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Lubenská šťopička
V sobotu 3. října 2009 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

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 19. 5. 2009
RO schvaluje:
1. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky a služeb pro
pracoviště CzechPoint v Lubné“ vítěznému uchazeči - firmě ORFAST, s. r. o.
2. Rozpočtovou změnu č. 1/2009/RO.
RO bere na vědomí:
1. Usnesení správní rady Mikroregionu Litomyšlsko.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 9. 6. 2009
RO schvaluje:
1. Udělení plné moci NPS Grup, s. r. o., k řešení všech pojistných zájmů obce, zejména
k jednání s pojišťovnami ohledně nabídek pojistné ochrany včetně zprostředkování
uzavření pojistných smluv, ke správě stávajících pojistných smluv, jakož i ke všem
úkonům, které souvisejí s hlášením a likvidací pojistných událostí a s uplatněním
nároků z pojištění.
2. Zaslání žádosti na ČSAD a firmě Zlatovánek ke zřízení autobusové zastávky
u Nemocnice v Litomyšli.
3. Zahrnutí pozemků pro uvažovanou výstavbu kompostárny, bioplynové stanice a sběrného
dvoru do územního plánu.
4. Zakoupení dárku lubenským rodákům žijícím v USA.
5. Výměnu oken na objektu Huntovna firmou Truhlářství Pavel Říha, Sebranice.
6. Půjčovné za zahradní látkový altán 100 Kč/den pro místní občany.
RO doporučuje:
1. Vytyčit umístění inženýrských sítí u pozemků p. č. 896/10, 896/9, 896/8, 884/29
a poté projednat prodej pozemků v ZO.
2. ZO schválit prodej budovy na p. č. 448 mysliveckému sdružení.
3. ZO schválit příspěvek 10 Kč/obyvatel na dokončení stavby Hospice v Chrudimi.
RO pověřuje:
1. Starostu obce účastí na valné hromadě společnosti Liko Svitavy.
2. Starostu obce účastí na setkání starostů měst a obcí Pardubického kraje.
RO bere na vědomí:
1. Záznamy o úrazech žáků v ZŠ Lubná–Sebranice a MŠ Lubná.
2. Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu města Proseč u Skutče.
3. Rozpočet obce v příjmových a výdajových položkách k 31. 5. 2009.
4. Výsledek kontroly spisové služby na OÚ Lubná.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 22. 6. 2009
RO schvaluje:
1. Ukončení členství p. Z. Tabery v jednotce SDH Lubná na základě lékařského posudku.
2. Dodavatele „Opravy hygienického zařízení v ZŠ Lubná č. p. 34“, firmu Flach, s. r. o.
Bourací, zednické, natěračské a úklidové práce provedou místní podnikatelé a brigádníci.
Termín dokončení opravy je stanoven na pondělí 31. 8. 2009.
3. Nákup nerezového dvoudřezu a elektrické pánve pro pohostinství Skalka.
4. Dosavadní postup prací na zřízení a zabezpečení pracoviště CzechPoint a datových
schránek na OÚ Lubná.
RO doporučuje:
1. ZO schválit smlouvu o směně pozemku mezi obcí Lubná a p. J. Zavoralem.
2. ZO schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemena se
společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
RO zamítá:
1. Nákup programů Microsoft Office 2007 pro 4 počítače na OÚ Lubná.
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RO bere na vědomí:
1. Zápis z členské schůze Vodovodů Poličsko z 11. 6. 2009.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 22. 6. 2009
RO schvaluje:
1. Odstranění závad zjištěných při preventivní požární kontrole v obecních objektech.
2. Pronájem vstupní haly, výčepu, židlí a stolů v objektu Skalka od 17. 7. do 26. 7. 2009
pro p. R. Nunváře.
3. Opravu zábradlí u uličky k pí Klusoňové v horní části obce.
4. Přidělení dotace na úpravu veřejného prostranství před bytovkou.
RO doporučuje:
1. Podpořit humanitární sbírky na pomoc zatopeným oblastem.
RO bere na vědomí:
1. Vyhlášení volných dnů v ZŠ Lubná- Sebranice ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2009
z technických důvodů.
2. Zápis ze správní rady Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka ze dne 24. 6. 2009.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 30. 6. 2009
ZO schvaluje:
1. Činnost rady obce za uplynulé období.
2. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 včetně zprávy Krajského úřadu
Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením za rok 2008, a to bez výhrad.
3. Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2009.
4. Rozpočtovou změnu č. 1/2009/RO a č. 1/2009/ZO.
5. Příspěvek ve výši 10 200 Kč na dokončení stavby Hospice v Chrudimi.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární techniky
obce ve výši 30 000 Kč.
7. Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu místní
komunikace v dolní části obce ve výši 100 000 Kč.
8. Smlouvu o poskytnutí grantu na Územní plán ve výši 150 000 Kč z programu Podpora
pořízení územně plánovacích dokumentací v roce 2009.
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek
p. č. 906/14, 906/4, 3001/1 včetně projektové dokumentace.
11. Prodej obecního pozemku p. č. 687/2 a p. č. 689/4 p. P. Bechyňovi v k. ú. Lubná za cenu
35 Kč/m². Náklady hradí kupující.
12. Prodej nemovitosti na p. č. 448 v k. ú. Lubná Mysliveckému sdružení Lubná za kupní cenu
2.200 Kč s podmínkou předkupního práva obce Lubná. Náklady na sepsání kupní
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
13. Smlouvu na směnu pozemku v k. ú. Lubná s p. J. Zavoralem dle plánu, který vypracovala
GEODETA Litomyšl. Náklady na sepsání směnné smlouvy, vklad do katastru nemovitostí
a geometrický plán hradí obec.
14. Stanovy, jednací a volební řád „Svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka“.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 31. března 2009.
2. Závěrečné účty za rok 2008 a rozpočty na rok 2009 pro Mikroregion Litomyšlsko,
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Kraj Smetany a Martinů
Polička a Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“.
3. Zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 20. 3. 2009 o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Lubná za rok 2008.
ZO pověřuje:
1. Starostu obce k podpisu schválených smluv, dále k podpisu projednaných smluv na prodej
a směnu pozemků a nemovitosti.
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Technické služby Hlinsko, s. r. o., upozorňují občany, že při svozu odpadu z popelnic budou
odváženy pouze pytle označené logem společnosti.
Snahou je co nejvíce eliminovat svoz pytlů a zamezit nekontrolovatelnému hromadění
odpadu u sběrových nádob.
Pytle zakoupíte v kanceláři obecního úřadu, cena 6 Kč/1ks. Naplnit je můžete max. do váhy
10 kg a nelze do nich vkládat ostré předměty.
Děkujeme za pochopení.
Vážení spoluobčané,
polovina letních prázdnin je už za námi a Vám se dostává do rukou čtvrté číslo Lubenského
zpravodaje, ve kterém bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. Než se začtete do tohoto
čísla, využijte pěkného letního počasí, uvařte si kávu nebo čaj, posaďte se na Vaše oblíbené
místo, udělejte si pohodlí a začtěte se do našeho místního zpravodaje.
Oprava budovy obecního úřadu, garáží a dešťových žlabů na pohostinství Huntovna
Po letošní štědré sněhové nadílce nám zůstaly poškozené žlaby a střecha u objektu
obecního úřadu a pohostinství Huntovna. Práce by to nebyla zas tak náročná, kdybychom
nemuseli k oběma budovám stavět výškové stavební lešení. Po dohodě s klempířem
J. Vomáčkou jsme usoudili, že bez lešení to opravit nepůjde. Proto jsme se obrátili na stavební
firmu pana Boštíka z Poříčí o zapůjčení lešení, které jsme postavili ve spolupráci s
odborníkem stavební firmy a současným místostarostou obce Sebranice P. Jílkem. Dalšími
pracovníky byli pan J. Vomáčka, L. Bartoň, V. Vomáčka a Z. Pícha. Při opravě žlabů a svodu
jsme současně opravili krytinu střechy na budově obecního úřadu a na sousední budově
bývalého úřadu, kterou jsme zakoupili v loňském roce. Opravu provedl klempíř J. Vomáčka a
místostarosta obce Z. Pícha. Další den po ukončení prací jsme lešení přestěhovali a postavili u
objektu Huntovna, kde jsme vyměnili a natřeli poškozené žlaby a svody. S opravou nám zde
pomohli pracovníci obce a manželé Píčovi. Vše bylo provedeno v krátké době během jednoho
týdne díky pochopení a spolupráci všech zúčastněných osob a pracovníka stavební firmy, pana
P. Jílka.

