS - 450.000 Kč,
Pardubickým krajem - 300.000 Kč a zůstatek z rozpočtu obce.

Předávání dopravního automobilu zástupcům obce Lubná

Vážení čtenáři,
stromy se už začínají oblékat do podzimních barev a počasí nás láká k horkému čaji.
K němu Vám všem přeji nebe plné papírových draků a podzimní dny naplněné klidem a
rodinnou pohodou.
Josef Chadima, starosta obce

LUBENSKÉ SETKÁNÍ PŘI DECHOVCE
Spolek Lubenská šťopička a Obec Lubná u Poličky uspořádali 4. ročník festivalu
dechových hudeb – Lubenská křídlovka, který se konal dne 5. 7. 2018 v překrásném letním
areálu, který si podle slov starosty Josefa Chadimy vybudovali z vlastních prostředků a který
bude sloužit ke sbližování lidí, pořádání tanečních zábav, rodinným a firemním oslavám a také
všem spolkům.
Tento festival spolu se starostou zahájil i moderátor Václav Vomáčka, kteří přivítali všechny
účinkující a také zaplněný areál návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Počasí tentokrát
vydrželo po celou dobu, a protože i veškerý servis a péče o účinkující i diváky byly na vysoké
úrovni, tak zde probíhala zábava přímo dokonale.
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První kapelou byla pardubická Pernštejnka, kterou zde v zastoupení řídil a také moderoval
tenorista Pája Bondor. S Pernštejnkou zpívali sestry Aneta a Nella Šilhánkovy a Roman Slavík,
kteří spolu tvoří úspěšné trio již řadu let a je to ku prospěchu celé kapely. Z pódia poslala
kapela pozdrav svému kapelníkovi Vladimíru Černému s přáním brzkého uzdravení.
Druhou kapelou byla moravská DH z Protivanova u Prostějova – Holóbkova mozeka,
s kapelníkem Jiřím Holubem a zpěváky Lenkou Holubovou a Zdeňkem Pavlů. Protože kapelník
je veselá kopa, tak si také sám vystoupení uváděl a dokonce si spolu se Zdeňkem jednu
písničku zazpíval, tak jako i bubeník kapely Petr Novák. Tato kapela hraje různorodou směs
lidových písniček moravských skladatelů ale i taneční a filmovou hudbu.
Přehlídku uzavřela třetí kapela – Havlíčkobrodská 12, tentokrát v zastoupení kapelníka
Zbyňka Paličky nastoupil jeho otec, stále aktivní muzikant, skladatel a dirigent Václav Palička,
zakladatel této kapely. Ta hraje písničky českých autorů a také vlastní skladby, které zpívalo
rovněž ustálené trio ve složení sourozenců Ivy Kletečkové a Jiřího Pospíšila, které doplnil Libor
Mlynář.

Pořadatelé, kameramani, zvukaři a misionář DH v akci

Protože v tomto Letním areálu je velký prostor k tancování, využili jej tanečníci při všech
skladbách vlastního festivalu a i po jeho oficiálním skončení, kdy další slovo měla Holóbkova
mozeka, která zde hrála až do pozdních večerních hodin ke spokojenosti všech, kteří tu zůstali
a nebo jen přišli na tento závěrečný koncert.
Moje, a podle ohlasu mnoha přítomných nejen moje, poděkování patří také zvukařům
v čele s Tomášem Hrnčířem, hlavním pořadatelům, který tento festival vymysleli – Václavu
Vomáčkovi a Jiřímu Dřínovskému, Obci Lubná v čele se starostou Josefem Chadimou a také
všem pořadatelům a obsluze u stánků a také kameramanovi Ladislavu Macháčkovi ze Skutče,
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který s kolektivem pořizuje nahrávky na DVD pro ty, kteří zde nemohli být a chtěli by to vidět.
Musím také ocenit přístup pořadatelů k účinkujícím dívkám i ženám, které dostaly krásnou
velkou kytici živých květů a všichni pak na památku skleněnou šťopičku se zlaceným nápisem
Lubenská křídlovka. Poslední poznámka patří pozvání pořadatelů na příští jubilejní Lubenskou
křídlovku, která bude 5. 7. 2019 a také na nadcházející Lubenskou šťopičku, která bude 22. 9.
2018 na sále Skalky, kde bude bohatý kulturní program s vystoupení humpolecké Vysočinky a
Josefa Zímy.
Karel Novotný, misionář DH

Pohled na spokojené diváky a dechová hudba Perštejnka

Hlavní pořadatelé akce

Havlíčkobrodská dvanáctka

Holóbkova mozeka z Protivanova
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Poděkování
Touto cestou děkuji členům kulturní komise, zaměstnancům obecního úřadu a
ostatním občanům, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení festivalu dechových
hudeb Lubenská křídlovka.
Zvláště pak děkuji panu Václavu Vomáčkovi a Jiřímu Dřínovskému, kteří se stali
garanty této akce.
Josef Chadima
Navštívili jsme Lubenskou křídlovku letos poprvé a musím konstatovat, že tiše závidím
íobčanům Lubné za něco tak nádherného, kde mohou užívat pohody při různých akcích tam
pořádaných. Vím, o čem mluvím, neboť jezdím po celé naší vlasti a málokde mají takový areál
s veškerým servisem jako v Lubné. Hlubokou úctu všem, kteří se o to starají.
Karel Novotný
Vážený pane starosto, ještě jednou vám děkujeme za krásně prožité sváteční odpoledne
na 4. festivalu Lubenské křídlovky, který pravidelně navštěvujeme. Velký dík patří pořadatelům
za výběr pěkných kapel a za vzornou obsluhu ve stáncích s občerstvením. Již se těšíme na
další ročník festivalu, který pořádáte v krásném letním areálu. Přátelé dechovky z Chotěboře,
České Bělé, Přibyslavy a Oudoleně.
S pozdravem Jana Plíhalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 3. září proběhlo v kulturním domě v Sebranicích tradiční zahájení nového
školního roku. Tento den se stal historickým dnem pro 18 nových prvňáčků (5 dívek a 13
chlapců) a samozřejmě i pro jejich rodiče a prarodiče.
Byli tu přivítáni tito prvňáčci:
Blažek Matyáš, Flídrová Lucie, Groulík Martin, Kárský Vojtěch, Kysilka Tomáš, Leksa
Václav, Mokrejš Marek, Novotný David, Novotný Dominik, Pohorská Martina, Pohorský Patrik,
Pospíchalová Lucie, Renza Radim, Sotona Kryštof, Sotonová Kateřina, Svoboda Filip, Volfová
Sára, Zavoral Denis.

