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Žáci 9. třídy Vás srdečně zvou
na hudební pohádku Elixír a Halíbela,
která se koná v sobotu 27. 6. 2009 v 16.00 hod. v místním kině.

Vážení čtenáři, blíží se čas prázdnin, proto bychom Vás chtěly
upozornit na úpravu pracovní doby v naší knihovně. Po celý červenec
i srpen bude knihovna otevřena vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.30 hod.
Případné změny budou vyvěšeny na obecních tabulích u OÚ a u Jednoty.
Prosíme čtenáře, kteří ještě neuhradili roční poplatek 50 Kč, aby tak
učinili v nejbližší době.
V úterý 23. 6. 2009 v 16.00 hodin bychom Vás chtěly pozvat na předprázdninové
posezení s novými knihami.
M. Sýkorová, A. Boštíková

Rok nám opět uplynul jako voda a pomalu se přibližuje krásný čas léta, čas prázdnin
a dovolených. Představy o příjemně strávené dovolené se mohou samozřejmě
diametrálně odlišovat, ale ať už ji prožijete v lesích, u moře či s dobrou knihou nebo
blízkým člověkem, doma či v zahraničí, přejeme vám léto plné neopakovatelných zážitků
a načerpání nových duševních i fyzických sil.
Místní zastupitelstvo, zaměstnanci obce a redakční rada Lubenského zpravodaje

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 3. 2009
RO schvaluje:
1. Zaslání žádosti o kontrolu stability napětí elektrické sítě na ČEZ Distribuce, a. s.,
v horní části obce.
2. Bezplatný pronájem Skalky na florbalový turnaj 8. 4. 2009 pro ZŠ.
3. Pronájem čp. 27 Mgr. Ing. Z. Jelínkovi od 1. 4. 2009 za účelem provozování internetového
obchodu s krmivy pro domácí mazlíčky.
4. Dohodu s ÚP Svitavy o vytvoření pracovních příležitostí.
5. Uzavření smluv s pracovníky na VPP.
6. Účast starosty a účetní obce na školení k vytvoření pracoviště CZECH POINT.
RO bere na vědomí:
1. Nabídku firmy Jas-air, letiště Hosín na letecké snímky naší obce.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 1. 4. 2009
RO schvaluje:
1. Bezplatný pronájem objektu Skalka a prominutí poplatku za spotřebovanou el. energii,
poplatku ze vstupného a tomboly pro ZŠ při pořádání 5. plesu školy.
2. Nákup zařízení do salónku v objektu Skalka - nerezový dvoudřez, 10 ks nerezových
podnosů a ohřívač párků.
3. Nákup osobního automobilu Škoda Fabia Combi pro potřeby OÚ.
4. Zařazení žádosti pí H. Janderové z Litomyšle do pořadníku žádostí o umístění v DPS.
5. Uzavření dodatku nebo nové smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. P. Cardou.
6. Nákup laserového ukazovátka pro potřeby OÚ.
7. Změnu využití pozemku p. č. 1543, 1545/1, 1545/2 a 1546/1 v k.ú. Lubná z orné půdy
a ostatní plochy na sad. Dále schvaluje oplocení výše uvedených pozemků podél
vlastnických hranic dle projektu pro p. P. Šimka.
8. Opravu místní komunikace u p. J. Vomáčky firmou Delta, s. r. o.
RO doporučuje:
1. Průzkum možnosti výstavby autoopravny na pozemku p. č. 2082/2 pro p. P. Večeře.
RO bere na vědomí:
1. Nabídku na zpracování GIS-Mapy pro naši obec a mikroregion.
2. Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z ČOV AT 6 pro manžele Němcovy.
3. Dotaci od Mikroregionu Litomyšlsko na kulturní akci „Lubenská šťopička“.
4. Pohledávky obce Lubná ke dni 18. 3. 2009.
5. Opravu chyby v údajích katastru nemovitostí u p. č. 3138 a 1851 ve zjednodušené
evidenci.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 4. 2009
RO schvaluje:
1. Účast starosty obce na valné hromadě Svazku obcí Kraje Smetany a Martinů.
2. Finanční příspěvek na rok 2009 včelařům 2 000 Kč, zahrádkářům 3 000 Kč
a klubu seniorů 2 500 Kč.
3. Pronájem objektu Skalka na soustředění pro oddíl TJ Lokomotiva Pardubice
ve dnech 8. 8. - 22. 8. 2009.
4. Spolupráci se ZŠ při úklidu obce k příležitosti světového Dne Země.
RO bere na vědomí:
1. Oznámení o zahájení řízení k žádosti o schválení manipulačního řádu vodní
nádrže Lubenský les.
2. Záznam o úrazu žáků v ZŠ Lubná - Sebranice a MŠ Lubná.
3. Vyhlášení volných dnů v ZŠ.
4. Zápis z členské schůze Vodovodů Poličsko.
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Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 27. 4. 2009
RO schvaluje:
1. Opravu střechy a zadní stěny garáže u OÚ, dále opravu střešního žlabu a sněhových
zábran na budově OÚ a Huntovně, úpravu plochy před lékárnou včetně ozelenění prostoru
před budovou úřadu a instalaci stožárů na vlajky.
2. Úpravu prostranství před budovou školy firmou Pavel Haupt – údržba zeleně a zhotovení
informační skříňky u ZŠ.
3. Finanční příspěvek pro KDU-ČSL Lubná a Lubenské ženy na oslavu Dne matek.
4. Zařazení žádosti p. J. Chadimy st. do pořadníku zájemců o koupi palivového dříví.
5. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dodávka výpočetní techniky a služeb pro pracoviště
Czech Point v Lubné“.
RO bere na vědomí:
1. Informaci ředitelky školy o jednání na zasedání Zastupitelstva obce Sebranice.
2. Pozvánku k příležitosti 30. výročí otevření nové mateřské školy v Lubné.
3. Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., k posílení stávající distribuční sítě v horní části obce.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 11. 5. 2009
RO schvaluje:
1. Směnu pozemku na sídlišti k Zrnětínu.
2. Pronájem letního areálu na dvoudenní festival Lubenská lodyha.
3. Nákup průmyslového vysavače a opravu výčepního pultu v objektu Skalka.
4. Přijetí p. J. Boštíka a p. J. Rensy za členy jednotky SDH Lubná od 1. 6. 2009.
RO doporučuje:
1. ZO schválit směnu části pozemku před Huntovnou.
RO pověřuje:
1. Velitele SDH k vypracování žádosti o dotaci pro jednotku SDH Lubná.
RO bere na vědomí:
1. Výsledky hospodaření VHOS Moravská Třebová při provozování kanalizace za rok 2008.
2. Záznam o úrazu žáka v ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná.
3. Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na zdravotní pojištění.
4. Aktuální statistické údaje ČSÚ Pardubice za duben 2009.
5. Plnění rozpočtu obce k 30. 4. 2009.
6. Oznámení TS Hlinsko, s. r. o., o změně sazeb DPH u svozu komunálních odpadů.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 31. 3. 2009
ZO schvaluje:
1. Činnost rady obce za uplynulé období.
2. Inventarizaci majetku obce 31. 12. 2008 včetně vyřazeného majetku.
3. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2008 a převod zisku
do rezervního fondu školy.
4. Příspěvek na rok 2009 pro Základní školu Lubná – Sebranice a Mateřskou školu Lubná
na financování provozu a běžné údržby školy ve výši 500 000 Kč.
5. Příspěvek na rok 2009 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka,
Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv ČR, Kraj Smetany a Martinů
Polička, Spolek pro obnovu venkova.
6. Příspěvek na rok 2009 pro Základní uměleckou školu Dolní Újezd ve výši 5 000 Kč na
nákup učebních pomůcek pro pobočku v Sebranicích.
7. Příspěvek na rok 2009 pro Oblastní charitu Polička ve výši 10 000 Kč na zabezpečení
sociálních služeb v obci.
8. Návrh rozpočtu na rok 2009 včetně závazných ukazatelů.
9. Rozpočtový výhled obce na rok 2010 – 2011.
10. Podané žádosti RO na ČEZ Distribuce, a. s., Katastrální úřad Svitavy a HZS Svitavy.
11. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 2923/17, 2923/18, 2923/20 mezi
Pardubickým krajem a obcí Lubná.
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12. Smlouvu o směně obecního pozemku p. č. 460 v k. ú. Lubná u Poličky
za pozemek p. č. 468/2 v k. ú. Lubná u Poličky ve vlastnictví p. J. Vomáčky.
13. Prodej obecního pozemku p. č. 614/3 manželům Kopeckým a pozemku p. č. 2937
manželům Madejewským.
ZO zamítá:
1. Prodej obecního pozemku p. č. 711 na stavbu drobné provozovny pro p. R. Nunváře.
ZO doporučuje:
1. Umístění drobné provozovny u Lubenské hájovny do nově vypracovaného „Územního
plánu obce Lubná“.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 17. 12. 2008 a 22. 1. 2009.
ZO pověřuje:
1. Starostu obce k podpisu schválených smluv.
2. Starostu obce k podpisu zřizovací listiny jednotky SDH Lubná s účinností od 31. 3. 2009.
3. RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu obce na rok 2009.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic v roce 2009
Pátek: 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8.