Místostarosta Sebranic P. Jílek a ostatní pracovníci při stavbě lešení u OÚ Lubná
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Stavba lešení u pohostinství Huntovna

Úprava podkladu pro nově budovaný chodník

Určitě si většina z Vás všimla odduté, popraskané a vydrolené omítky na budově obecního
úřadu (ze strany od prodejny potravin), které si dlouhá léta nikdo nevšiml. Po ukončení prací
na Huntovně jsme tedy pokračovali s opravou poškozené omítky na budově úřadu. Abychom
ušetřili finanční prostředky za půjčení stavebního lešení, postavili jsme lešení od pana
V. Vomáčky. Místostarosta Z. Pícha a pracovníci obce otloukli poškozenou omítku a připravili

J. Kovář při opravě poškozené omítky na garážích

Oprava střechy garáží za obecním úřadem

zdivo pro zedníka J. Kováře. Při této opravě
jsme zjistili, že voda zatéká střechou nad
opravenými garážemi do zdiva. Proto jsme
nechali opravit střechu garáží odbornou firmou
IZOS Litomyšl, která nám v roce 2007 kvalitně
opravila krytinu nad objektem Skalka.
V současné době se dá říci, že ta nejbolavější
místa na budově obecního úřadu jsou
vyléčena.
Při opravě budovy obecního úřadu jsme
ještě upravili boční přístup pro zaměstnance
lékárny. Jednalo se o výstavbu přístupového
chodníku, prostoru pro vlajkové stožáry a
ozelenění celého prostranství před úřadem. Při
stavbě chodníku jsme využili zkušeností, které
jsme získali v loňském roce při pokládání

L. Bartoň při pokládání dlažby u úřadu
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dlažby u Pálenice. Odbornou práci provedl pan L. Bartoň ve spolupráci s pracovníky obecního
úřadu, panem J. Kovářem a zemědělským družstvem.
Aby prostranství před úřadem získalo celkový vzhled, jaký můžete vidět dnes, bylo ještě
zapotřebí vysadit okrasné květiny, živý plot a další rostliny na záhonech, na svahu u
parkoviště a před poštou. Toto vše zajistila firma Haupt - údržba zeleně z Ústí nad Orlicí. Vlajky
na nově instalované stožáry jsme zavěsili na Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
- 5. července 2009. Jsme přesvědčeni, že takto upravené veřejné prostranství před obecním
úřadem je nejenom hezké, ale i praktické. Slova uznání a chvála od občanů a návštěvníků
obce jsou pro nás odměnou a hnací silou do další práce ve prospěch Vás - občanů a celé naší
obce.