Zahájení školního roku

Proslov ředitelky školy k zahájení školního roku 2018/2019

Milí žáci, pedagogičtí a správní zaměstnanci školy, vážení rodiče, vážení hosté,
když jsme se na konci června rozcházeli na prázdniny, zdála se nám představa tolika volných
dní před námi něčím nepředstavitelně krásným, něčím, co slibovalo nekonečnou volnost,
vzrušující zážitky, osvobození od protivného zvonění budíku – prostě báječné dva měsíce
volna! Určitě se mnou budete souhlasit, že právě to pěkné tak rychle ubíhá – a my musíme vzít
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na vědomí, že letošní krásné slunečné prázdniny jsou za námi a všechny nezapomenutelné
zážitky patří jen vzpomínkám.
Dnes je 3. září, první den školního roku 2018/2019, začátek desetiměsíční školní práce.
Upřímně vás všechny na zahájení školního roku vítám. Vás, kteří školní prostředí důvěrně
znáte, protože sem přicházíte poněkolikáté. S velkou radostí vítám vás, naše nejmladší, kteří
jste dnes už jako opravdoví školáci, vítám vaše rodiče, vítám i žáky, kteří jste přišli z jiných škol,
vítám naše milé hosty, pedagogy, asistenty a správní zaměstnance školy. Dnes všichni
společně zahajujeme deset měsíců krásné, ale náročné školní práce. Každý z nás bude
důležitou součástí veliké školní rodiny. Každý z nás budeme svým dílem přispívat k tomu, aby
nám spolu bylo dobře.
Dovolte mi několik slov k těm dnes nejvíce sledovaným, k našim prvňáčkům. Vy, milí
prvňáčci, určitě patříte k těm, kdo se do školy těšili nejvíc. Mnohokrát jste si zkoušeli, jak vám
bude slušet nová aktovka či batoh, kontrolovali jste penál plný pastelek, zkoušeli si nové
bačkůrky. Dnes jste přišli ještě s vašimi rodiči, kteří vás pevně drželi za ruku, kdyby přece jen…
My jsme se na vás také těšili. Vaše třída je velmi pěkná, vaše paní učitelka má pro vás
připraveno mnoho krásných obrázků, knížek, her, písniček. Mnoho zajímavého vás čeká ve
školní družině. A určitě vám bude chutnat i ve školní jídelně. Zítra už přijdete sami, vaši rodiče
vás budou podporovat z vašich domovů. O to vás, milí rodiče, naléhavě žádám a prosím. Buďte
svým dětem tím, za kterým mohou bez obav přijít vždy, když si samy nedovedou poradit.
V začátcích školní práce to může být často. Udělejte si čas, abyste mohli své děti v klidu a
trpělivě vyslechnout, mluvte s nimi o tom, co ve škole zažily, co je těší i trápí. Nebojte se přijít
za námi, když budete mít jakékoliv pochybnosti.
A naši nejstarší, naši deváťáci? Pro vás, milí deváťáci, je dnešek posledním prvním dnem
školního roku na naší škole. Představuje pro vás naléhavou výzvu, abyste se od útlého začátku
začali učit velmi svědomitě. Na vašich výsledcích bude záležet, zda budete schopni dobře se
uplatnit tam, kde byste chtěli najít
smysl svého života.
Závěrem mi dovolte, abych
vyslovila upřímné a skromné přání:
Přeji všem našim žákům, aby byli
úspěšní ve škole i tam, kde budou
naše obce reprezentovat. Našim
učitelům a vychovatelům přeji hodné
a svědomité žáky, pevné zdraví a
nervy, pochopení ze stran rodičů i
veřejnosti. Provozním zaměstnancům
přeji klid a pohodu na pracovišti, aby
si žáci jejich práce vážili a cenili si
toho, v jak pěkných podmínkách
mohou ve škole být. Pracovnicím
školních
jídelen
přeji
hodně
spokojených strávníků, protože to je
největší odměnou za jejich práci. A
nám všem přeji pevné zdraví, osobní
a rodinnou pohodu, radost z dobře
vykonané práce.
Ať je pro nás pro všechny školní
rok 2018/2019 po všech stránkách tím
nejlepším!
Vedení školy

Prvňáčci v kulturním domě a ve třídě
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Fotbalgolf - celorepublikové finále škol

Dne 13. 9. 2018 se žáci naší školy zúčastnili finále školního turnaje ve fotbalgolfu v Praze.
V soutěži jednotlivců se chlapci, vlivem zbytečných taktických chyb, neprosadili. V soutěži škol
následně obsadili pěkné třetí místo. Tímto děkujeme za reprezentaci naší školy.
Soutěžící žáci: Petr Kárský, David Svoboda, Jiří Mokrejš, Damián Klejch.
Mgr. Zdeněk Přiklopil

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Také v době letních prázdnin pokračovala druhou etapou rekonstrukce a úpravy jedné třídy
mateřské školy. Vloni byla vyměněna okna v celém pavilonu a třída byla vybavena novým
nábytkem. Letos prošlo proměnou sociální zařízení, včetně nových odpadů a vody, šatny a
další přilehlé prostory, nová elektrika. V příštím školním roce by se měla vyměnit podlahová
krytina ve třídě, koberec a instalovat nová světla. Tak vznikne téměř nový pavilon mateřské
školy, který je bezbariérový a odpovídá všem požadavkům.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, a zejména personálu MŠ za úklid a
uvedení třídy do provozu. Dětem přeji, aby se jim v novém prostředí co nejvíce líbilo.

Proměna zahrady v mateřské škole

Zahrady pořizujeme hlavně proto, abychom se radovali z jejich krásy a aby si děti měly kde
hrát. Zahrady jsme zvyklí vnímat především očima. A protože zahrada v okolí mateřské školy je
stará téměř čtyřicet let, obnovu a zkrášlení si zasloužila.
S touto myšlenkou jsme koketovali už dříve, ale paní S. Bartošová a paní B. Vrabcová tuto
myšlenku urychlily a hlavně zrealizovaly. Zahrada se pod jejich rukama proměnila na
inspirativní prostředí, kde mají děti přímý kontakt s přírodou, kde mohou rozšiřovat své znalosti
o světě, rozvíjet svou představivost a kde mohou trénovat své přirozené schopnosti a
dovednosti.
Zahrada se začala proměňovat na jaře, kdy byly vybudovány záhony. Děti se rády podílely
na péči o záhonky, sely, sázely, okopávaly, zalévaly... Uspokojovaly tak svoji potřebu půdy se
dotýkat a cítit ji.
Hlavní proměnou však zahrada prošla v době letních prázdnin, kdy se na ní podílely rodiče,
děti a přátelé školy. Velké poděkování patří všem, kteří přišli pomoci, věnovali svůj volný čas,
šikovnost, ochotu a dobrou náladu pro dobrou věc. Vznikla oblázková plocha a bosochodník,
které slouží k rozvoji hrubé motoriky a posílení svalstva dolních končetin, z oblázků mohou děti
stavět – rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a tvořivost. Děti také velmi rády využívají různá
zákoutí, kde si mohou hrát, ale také se učí sociálním dovednostem a k tomu slouží nově vzniklý
amfiteátr. Nejlepší ale bude ponechat na dětech, jak každý kousek zahrady využijí.
Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat paní Bartošové a paní Vrabcové za realizaci
obnovy školní zahrady, dále všem, kteří přišli a pomohli (rodiče, babičky, přátelé školky),
p. starostovi za vstřícnost. Nesmím zapomenout na sponzory: Dřevozávod Pražan, Polička –
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dřevní štěpka, Ho-Ši Vr-Ba, Lubná - 4 vysoké záhony, projektová dokumentace, rostlinný
materiál, textilní doplňky, mulčovací textilie a realizační práce, dále VM zemní práce Lubná –
terénní úpravy, doprava materiálu a realizační práce, Pila Oldřiš – dřevěné prvky, Cobra
transport Litomyšl - laminace projektu, Obec Lubná – technický materiál.
Mgr. Irena Rensová

Úprava oblázkové plochy a výsadba záhonů

Paní S. Bartošová, paní B. Vrabcová a vedoucí učitelka I. Rensová s rodiči a přáteli školy

Stavba nového amfiteátru
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Nejmenší pomocníci

Poděkování
Velice rád se připojuji k poděkování Ireny Rensové. Děkuji Vám všem výše
jmenovaným a především Ing. Stanislavě Bartošové a Barboře Vrabcové. Věřím, že malí
Lubeňáčci si veškeré aktivity v zahradě MŠ pořádně užijí a že, až vyrostou, budou na ně
rádi vzpomínat.
Josef Chadima

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme.

Zdeňka Pechancová - 80 let

Zdeněk Paťava - 80 let

Jaroslav Zavoral - 70 let

Milada Sopoušková - 80 let
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Jana a František Kovářovi - zlatá svatba

Hana Tmějová - 70 let

Oldřich Jiráň - 91 let

Ludmila Kopecká - 75 let

Zdeňka a František Jůzovi - diamantová svatba
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89 let

Božena Bubnová

75 let

Ludmila Kopecká

84 let

Jiřina Chadimová
Božena Štiková
Lidmila Vomáčková
Růžena Bartošová

70 let

Jaroslav Zavoral
Václav Bednář

65 let

Naděžda Simonová

81 let

Ludmila Hegrová

55 let

Marie Pechancová
Marie Boštíková

80 let

Božena Jánová
František Jůza
Zdeňka Pechancová
Zdeněk Paťava
Milada Sopoušková

50 let

Ludmila Šteflová
Hana Kopecká
Marta Sýkorová
Jana Kykalová
Karel Haupt

V červnu se narodily Bára Boušková a Veronika Taberyová, v září se narodil Ondřej
Sýkora. Rodičům blahopřejeme a malým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.
V srpnu jsme se naposledy rozloučili s panem Petrem Stříteským, v září s panem Josefem
Chadimou, v říjnu s paní Janou Kumpoštovou, panem Josefem Kadidlem a paní Libuší
Doubkovou.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za účast, květinové dary
i za projevenou soustrast na pohřbu našeho drahého zesnulého
pana Josefa Chadimy,
který se konal v sobotu 1. září 2018 v Sebranicích.
Za zarmoucenou rodinu upřímně děkují synové