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek
za komunální odpad a poplatek za psa, aby tak učinili co nejdříve.

Milí občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o akcích a činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Setkání seniorů Mikroregionu Desinka v Lubné
Poslední březnovou neděli se uskutečnilo
setkání seniorů ze všech 12 obcí na Skalce
v Lubné. Jako tradičně byl o tuto akci mezi
seniory velký zájem, proto předseda
mikroregionu a starosta obce Sebranice
František Kalvoda věnoval přípravě velkou
pozornost. Na letošním setkání k tanci a
poslechu hrála dechová hudba Pohoranka pod
vedením kapelníka Jana Pohorského. Celým
programem
nás
provázel
zpěvák
a
konferenciér Mgr. Karel Hegner. Jak je patrno
z přiložených fotografií, na Skalce panovala
dobrá nálada a přátelská atmosféra.
Vystoupení dechové hudby Pohoranka
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Pohledy na zaplněný sál
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Naše šatnářky s panem K. Hegnerem

Starosta z Chotěnova J. Tmej při sólovém tanci

Zleva Karel Hegner, Josef Chadima, František
Kalvoda a Jan Pohorský

Nákup osobního automobilu Škoda Fabia Combi
Začátkem měsíce dubna jsme zakoupili pro potřeby obecního úřadu starší osobní
automobil. Rozhodli jsme tak na základě potřeb a služeb, které zabezpečuje obecní úřad. Určitě
každý z Vás ví, že osobní automobil Forman,
který byl pořízen v roce 2007, slouží
především zaměstnancům obecního úřadu
k zabezpečení prací v obci. Ve většině vesnic
mají pro tento účel buď traktor, nebo frézu,
my jsme se rozhodli pro osobní automobil
s vlekem. Tato varianta se nám zdá pro naše
podmínky
nejvhodnější.
Máme
zde
zaměstnance, kteří vlastní řidičský průkaz
skupiny „B“ a s osobním automobilem umí
jezdit, ale s traktorem nebo frézou nemají
žádné zkušenosti. Přeprava materiálu je
podstatně rychlejší a při nepřízni počasí
(např. v lese při ožinování stromků) se mají
zaměstnanci
kam
schovat.
Proto
zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání rozhodlo o zakoupení automobilu, který byl
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vyroben v roce 2004, ujeto měl 44 000 km, obsah 1 198 ccm/ 47 kW, jeho součástí bylo tažné
zařízení a původní majitel vozidla nám ještě přidal 4 zimní pneumatiky se čtyřmi disky. Takto
vybavený automobil jsme zakoupili za 115 000 Kč. Při pořízení vozidla v tomto období jsme
ještě využili nízkých prodejních cen a nákupu od prvního majitele. Cena stejného automobilu
zakoupeného v autobazaru by se pohybovala od 135 000 Kč výše. Jsme přesvědčeni, že to
byla výjimečná koupě, která se nenaskytne každý den.

Oprava místní komunikace na dolním konci Lubné
Zastupitelstvo obce na letošní rok vyčlenilo nemalé finanční prostředky na opravu místních
komunikací v naší obci. V dubnu jsme provedli opravu komunikace na dolním konci. Jednalo se
o založení štěrkového podkladu (tzv. kufru) pod cestu, rozšíření současné komunikace,
zhotovení nájezdu směrem od Pavlišových a položení asfaltového povrchu. Při této akci si
někteří naši občané nechali zhotovit (a uhradili) parkovací místa na svých soukromých
pozemcích. Opravu komunikace provedla firma DS DELTA, s. r. o. Celkové náklady činily
cca 500 000 Kč. Další naplánovanou akcí je oprava komunikace okolo Renzových směrem ke
koupališti.

Původní stav komunikace

Úprava pro štěrkový kufr

Navážení hrubého štěrku

Hutnění štěrkového podkladu
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Pokládání živičné směsi

Válcování povrchu cesty

Hodnocení provedených prací paní L. Vomáčkovou

Nový stav komunikace

Instalace hodin před Obecním úřadem v Lubné
Posledního dubna letošního roku instalovala firma DS DELTA, s. r. o., kruhové hodiny na
prostranství před obecním úřadem. Jedná se o trojstranné hodiny o průměru 50 cm, s radiovým
signálem a automatickým přechodem mezi letním a zimním časem. Dokonalé prosvětlení
číselníku je zajištěno i v noci zabudovanými zářivkami. Hodiny jsou upevněny centrálně na

Osazení sloupu

Trojstranné hodiny v detailu
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sloupu ve výšce 3 m nad zemí a jsou řízeny automatikou, která zajišťuje chod v rozmezí teplot
–25 oC až + 55 oC. Hodiny byly zprovozněny symbolicky na Svátek práce, tedy 1. května 2009.
Ukázku z jejich instalace vidíte na přiložených fotografiích.
Josef Chadima, starosta obce
Kompletace hodin na sloupu

Zprovoznění 1. května 2009

Narozeniny
Otce Jarouška Kopeckého
V úterý 21. dubna 2009 oslavil
Otec
Jaroušek
Kopecký
již
85. narozeniny. Členové Rady obce
Lubná navštívili Jarouška na faře
v Sebranicích a popřáli mu hodně
zdraví, pohody a sil do dalších let.

Slavnostní přípitek při naší návštěvě na faře
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Členové rady a duchovní naší farnosti. Zleva 1. řada – P. Vojtěch Glogar, P. Jaroušek Kopecký,
P. Radek Gottwald, zleva 2. řada - Zdeněk Pícha, Alois Kovář, Mgr. Jitka Kučerová,
Ing. Jaromír Klusoň a Josef Chadima

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 5. června (14:00 – 22:00 hod.) a v sobotu 6. června 2009 (8:00 – 14:00 hod.).
V Lubné je volební okrsek umístěn v hale víceúčelového zařízení Skalka.

Lubenská šťopička
V říjnu letošního roku se uskuteční 1. ročník Lubenské šťopičky. Půjde
o kulturní akci spojenou s ochutnávkou destilátů. Kdo by měl zájem věnovat
vzorek o obsahu 0,7 l destilátu z vlastního kvasu, nechť tak učiní do 5. 9. 2009.
Kvalita bude anonymně ohodnocena akreditovanou degustátorkou.
Vzorky odevzdávejte do Pálenice v Lubné po dohodě s panem M. Flídrem,
tel. 461 542 765 nebo 608 835 961.
Obecní úřad a Pálenice Lubná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Matematický Klokan
Dne 19. března 2009 se naše škola zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Klokan,
která ve stejný den probíhala na celém světě. Žáci byli rozděleni podle věku a řešili úlohy podle
9

náročnosti za 3, 4 a 5 bodů. Úlohy byly zaměřené na logické myšlení, prostorovou
představivost, početní znalosti a dovednosti. Vliv na výsledek měl i dobrý odhad.
Nejlepší řešitelé:
kategorie Cvrček (2. - 3. tř.)
Lukáš Kysilka
2. tř. 48 bodů z 60
Terezie Kadidlová
3. tř. 48 bodů z 60
kategorie Klokánek (4. - 5. tř.)
Jan Filipi
5. tř. 69 bodů ze 120
kategorie Benjamín (6. - 7. tř.) Tomáš Tmej
7. tř. 65 bodů ze 120
kategorie Kadet (8. - 9. tř.)
Vít Kalvoda
9. tř. 84 bodů ze 120
Soutěže se zúčastnilo celkem 163 žáků (I. stupeň 83 žáků, II. stupeň 80 žáků).
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celostátní statistiky.
Mgr. Andrea Kvasničková