Starosta a místostarosta obce při řezání dlažby

Upravený prostor před úřadem včetně stožárů

Úprava prostranství před vstupem do základní školy
Už delší dobu jsme uvažovali s vedením školy o úpravě prostoru před vstupem do základní
školy. Zkušenost byla taková - jestliže se něco vysadilo do záhonu před školu, po kratší době to
uschlo. Využili jsme tedy zkušeností zaměstnanců firmy na údržbu zeleně a provedli jsme tu
sondu. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že pod 10cm vrstvou hlíny byl nalezen
zásypový písek, který sloužil jako vyrovnávací vrstva pod původní dlažbový chodník. Dohodli

Ředitelka školy a P. Haupt při výsadbě květin

Pomoc žáků 8. tř. při úpravě záhonu před ZŠ

jsme se, že odebereme nalezený písek a navezeme do záhonů kvalitní hlínu. Díky pochopení
ředitelky Mgr. J. Kučerové, za pomoci učitele Mgr. P. Tmeje a žáků 8. třídy jsme záhony
připravili pro výsadbu okrasných květin a dalších rostlin. Na krajní část záhonu u vjezdu pro
zásobování školní kuchyně jsme položili dlažbu a instalovali informační skříňku pro potřeby
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školy. Tu nám zhotovil pan J. Šplíchal. V současné době v ní můžete zhlédnout fotografie,
plánky a vizualizaci rekonstrukce hygienického zařízení ve škole, která v současné době
probíhá.
Oprava vodovodu v Lubné
Koncem měsíce května došlo na několika místech v naší obci k poruše vodovodního řadu.
Včasným a odborným zásahem provozovatele vodovodu (firmou VHOS M. Třebová) byly
závady odstraněny.
Námětové cvičení dobrovolných hasičů v Lubné
Dne 27. května se u nás uskutečnilo
námětové cvičení jednotek SDH. Zúčastnilo
se ho 8 jednotek z okolních obcí – Polička,
Pomezí, Modřec, Střítež, Široký Důl, Lezník,
Sebranice a Lubná. Cílem cvičení byla
doprava vody z požární nádrže (koupaliště)
na zasažený objekt, kterým byla určena
Skalka. Velitelem celého zásahu byl Jan Dejp
z HZS Pardubického kraje, útvar Polička.
Cvičení přihlíželi i občané Lubné. Vše se za
přispění
pěkného
počasí
a
všech
zúčastněných vydařilo. Touto cestou děkuji
všem sborům za jejich obětavou práci, našim
hasičům za vzorný přístup k této akci a veliteli
jednotky Jiřímu Vomáčkovi za zorganizování
celého námětového cvičení.

Naše jednotka při dopravě vody na Skalku

Členové všech zúčastněných jednotek SDH po námětovém cvičení v Lubné

Kulaté narozeniny starosty obce Sebranice
V měsíci červnu oslavil své kulatiny obětavý člověk, starosta obce Sebranice František
Kalvoda. Při zasedání správní rady Mikroregionu Desinka mu popřáli jeho kolegové pevné
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zdraví a hodně sil do další náročné práce při řízení jeho obce. I my zastupitelé obce Lubná se
připojujeme k tomuto přání a přejeme mu hodně zdraví, pohody a spokojených let, které si za
svoji dlouholetou práci pro druhé zaslouží.

Starostové při oslavě narozenin F. Kalvody
Zleva: F. Bartoš, F. Mokrejš, Ing. J. Kladivo, J. Chadima, Mgr. H. Štěpánová a oslavenec

Poděkování OÚ Lubná
Zastupitelé, zaměstnanci obecního úřadu i vy - občané zvelebujete naši obec tak, aby se
nám všem v ní pěkně a spokojeně žilo. Proto děkuji Vám všem, kteří se snažíte nejenom
udržovat ty svoje prostory a pozemky v pěkném stavu, ale taky přiložíte ruku k dílu a pomůžete
nám s úklidem veřejných míst, které vlastní obec. Vážím si Vašeho přístupu a Vaší práce. Díky
Vám máme tu naši vísku tak pěknou.
Josef Chadima, starosta obce

Nezapomněli jste zaplatit?
Poplatek za komunální odpad na rok 2009 - 18 neplatičů
Poplatek za psa na rok 2009 - 3 neplatiči

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic v roce 2009
Pátek: 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10.
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Volby do Evropského parlamentu
Začátkem měsíce června se konaly volby do Evropského parlamentu. V Lubné probíhaly
jako tradičně ve vstupní hale na Skalce. Pro hladký průběh starosta obce jmenoval šestičlennou
okrskovou volební komisi. Voleb se zúčastnily manželské páry, jednotlivci, senioři, mladí lidé.
Řada mladých přišla volit poprvé.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
konané ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009 v obci Lubná
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem (pro všechny strany)
Volební účast

KDU-ČSL
ČSSD
ODS
KSČM
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ..."
Volte Pravý Blok …
Věci veřejné
Suverenita
Strana zelených
NEZÁVISLÍ
SPR-RSČ
SDŽ - Strana důstojného života
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy …
Balbínova poetická strana
Demokratická Strana Zelených
SNK Evropští demokraté
Koruna Česká (monarchistická strana Čech ...)
Dělnická strana

777
290
290
285
37,32 %

116
40
37
29
15
9
8
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1

40,70
14,04
12,98
10,18
5,26
3,16
2,81
1,75
1,75
1,40
1,05
1,05
1,05
1,05
0,70
0,35
0,35
0,35