SETKÁNÍ V LUBENSKÉ KAPLIČCE
Vážení farníci, jak jste všichni věděli a byli pozváni, proběhla v rámci dnů evropského
kulturního dědictví a 100 letému výročí vzniku republiky krátké odpolední setkání v kapli
sv. Anny, začínali jsme v 16 hodin, byly pozvány děti, ale s Járou Flídrem přišlo ostatních
45 dětí božích, i když byly trochu staršího věku. Přivítal nás náš nový p. farář P. Ladislav
Kozubík a povzbudil nás slovy o předávání víry dalším generacím. Velice pěkně zahrál Miloš
Flídr a zpěvem ho podpořil Václav Bulva, četli jsme z kroniky obce a P. Josef Kopecký
zajímavě a trefně vyprávěl o našich národních světcích, kterých je 8 a nemohli jsme
zapomenout na sv. Annu. Soutěž o ceny byla při poznávání světců a jejich atributů, to jsou
znaky podle kterých je poznáme. Znalost byla vynikající o ceny soutěžily celé rodiny.
P. Taberyová napekla pěkné perníčky s kostelíkem sv. Anny a trikolorou, koláčky nás posilnily
a rozdali jsme i drobné odměny. Na závěr jsme vestoje zazpívali chorál sv. Václave. Děkujeme
ještě jednou našim kněžím za podporu a za příspěvek od obce a podporu p. starosty, nemenší
dík patří za výzdobu a úklid kaple Libušce Bulvové a kostelníkovi Vojtovi a Honzíkovi Šplíchalů.
Těšíme se s vámi na příští akci naviděnou.
Za společenství matek Ludmila Kulhavá

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V pátek 14. září se jako každoročně uskutečnil v letním areálu lampiónový průvod.
Tentokrát nás trošku strašilo počasí, ale nakonec se umoudřilo a průvod se mohl uskutečnit.
Pro děti byl připraven program. Děti si mohly vyzkoušet barevné pískování, poskládat maxi
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puzzle anebo si zaskákat na skákadlech. Během programu bylo pro malé i velké zajištěno
bohaté občerstvení. Když se sešeřilo, průvod se vydal na svou obchůzku stezkou pro pěší
směrem k hasičské zbrojnici, poté k obecnímu úřadu a dále po Malé Straně opět do areálu. Na
mostě na děti čekaly rozsvícené dýně a v areálu malé překvapení v podobě strašidelného pytle
a tvarovaných balónků. Balónky a obrázky s barevným pískováním si děti odnesly domů jako
památku. Myslím si, že se program líbil všem. Děkuji za účast malým i velkým návštěvníkům a
přeji Vám všem krásný podzim.
Za členy kulturní komise Jaroslava Klejchová

Program pro děti v letním areálu

Lampiónový průvod a sladká odměna na závěr
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ TOUHA
Jistě jste si povšimli, že letošní rok je poněkud výjimečný. A to nejen díky extrémním
teplotám a následnému suchu. Ona výjimečnost tkví ve faktu, že právě letos došlo k silné
kumulaci historických výročí končících číslem 8. No posuďte sami: 1918,1938,1948,1968.
Všechny zmíněné letopočty se výrazně zapsaly do našich dějin. O připomínku těchto
závažných událostí se tu intenzivněji, tu méně snaží zejména sdělovací prostředky, vyjadřují se
k nim osoby zasvěcené i méně znalé a po celé republice se konají různé výstavy a doprovodné
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akce. Já však chci hovořit o zcela jiném, a považte ryze českém, tedy přesněji
československém fenoménu a tím je…
A víte co, zkuste hádat, co to může být? Leckoho jistě napadne pivo. Ovšem, naše pivo má
ve světě jméno a ve spotřebě zlatavého moku obsazujeme s přehledem vrcholné příčky, ovšem
v tomto případě jste vedle. Dále to může být houbaření či chalupaření. Ano, i v tomhle oboru
jsme dobří a jistě výjimeční, ale ani tady bychom neudeřili hřebíček na hlavičku. Tak dost
napínání. Tím ryze naším a ve světě zcela ojedinělým fenoménem je tramping. Hnutí
romantických snílků, milovníků nespoutaného pobytu v lůně krásné divočiny. Proto dejme na
záda pomyslnou usárnu a vydejme se proti proudu dravé řeky plné pěnících peřejí, jejíž jméno
je Čas, a poslechněme si věkovitý příběh starý jako ta naše republika.
Ano, ač se to nezdá, tramping slaví také rovných 100 let. Určit přesné datum však zcela
nelze. Tramping vždy bylo hnutí živelné a hlavně nikým a ničím nespoutané. První party
drsných zálesáků, jenž si razily svou prospektorskou cestu do divočiny, se objevují koncem 1.
světové války. A začátky to byly věru skromné. Tito divocí skauti, jak se sami nazývali, protože
právě až vojensky řízený Skaut jim připadal moc sešněrován, začali budovat své osady okolo
velkých řek, hlavně v okolí Vltavy a později i jinde po vlastech českých, moravských a
slovenských. První osady byly vlastně jen stanové tábory, ve kterých jen pozvolna vyrůstaly
primitivní sruby a chaty. Rovněž vybavení a oblečení prvních synů divočiny bylo značně
omezené nejen dobou, ale i finančními možnostmi tehdejší dělnické mládeže, z jejichž řad se
trampové nejčastěji formovali.
Velkým vzorem v odívání byly hrdinové Rodokapsů i prvních filmových westernů. Proto se
kdejaký starý klobouk po dědečkovi či skautský širák měnily v stetsony kovbojů, opasky se
obíjely cvočky a ti nejodvážnější si dokonce zavěsili i kolty proklatě nízko. Ovšem trampovalo
se i v běžném turistickém oblečení. Oblíbené byly zejména kalhoty tzv. pumpky a plátěné
sportovní boty zvané kecky. Movitější tramp obouval vysoké šněrovací boty kanadky.
Oblíbenou pokrývkou hlavy se stala i vodácká bílá čapka. Z vojenské výstroje se legendou stal
batoh americké armády model 1910, kterému se podle velkých písmen US začalo říkat uzda,
uska, usárna a spoustou jiných názvů. Na osadách se čile provozoval i sport a vznikala první
trampská hudební tělesa. Trampové se stávali i námětem pro tehdejší filmovou tvorbu, za
všechny filmy jmenujme Dobrý tramp Bernášek a tramping ovlivnil i řadu jiných uměleckých
oborů.
Nutno ovšem podotknout, že ani tenkrát neměli trampíři na růžích ustláno. Jejich
nekonformní zábava, které se oddávali chlapci a dívky společně, byla trnem v oku tzv. slušné
společnosti, pro kterou se vbrzku vžil název paďouři. Vrcholem tohoto mravního tažení proti
trampům byl tzv. Kubátův zákon, který nařizoval stíhat trampy a nekalé živly, které se chovají
nemravně. Jednalo se zejména o nesezdané páry. Vyrazil-li tedy zálesák se svou družkou do
divočiny sice s perfektní tábornickou výbavou, ovšem bez oddacího listu v kapse, riskoval
v případě kontroly zvláště uvědomělým orgánem tučnou pokutu. Nutno říci, že toto restrikční
opatření bylo na popud samotných trampů brzo odvoláno.
To se již ale nad Evropou stahovala mračna věstící další válečný konflikt. Jeho předehrou
byla občanská válka ve Španělsku v letech 1936-38. Kromě jiných dobrovolníků z celého světa
odešlo na pomoc republikánům i mnoho českých trampů, mnohdy i část celé osady. Své
morální kvality a odhodlání v boji proti nacismu mnozí prokázali i v období německé okupace
v letech 1939-45, a to v řadách zahraniční armády i na domácí frontě. Nemálo z nich vložilo na
oltář vlasti i oběť nevyšší.
Po skončení války se celá země vrhla s novým elánem do budování nové republiky.
Vznikaly i nové osady a mladí lidé se chtěli bavit a užívat života. Po převzetí moci komunisty
v únoru 1948 se však poměry v zemi radikálně změnily. Trampové jaksi přestali zapadat do
šablon tehdejší mocenské struktury. Byli často vykreslováni jako práce se štítící jedinci
obdivující dekadentní americkou kulturu a svým tvrdošíjným odmítáním jakéhokoliv podřízení
se tehdejším masovým organizacím, zejména Svazu mládeže, na sebe poutali pernamentní
pozornost. I přes různé ústrky však nikdo a nic nedokázalo trampům jejich způsob života
znechutit.
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Jisté oteplení přichází až počátkem 60. let, nejvíce pak v období Pražského jara, které bylo
spojeno s celkovým společenským uvolněním. Tramping se opět dostává na stránky
celostátních periodik, zejména Mladého světa i na televizní obrazovky a to jak formou
dokumentů (film Potlach), tak i v zábavné tvorbě (vynikající seriál Dobrodružství šesti trampů).
Rodí se rovněž nová skupina progresivních hudebníků hrající moderní trampskou muziku. Za
všechny jmenujme bratry Mikiho a Wabiho Ryvolu. V té době vzniká i mnohým z vás dobře
známá osada Červený cikán. Radikálně se mění i oděv trampů, který se skládá nejčastěji
z vojenských doplňků většinou válečné provenience. Doslova ikonickým kouskem oděvu se
stává blůza britské uniformy battledress, které se říká batl či betl. Ti šťastnější ji získají se
skladů armády nebo Svazarmu, ti méně šťastnější ji přešívají z různých jiných blůz a kabátů. A
ti úplně nejšťastnější mají batl po válečném veteránovi. Také výstroj je v drtivé většině tvořena
armádním materiálem, německým batohem zvaným tele, anglickou torbou a evrgrýnem nadále
zůstává usárna, ať již originální kusy nebo ručně vyráběné. Krátké období volnosti v sprnu 68
utnou vojska armád Varšavské smlouvy.
Počátkem 70. let se znovu utáhnou šrouby a na stránky časopisů se místo zálesácké
rubriky vrací klasikové Marxleninismu. Ale trampové dál jezdí na své kempy, dál se pořádají
potlachy. Nutno podotknout, že záleželo vždy na lidech. Pokud se narazilo na rozumné
funkcionáře, akce proběhla bez jakýchkoliv potíží. Pár iniciativních blbců se ale najde vždy a
všude. Navzdory všemu jsou nádraží stále plná trampů.