Pythagoriáda
O měsíc později 7. dubna 2009 se 21 žáků (12 žáků 6. třídy a 9 žáků 7. třídy) zúčastnilo
matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž byla určena pro zájemce ze šesté a sedmé třídy
a žáci mohli dosáhnout 15 bodů. Mezi úlohami se objevily logické řady, algebrogramy, úlohy na
prostorovou představivost i „chytáky“.
Do okresního kola postupují dva úspěšní řešitelé. Šestou třídu bude reprezentovat
Jan Kučera se ziskem 9 bodů a sedmou třídu Tomáš Tmej s 11 body.
Mgr. Andrea Kvasničková

Otvírání studánek v Lubné
V letošním roce si připomínáme 50. výročí úmrtí světoznámého skladatele Bohuslava
Martinů, rodáka z nedaleké Poličky. Jeho nejznámějším dílem je kantáta Otvírání studánek.
Martinů v ní zhudebnil zvyk dětí z Vysočiny - po zimě vyčistit studánky zanesené blátem
a listím.
Kantátou jsme se inspirovali a začátkem dubna jsme vyrazili s žáky 8. a 9. třídy, vybaveni
krumpáči a lopatami, do části obce Lubná nazývané Padělek. V údolí leží zapomenutá
studánka, obklopená věncem vzrostlých stromů. Studánku připomínala pouze prohlubeň, voda
se objevila až po odkrytí metrové vrstvy hlíny.
Pramen byl vydatný, dokázal zaplavit dno jámy, kterou jsme vykopali. Po několika dnech
však hladina vody ve studánce klesla, a tak se studánka již dvakrát prohlubovala. Pramen sice
slábne, ale pořád vyráží na povrch. Žáci si tak mohli vyzkoušet ekologickou aktivitu, která je
přínosná pro krajinu i pro ně samotné (ekologická výchova).
Další úpravy terénu záleží na tom, zdali ve studánce bude voda. Existuje grant, který
financuje úpravy studánek, ze kterého bychom mohli zaplatit zpevnění terénu v okolí pramenu.
Rádi bychom pokračovali v této aktivitě i jinde. Pokud víte o nějaké zapomenuté studánce, dejte
nám prosím vědět. Rádi bychom všechny zanedbané studánky v okolí Lubné a Sebranic po
dohodě s majiteli pozemků upravili tak, aby kraj, ve kterém se dříve otvíraly studánky, opět
mohl navázat na dobré tradice předků.
Závěrečné poděkování patří panu Kopeckému z Lubné - majiteli studánky, žákům
8. a 9. třídy a také B. Martinů.
Mgr. Vladimír Opletal

Den Země a Eko - projekt
Den Země je den v kalendáři věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento
svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,
21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách
řešení.
Je to svátek naší Země, planety, která umožňuje existenci života - lidí, živočichů i rostlin.
Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být,
prostor, ve kterém žijeme, a mnoho dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto
bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné. (citace)
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Naše základní škola vyšla vstříc konkrétním návrhům dětí vzniklým z výuky o ekologii.
Nejvíce dětem vadí viditelné projevy poškozování životního prostředí z nedbalosti různým
nepořádkem v jejich vesnicích. Jejich názory byly mnohdy dost razantní, dopálené
a nelichotivé. Snažili jsme se co nejvíce nechat samotným dětem prostor pro vyjádření jejich
pocitů, pro vlastní nápady i organizaci nápravy. Spojili jsme síly s oběma obecními úřady.
Výsledkem byl projekt, ve kterém se děti vlastním úsilím snažily informovat obyvatele obcí,
zmapovat a poukázat na ohrožená místa a také svým přičiněním zjednat nápravu. Projekt trval
necelý měsíc a obsáhl ve své komplexnosti mnoho oblastí a kompetencí. V jeho průběhu se
děti seznámily s problémy odpadu i jeho tříděním, s řešením jeho likvidace v jednotlivých vsích,
s postoji občanů, nahlédly do práce obecních úřadů, poznaly mnohá zákoutí svých domovů,
vyzkoušely si týmovou spolupráci, jednání s lidmi i úřady, uplatnily své organizační, výtvarné,
hudební, literárně - slohové schopnosti, ale i zručnost při práci s počítačem. Prožily si
i samotnou fyzickou práci a zejména radost z úspěšného výsledku.
Celý okruh činností jsme uzavřeli oslavou, při které děti pomocí převleků do barevných
triček ztvárnily obrázek zeměkoule, květiny k jejímu svátku a vlnící se vlajky na pozdrav.
Ve společném kruhu jsme na závěr vyjádřili přesvědčení o naplnění našich představ
a úspěchu celého počínání.
Jaroslav Bauer

Naše skupina dětí ze 2. a 3. třídy se v Sebranicích vypravila na svah u cesty nad Karalovými
směrem k Pohoře, kde se nacházela černá skládka. Děti byly po příchodu a po prozkoumání
tohoto úseku velmi překvapené, co všechno lidé do přírody vyhodí. Nevěřily svým očím, když
vytahovaly velké staré hrnce, kusy plechu, žehličku, staré léky, láhve od deodorantů, velkou
černou plachtu, spoustu plastových nádob a mnoho, mnoho dalšího odpadu. Připravené 4 pytle
jim na tento nepořádek zdaleka nestačily.
Velmi často se děti udiveně vyjadřovaly nad počínáním některých našich spoluobčanů, kteří
neváhají svoji vesnici zaneřádit podobnými nepovolenými skládkami. Máme zde přece
kontejnery na tříděný odpad, jsou vyhlašovány pravidelné sběry odpadů.
Věříme, že tento náš školní ekoprojekt bude mít výchovný efekt pro všechny obyvatele naší
vesnice - pro ty mladší i ty dospělé.
Mgr. Marie Dřínovská
Letošní rok se žáci naší školy v Sebranicích aktivně zapojili do projektu Den Země. Sami si
projekt vymysleli a naplánovali. Vyvrcholením byl Den Země 22. 4., kdy se žáci 1. stupně
z Lubné sešli u „točny“ s panem starostou a rozdělili se do tří skupin. Každá skupina pracovala
na jiném místě a odklízela nepořádek z velmi starých černých skládek. Moje skupina pracovala
s velkou chutí a pracovitostí po celé dvě hodiny v lese nad domem paní Jirušové, kde třídila
odpad do igelitových pytlů.
Kolik toho dokázali žáci nashromáždit a odklidit, můžete vidět na přiložených fotografiích.
Odměnou jim byl příjemný, hřejivý pocit, že udělali nezištně něco pro naši Zemi. Na závěr dne
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připravili učitelé pro žáky zábavný program u školy. Den Země se vydařil a já touto cestou
děkuji dětem za odvedenou práci a výborný nápad.
Mgr. Hana Klusoňová

Poděkování OÚ Lubná
Když čtete výše uvedené řádky a prohlížíte ilustrační fotografie, určitě mi většina z Vás dá
za pravdu, že žákům a učitelům základní školy se Eko-projekt ke Dni Země vydařil. Při této
příležitosti děkuji za naši obec panu učiteli J. Bauerovi a jeho žákům za úklid nepořádku
v bývalém pískovcovém lomu a za organizaci celého projektu, paní učitelce Mgr. H. Klusoňové
a její skupince dětí za úklid černé skládky nad domem paní Jirušové, paní učitelce
Mgr. I. Břeňové a její skupině žáků za úklid odložených věcí u cesty nad domem paní Šimkové,
panu učiteli Mgr. V. Opletalovi a jeho třídě za vyčištění studánky pod Padělkem a panu učiteli
Mgr. P. Tmejovi a jeho kolektivu žáků za úklid vyhozených věcí podél Lubenského potoka.
Josef Chadima, starosta obce

Paní učitelka I. Břeňová, H. Klusoňová a pan učitel
J. Bauer se svými žáky u „točny“ autobusu
při rozdělování do skupin

Paní učitelka H. Klusoňová se svými žáky
po dopoledním úklidu skládky

Pan M. Kovář při odvozu sesbíraných
nepotřebných věcí

Pan starosta a žákyně 4. třídy základní školy
Jana Klusoňová a Nikita Pajchlová při informování
občanů o projektu „Den Země“ prostřednictvím
místního rozhlasu
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Tvorba žáků 4. třídy ke Dni Země
Den Země
Petr Večeře, Tomáš Lněnička,
Lukáš Rensa

Naše Země kulatá
Monika Zindulková, Kristýna Zavoralová,
Kateřina Jílková, Hana Čermáková

Úklid v lese začíná,
sejde se nás většina.
Od rána až do večera
odpadků tam bude hora.