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
(oú)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zájezd sboru Lubenika do Polska
V činnosti každého sboru je jistě nejvýznamnější chvílí vystoupení v zahraničí. Bylo tomu
tak i na začátku května, kdy jsme uspořádali zájezd do polské Wroclawi.
Navštívili jsme školu, se kterou si dopisují žáci bývalé 5. třídy. Naším cílem bylo navázat
partnerství s polskou školou, protože dosud žádnou partnerskou školu v zahraničí nemáme.
Přijetí bylo velmi vřelé, paní ředitelka pro nás zajistila vše potřebné od stravování přes
ubytování v tělocvičně až po vystoupení v další základní škole, která vychovává mladé šermíře.
Během dvou dnů ve Wroclawi jsme pluli po řece Odře, prohlédli jsme si symbol Wroclawi tzv. Panoramu raclawickou (kruhový obraz bitvy u Raclawic v roce 1792 o rozměrech 80 x 5
metrů) a odpočívali v aquaparku, jehož tobogány jsou jen pro odvážné návštěvníky. Na
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zpáteční cestě jsme si prohlédli Hejšovinu, což je pískovcový vrchol nedaleko Náchoda
s nadmořskou výškou 915 m, který nabízí nádherný výhled do Polska i Čech.
Lubenika zpívala v zahraničí již počtvrté, a pokud bych měl hodnotit přijetí v polské škole,
bylo zcela jistě nejvřelejší ze všech škol, kde jsme vystupovali. Paní ředitelka nás pozvala
v příštím roce do Polska znovu, na festival křesťanských písní. Naše děti naopak pozvaly svoje
polské vrstevníky k nám, a tak doufáme, že k nám příští rok zavítá návštěva z Wroclawi. I náš
kraj má co nabídnout.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zájezdu sboru do Polska.
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr

Poznávací zájezd do Paříže
V květnu pořádala rada rodičů a škola 5denní poznávací zájezd do Paříže. Odjezd byl
stanoven na čtvrtek 21. května 2009 ve 13 hodin. Zájezdu se zúčastnilo 44 lidí, z toho 12 dětí.
Autobusovou dopravu zajistila firma Jiří Rojar. Cesta čítala cca 1400 km. Českou republiku
jsme opustili na dálničním přejezdu Rozvadov a pokračovali přes Německo do Francie
s pravidelnými 3hodinovými přestávkami. Do Paříže jsme dojeli
v pátek kolem 8. hodiny ranní. Poutavým výkladem o historii a
památkách Paříže, promítnutím DVD a soutěžemi nám cesta
rychle utekla.
Po příjezdu do Paříže nás autobus vyložil na náměstí
Trocadéro. Naše první kroky vedly k Eiffelově věži. Nahoru jsme
vyjeli výtahem a zpátky jsme z druhého patra šli pěšky.
Z vyhlídky věže se nám naskytl nádherný výhled na celé město.
Poté jsme přešli Martovo pole, pokračovali kolem Vojenské
školy k Invalidovně. Tam jsme zhlédli park a nádvoří, někteří se
zašli podívat na hrobku Napoleona. Odtud naše cesta
směřovala k mostu Alexandra III., který je zdoben zlatými
sochami. Další kroky směřovaly na náměstí Concorde, kde se
nachází 8 soch žen zobrazujících největší města Francie.
Odpočinout jsme si mohli v chrámu Madeleine, kde jsme
vyslechli část koncertu, zapálili svíčku a načerpali nové síly na
9

cestu k budově Opery a dále kolem hotelu Ritz do Tuilerijských zahrad. Procházka zahradami
byla pěkná, mohli jsme se zde i občerstvit a opět zamířit na Concorde, kde stojí Obelisk
z bílého mramoru a krásně tryskající kašny. Odtud nás zavezl autobus k Napoleonovu
Vítěznému oblouku. Vyhlídka po překonání 289 schodů na sluncem osvětlenou Paříž byla
okouzlující. A pak následovala cesta do hotelu Formule 1, kde jsme strávili noc.
V sobotu ráno naše cesta vedla k zámku Versailles. Za zvuků hudby jsme prošli rozlehlé
zahrady s řadou soch, fontán, a s krásně upravenými záhony květin, s keři a okrasnými stromy.
Vrcholným zážitkem byla prohlídka expozice zámku. Následovala návštěva domku a vesničky
Marie Antoinetty. Kontrastem k historii byla moderní čtvrť La Défense s řadou prosklených
mrakodrapů a obchodních center. Ohromujícím zážitkem bylo vidět moderní oblouk, tzv. Okno
do světa. Ve večerních hodinách jsme procházeli Montmartre, došli k Sacre - Coeur, kde jsme
pozorovali osvětlenou Eiffelovku. Cesta pokračovala po Pigalu kolem restaurací a barů k Moulin
Rouge (nejznámější kabaret v Paříži). Do hotelu jsme dorazili v pozdních nočních hodinách plni
dojmů a zážitků.
Neděli jsme zahájili prohlídkou Louvru, který má 3 části: Denon, Richelieu a Sully.
V oddělení Denon nás zaujal obraz Mony Lisy. Součástí Louvru je krásně zdobený malý vítězný
oblouk. Naše cesta dále vedla kolem kostela
sv. Germána a sv. Eustacha do moderního
kulturního centra - Centre Georgia Pompidou,
nedaleko něhož se nachází první moderní
pařížská fontána. Při zastávce u katedrály
Notre – Dame jsme mohli obdivovat honosnou,
krásně zdobenou stavbu i interiér. Dále
následovala Latinská čtvrť, kde se nachází
proslulá pařížská universita – Sorbonna a také
nejužší dům v Paříži. Po celodenním putování
nás čekala večerní projížďka lodí po Seině.
S Paříží jsme se rozloučili na náměstí
Trocadéro pohledem na zlatě osvícenou
Eiffelovu věž. Pobyt ve Francii jsme ukončili u
krásně osvětlené katedrály v Remeši a vydali se na cestu domů.
Po celý zájezd nás provázelo krásné letní slunečné počasí. Domů jsme se vrátili v pondělí
25. května v 18.00 hod. Vrátili jsme se unaveni, ale zároveň spokojeni, plni nových zážitků,
informací a dojmů.