Tři generace trampů a slavnostní zapalování ohně ze čtyřech světových stran

Kdysi slavná lubenská osada Červený cikán

Vzhůru do dalšího století ...

Po revoluci se otevřely pomyslné dveře do světa. Cestování je mnohem snadnější a mnoho
trampů mohlo vyrazit i do míst, o kterých generace před nimi zpívaly v tesklivých písních kolem
táborových ohňů. Mnozí byli možná zklamáni skutečností, která se tak úplně neslučovala
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s jejich romantickou představou. A tramping dnešních dnů? Často u ohňů slýchám stesky
starých bardů, že nastává soumrak tohoto hnutí a když se člověk rozhlédne kolem sebe, zčásti
jejich obavy chápe. Mladých tváří je jako šafránu. Nádraží již dávno nejsou plná čundráků a
opravdových trampů povážlivě ubývá. Poznat v lese trampa je totiž těžší než kdy jindy.
Oblečení již není vůbec vodítkem, vždyť maskáče dnes nosí kdejaký houbař a naopak leckterý
tramp dává přednost moderním outdorovým věcem. Mám-li mluvit za sebe, nemusím ani jedno
ani druhé. Mám rád věci tzv. s patinou, proto dávám přednost spíše tradičnímu oblečení. Jen
spacák jsem přizpůsobil době, ono přece jen přistydlé ledviny nejsou tou pravou známkou
opravdového trampa. Někdy mám pocit, že nejsem na potlachu, nýbrž na cvičení spřátelených
armád NATO, ale hlavní nejsou koneckonců hadry, ale parta lidí, která se sejde, a když
zapraská a zavoní oheň a zazní kytary, je úplně jedno, co má kdo na sobě. Daleko důležitější
je, co nosí v sobě. A v takové až posvátné chvíli se veškeré chmurné obavy rozplynou a člověk
je přesvědčen, že ten náš trampský národ tu bude i další století.
AHOJ a suchou stezku přeje TS (tramp samotář) Michal Kovi Kovář

DESÁTÉ JUBILEUM LUBENSKÉ ŠŤOPIČKY
Na oslavu 10. narozenin Šťopičky už jsme se moc těšili. Pozvali jsme ta nejúspěšnější
představení z minulých ročníků a přidali i nové „dárky“. Tím největším bylo asi vystoupení krále
české dechovky, pana Josefa Zímy. I když chůze odpovídá jeho věku (je mu úctyhodných 86
let), na podiu měl hlas a energii na rozdávání a mám za to, že si jeho vystoupení užili všichni
hudebníci, posluchači i tanečníci. Dalším příjemným překvapením byl dopoledním program,
který se letos poprvé konal v lením areálu. Prostředí je to mnohem důstojnější a v mnohém i
pohodlnější pro diváky i pořadatele. Přišedší si mohli vychutnat přípitek, koláčky a pohoštění od
místních myslivců pěkně v sedě. Z Nového Města na Moravě k nám zavítali Z-Ušáci, velký
dechový orchestr, a skupina mažoretek Carmen, jejichž vystoupení bylo předzvěstí
roztančeného desátého ročníku. Následně jsme se přesunuli do místní Pálenice, kde jsme
ocenili sudy plné kvasu a také plné šťopičky.
Výběr letošní šťopičkové kapely byl jednoznačný. Vysočinka z Humpolce s kapelníkem
Tomášem Vodrážkou je vždy skvělá volba. Už u nás byla, a tak jsme věděli, že má
profesionální hudebníky i zpěváky a že je radost je poslouchat. Jejich vystoupení okořenil další
vystupující, který tu vystupoval již podruhé. Pro nejmenší generaci našeho festivalu jsme totiž
pozvali prvního českého (a druhého evropského) bublináře Václava Strassera, který pro malé i
velké vykouzlil bublinový svět. Po skončení produkce na sále ukazoval dětem profesionální
triky při workshopu za Skalkou. Děti se pak další hodinu s menšími či většími úspěchy
pokoušely o maxibubliny. Za Skalkou byla pro děti ještě jedna novinka letošního ročníku –
skákací hrad a nafukovací skluzavka. Soudě dle toho, že obě atrakce byly stále v obležení dětí,
vybrali jsme dobře. Malí, velcí i pan starosta se mohli povozit na Astře, kobylce, která na
Šťopičkách nachodila už mnoho kilometrů. Večer při tombole s Aloisem Kovářem bylo veselo a
veselo bylo i výherci hlavní ceny – benzinové sekačky Hecht. Následovalo taneční vystoupení
mladic ze Sebranic – Ladies od Sebrcity, a v tanci se pokračovalo dál. Koncert kapely
Echonaut jsme si užili, tančili, konec konců, místa jsme měli dost a roztančeně jsme
pokračovali i s DJ Homerem.
Co se týče letošního koštu, počet vzorků překonal naše očekávání – 417 vzorků pálenek a
likérů je už úctyhodné množství. Z krásných šťopiček s tyrkysovým potiskem opravdu chutnalo.
Absolutní vítěz byl překvapivý – vyhrál destilát z rybízu, po kterém se jen zaprášilo. Ovšem
vítězné pálenky všech 13 kategorií se také „vykoštovaly“ velice záhy. Destiláty z mrkve, banánu
či kdoulí byly vskutku netradiční a nádherně doplňovaly moky tradiční. Pít na prázdný žaludek
se nevyplácí a my v Lubné to moc dobře víme. Návštěvníci si pochutnávali na vepřové kapse
nebo na grilovaných či smažených specialitách.
Píše se o tom hezky a snad to vše bereme jako samozřejmost. Možná už ale nevidíme,
kolik úsilí a energie to všechny pořadatele stojí. Proto bych chtěla poděkovat členům Spolku LŠ
a zaměstnancům OÚ Lubná za jejich nápady, práci a vytrvalost. Velký DÍK patří všem členům
Kulturní komise a jejich rodinným příslušníkům, kteří sice tráví hodiny na Šťopičce (a i před ní),
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ale program znají jen z plakátů, protože pípa ani gril nejsou na sále. Festival by se neobešel ani
bez obětavých hasičů a sličných hasiček, i oni jsou nepostradatelní. Děkuji také paní Šteflové
za háčkované košíčky – praktickou věc pro všechny degustátory, a také týmu kuchařek, který
by si vyvařil i uznání od Pohlreicha. A pak mám ještě jedno ryze osobní poděkovaní – mami,
děkuju za ty už čtvrté háčkované šaty.
Myslím si, že 10 let je v životě člověka docela dost. Mnohým z vás za tu dobu vyletěly děti
z hnízda, někomu se narodila vnoučata, jiní rodinu zakládají a my jsme začali chodit do školky.
Možná vás opustil někdo blízký anebo jste třeba našli spřízněnou duši, v níž jste už třeba ani
nedoufali. Ať tak či onak, moc nás těší, že už po 10 let je Lubenská Šťopička taková stálice,
jistota nebo tradice, které se v Lubné daří a kterou máme rádi. Doufám, že se jí a nám všem
bude dařit i v další šťopičkovské dekádě.
Na zdraví při Šťopičce 2019!
Eva Šímová
Chtěli byste se podílet na programu LŠ 2019? Skvělé! Pokud jste viděli zajímavé
vystoupení, které by bylo obohacením festivalu destilátů, napište nám prosím název umělecké
skupiny nebo jednotlivce, my si jej pak vyhledáme a kontaktujeme. Budeme rádi, když nám svá
přání pošlete na adresu obec@lubna.cz nebo lístek s informacemi hodíte do schránky na OÚ
do konce roku.
Poděkování
Velice děkuji zaměstnancům obecního úřadu, členům kulturní komise, hasičkám a
hasičům, majiteli Pálenice Zdeňku Jelínkovi, moderátorce šťopičky Mgr. Evě Šímové,
vystupujícím a ostatním občanům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a
zabezpečení 10. ročníku Lubenské šťopičky.
Josef Chadima