Naše Země kulatá,
jsou na ní i zvířata,
tuleni a vrabčáci, klokani a klokánci,
my jsme jejich ochránci.

Země
Lukáš Madejewský, Přemek Pakosta,
Pavel Jiráň

Země má den krutý
Lukáš Madejewský, Přemek Pakosta,
Pavel Jiráň

Země, Země maličká
rozkvétá jak kytička.
Odpadky už roztřídíme,
do koše je vyhodíme.

Dvacátýho druhýho čtvrtý
Země má den krutý.
Hrabičkama hrabeme trávu,
Zemi čechráme hlavu.

Air Track
V pondělí 27. 4. a ve čtvrtek
30. 4. se v rámci hodin tělesné
výchovy měli možnost žáci naší
školy seznámit s ojedinělým
gymnastickým nářadím. Air Track
je pružný nafukovací gymnastický
pás o délce 16 m, něco na
způsob skákacích hradů, který
umožňuje
nácvik
základních
akrobatických dovedností nebo
jen tak pouhopouhé poskakování,
které učí zpevněnému držení
těla. Většinu žáků Air Track
zaujal a s radostí si "zahopsali".
Zapůjčení Air Tracku a jeho
provoz
na
Skalce
zajistila
Veronika Uhrová, za což jí patří
dík.
Mgr. Pavel Tmej

Celostátní kolo zeměpisné olympiády 2009 Nečtiny 5. - 6. 5. 2009
Ve dnech 5. - 6. 5. 2009 jsem se zúčastnil celostátního kola zeměpisné olympiády na zámku
v obci Nečtiny, kde má pořadatel této soutěže, Západočeská univerzita, své školicí a vzdělávací
centrum.
Teprve v pondělí, den před odjezdem, jsem se dověděl, že se budu tohoto celostátního kola
účastnit. To pro mne bylo překvapením, jelikož tam vždy postupovali jen vítězové z jednotlivých
krajů. Tohoto celostátního kola jsem se účastnil proto, že vítěz náhle onemocněl. Já jsem se
v krajském kole umístil na 2. místě, a postupuji tak do celostátního kola soutěže Eurorébus,
které se koná 12. června v Praze.
V úterý 5. 5. kolem druhé hodiny odpoledne jsem odjel vlakem z České Třebové do
Pardubic. Tam už na mne čekal vedoucí našeho krajského mužstva a ostatní tři soutěžící
z jiných kategorií. Odtud jsme jeli do Prahy, kde jsme přesedli a pokračovali dále do Plzně. Tam
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už na nás před hlavním nádražím čekal speciální autobus, který nás odvezl do Nečtin, dějiště
soutěže.
Protože jsme do místa dění dorazili až pozdě večer, stihli jsme jen večeři a pokyny na druhý,
hlavní soutěžní den. Ten začal v osm hodin ráno snídaní a v půl deváté už se šlo soutěžit.
Soutěž trvala celé dopoledne a skládala se ze tří 45 minutových částí. První část byla práce bez
atlasu, následovala práce s atlasem a poslední byla praktická část. Některé otázky byly celkem
snadné, některé velmi obtížné a některé velice pracné. Hlavní cenou soutěže, pro tři nejlepší
z mé kategorie, byl zájezd do Mexika od National Geographic.
Odpoledne se jelo autobusem na exkurzi po okolí. Navštívili jsme zámek v Manětíně a další
přírodní i kulturní památky a zajímavosti.
Okolo čtvrté hodiny odpoledne jsme se vrátili zpět na zámek, kde bylo už vše připraveno na
vyhlášení výsledků. Byli zde přítomni již všichni soutěžící a také docenti a děkani
ze Západočeské univerzity, aby vyhlásili výsledky. Soutěže se zúčastnili soutěžící ze všech
14 krajů. Já jsem nakonec skončil na 9. místě. Pardubický kraj byl v pořadí krajů desátý.
Okolo šesté hodiny večer se jelo zpátky domů. Cesta byla celkem klidná a pohodová. Domů
jsme se vrátili v pozdních hodinách, nebo lépe řečeno v ranních čtvrtečních hodinách.
Myslím si, že pokud vezmu v úvahu, že jsem se o své účasti dověděl den předem, 9. místo
je ještě celkem dobrý výsledek. Rád jsem se tohoto celostátního kola zúčastnil, protože to byla
velice dobrá zkušenost a výborná příprava pro Eurorébus.
Vít Kalvoda, 9. třída

ČARODĚJNICE KLOUŽENA
Malá zlá čarodějnice Kloužena vypadá ošklivě. Na
obličeji má vrásky a tři bradavice. Jednu na nose,
druhou nad pusou a tu třetí na víčku. Na sobě nosí
roztrhané šaty a hnědé obyčejné boty. Žije v hlubokém
lese v černé jeskyni. Každý den k ránu létá na koštěti a
vyhledává vuřty a pečená kořeněná stehýnka. K obědu
si vaří žížaly, houby, červy. K pití si vaří lektvar z bylinek
nasbíraných v noci.
Martin Břeň, 2. třída

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do konce školního roku zbývá už jen pár chvil. Některé děti si budou vychutnávat prázdniny,
jiné odejdou do základní školy. Dovolte mi proto, abych všem našim deseti budoucím školákům
popřála za nás všechny z mateřské školy šťastné
vykročení a hodně školních úspěchů. Po
prázdninách usednou do lavic tyto děti:
A. Taberyová, T. Neumann, B. Košňarová,
F. Pavliš, M. Klusoň, A. Renzová, J. Hrůzek,
K. Bulvová, L. Bednářová, K. Němcová.
Ještě než se ale rozloučíme se školním
rokem, čekají nás oslavy 30 let od otevření nové
mateřské školy, společný výlet - letos do ZOO
Olomouc, loučení se školním rokem na školní
zahradě - spojené jako každoročně s opékáním a
slavnostní zakončení školního roku společně se
ZŠ na Skalce.
Rok utekl jako voda, děti získaly řadu
zkušeností a poznatků, zúčastnily se mnoha akcí, které naše MŠ pořádala. Malé připomenutí
vidíte na fotografiích – výlet na zámek v Litomyšli, oslava čarodějnic spojená s návštěvou DPS.
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Všem Vám přeji prosluněné léto, dětem bezstarostné prázdniny, personálu MŠ příjemné
chvíle na zotavenou a hodně sil, trpělivosti a tolerance do nového školního roku.
I. Rensová