10

Účastníci zájezdu do Paříže

Velký dík patří paní ředitelce Kučerové, která zájezd připravila a po celou dobu nás zásobila
bohatými informacemi o Paříži. Prostřednictvím pí Kučerové jsme mohli vidět
nejnavštěvovanější pařížské památky a expozice. Další dík patří obětavým řidičům, p. Rojarovi
a p. Lustykovi.
Zájezd do Paříže se všem moc líbil a už nyní se těšíme na další cestování.
Lída Kopecká, 8. tř.

Soutěž žáků z obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka
U příležitosti Dne dětí se v pátek 5. června konal již IX. ročník soutěže žáků z Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka. Soutěž se letos uskutečnila v přírodním areálu v Chotěnově. Žáci měli
možnost získat body pro své družstvo v 10 disciplínách: střelba ze vzduchovky, hod granátem,
skládání znaku obce Chotěnov, poznávání rostlin, třídění odpadu, „slepecká dráha“, poznávání
živočichů, znalosti z mikroregionu, oblékání hasiče, jízda zručnosti. Po absolvování všech úkolů
se mohly děti svézt kočárem taženým koňmi.
Děti z Lubné soutěžily v tomto obsazení:
Ø kategorie – 1. stupeň
Milena Chadimová, Milada Vitoušková, Lukáš Madejewský, Dominik Bartoš,
Pavla Tmejová
Ø kategorie – 2. stupeň
František Košňar, Tomáš Tmej, Veronika Břeňová, Lenka Šteflová,
Tereza Košňarová
Lubenským starším dětem letos „utekl“ pohár o pouhé 2 body. A jak dopadly děti
z ostatních obcí? Přinášíme Vám celkovou výsledkovou listinu s počtem získaných bodů.
1. stupeň
1. Morašice
2. Chotěnov
3. Osík
4. Dolní Újezd
5. Desná
6. - 7. Budislav
Lubná
8. Makov
9. Horní Újezd
10. Poříčí
11. Sebranice
12. Vidlatá Seč

2. stupeň
1. Poříčí
2. Morašice
3. Sebranice
4. - 5. Lubná
Vidlatá Seč
6. Chotěnov
7. Desná
8.- 9. Horní Újezd
Makov
10. Osík
11. Dolní Újezd
12. Budislav

95
93 + 5 pomocných bodů
93 + 4 pomocné body
92
91
88
88
85
84
83
80
77

95
93
91
89
89
88
87
85
85
81
77
70
Mgr. Jitka Kučerová
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Mladší žáci ZŠ Lubná

Starší žáci ZŠ Lubná

Beseda s panem Břeněm
V pátek dne 19. 6. Se konala netradiční beseda žáků 2. třídy s panem Radkem Břeněm.
Proč netradiční? Neboť se nekonala ve třídě, ale ráno jsme vystoupili z autobusu u „Točky“ a šli
jsme po trase vyznačené žlutými fáborky na louku. Na stanovišti nás už očekával pan Břeň,
který si připravil nejedno překvapení. Nejprve zaníceně pohovořil o myslivosti a o svém
koníčku, nechyběly ani ukázky různých parůžků, dokonce i v lýčí. Žáci se mohli zeptat na to, co
je zajímalo. Pak následovala dobrovolná střelba na terč, opékání vuřtů, a dokonce i hledání
pokladu ve formě sladkostí, které pan Břeň zakoupil a ukryl. Dětem se beseda s programem
líbila a myslím, že si odnesly nové poznatky ze života zvěře i z povinností myslivců. Tato
beseda se uskutečnila v rámci projektu Máme rádi zvířata a já touto cestou děkuji panu Břeňovi
za čas věnovaný ze svého volna.
Mgr. Hana Klusoňová

R. Břeň a Mgr. H. Klusoňová při střelbě na terč

Společné opékání buřtů

Pochod za rytířem Toulovcem
V sobotu dne 20. 6. se konal dobrovolný pochod žáků 2. třídy za rytířem Toulovcem. Počasí
nám přálo a pochodu se zúčastnilo 12 dětí. Trasa vedla z Borku po žluté do Toulovcových
Maštalí, cestou jsme se zastavili na hradě, odkud je pěkný výhled na okolní lesy a skály.
V Toulovcových Maštalích jsme se naobědvali a pak si děti začaly stavět z mechu, větviček a
jiných přírodnin domečky pro skřítky. Hrály si tam tak spokojeně a potichu, že mi bylo líto po
půlhodině hru ukončit. Na samý konec pochodu si stihly ještě nasbírat domů borůvky do
mikrotenových sáčků. Diplom za absolvování pochodu dostaly děti v Budislavi, kde si na závěr
pochodu dopřály zmrzlinu v Hostinci Na Skalách, kterou si také zasloužily, neboť ušly 10 km.
Mgr. Hana Klusoňová

Bezvadný dárek
Rada rodičů zvolila tentokrát neobvyklý
dárek dětem naší základní školy. Uspořádala
pro ně ve středu 24. 6. 2009 v dopoledních
hodinách na Skalce v Lubné taneční
rokenrolový koncert skupiny The Pink
Panthers ze Svitav.
Některé děti si daly záležet s úpravou
svých vlasů a oblečení. Počáteční nesmělost
se postupně změnila v nadšené dovádění
v rytmu, vydatně podporované zpěvačkou
Růžových panterů. Zahřátí tanečníci brzo
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odkládali své pečlivě vybrané mikiny a větrali obarvené vlasy a paruky. Proto přišlo náramně
vhod i malé občerstvení, které rada rodičů dětem nabídla. Žáci nemuseli jen poslouchat
nejznámější proslulé hity, ale skupina ve své produkci dokázala zařadit mnoho aktivit a soutěží,
které děti s radostí přijaly.
Na úplný závěr se zdálo, že bujní tanečníci kapelu z pódia vůbec nepustí. Nevadil jim hlad
ani pokročilý čas. Skupina musela přidat několik dalších skladeb, než ji obecenstvo za
bouřlivých ovací propustilo. Před odchodem si mohli všichni ještě vychutnat společné
fotografování, podpisy a plakáty.
Jaroslav Bauer