Zahájení 10. ročníku v Letním areálu Lubná

Vystoupení mažoretek z Nového města na Moravě

Předseda mysliveckého sdružení v akci
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Občerstvení návštěvníků a dechový orchestr Z-Ušáci a mažoretky Carmen u památné lípy

Zahráli jsme i majiteli Palénice Z. Jelínkovi a jeho manželce

Starosta města Litomyšle R. Kašpar a radní Pardubického kraje M. Kortyš při zahájení šťopičky

Ocenění nejlepších destilátů a poděkování J. Klejchové
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Král české dechovky Josef Zíma s dechovou kapelou Vysočinka

Josef Zíma s pořadateli a Vysočinkou

Vystoupení bublináře V. Strassera

Atrakce pro děti – projížďka na koni a skluzavka

Závěr patřil ženám ze Sebranic - Ladies od Sebrcity

O POHÁR STAROSTY OBCE LUBNÁ
Jak strávit jednu červnovou neděli v Lubné? Společně na hřišti závodem Okresní ligy
Svitavska v požárních útocích. Tentokrát byla soutěž pořádána o něco později než obvykle, a
to 24. 6. 2018. V předchozím týdnu mohli fanoušci požárního sportu navštívit závod Extraligy
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v požárním útoku ve Zderazi. Byla to dobrá příležitost vidět to nejlepší v České republice
z tohoto sportu.
49. To je počet týmů startujících na dráze v Lubné. V kategorii mužů se divákům
představilo 30 družstev. Časy týmů byly vynikající, ale nakonec zvítězili s časem pod 18
sekund muži ze Širokého Dolu (čas 17,36s.). Ti obhájili vítězství z minulého roku a odvezli si
zpět domů Putovní pohár starosty obce Lubná. Stříbro brali muži z Perálce s časem 18,37s a
s časem 18,40s si bronz vybojovali muži z Hartmanic. Na start se také postavilo domácí
družstvo mužů, kteří bodovali s časem 24,09s.
Po technické pauze se trať zkrátila pro kategorii veteránů a žen. V kategorii veteránů jsme
mohli vidět 5 týmů. Po vyrovnaných výkonech se nejvíce zadařilo mužům ze Sádku a s časem
16,77s získali pohár za první místo. A nakonec již tradičně kategorie žen. Tři nejlepší týmy žen
se vešly do časů pod 19 sekund. Nejlepší čas 18,17s předvedly ženy z Nedvězího, druhé místo
braly ženy z Kamence B s časem 18,87s a třetí místo patřilo ženám z Bohuňova, kdy jim
s časem pouze o jednu setinu sekundy (čas 18,88s) unikla stříbrná pozice.
Byl to den s bojovnou atmosférou a parádních výkonů soutěžících. Děkuji návštěvníkům za
podporu soutěžních týmů a pořadatelům za organizaci soutěže.
Lucie Zavoralová
Poděkování
Velké poděkování náleží místním hasičům, hasičkám i mládeži za kvalitní přípravu a
dobrou organizaci celé soutěže. Těší mě, že požární sport v Lubné neuhasíná.
Josef Chadima

Slavnostní zahájení

Soutěžící družstva
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Putovní pohár vyhrálo družstvo mužů ze Širokého Dolu

TJ SOKOL LUBNÁ
V září jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem panem Josefem
Chadimou. Pan Josef Chadima byl členem TJ Sokol přes padesát let. Pracoval ve výboru TJ,
rovných padesát let vykonával funkci pokladníka a to do svých 85 let. Podílel se na všech
akcích, které TJ pořádala a zajišťoval zájezdy. Vždy měl na starosti administrativní a finanční
záležitosti, byl obětavý, svědomitý a spolehlivý.
Vzpomínáme a děkujeme za vše, co jste pro TJ Sokol i obec vykonal.
Čest Vaší památce.
Výbor TJ Sokol Lubná

LUBENSKÁ DESÍTKA CROSS
V neděli 9. 9. 2018 se uskutečnil 2. ročník závodu Lubenská Desítka Cross, který pořádala
TJ Sokol Lubná. Start i cíl závodu byl na hřišti za ZOD v Lubné.
Pro malé děti pořadatelé připravili závod na 200 m a 400 m. Všichni malí běžci za účast
v závodu obdrželi sladkosti a na památku medaili. Děti do 15 let běžely závod dlouhý 3 km,
dospělí běžci si mohli vybrat, zda poběží závod dlouhý 5 km nebo 10 km. Závodu na 3 km se
zúčastnily 4 děti, závodu na 5 km se zúčastnila 1 žena a 4 muži a závodu na 10 km se
zúčastnila 1 žena a 13 mužů. Všechny závody byly odstartovány v 10 hodin. Do cíle se
postupně vraceli mladí závodníci ze závodu na 3 km, poté dospělí běžci ze závodu na 5 km a
nakonec závodníci ze závodu na 10 km. Celý závod uzavřel starosta obce, který 10 km zvládl
za 1 hodinu a 20 minut.

Pan K. Kykal při startu dětí a dospělých
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Časy nejrychlejších a v cíli ohodnocených běžců jsou:
Závod dětí do 15 let na 3 km:
1. Kuchtová Kristýna - čas 17:42
2. Fliedrová Adélka - čas 18:16
3. Novotný Matyáš - čas 21:39
4. Jánová Eliška - čas 22:01
Závod žen na 5 km:
1. Rensová Lenka - čas 34:55

Závod mužů na 5 km:
1. Simon Jakub - čas 22:22
2. Chaloupka Jan - čas 23:15
3. Klusoň Oldřich - čas 25:59
4. Chadima Miroslav - čas 29:27

Závod žen na 10 km:
1. Brydlová Jana - čas 50:00

Závod mužů na 10 km:
1. Fliedr Tomáš - čas 39:20
2. Radiměřský Karel - čas 40:03
3. Tmej Patrik - čas 40:42
4. Madejewský Radek - čas 41:10
5. Severa Václav - čas 42:08

Časy ostatních závodníků a výsledky 1. ročníku jsou uvedeny na webových stránkách
www.lubenska-desitka.webdone.cz. Pořadatelé pro všechny účastníky závodů připravili malé
občerstvení, a to meloun a hroznové víno. V cíli nejrychlejší běžci obdrželi medaili a dárkový
balíček. Pořadatelé, závodníci i diváci, kteří přišli podpořit běžce, společně prožili krásné
prosluněné nedělní dopoledne. Jen je trošku škoda, že si nepřišlo zaběhat a zazávodit více
běžců místních i přespolních, a proto všichni, kdo rádi běháte, přijďte si zaběhat a zazávodit
příští rok, vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Pořadatelé tímto děkují všem, kteří se
závodu zúčastnili.
Za TJ Sokol Lubná Pavel Madejewský

Nejmladší účastníci

Na závod se přišly podívat i mladé rodiny s dětmi

Ocenění nejlepších účastníků v kategorii dětí
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Pořadatelé při předávání hodnotných cen