A. Taberyová, T. Neumann, B. Košňarová, F. Pavliš, M. Klusoň, A. Renzová, J. Hrůzek,
K. Bulvová, L. Bednářová, K. Němcová
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
asi nejsem sám, kdo si uvědomuje, jak rychle míjejí dny. A než jsme se pořádně „nadechli“,
je už půlrok téměř za námi. Možná k radosti dětem a mládeži, které se těší na své prázdniny,
možná je před mnohými představa hezky prožité dovolené a nebo to budou jen povinnostmi
naplněné dny. Ale ať to bude jakkoliv, přece jen máme před sebou všichni jedno společné:
máme před sebou čas, který můžeme dobře prožít, nebo promarnit. To tak nějak závisí na
každém z nás.
V jedné zahradě rostly mezi ostatními stromy, keři, květinami a záhonky také jeden dub
a jedna růže.
Dub, strom majestátního vzhledu, měl mohutné větve, které tvořily korunu, jež se
roztahovala nad skromnými rostlinami v zahradě. Růži tvořil jeden stonek s několika zelenými
listy a mnoha ostrými trny. Vypadala chudokrevně a zdálo se, že každou chvíli zvadne.
Dub, ten se bavil tím, že růži pokořoval: „Jsi jenom trnitá větvička, která nikoho nedojme.“
Když foukal vítr, naučil se strom rozechvívat své nespočetné listy a vytvářet tóny i příjemné
melodie. To všechno naplňovalo dub pýchou.
„Já jsem orchestr, který plní nebesa nádhernými symfoniemi. Ne jako tento bezcenný klacík,
co nedělá nic. K čemu je dobrá růže?“
Poděšená a nesmělá růže jen mlčela. Ale když přišel květen, rozkvetla. A celá zahrada ji
odměnila dlouhým, upřímným a vřelým potleskem.
Závěr příběhu je docela prostý: mnoho lidí má potřebu dělat, že jsou jiní, vypadat silnější,
než jsou. Chtějí být tím, čím nejsou. Květiny nemají potřebu být něčím jiným. Květiny prostě
kvetou a tím dělají to, co je jim vlastní.
Čas, který je nám svěřen, je možné též naplnit různě. Snažit se vyrovnat druhým. Být jako ti
druzí, připodobnit se jim. A nebo se každý den stávat tím, čím mám být – třeba i tou prostou,
obyčejnou květinou. Ale právě tím oslavit svého Stvořitele a splnit tak úkol, který ve světě mám.
Protože právě z malých, možná i lidským pohledem bezvýznamných věcí, se stávají veliké
a důležité.
Moc vám všem přeji, abyste dokázali být vždycky tím, čím máte být – k radosti vaší i těch,
které máte kolem sebe. A k tomu abyste dobře využili čas, který je dán jako dar i jako úkol, ať je
to doba prázdnin, dovolených nebo v plnění svých povinností.
Rád vám k tomu vyprošuji Boží požehnání.
P. Vojtěch Glogar
Pozvání
Každým rokem po skončení velikonoční doby (po 50 dnech) prožíváme vzácnou chvíli, kdy
církev děkuje za zvláštní přítomnost oslaveného Ježíše Krista v eucharistii. Jistě je potřeba víry
k tomu, abychom si uvědomili, že tento malý kousek chleba, po proměnění při mši svaté, je živý
Bůh. Je to jedno z největších tajemství, které církev má, ale zároveň i největší projev lásky
Boha, který se nám dává za pokrm, abychom mohli s jeho pomocí růst v dobrém.
Za tento dar děkujeme každý den, ale zvlášť také o Slavnosti Těla Krve Páně (Božího Těla).
V letošním roce tato oslava připadá na čtvrtek 11. června a ve farnosti ji oslavíme v neděli
14. června při mši svaté v 9.45 hodin slavnostním průvodem a požehnáním naší vesnici,
farnosti i celému světu.
Jáhenské svěcení, jako poslední stupeň ke kněžství, přijme náš spolubratr a rodák
ze Širokého Dolu – Jiří Baláš. Spolu s ním je přijme ještě Libor Všetula a Martin Poláček, který
na rozdíl od nich přijme kněžské svěcení. A to vše v sobotu 13. června v kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů v Brně – Žabovřesky. Na tuto událost bude vypraven ze Sebranic autobus.
Pro děti připravuje mládež na poslední červnovou neděli (28. června) pohádkový les. Vše se
bude odehrávat u Mikuláška, začátek je ve 14 hodin. Srdečně zveme.
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Tradiční svatoanenskou pouť můžete prožít v Lubné nebo na Vysokém Lese. Obojí připadá
na neděli 26. července. V Lubné bude poutní mše svatá v 10 hodin a na Vysokém Lese
v 15 hodin. Srdečně zveme na oslavu patronky a ochránkyně naší obce.
P. Vojtěch Glogar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
50 let

František Renza
Bohumil Kratochvíl

55 let

Anna Šimková

60 let

Antonín Klejch
Eduard Břeň
Zdeňka Kalibánová

65 let

75 let

Jiřina Chadimová

80 let

Milada Polánková

95 let

Helena Kovářová

99 let

Marie Klusoňová

Marie Šimková

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života.
V minulých měsících se narodili Lucie Klusoňová, Radek Bartoš a Anděla Flídrová.
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme do života jen to nejlepší.
V měsíci květnu jsme se naposledy rozloučili s panem Václavem Jílkem.

PROGRAM KINA V LUBNÉ
14. 6.
28. 6.
12. 7.
26. 7.
9. 8.
23. 8.

VÝMĚNA
LOVECKÁ SEZONA 2
MILIONÁŘ Z CHATRČE
NORMAL
MONSTRA VS. VETŘELCI
VALKÝRA

Začátek v 19.30 hod.

ZPRÁVY Z KULTURNÍ KOMISE
Další patchworkovou dílnu připravujeme na měsíc červen. Platí předběžně domluvený
termín 13. 6. 2009 ve 14.00 hodin v DPS. Případní další zájemci se mohou hlásit
u paní J. Šteflové, tel. 776 843 042.

LUBEŇÁČEK
Na Velikonoční neděli 12. 4. jsme se s Lubeňáčkem účastnili vystoupení na hradě
Svojanově v rámci akce Velikonoce na hradě. Vyjeli jsme dopoledne autobusem. Byl krásný
slunečný den, a tak jsme nechali doma i připravené kožíšky. Na hradě jsme se přestrojili do
krojů a předvedli naše pásma.
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V prvním představení jsme připomněli Smrtnou neděli, kdy se vynášela Zima, Smrtholka,
Mořena ze vsi. Než se Mořena hodila do vody, chodilo se s ní po koledě, a když se družina
vracela už jen s létečkem, přála se dobrá úroda.
V druhém vystoupení jsme vzpomněli na něco
z pašijového týdne. Na Zelený čtvrtek například chlapci hráli
hru Honění Jidáše. Jeden chlapec je Jidáš a ostatní ho honí
a rámusí. V tento den také odlétají zvony do Říma, a tak
chlapci svými řehtačkami a klapačkami zastali ranní,
polední a večerní zvonění.
Velký pátek byl plný záhad a kouzel. Voda v tento den
měla magickou moc. Tak třeba omývání mělo působit proti
nemocem. Největší sílu měla voda tekoucí, v místě soutoku
několika pramenů, a voda, která protekla mlýnským
náhonem. Mnozí vstávali ještě před východem slunce, za
tmy a šli se umýt k potoku. Doplnili jsme to ještě
hádankami o vodě.
Vystoupení se líbilo a odměnou nám byl velký potlesk.
Bylo to hezké zpestření svátečního dne.
S tímto vystoupením jsme také obohatili program
v Lubné na Den matek 10. 5. 2009.
Marie Rensová, 5. třída
Vítek Zavoral, Ludmila Vomáčková
a Jana Klusoňová

Zleva 1. řada – Kamila Čermáková, Nicola Zavoralová, Gabriela Zavoralová, Nikola Šimková, Kateřina
Kvasničková, Vítek Zavoral, zleva 2. řada – Hana Čermáková, Jana Klusoňová, Ing. Eva Bačovská, Marie
Rensová, Jana Chadimová, Milena Chadimová, Lukáš Faltys
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Z LUBENSKÝCH KRONIK
Poštovní úřad
Ještě v polovině minulého století museli Lubenští docházet pro poštovní zásilky do města
Litomyšle. Zde již pošta spolu s přípřežní stanicí fungovala. Právě sem byly zásilky koňmo
dopravovány a zde se také přejímaly. K značnému ulehčení přispělo vybudování pošty
v Dolním Újezdě, kam občané docházeli později. Na jaře roku 1888 došlo k otevření pošty
kolaturní v Sebranicích, v domě pana Josefa Šlezingera. Díky této poště docházely zásilky
listovní i balíkové pravidelně každý den. Krom toho každý den přicházely noviny, v této době
jediný zprostředkovatel zpráv z domova i ze světa. Ze sebranické pošty byly veškeré zásilky
dále distribuovány do všech okolních obcí. K roznášce byli stanoveni tři pošťáci, přičemž každý
měl svůj rajon, který si pravidelně po třech měsících mezi sebou měnili. Na poště pracoval
vedoucí úřadu - poštmistr. Od této chvíle také odpadla funkce výběrčího daní, protože plátci
daní zasílali své poplatky poštovním šekem. V roce 1958 zažádali představitelé obce KNV
v Pardubicích o zřízení poštovního úřadu v Lubné. Žádosti místního národního výboru KNV
vyhověl za předpokladu poskytnutí vhodných prostor k úřadování. Obec za tímto účelem
postavila vedle tehdejších kanceláří JZD místnost vhodnou pro poštovní úřad a telefonní
hovornu. Od 1. října 1960 tak v obci fungovala pošta i spořitelna.
V roce 1961 byla do užívání jako poštovní úřad předána Kurtzova vila (dnes na tomto místě
stojí DPS). Na poště pracovala paní Anna Flídrová jako poštmistrová a listonoš Josef Kopecký.
V roce 1992 se pošta přestěhovala do domu služeb (budova obecního úřadu).
Marta Sýkorová

DEN MATEK
Den matek je svátek všech maminek. Den, kdy můžeme mamince poděkovat za všechnu
lásku, kterou nám dává, za všechnu péči, kterou nám věnuje. I když už jsme možná dospělí a
máme své děti a sami jsme rodiči, naše maminka je stále stejná - nejlepší, nejkrásnější,
nejmilovanější.
Také v naší obci jsme díky straně lidové, Lubenským ženám a Obecnímu úřadu v Lubné
oslavili 10. 5. Den matek. Pro krásné prožití slavnostních chvil nám žáci naší školy zahráli
představení Elixír a Halíbela, po kterém následoval přípitek pana starosty Josefa Chadimy.
Dále vystoupil folklorní soubor Lubeňáček, taneční kroužek dětí ze sebranické družiny a kulturní
program zakončily děti předvedením břišních tanců.
Po kafíčku a sladkém občerstvení odcházely maminky domů i s krásnou
kytičkou pro vzpomínku na dnešní den.