Přehled o prospěchu a chování za II. pololetí školního roku 2008/2009
Třída

Počet
žáků
19
I.
24
II.
23
III.
25
IV.
18
V.
30
VI.
25
VII.
19
VIII.
20
IX.
Celkem
203

Prospělo Prospělo
Počet žáků s
s vyznamenáním dostatečnou
0
19
0
6
18
0
7
16
2
11
14
1
11
7
3
21
9
5
19
6
4
14
5
4
15
5
7
104
99
26

Z toho samé
jedničky
11
11
9
2
4
1
0
2
3
43

Třída

Počet
Pochvala Pochvala NTU Důtka
Důtka
žáků
TU
ŘŠ
TU
ŘŠ
19
11
1
I.
24
0
6
6
1
II.
23
1
3
III.
25
6
11
2
IV.
18
9
6
V.
30
2
1
20
13
4
VI.
25
14
18
2
VII.
19
10
4
VIII.
20
13
2
5
IX.
Celkem
203
66
3
74
23
5
Pozn.: TU=třídní učitel, ŘŠ=ředitelka školy, NTU=napomenutí třídního učitele
Mgr. Jitka Kučerová

Harry Potter a Kámen mudrců
Letošní závěr roku jsme chtěli žákům 1. stupně zpestřit nevšedním zážitkem. Ve čtvrtek
25. 6. přišli žáci oblečeni ve světlé košili a kravatě, která byla povinná. Seřadili se na nástupišti
9 a ¾ a pak jeli vlakem do Bradavic. V jídelně, kde žáky očekával nastoupený „Bradavický sbor“
v profesorských hábitech, je kouzelný klobouk rozdělil do 4 kolejí, které mezi sebou soupeřily
po celé dopoledne. Byly to koleje – Nebelvír, Havraspár, Zmijozel, Mrzimor. Vítězná kolej pak
mohla jít hledat Kámen mudrců, který byl pod Chloupkovým dozorem ve sklepě. A jaké
předměty se děti učily v Bradavické škole? Bylo to míchání lektvarů, létání na koštěti, hledání
Zlatonky, hra Famfrpál, luštění různých rébusů a hádanek a také výuka zaklínadel (samozřejmě
v latinském jazyce). Příprava takového dne zábavy dá hodně práce a příprav, ale naší
odměnou byly spokojené tváře dětí, z kterých jsme četli nadšení, radost a spokojenost. A víte,
že vůbec nezlobily? Děti byly úžasně hodné.
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Za kolektiv učitelů 1. stupně Mgr. Hana Klusoňová

Mgr. Hana Klusoňová představovala Profesora
Kratiknota z Bradavické školy čar a kouzel

Slavnostní zakončení školního roku
Slavnostní zakončení školního roku 2008/2009 se konalo tradičně na Skalce v Lubné.
Netradiční však byl program, protože jsme se loučili s členkou našeho pedagogického sboru.
Odchodem do důchodu ukončila působiště na naší škole dlouholetá učitelka a v posledních
letech také zástupkyně ředitelky školy Vladimíra Šašková. Školství se věnovala 39 let, z toho
na naší škole Lubná – Sebranice působila 37 let (od školního roku 1972/1973).
Paní učitelce jsme předali dárky od zaměstnanců školy a starostů obcí a popřáli jí hodně
zdraví, elánu a spokojenosti do dalšího života.
Zaměstnanci školy

Poděkování paní učitelce V. Šaškové vedením školy a přítomnými hosty
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Můj každoroční příspěvek je na stejné téma: PLACENÍ OBĚDŮ
V době od 20. do 25. 8. 2009 má splatnost první platba stravného na září 09. Záloha se
vypočítává jako 20násobek ceny oběda. (U žáků, kteří nechodí na obědy každý den, jako
poměrný násobek.)
Ceny obědů:
Děti MŠ do 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) – celodenní ................................ 26 Kč
Děti MŠ do 6 let (přesnídávka, oběd) – dopolední............................................... 21 Kč
Děti MŠ nad 6 let – celodenní ............................................................................. 28 Kč
1. – 4. třída (7 – 10 let) ........................................................................................ 17 Kč/oběd
5. – 8. třída (11 – 14 let) .......................................................................................19 Kč/oběd
9. třída (nad 15 let ) ............................................................................................. 20 Kč/oběd
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
věkové hranice dané kategorie.
Přidělené variabilní symboly zůstávají. Také děti z MŠ postupují se svým var. symbolem
do školy, mění se pouze sazba.
Číslo účtu školy je 181 888 597/0300. K odhlášení obědů ve školních jídelnách v Lubné
i v Sebranicích stačí zavolat do 7 hodin téhož dne. Neodhlášené obědy propadají. Na obědy za
sníženou cenu je nárok pouze první den nemoci.
Telefon: ŠJ Lubná 461 729 049, ŠJ Sebranice 461 616 917
A. Boštíková, ved. školního stravování

Umístění našich žáků - školní rok 2008 / 2009
Jméno
Petr Bednář
Marek Boštík
Veronika Břeňová
Pavla Bubnová
Roman Fajmon
Soňa Grundová
Ladislav Hladký
Marek Jílek
Vít Kalvoda
Matěj Kmošek
Eliška Kopecká
Tomáš Kopecký
František Košňar
František Kučera
Vojtěch Lorenc
Kateřina Makovská
Jan Šplíchal
Kateřina Turbaková
Veronika Vopařilová
Radim Zavoral