Vyhodnocení nejlepších účastníků v kategorii 5 a 10 km

LUBNÁ MÁ MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 17., 18. a 19. 8. se v Ostravě konala mezinárodní soutěž Czech stunt day 2018
neboli motocyklové kaskadérství. Tento sport v posledních letech patří mezi progresivně
rostoucí sportovní odvětví. Účastnila se ho světová kaskadérská špička z 19 zemí, např. z
Indonésie, Austrálie, Brazílie, Japonska, Portugalska, Německa, Dánska, Polska, Francie a
samozřejmě nejlepší jezdci z České republiky. Celkový počet jezdců byl 65.
V pátek 17. 8. proběhla kvalifikace z které postoupilo do druhého dne 30 jezdců, mezi nimiž
byl i náš Jakub Kykal. Ten skončil na 15. místě jako nejlepší český jezdec. Každý jezdec má na
jízdu 3,5 minuty a na konci má ještě půl minuty na to, aby předvedl svůj nejlepší prvek, za který
by mohl dostat body navíc. Druhá kvalifikace se jela 18. 8., kdy postupovalo do neděle
nejlepších 15 jezdců. V této sobotní jízdě skončil Jakub na 17. místě a opět jako nejlepší
z Česka. Na konci své jízdy zkoušel odvážný prvek, který mu nevyšel a skončil pádem. Nebýt
tohoto karambolu, mohl se dostat mezi prvních 15 jezdců a to by byla bomba. V neděli 19. 8.
jsme se dozvěděli, že Jakub pojede před první patnáctkou závodníků exhibiční jízdu jako nový
mistr České republiky. A můžu Vám říct, že si to před zaplněnými tribunami pěkně užíval.
Závod vyhrála světová jednička mezi kaskadéry, skvělý Dán Mike Jensen. Už se těším na další
rok, kdy tito borci předvedou další neskutečné věci na svých mašinách.
Slávek Kykal
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Jakub při semifinálové jízdě a při nebezpečném
prvku

Jakub s pohárem Mistra republiky a s rodiči

STUPNĚ VÍTĚZŮ NA BESKYDSKÉ SEDMIČCE - B7 - 95 KM
Beskydská sedmička nese název Mistrovství České republiky v extrémním horském
maratonu dvojic. Poslední prázdninový víkend se již tradičně konal jediný oficiální závod
vedoucí přes celé Beskydy z Třince až do Frenštátu pod Radhoštěm.
Po loňském neúspěšném pokusu, kdy jsme z bezpečnostních důvodů premiéru na B7 cca
v polovině trasy po 50 km a 9 hodinách dřiny vzdali, jsme letos 31. 8. opět vyrazili do Beskyd
na druhý pokus. Pro tento rok se start závodu přesunul z třineckého Náměstí Svobody na
atletický stadion, kde nás na startu čekalo dalších cca 3000 závodníků, což je limit závodu, kdy
se startovné již v lednu vyprodá během 15 minut. V pátek 31. 8. 2018 v 22:00 jsme tedy mohli
slavnostně začít ukrajovat první kilometry za doprovodu hudby „Pevnost Boyard“ a světel
ohňostroje.
Čekala nás nejdelší trasa o vzdálenosti 95 km s převýšením 5470 m s časovým limitem 29
hodin, která vede přes 7 kopců s výškou nad 1000 m n.m. a nakonec ještě bonusový osmý
kopec. Po asfaltovém výběhu z Třince, kdy jsou kolem silnic davy fanoušků, začíná sranda
výstupem po sjezdovce na Malý Javorový, tepovka je na maximu, ale u vrcholu procházíme
fanouškovským špalírem za doprovodu živé kapely, což je atmosféra, která se nedá popsat, ale
musí se zažít. Následuje již jen kousek na 1. vrchol Javorový a seběh na první občerstvovací
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stanci ve Ski areálu Řeka. Výstup na druhý vrchol, kterým je Ropice, jde jako po másle, na
části obousměrné trasy si uděláme obrázek o naší pozici a po rychlém běhu z kopce se
ocitáme na Morávce, kde je druhé občerstvení.
Výstup na Travný, jakožto 3. vrchol, který na trase LONG musíme zvládnut, je náročný, ale
sil je ještě relativně dost. Další občerstvovačka je v obci Krásná, kde mi Jana říká, že bychom
měli trošku zvolnit, abychom nepřepálili začátek, a začíná mít problém cokoli sníst. Následující
výstup na nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu, jakožto 4. vrchol v pořadí, si já osobně užívám,
protože při vzpomínkách na loňský výstup, kdy jsem tu mrznul, usínal a stále scházel z cesty, je
to tentokrát procházka růžovou zahradou. Janu bohužel před vrcholem začínají trápit zažívací
potíže a přichází na řadu živočišné uhlí. V Ostravici na nás čeká teplá polévka, což je naprostá
dobrota a dokonce chutná i Janě.

Výstup na 1. vrchol – Patrik Tmej

Ráztoka – po 75 km přichází na řadu gumicuk

Cíl – doběh do cíle po 95 km, ve výsledném
čase 15 hod 34 min

Vyhlášení – kategorie MIX, věk 35-50 let,
distance LONG

V našem doprovodném vozidle doplňujeme zásoby jídla, živočišného uhlí a s chutí se
vydáváme do druhé poloviny trati výstupem na Smrk, který nám zabere ze všech kopců nejvíce
času. Při seběhu si Jana objednává čínskou polévku, kterou má připravenou v Čeladné od
posádky našeho doprovodného vozu, kde je zároveň další čipová kontrola s občerstvením.
Nohy jsou již řádně otlučeny a puchýře o sobě dávají vědět. Při výstupu na Čertův mlýn si Jana
prochází krizí způsobenou nedostatkem jídla a tím, že cokoli sní, jde okamžitě ven, nicméně je
to dříč a bojovnice a stále strojovým tempem stoupáme vzhůru. Na Pustevnách nás opět čeká
polévka a dokonce chleba se škvarkovou pomazánkou, která všem neskutečně chutná a Janě
dodává sílu. Po občerstvení to pod lanovkou seběhneme do Ráztoky. Máme za sebou cca 75
km a přichází na řadu gumicuk. V údolí se tedy svážeme s Janou k sobě a do kopců a po
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rovině Janě pomáhám a táhnu ji. První kopec, který nás čeká takto v závěsu, je výstup na
Radhošť, již 7. vrchol v pořadí. Seběh na sedlo Pindula, kde je poslední možnost se občerstvit,
už hodně bolí, protože někdo má puchýře už protržené. Rychlé občerstvení, znovu se navázat
a hurá do posledního „bonusového“ 8. kopce. Teď už víme, že těch posledních 11 km dáme.
Jen vydržet. Výstup na Velký Javorník je rozdělen do tří kratších výšvihů a za chvilku jsme již
na vrcholu.
Hurá do posledních serpentýn, kotníky stále drží, nikde jsme nespadli, i když párkrát jsme
zakopnutí vybírali pár centimetrů nad zemí a už se blížíme na poslední kilometr do Frenštátu
pod Radhoštěm. Zde na nás čeká při doběhu na náměstí Míru červený koberec a neskutečná
atmosféra všech přihlížejících. Po 95 km jsme se dostali do cíle, kterým jsme proběhli v
celkovém čase 15:34. Před startem jsme chtěli doběhnout ve zdraví do cíle. To, že
proběhneme cílem na 3. místě v kategorii MIX ve věku 35-50 let je jako sladká třešinka na
dortu. V absolutním pořadí jsme se umístili na 29. místě a za zmínku určitě stojí i fakt, že Jana
doběhla do cíle jako 7. žena.
FARMTEC TEAM - Patrik Tmej (Lubná), Jana Brydlová (Sloupnice)