Miluješ-li svou ženu více než vlastní život, bude se ti zdát,
že když ji objímáš, držíš v náručí celý svět.
Měj pro ni často přichystány malé pozornosti. Stačí nějaká maličkost, třeba pouhá luční květina.
Svazek přátelství nebo lásky neposilují velké dary, ale projevy malé, stálé pozornosti a
nevýslovná radost, kterou zakoušíme, když vidíme, že náš vyvolený nás miluje a myslí na nás.

Jestliže je tvá láska plně opětována, uvědom si, jaký máš poklad a jaké štěstí!
Varuj se nebezpečí, že bys takové jmění mohl ztratit nebo třeba jen poškodit.
Miluj ji více než svůj vlastní život.
To, co děláš pro ni, děláš pro sebe samého, protože láska z vás učinila jedinou bytost.
Marta Sýkorová
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Pohled na zaplněný sál kina

Žáci 9. třídy

Divadelní představení Elixír a Halíbela

Vystoupení souboru Lubeňáček

Slavnostní přípitek starosty Josefa Chadimy

Děti ze sebranické družiny
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Ukázka břišních tanců v podání mladších a starších žákyň

Předávání kytiček maminkám

Naše maminky se starostou obce

„Všichni sedíme ve velkém divadle světa: cokoli se zde děje, týká se všech.“
„… jsme svobodné bytosti, jež v nekonečnu nekonečna samy sebe tvoří …“
Jan Amos Komenský (lat. Comenius), český pedagog, uznávaný
vědec, teolog, filozof, sociální a náboženský myslitel a spisovatel, kněz
a poslední biskup Jednoty bratrské (od r. 1648), přichází na svět
28. března roku 1592, a to buď v Nivnici, nebo v Uherském Brodě. Jen
velmi obtížně bychom hledali v našich dějinách osobnost, která svým dílem
obsáhla tak širokou paletu zájmů jako Komenský. Osobnost, která by nám
zanechala nejen tak mimořádně rozsáhlé dílo, ale dílo aktuální i na začátku jednadvacátého
století. J. A. Komenský, jeden z největších pedagogů Evropy všech dob, umírá 15. listopadu
roku 1670 v Amsterodamu. Je pohřben v nedalekém Naardenu.
Co tomu říkáte, Jane Amosi?
28. březen je dnem narození uznávaného pedagoga Jana Amose Komenského. Tradičně
mu patří místo v kalendáři připomínající Den učitelů. V návaznosti na Den učitelů si s plnou
vážností uvědomujeme jeho velikost a zásluhy především v oblasti výchovy a vzdělávání.
Komenského myšlenkové dědictví zůstává nadčasové. Nic převratného se od doby
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Komenského v oblasti pedagogiky nezměnilo, nic jiného nebylo vymyšleno. Je proto zarážející,
že 28. března letošního roku si prakticky nikdo nevzpomněl, že uběhlo 417 let od narození
tohoto pedagogického velikána – „Učitele národů“. Jako by nikdy neexistoval. Dnešní
společností je tento den zcela opomíjen. Mlčela televize, rozhlas i ostatní sdělovací prostředky.
Mlčeli politici, ministerstvo školství, společenské instituce, dokonce někde i učitelé na školách.
Mám vážné obavy, že za pár roků nebudou žáci škol schopni odpovědět na otázku : „Kdo to byl
J. A. Komenský?“
Co tomu říkáte, Jane Amosi?
Někdo může namítnout, že světová organizace UNESCO vyhlásila v roce 2000 Světovým
dnem učitelů 5. říjen. Ano, ale nám jsou bližší naše tradice, naši národní myslitelé, naše české
dějiny.
Kdekdo právem soudí, že vzdělání, znalosti a způsobilost využít jich budou rozhodující pro
prosperitu země v blízké budoucnosti. Kdybychom měli takové surovinové bohatství, jako mají
Rusové, tolik zdrojů vlastní energie, jako mají Norové, a tak pěkné mořské pobřeží, jako mají
Řekové a Španělé, otázky vědění by také hrály velmi významnou roli. Nebyly by však pro
prosperitu země tak osudové, jako je tomu v případě ČR. Stát od pedagogů očekává, že při
výuce pomohou položit základy budoucí prosperity společnosti. Proto je nutné nejen chápat
postavení učitelů jako vysoce kvalifikovaných odborníků pro práci s dětmi a mládeží, ale i uznat
jejich klíčovou roli a dát jim slušné materiální zabezpečení. Zdá se, že skutečnost je trochu jiná.
Chybí respekt a úcta k učitelské profesi, úcta k nositeli vzdělání, k tomu, komu svěřujeme
budoucnost svých dětí. Je to zřejmé i z toho, že ani nejsme schopni si připomenout jedenkrát
do roka jejich svátek a toho, kterého nám závidí celá kulturní Evropa. Pokud se práce učitele
v České republice nezmění ve společensky uznávané a adekvátně ohodnocené povolání, čeká
české školství strmý pád.
Co tomu říkáte, Jane Amosi?
Být učitelem znamená být současně vychovatelem i pedagogem v oblasti vzdělávání. Jako
vychovatel předává učitel svým žákům morální hodnoty. Jako pedagog rozvíjí jejich kritického
ducha a touhu po vzdělání a zároveň jim má pomáhat vyrůstat v zodpovědné občany. Učitel
v roli pedagoga motivuje mladé lidi k tomu, aby se učili a získali dostatek znalostí potřebných
k životu, aby dovedli žít jeden s druhým, aby uměli zpracovávat dostupné informace a mohli tak
být zárukou rozvoje společnosti.
Pro svoji vychovatelskou a pedagogickou roli mají však učitelé v posledních letech horší
podmínky, horší školní a společenské prostředí. Klesá zájem žáků o vzdělávání. Děti a mládež
mají větší zájem o počítače (zejména počítačové hry), televizi, video. Postupně si zvykli na
krev, která každý den teče z barevných obrazovek televizorů. Nevhodnými televizními pořady,
které jsou plné násilí a vulgárností, si vychováváme „duchovní mrzáky“. Nemůžeme se proto
divit, že v našich školách se rozmáhá násilí, šikana, vulgárnosti, užívání drog. Mluva dětí
hrubne, děti používají tvrdé a často sprosté výrazy i v kontaktu s učiteli a dospělými. Učitelé
jsou proti tomu prakticky bezmocní. Komenský by se zhrozil nad morálním a vzdělanostním
úpadkem společnosti. Užasl by, jak málo jsme pokročili v porozumění životu a sobě samým.
Možná by zvažoval možnost vrátit rákosky do škol.
Co tomu říkáte, Jane Amosi?
Nevím, jak si učitelé a žáci lubenské a sebranické školy připomněli J. A. Komenského, jak
slavili svůj svátek - Den učitelů. Vím jen jedno. Jestliže od někoho chceme maximální výkon,
měli bychom se zdržet věcí, které by podkopávaly jeho sebevědomí a profesionální nadšení.
Měl by být ubezpečen o tom, že si lidé jeho práce váží a očekávají, že ji bude vykonávat
s plným nasazením. A totéž se dá srovnávat s učiteli na školách. Jsou to také jen lidé se svými
klady a nedostatky a také oni potřebují slyšet, že si společnost jejich práce váží. Třeba i proto,
že taková slova pronesená ve vhodný čas a na správném místě mohou být pro pedagogy tím
potřebným pohlazením, povzbuzením, pochválením.
Domnívám se, že zamyslet se 28. března nad úžasnou postavou Jana Amose Komenského,
nad jeho odkazem dnešku je skutečně potřebné. Měli bychom mít stále na paměti, že
28. březen je významný nejen pro českou, ale i evropskou kulturu.
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Den učitelů je příležitostí ocenit práci a vyzdvihnout postavení učitelů, kteří vytvářejí hodnoty
a otevírají dveře do lepší budoucnosti.
A co by dnes asi řekl Komenský pedagogům nejen lubensko-sebranické školy?
Děkujeme vám, učitelům, kterým společnost svěřila nejzodpovědnější a nejcitlivější
zaměstnání, které existuje. Děkujeme vám za pozitivní očekávání, které mají vaši žáci
přinášející si s sebou do tříd své problémy i své naděje. Děkujeme vám za vaše zkušenosti
a schopnosti i za vytrvalost ve vašem snažení. Děkujeme vám za vaši vynalézavost, s jakou
vytváříte ze tříd bezpečná a přívětivá místa pro děvčata a chlapce, za povzbuzování jejich
talentu, za vytváření jejich smyslu pro důstojnost a respekt. Skláníme se před vaší odvahou,
oddaností a rozhodností. Buďte ujištěni, že neexistuje žádná náhrada za vaši profesi, která si
zasluhuje úctu a podporu každého člověka.
A já k tomu dodávám. Nezapomínejte na skutečnost, že jste to právě Vy – učitelé, kteří
otevírají dveře poznání, dveře do lepšího světa. Věřím, že považujete myšlenkové dědictví
Komenského za nadčasové. Proto učte podle jeho vyučovací zásady, tj. důkladně a příjemně,
ne mnoho věcí, ale nezbytných pro život.
J. A. Komenský nazval sám sebe „mužem touhy“. Dodejme, že touhy po ustavičném
zdokonalování. Ve své Didaktice nám pak ještě vzkázal: „Nebuďme, prosím, tak leniví,
abychom po jiných toliko vždycky hleděli a za jinými zdaleka se plaziti chtěli! Nechť nás také
někdy v něčem jiní před sebou vidí.“ Je to dobrý a aktuální odkaz.
Základní škole v Lubné a Sebranicích, jejím učitelům, správním zaměstnancům a žákům
přeji všechno dobré.
PhDr. Ladislav Kejík, chalupář
P.S. Jsem pravidelným čtenářem Lubenského zpravodaje. Trochu mě překvapila skutečnost,
že v jeho posledním čísle (březen - duben 2009) nebyla vůbec žádná zmínka o svátku učitelů
nebo o Komenském. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek a požádat o zveřejnění. Věřím,
že jsem tím nikoho neurazil.