Škola
SOŠ a SOU, Polička
SOŠ a SOU technických oborů Skalka,
Česká Třebová
Gymnázium, Polička
SOŠ a SOU, Polička
SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno

Obor
Kuchař - číšník
Elektrotechnika mechatronika
Gymnázium - všeobecné
Kuchař - číšník
Sociální péče –
sociálněsprávní činnost
SOŠ a SOU, Polička
Ekonomika a podnikání
Integrovaná SŠ technická, Vysoké Mýto
Zámečník
SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice
Elektrotechnika
Gymnázium, Polička
Gymnázium - všeobecné
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
Gymnázium - všeobecné
SOŠ cestovního ruchu, Pardubice
Cestovní ruch
VOŠ a SOŠ technická, Litomyšl
Mechanizace a služby
Gymnázium, Polička
Gymnázium - všeobecné
VOŠ a SOŠ technická, Litomyšl
Mechanizace a služby
SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice
Elektrotechnika
Střední zdravotnická škola, Svitavy
Zdravotnický asistent
VOŠ a SOŠ technická, Litomyšl
Mechanizace a služby
SŠ informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Cestovní ruch
Labem
VOŠPd a Střední pedagogická škola,
Pedagogické lyceum
Litomyšl
VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Stavebnictví
Mgr. A. Kvasničková, výchovný poradce
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Horní řada zleva:
Prostřední řada:
Spodní řada:
Chybí:

asistent žáka, Mgr. V. Opletal, Mgr. V. Kořínková, V. Šašková, Mgr. J. Kučerová,
Mgr. A. Kvasničková, Mgr. L. Plešingerová, M. Jakoubková, DiS., Mgr. P. Tmej
M. Boštík, R. Zavoral, R. Fajmon, K. Turbaková, V. Vopařilová, E. Kopecká,
V. Břeňová, S. Grundová, P. Bubnová, V. Lorenc
P. Bednář, M. Kmošek, M. Jílek, T. Kopecký, F. Košňar, V. Kalvoda, F. Kučera,
J. Šplíchal, L. Hladký
K. Makovská a tř. uč. H. Dvořáková

Pozvánka
Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 se koná v kulturním domě v Sebranicích
dne 1. září 2009 v 8.30 hodin.
Srdečně zveme všechny žáky, zejména nové prvňáčky s rodiči a prarodiči.
Vedení školy

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 6. a 7. června se uskutečnily oslavy naší mateřské školy – její 30. narozeniny. A
protože do školy patří děti, právě pro ně byla určena Pohádka plná písniček, při které si
nakonec zazpívaly děti i dospělí. Odpoledne byl připraven program pro bývalé i současné
zaměstnance a pro pozvané hosty. Začátek setkání patřil dětem, které předvedly svá
vystoupení s jistotou a velkým nasazením. Vždyť pro některé z nich to bylo vystoupení
poslední… Po prázdninách usednou do školních lavic a věřím, že na školku někdy
zavzpomínají. Na tomto místě děkuji rodičům za spolupráci a trpělivost.
Po kulturním zpestření zavzpomínala bývalá ředitelka Z. Kvasničková, milý příspěvek měla
ředitelka Mgr. J. Kučerová a starosta obce J. Chadima. Po prohlídce mateřské školy, kdy velký
úspěch sklidila naše chlouba – zahrada MŠ, hosté usedli ke kronikám a fotografiím a začalo se
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vzpomínat… Nechybělo ani občerstvení, které připravili zaměstnanci mateřské školy, zejména
pak kuchařka M. Zdanovcová.
Po milém setkání se hosté začali rozcházet a školku bylo nutné rychle připravit na další den
– den otevřených dveří. Tady bych chtěla poděkovat mladým hasičům, kteří pomohli se
stěhováním.