MLADÝ MODELÁŘ ZE SEBRANIC MISTREM SVĚTA
Česká výprava reprezentantů a pomocníků (čítala 11 nadšenců) dorazila ve středu 18. 7.
večer na obrovské letiště u města Brašov v Rumunsku. Zde se konalo Mistrovství světa
kategorie F3J, což jsou rádiem řízné modely větroňů. Díky absenci dálnic na velké části
rumunského území se šestnáctihodinová cesta zdála nekonečnou.
Letový prostor byl dostatečný, bez překážek. Až na nedalekou rozlehlou montážní halu,
kde se montovaly komponenty pro dopravní letouny Airbus. Na střeše této obrovské haly přistál
nejeden model. Počasí příliš nepřálo létání s větroni. Termika byla slabá a vyskytovala se
vzácně. Déšť a oblačnost vývoji stoupavých proudů nepřejí. Létání bylo velmi náročné a
soutěžící v daném kole mnohdy nenalétali plný čas, tj 10 minut. A právě tyto složité letové
podmínky otevřely cestu k úspěchu teprve 13letého Járy Vostřela. V těchto okamžicích mohl
ukázat, co natrénoval a jak se na Mistrovství světa připravil.
Po odlétání základní části, tj po 14 kolech, kdy se určuje výsledné pořadí týmů, deset
nejlepších jednotlivců postoupí do šesti finálových letů o titul Mistra světa. Tým mladých
českých pilotů si nevedl špatně. Ve složení Jan Bruner, Luboš Pospíšil a Jarda Vostřel obsadil
krásné druhé místo za velmocí v kategorii F3J – Německem. Poslední dva jmenovaní postoupili
do finálových letů na 15 minut. Finále se šesti koly je vlastně nová soutěž mezi deseti
nejlepšími piloty. A tady mladý Jára Vostřel předvedl koncert ve vzduchu. Byly i případy, kdy
jeho devět soupeřů s modelem na zemi u nohou od desáté minuty hledělo do oblak a kroutilo
hlavou, jak že to ten chlapec dělá, že nalétal plných 15 minut ve všech finálových letech. Za
tyto lety si opravdu titul Mistra světa zasloužil. Stal se nejmladším juniorským Mistrem světa v
historii F3J. Ani Luboš Pospíšil nemusel smutnit, i on odvedl vynikající práci. Jeho třetí místo
určitě potěší. Honzík Bruner byl trochu zklamaný, jelikož skončit na 11. místě opravdu nepotěší,
ale ani tento výsledek na Mistrovství světa není k zahození.
Musím přidat něco o chlapech. Ani dospěláci neudělali ostudu. Jejich druhé místo v týmech
je chloubou českého modelářství. Český tým dospělých měl ve finále také dva účastníky.
Sestava českého týmu byla Luboš Pospíšil st. Při své první účasti na MS rozhodně nezklamal.
Přestože se o pár bodů nedostal do finále, přispěl velkým dílem k umístění týmu. Další
osvědčení reprezentanti Jaroslav Vostřel st. a Martin Rajšner se probojovali do finále.
Právě účast dvou soutěžících ve finále juniorů i seniorů dala zabrat nejen pilotům, ale i
vlekařům a celému kolektivu. Díky sehranosti celého českého týmu vše dospělo ke zdárnému
konci. Ještě bych měl zmínit umístění dospělých ve finále. Martin Rajšner skončil na pěkném,
ač nepopulárním pátém místě. Jaroslav Vostřel st. byl jedenáctý. Vážení čtenáři, zkuste si létat
ve finále Mistrovství světa a ještě se věnovat svému synovi, který bojuje o titul Mistr světa
junior. To aby v tom fofru kůň vydržel…
Závěrem chci poděkovat celému kolektivu, zvláště vlekařce a kuchařce, která se starala o
bříška celého českého týmu, Evě Vostřelové a pomocníkům, kteří věnují svoji dovolenou, aby
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umožnili pilotům vůbec létat. Bez jejich těžké a zodpovědné práce by nebylo celkových
úspěchů. Děkuji Agro-družstvu Sebranice a OÚ Sebranice, kteří podporují pořádání
nominačních soutěží. Celý tým šlapal jako švýcarské hodinky i v krizových situacích. Dobrou
partu nám chválili (a možná i záviděli) i přátelé z daleké Austrálie, kteří s námi večer poseděli u
poličského piva a nešetřili chválou nad dobrou českou partou.
Mezi modeláři panují dobré vztahy napříč startovním polem snad i proto, že se létá pro
radost a snahu ukázat svoje letecké umění a ne pro peníze.
Celého Mistrovství se zúčastnilo 17 států, včetně USA, Japonska, JAR, Austrálie a jiných.
Proti těmto velikánům jsme pidistáteček a přesto jsme uspěli.
Za LMK i za sebe přeji další úspěchy českým modelářům a zvláště mladému Jardovi, aby
se mu dobře dařilo nejen na letišti, ale i ve škole jako bývalému žákovi ZŠ Lubná-Sebranice a
nyní studentovi osmiletého Gymnázia v Litomyšli.
Omlouvám se, že jsem se asi trochu více věnoval našemu juniorovi, ale uznejte, o Mistru
světa z našeho klubu se tak často nepíše.
Jaroslav Vostřel - děda

NÁRODOPISNÉ OBLASTI – ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ
V České republice máme několik desítek národopisných oblastí. Každá z nich se vyznačuje
unikátní architekturou, jedinečnou přírodou a velkým množstvím kulturních tradic nebo zvyků. V
následujícím období budu čtenáře Lubenského zpravodaje s jednotlivými celky seznamovat.
Začnu národopisnou oblastí, ve které všichni žijeme.

Českomoravské pomezí

Půvabná krajina Českomoravského pomezí leží na území, které vymezují tato starobylá
města a jejich okolí – Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto. Všechna
uvedená města zdobí mimořádné architektonické skvosty. Putování Českomoravským
pomezím začneme v Poličce, v sídle, jež máme nejblíže. Město založil král Přemysl Otakar II. v
roce 1265 a Rudolf I. změnil v roce 1307 statut Poličky na královské věnné město. To
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znamená, že výnos z hospodářské činnosti města náležel manželce krále. Centrálním místem
města je Palackého náměstí, kde je barokní radnice a Mariánský sloup, který patří ke skvostům
barokního sochařství. Značnou část historického centra obepínají středověké hradby a
devatenáct věží. Délka hradeb je 1220 metrů, tím patří k nejdelším nejen u nás, ale i ve střední
Evropě. Po hradbách se můžeme projít s průvodcem muzea. Dalším klenotem je kostel
sv. Jakuba, kde se ve výšce 36 metrů narodil světově proslulý hudební skladatel Bohuslav
Martinů. Na věž vystoupáte s průvodcem muzea po 192 schodech. Prohlédnete si světničku,
kde rodina Martinů žila jedenáct let. Z ochozu kostela budete mít Poličku a okolí jako na dlani.
Na rozsáhlém hřbitově s kostelem sv. Michaela je taktéž hrob rodiny Martinů. Spolu se
skladatelem jsou tu pochováni i jeho rodiče, sourozenci Marie a František a manželka
Charlotte. Vedle hřbitova nás upoutá pozoruhodná budova Tylova domu, je to významné
kulturní centrum města. Poté půjdeme po cestě za hradbami zvané Na Valech u Synského
rybníka. Za rybníkem leží urbanistická hodnotná čtvrť rondokubistických domů, Masarykova
základní škola a evangelický kostel. Zanedlouho nás kroky dovedou do parku se zajímavými
stromy a keři. Z parku půjdeme zpět na náměstí a do muzea prohlédnout si nepřeberné
množství velmi zajímavých exponátů.
Městu Polička patří nedaleký raně gotický hrad Svojanov, kdysi romantické sídlo královny
Kunhuty a rytíře z Falkenštejna. Hrad má tři prohlídkové okruhy, všechny komnaty jsou
zařízeny stylovým nábytkem. Vystoupit můžeme do hradní věže, odkud je překrásný a
nezapomenutelný výhled do okolní krajiny.

Letecký pohled na hrad Svojanov

Světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce, kde
se narodil světoznámý skladatel Bohuslav Martinů

Polička je rovněž vstupní branou do malebně zvlněných Žďárských vrchů, které jsou
chráněnou krajinnou oblastí. V obci Telecí roste památná Lukasova lípa, jež patří k největším a
nejstarším stromům v České republice. Odkopek této lípy zasadili na jaře krajané až ve Velké
Británii při oslavách stého výročí založení Československa V Telecím jsou také chráněné
stavby lidové architektury. V nedalekém Sněžném můžeme vidět zcela jedinečnou a rozsáhlou
skalku, která představuje jakýsi model Žďárských vrchů. Rozměrné kameny byly na skalku
ukládány pomocí jeřábu. Skalka je osázena množstvím stromů, keřů a květin, některé stromy
jsou pěkně tvarované. Skalka je u silnice, až pojedete okolo, tak se zastavte, stojí to za
prohlédnutí. Majitel věnoval tvorbě skalky tisíce hodin.
Nedaleko Proseče leží proslulé Toulovcovy maštale – přírodní rezervace se systémem
bizardních pískovcových útvarů, hlubokých údolí a roklí. Na Jarošovském kopci je dřevěná
Toulovcova rozhledna. Rozhledna Terezka je na Pasekách a u Hluboké najdeme rozhlednu
Borůvku. Blízko ní je Pivnická rokle – přírodní památka tvořená zalesněným kaňonem. Údolí
Krounky a Novohradky je přírodní park rozkládající se v malebném údolí podél řek Krounky a
Novohradky (pokračování příště).
Josef Trojtler
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VESMÍR OKOLO NÁS – PÍSNĚ S NÁZVY VESMÍRNÝCH OBJEKTŮ
V tomto čísle Lubenského zpravodaje vám přinášíme další písně s vesmírnou tématikou,
tentokrát to jsou písně zpívané Ilonou Csákovou a Anetou Langerovou.
Josef Trojtler
Malý vůz

Hvězda
Na břehu potoka
vrbové proutí
nad osudem mým
smutně se kroutí
ta hvězda, co letí v dálce do polí
je poslední a já objímám černé nebe.