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO - HOLAŠOVICE
Holašovice (1998) – vesnická památková rezervace, která patří mezi nejzachovalejší
skvosty lidové vesnické architektury u nás, byla na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO zapsána v prosinci roku 1998. Tím byl umocněn význam této malebné
jihočeské vesnice. Holašovice leží 14 km západně od Českých Budějovic, na úpatí chráněné
krajinné oblasti Blanský les. Nedaleký pahorek
se jmenuje Skalka a je vysoký 688 m.
První písemná zmínka o vesnici je z roku
1292. Osídlena byla Holasici, kteří byli poddaní
pána Holase a od něho bylo později odvozeno
také
jméno
Holašovice.
Obec
náležela
ke klášteru ve Vyšším Brodě. Roku 1520 přišla
na místní obyvatele velká pohroma v podobě
moru, kterému podlehla většina původního
českého obyvatelstva. Po několika letech byla
vesnice
osídlena
německými
osadníky
z pohraničí. Znovu do života Holašovic zasáhla
druhá světová válka. Místním německým
obyvatelům se podařilo obec v roce 1938 připojit
k říšskému území a česká menšina musela
nuceně odejít do vnitrozemí. Poválečný odsun v roce 1946 postihl většinu německých obyvatel.
Na jejich místa přišli osadníci z českých vesnic.
Holašovice se rozkládají kolem obdélníkové návsi 210 x 70m. Je to komplex 23 usedlostí
s celkem 120 budovami. Jsou zde výstavné statky ve stylu lidového baroka se štukovou
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výzdobou a malbami, dále špýchary, stodoly, maštale, výměnky – je tady také kovárna,
hostinec a kaplička. K unikátům patří studny s dřevěnou pístovou pumpou nebo Selský dvůr č.
6, který je rodinným selským sídlem již od roku 1530. Každý rok se v Holašovicích
předposlední víkend v červenci konají Selské slavnosti, na kterých jsou předváděny ukázky
230 nejrůznějších řemesel z Čech, Moravy a Slovenska. Holašovice jsou trvale obydleny
140 obyvateli vytvářejícími živé společenství jedinečného vesnického sídla celosvětového
významu.
Josef Trojtler

VESMÍR OKOLO NÁS – ZE ŽIVOTA MERKURU
Merkur je nejbližší planeta od Slunce a také nejmenší ve sluneční soustavě poté, co byla
planeta Pluto zařazena mezi trpasličí planety Mezinárodní
astronomickou unií v Praze v srpnu 2006. Pozorován byl již
starověkými Sumery 3 tisíce let před Kr.
Merkur obíhá Slunce ve vzdálenosti 58 miliónů km jednou za
88 dní. Vidět je málo, a to pouze krátce po západu Slunce nebo při
svítání.
Okolo
osy
se
otáčí
pomalu,
jednou
za
58,6 dne, což vede k dramaticky rozdílným teplotám mezi dnem
+ 450 ºC a nocí – 200 ºC. Průměr Merkuru je 4 878 km, je tedy
menší než největší měsíce ve sluneční soustavě, a to Jupiterův
Ganymedes – 5 262 km a Saturnův Titan – 5 150 km.
V první polovině sedmdesátých let minulého století zamířila
k Merkuru kosmická sonda Mariner 10, aby se na první planetu
zblízka podívala. Od té doby víme, že Merkur se nejvíce podobá
našemu Měsíci. Jeho povrch tvoří bezpočet různě velkých kráterů
vytvořených dopadem meteoritů a planetek. Největší kráter Caloris
má průměr 1 300 km. Dále jsou na planetě hory, pohoří a údolí. Na
rozdíl od Měsíce zde nejsou moře – rozlehlé rovné pánve zalité
ztuhlou lávou. Merkur má magnetické pole, to ukazuje na značně
těžké a tekuté kovové jádro, tak jako je tomu u Země. Planeta nemá
atmosféru ani měsíc. Nyní k Merkuru směřuje vesmírná sonda, která
bude pokračovat ve výzkumu této vyprahlé planety.
Venuše je stále jitřenkou. Najdeme ji ráno na východě. Jupiter je
na jihovýchodě a výše nad obzorem než Venuše. Obě planety je nyní velmi dobře vidět, jsou
v plné kráse.
Josef Trojtler

ZE ŽIVOTA DPS
V pondělí 6. dubna za námi přišla paní Kvasničková, aby nám ukázala svou techniku výroby
velikonočních kraslic pomocí upravené slámy. Nejenže jsme obdivovali její šikovné ruce, ale
přivítali jsme tímto jarní dny a navodili jsme si také velikonoční náladu.
30. duben je den, kdy se u nás pálí čarodějnice, ale protože na přelomu dubna a května byly
letos hodně suché dny, tak jsme jednu čarodějnici ušetřili a za to jich k nám do DPS přišlo hned
kolem dvaceti. Byly to malé čarodějnice a čarodějníci z naší mateřské školy. Za přednes
čarodějnických básniček, říkanek a písniček jsme je odměnili jako vždy něčím na mls.
Rudolf Zapletal

24

POSEZENÍ U „MOČIDLA“
Při jedné loňské návštěvě „močidla“ na Podlubníčku jsme si řekli, proč podobně nevyužít
i „naše“ močidlo u dolního rybníka. A protože Ondra Chadima nemá nikdy od nápadu daleko
k realizaci, začalo se letos na jaře s uskutečňováním našeho nápadu.
Jak se nám to povedlo či nepovedlo, můžete posoudit z přiložených fotografií nebo můžete
přijít osobně posedět k „močidlu“.
Na závěr musíme poděkovat panu starostovi za podporu a vstřícnost při uskutečnění
našeho nápadu.
Rodiny Chadimova a Vomáčkova