Mě zebe i nebe a studí mě tvoje oči
A země je ve mně svět nudí mě že se točí
Malý vůz čeká mě leká jet do neznáma
A sama tak sama tak sama.
Září Malý vůz
jedu pro tebe v tom souhvězdí
jen jediné místo tu mám
a tak se tě má lásko ptám
jestli nejsi sám.

To černé nebe zas kolem se točí a promlouvá
prý splní se co má, i když člověk ani nedoufá
dokud po nebi srpnové komety kolují
mám poslední možnost najít v srdci klid.

Září Malý vůz
s tebou uvidím jak vstává den
jak poslední hvězda jde spát
až u úsvitu budeme stát
já teď víc budu znát.

Objímám černé nebe.
Přej si, co chceš
až do rána jsem tvá
spadlá hvězda u tvých nohou
ze souhvězdí Persea.

Kdybys řekl pojď
půjdu s tebou třeba závějí
chci pouští i zahradou jít
chci usínat s tebou a bdít
jen řekni a já jsem navěky tvá.

Kruhy na vodě
němé vlny na hladině slábnou
rozpily tvář mé podobě
teď ke dnu mě táhnou
dokud ve mně je světlo, co hoří nadějí
mám poslední možnost najít v srdci klid.

I love him, I love him, I love him and where he
goes
I´ll follow, I´ll follow, I´ll follow he´ll always be my
true love, my true love, my true love from now
until
forever and ever and ever.

Objímám černé nebe.
Přej si, co chceš
až do rána jsem tvá
spadlá hvězda u tvých nohou
ze souhvězdí Persea.

I will follow you
ever since you touched my heart-I knew
there isn't an ocean too deep
a mountain so high it can keep
keep me away.

Přej si, co chceš
až do rána jsem tvá
spadlá hvězda u tvých nohou
ze souhvězdí Persea.

zpěv: Ilona Csáková

Padám tak natáhni ruku, padám tak něco si v rychlosti
přej
padám tak natáhni ruku, padám tak něco si v rychlosti přej
Padám tak natáhni ruku, padám tak něco si v rychlosti
přej
padám tak natáhni ruku, padám tak něco si v rychlosti přej
Padám tak natáhni ruku, padám tak něco si v rychlosti
přej
padám tak natáhni ruku, padám tak něco si v rychlosti přej
zpěv: Aneta Langerová

DARUJTE KOSTNÍ DŘEŇ!
Ročně onemocní leukemií desítky dospělých i dětí. Jedinou možností léčby je přijetí
darované kostní dřeně. V současné době je v českém registru 81 275 lidí. Sám jsem členem a
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čekám, kdy budu moct pomoct někomu zachránit život. Není lepší pocit než někomu zachránit
lidský život, to nejcennější, co máme. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka
člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě, bezplatné. Jak se stát
dárcem? Je to úplně snadné. Stačí mít věk mezi 18 a 35 lety a mít dobrý zdravotní stav. Na
webu www.kostnidren.cz vyplníte přihlášku a domluvíte si schůzku v odběrovém centru. Tam
se dozvíte všechny potřebné věci a v případě zájmu podepíšete souhlas se zařazením dat do
registru. Dále vám jen sestřička odebere 2 ml krve, a to je vše. Po vstupu do registru
transplantační pracoviště vyhledává v registrech vhodné dárce, a pokud se dostanete do fáze
užšího výběru, budete pozvaní na další odběr krve. Z něho se provádějí podrobné testy
tkáňových znaků a zjišťuje se, jestli jste opravdu nejvhodnější. K samotnému darování kostní
dřeně se dostane jen 1 % registrovaných dobrovolníků. Pokud by nastala fáze, že byste mohli
dřeň darovat, jsou dvě možnosti odběru: odsátím z vnitřku kostí, nebo získáním ze žilní krve
procesem separace. Odběr dřeně z vnitřku kostí vyžaduje třídenní pobyt v nemocnici a provádí
se na chirurgickém sále v celkové anestézii. Lékaři vám tenkou odběrovou jehlou z dutin v
zadních hrbolech pánevních kostí odsají malé množství dřeně s krví. U druhé metody chodíte 4
dny před samotným odběrem na injekce ke svému lékaři, který vám píchne růstový faktor pro
granulocyty. Tato látka namnoží krvetvorné buňky a vyplaví je z kostní dřeně do krve, odkud je
separátor (používá se i u odběru plazmy a krevních destiček) odebere z vaší krve. Tento
způsob je samozřejmě bezpečný, růstové faktory jsou speciální bílkoviny, které jsou tělu
vlastní. Jeden z těchto způsobů může být pro daného pacienta vhodnější, ale právo zvolit si
způsob má vždy dárce. Nelze opomenout, že darování lze odmítnout a z registru může člověk
kdykoliv bez udání důvodu odejít. Zapište se i vy někomu do života!
Jiří Bulva, dobrovolný dárce kostní dřeně

INFORMACE POLICIE ČR – OSOBNÍ BEZPEČÍ
V dalším článku bychom vám rádi dali několik rad, jak předcházet okradení, přepadení
nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou to informace
zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý den policisté
v práci celého Pardubického kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě nebo z odložených
tašek v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch starších, nám při
výsleších říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě anebo že si
nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám, že žádné zboží v cenové
„akci“ vám nestojí za ten čas a problémy při blokování platebních karet a vyřizování si nových
odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
• Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a
chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u
lékaře či na úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout
bez povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje
příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám
platební karta odcizena, ihned zablokujte účet.
• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který uložíte společně
s platební kartou na stejné místo.
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Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem
peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích
upozorňovali a jak mi potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn
ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani nevybírají.
• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zejména kabelky stále
na očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
• V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte
na Policii ČR.
• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu
zablokujte.
• V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.
• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím
dokladů.
• Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.
A jak předcházet riziku přepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději
frekventovanějšími ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl
někdo vytrhnout a ukrást.
• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život
jsou cennější než peníze!
• Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a
mohl by vás vtáhnout dovnitř.
• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým.
Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota
„pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl
třeba i za použití násilí.
• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je
nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet
někdo za rohem nebo přes otevřené okno a přispěchat na pomoc.
• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný
plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak
získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a
přimět ho k útěku.
• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně
ranních nebo pozdně večerních hodinách.
• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může
případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič
rychleji pomůže.
Krásné dny vám za Policii ČR přeje
por. Ing. Markéta Janovská, tisková mluvčí policie Pardubického kraje
•
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Přehled cvičení TJ Lubná a
dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka
ve školním roce 2018/2019
den

skupina

cvičitelé

pondělí

16:30 – 18:00
18.00 – 19.00
19:00 – 20:30

gymnastika žákyně
fotbal žáci H. Újezd
volejbal ženy

Novotná J., Jánová L
Kučera
Boštíková M., Jiráňová D.

úterý

16:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 21:00

fotbal žáci H. Újezd
fotbalová školička
florbal muži

Kučera
Flídr R., Jiráň P.
Pakosta O., Madejewský P.

středa

16:00 – 17:30
19:00 – 21:00

florbal Sebranice
kondiční cvičení ženy

Šplíchal J.
Klejchová J., Chadimová E.

čtvrtek

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

SDH žáci
fotbal žáci
futsal muži

Uher P., Rensa J.
Dřínovský M.
Dřínovský M., Jiráň P.

pátek

15:30 – 18:30
18:30 – 20:00
20:00 – 21:00

gymnastika žákyně
nohejbal
badminton

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

sobota

13:00 – 15:00
16:00 – 18:00

SDH žáci
gymnastika

Uher P., Bartůšek M.
Bednář L.

neděle

8:00 – 10:00

badminton

Kykal K., Flídr A.

čas

Cvičení v prostorách posilovny Fitness Lubná – Skalka
pondělí

18:30 – 20:00

rehabilitační cvičení

Novotná J.

středa

19.00 – 20.00

jóga

Vraspírová D.

V Lubné dne 26. 10. 2018

Pavel Madejewský
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