TJ SOKOL LUBNÁ
Florbalové družstvo juniorů – sezóna 2008/2009
Již pátým rokem hraje parta dobrých kluků florbalovou ligu v naší obci. Loňskou sezónou
jsme vstoupili do kategorie 3. ligy juniorů, kde jsme odehráli celkem 20 zápasů. Našimi soupeři
o postup do 2. ligy byly tyto týmy: ASP Hradec Králové, TJ Sokol Jaroměř, FbK OrlickoTřebovsko, FbK Svitavy a F.B.C. Nové Město nad Metují. Z výše odehraných zápasů jsme
13 utkání vyhráli, 1 x remizovali a 6 x prohráli. Celkem jsme nastříleli 102 branek a 78 jsme
obdrželi. Skončili jsme na 2. nepostupovém místě s 6 bodovou ztrátou na vítěze, kterým se stal
tým FbK Orlicko - Třebovsko se 46 body. Touto cestou děkuji našim hráčům za dosažené
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výsledky i za skvělou propagaci naší obce. Nemohu ale zapomenout ani na ostatní - na rodiče,
sponzory a celý realizační tým. Proto děkuji všem, kteří nám pomohli a přispěli k pěknému
2. místu v tabulce. Především pak děkuji trenérovi našich hráčů Květoslavu Kykalovi
a vedoucímu družstva Jiřímu Boštíkovi.
Josef Chadima, sekretář oddílu

Florbalový oddíl TJ Lubná 3. liga juniorů - sezóna 2008/2009
ZLEVA 2. ŘADA: Jakub Kykal, Martin Klusoň, Jiří Boštík, Jakub Haupt, Petr Kuchta, Pavel Štefl
ZLEVA 1. ŘADA: Tomáš Klusoň, Martin Klusoň, Václav Kučera, František Košňar, Josef Chadima, Kamil
Vraspír, trenér Květoslav Kykal
GÓLMANI ZLEVA: Lukáš Kopecký, Pavel Vomáčka

AIR TRACK
Od čtvrtka 9. dubna 2009 jsme měli
v tělocvičně AIR TRACK. Jak vidíte na
fotografii, je to veliký nafukovací koberec stále
pod tlakem vzduchu. V Čechách jsou pouze
dva, které se půjčují, a nám se podařilo, se
svolením okresního ASPV, získat jej na měsíc
do naší tělocvičny. Děti si obohatily své
cvičení, a protože byly nadšeny, obětovali jsme
jim svůj čas i o svátcích, sobotách a nedělích.
Zacvičit si přišli i školáci z Lubné a Sebranic.
Pro nás to bylo časově náročné, ale bylo to
pro děti a jejich spokojenost nám byla
odměnou.
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LETNÍ ČTYŘBOJ
V pondělí 11. 5. 2009 se zúčastnilo 28 našich dětí z TJ letního okresního kola ve čtyřboji.
S tím největším nasazením závodily všechny děti, i předškolní, ale tato kategorie nepostupuje
do krajského kola. Přivezli jsme si 12 medailí. 17 závodníků postoupilo do krajského kola, které
proběhne 30. května v Pardubicích. S výsledky tohoto krajského kola vás seznámíme v příštím
čísle.
Předškolní děti:
Jan Hrůzek
- 1. místo
Barbora Košňarová - 2. místo
Kateřina Vomočilová - 3. místo
Tereza Vomočilová - 4. místo
Do krajského kola postoupili:
Mladší žáci a žákyně I.:
Martin Stráník
- 1. místo
Lukáš Kučera
- 3. místo
Jan Jiráň
- 4. místo
Jan Hrůzek
- 5. místo
Tomáš Vomočil
- 6. místo
Martina Vomáčková - 2. místo
Milena Chadimová - 4. místo
Mladší žáci a žákyně II.:
Dominik Kopecký
- 1. místo
Veronika Kysilková - 3. místo
Markéta Kučerová
- 5. místo
Starší žáci a žákyně I.:
Jan Filipi
- 3. místo
Jan Stráník
- 5. místo
Patricie Kopecká
- 4. místo
Starší žáci II.:
Petr Bednář
- 2. místo
Petr Kučera
- 3. místo
Dorostenci:
Vít Kalvoda
- 1. místo
František Košňar
- 2. místo
Protože do naší organizace chodí cvičit a hrát florbal také děti ze Sebranic, zúčastnily se
našich čtyřbojů s velmi dobrými výsledky. Děti trénují a těší se na krajské kolo do Pardubic.
Za TJ A. Uhrová
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AKCE V NAŠEM OKOLÍ
Litomyšl
Okrasné a ovocné školky
Výstava irisů a jarních trvalek- tradiční jarní prodejní výstava květin
Okrasné a ovocné školky Litomyšl, sobota 6. 6. a neděle 7. 6. 2009, 8.00 – 17.00 hodin
51. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl
pátek 12. 6. – pondělí 6. 7. 2009
Smetanův dům Litomyšl
středa 17. 6. 2009 od 19.30 hodin - České nebe - Divadlo Járy Cimrmana Praha
Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání
5. 6. 2009 – Primátorská hráz
Koncerty folklorního souboru Levoča
18. 6. – 20. 6. 2009 – Smetanovo náměstí
Veselý kopec - Veselokopecký jarmark
18. a 19. července - prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program 9.00 – 16.00 hodin
Svojanov
6. 6. 2009 - Dětský den
Hry a soutěže pro děti, večerní prohlídky
3. 7. – 6. 7. 2009 - Rytířské hrátky
Dobový život, rytířské turnaje, ukázky zbraní a řemesel
17. 7. – 19. 7. 2009 - Divadelní pouť
Divadelní vystoupení, koncerty, Svojanovský kabaret, kejklíři, dobové tržiště

Význam některých jmen v červnu a červenci
Laura
Dalibor
Antonín
Vít
Květa

- z latinského laurus, tj. „vavřín, vavřínové dřevo“, přeneseně „vítězství“.
- slovanského původu, znamená „vzdaluj boj“.
- jméno latinského původu, znamená „přední, čelní, vynikající“.
- jméno patrně latinského původu, vykládá se jako „živoucí, veselý“.
- novější české jméno, znamená „kvetoucí“.
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Leoš
Jan
Ladislav
Petr
Pavel
Jaroslava
Olga
Bořek
Markéta
Anna
Jakub
Vítězslav

- jméno odvozené od jména Leo, řeckého původu s významem „lev“.
- jméno hebrejského významu, znamená „Bůh je milostivý“.
- jméno slovanského původu, vykládá se jako „slavná vláda“.
- jméno řeckého původu, znamená „skála, skálopevný“.
- latinského původu, znamená „malý“, přeneseně „skromný, nepatrný“.
- slovanského původu, znamená „ slavící jaro, bujnost“.
- ruské jméno severského původu, znamená „svatá, zdravá“.
- zkratka jména Bořivoj, lze vyložit jako „bojovník, bojující vojín“.
- jméno latinského původu, znamená „perla“.
- hebrejského původu, znamená „milostná, milostiplná“.
- jméno se odvozuje z hebrejštiny a vykládá se jako „druhorozený“.
- české jméno slovanského původu, znamená „slavící vítězství, slavný vítěz“.

Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
6. - 7. 6.
13. - 14. 6.
20. - 21. 6.
27. -28. 6.
4.7.
5.7.
6.7.
11. - 12. 7.
18. - 19. 7.
25. - 26. 7.
1. - 2. 8.
8. - 9. 8 .

MUDr. Cacek Tomáš
MUDr. Kopecká Eva
MUDr. Eliáš Adolf
MUDr. Nebotová Vladimíra
MUDr. Joukl Jan
MUDr. Kašparová Leona
MUDr. Kočí Jiřina
MUDr. Kossler Pavel
MUDr. Kosslerová Jitka
MUDr. Králová Zdena
MUDr. Krpčiar Patrik
MUDr. Kučerová Marta

Trstěnice 184
Bystré, Na Podkově 25
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Sloupnice 188
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Janáčkova 523
Dolní Újezd 838
Polička, Haškova 445
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Smetanova 55

461 634 157
606 182 715
461 612 733
465 549 236
461 615 402
775 724 524
461 631 126
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 724 635

ZOD Lubná oznamuje svým členům i ostatním občanům, že jsou dosud volná
místa v karavanech. Ty jsou letos umístěny v ATC Strachotín na Pálavě.
Přímo v ATC : bazén 7,5 x 3,5 x 1,5 m, sport. vybavení, hřiště, ochutnávky vín,
grilování, bufet. Restaurace do 200 m.
Volné termíny: 4. 7. – 11. 7., 1. 8. – 8. 8., 15. 8. – 22. 8.
Hlaste se co nejdříve u M. Flídrové, tel. 461 745 124 nebo 461 745 125.
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