Setkání bývalých a současných zaměstnanců MŠ

Ředitelka školy při poděkování učitelce I. Rensové

Den otevřených dveří byl velmi milý a
příjemný. Školku navštívilo mnoho bývalých,
ale i současných absolventů. A tak se opět
zavzpomínalo,
prohlíželo,
listovalo
a
obdivovala se výzdoba naší mateřinky.
O tom, že se návštěvníkům v mateřské škole
líbilo, ostatně svědčí i zápisy v kronice.
Na závěr mi dovolte touto cestou
poděkovat hlavně zaměstnancům mateřské
školy za přípravy a průběh oslav, za výzdobu
a ochotu, se kterou k tomu přistupovali.
Poděkování
patří
také
starostovi
J. Chadimovi za podporu a ředitelce
Mgr. J. Kučerové za spolupráci. Všem
pozvaným děkuji za to, že přišli a vytvořili
Zaměstnankyně MŠ
bezvadnou atmosféru. Dík patří J. Dřínovské
a J. Rensovi za fotodokumentaci a záznam z oslav a M. Šteflovi za ochotu i čas, který nám
věnoval. Nerada bych na někoho zapomněla, a tak ještě jednou velké díky všem, kteří
pomáhali, organizovali, zúčastnili se, přišli a zavzpomínali…
Školce přeji ještě hodně let provozu, pokračování ve vzájemné spolupráci s OÚ a ZŠ a to
nejdůležitější –„kupu“ dětí.
Krásné léto přeje I. Rensová.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
NEJEN SOBĚ PRO POTĚŠENÍ
Je léto, čas prázdnin a dovolených, chvíle klidu, oddechu a radosti. To pro jedny. Ti druzí
bohužel prožívají pravý opak. Moravu postihla 24. - 26. června ničivá povodeň. Běsnící živel
usmrtil 13 lidí, pobořil domy, lesy, smetl silnice, auta, zničil vše, co mu stálo v cestě. Do té se
mu postavili hasiči, ti , co mají hasičinu jako povolání, či ti dobrovolní. Pro dva hasiče to byla
pomoc poslední. Jedním z nich byl 41letý velitel SDH Vlčice. Byl nalezen až druhý den namotán
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na zábradlí mostu. Rychlost, s jakou voda přišla, nedala šanci na přežití. Osmdesát litrů vody
na m² za 2 hodiny, další litry se valily z mraků v příštích dnech. Proč o tom píšu? Tu a tam
člověk zaslechne, že hasiči tu jsou jen od toho, aby se u piva či štamprličky pobavili či jednou
za čas oprášili uniformy, to když někdo zemře. Kdo z těch, co takto smýšlí, by šel s nasazením
života pro topící se lidi a bezmocné děti, brodil se celé dny a noci v páchnoucí vodě z kanálů a
septiků? Kdo by vlezl do hořící budovy? Slova starostů postižených obcí a měst jsou plné
obdivu a díků. Lidé, kteří zůstali v té beznadějné situaci, nikdy nezapomenou, že to byli
většinou dobrovolní hasiči z jejich obce, kteří jim pomohli a byli jim velkou oporou. Velitel hasičů
postiženého Českého Těšína řekl: „Byla to hrůza, přímo apokalypsa. Rozbořené domy,
odplavená auta a nejhorší bylo podívat se do očí lidem, kterým voda vzala střechu nad hlavou,
všechen majetek i naději.“
Ještě jedna věc, která stojí za poznámku.
Sedmého června proběhla v Lubné soutěž
v požárním útoku O pohár starosty obce
Lubná. Jsem rád, že účast na této soutěži
každoročně stoupá, každý rok přijíždí více
družstev. Je to soutěž, každý chce vyhrát, ale
ne za každou cenu. Za celý den neslyšíte
vulgární slova, neslušné výkřiky a nevraživost
mezi soutěžícími. To se rozhodně nedá říci,
jste-li mezi návštěvníky tak populárních
sportů, jako je hokej, fotbal i na těch
nejnižších soutěžích. Tam se to těmi
nejneslušnějšími výrazy a gesty jen hemží.
Slušné povzbuzování a podpora hlavně těm
slabším je mezi hasiči zcela normální. To se
Domácí družstvo při soutěži O pohár starosty obce
týká i výpomocí nářadím, výbavou či celou
stříkačkou. A to je na té hasičině to
nejkrásnější - pomáhat druhým. Bohužel v současné době to je velice zřídkavý jev.
A jak si vedli soutěžící v Lubné? V soutěži mužů zvítězilo dlouhodobě nejlepší družstvo
Pardubického kraje a mnohonásobný účastník mistrovství ČR v požárním sportu - SDH Široký
Důl A, druhé Maršovice a třetí Hartmanice.
V kategorii žen zvítězily ženy z Bohuňova, druhé Hartmanice, třetí Desná, čtvrtá Lubná B a
pátá Lubná A. V kategorii veteránů se na prvním místě umístilo družstvo z Hartmanic, na
druhém místě Široký Důl. V kategorii veteránky byla první naše děvčata. V klasické (zásahové)
stříkačce PS – 12 zvítězily Hartmanice těsně před Lubnou A a Lubnou B. Čtvrtý skončil Široký
Důl A. Na závěr vydařené soutěže byla vyhodnocena i nejkrásnější hasička. Stala se jí
soutěžící z Hartmanic.
V sobotu 6. června se náš sbor účastnil 130. výročí založení sboru v Sebranicích. Slavnost
byla spojena se sjezdem rodáků. Náš sbor ukázkově zasahoval s ruční stříkačkou z roku 1884.
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Členové SDH Lubná na sjezdu rodáků v Sebranicích Starosta SDH Lezník L. Kučera a vicehejtman
R. Línek při slavnostní mši v Lezníku

K údivu všech přítomných šla voda velice brzy a poměrně vydatným proudem, takže musely být
podniknuty kroky, aby nedošlo k uhašení požáru. Velký obdiv sklidili i hasiči ze Svojanova se
svojí hezky renovovanou parní stříkačkou. Trochu na škodu byla nepřízeň počasí. Nicméně se
nám v Sebranicích moc líbilo a přejeme jim mnoho sil do další práce.
Dvacátého devátého června 1914 byl založen sbor hasičů v Lezníku. I zde jsme přijali
pozvání a naše děvčata zde předvedla svůj cvičný útok. Tomu předcházela mše svatá v kapli,
kterou konal páter Vojtěch Glogar. Poté proběhlo kladení věnců u pomníku padlých, svěcení
sochy sv. Floriánka, stříkačky a auta. Přítomni byli i vicehejtman Roman Línek, starosta Poličky
J. Martinů a radní Pak Petr Šilar. Líbily se především mažoretky, krásné bylo i posezení
s dechovkou. I Leznickým děkujeme za pozvání a přejeme mnoho úspěchů.
Nedávno proběhl celoevropský průzkum důvěry obyvatel v různé profese. Obyvatelé všech
evropských zemí považují hasiče za nejdůvěryhodnější profesi. Průměrně jim věří 92 %
Evropanů. V Čechách dokonce 94 % lidí. Ve Švédsku 98 %. Pro zajímavost na dalších místech
jsou učitelé s 85 % a lékaři s 81 %. Stejnou důvěru mají i poštovní doručovatelé. 66 % důvěry
mají duchovní a pracovníci charitativních organizací. Nejméně důvěry mezi lidmi v Evropě mají
politici, bankéři a právníci. Ti mají jen 18% důvěryhodnost. Zato trvale kralují na čelních
příčkách finančních odměn. Ale to už je téma zcela jiné.
Za SDH Lubná jednatel Alois Kovář

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní přátelé,
myslím na vás, kteří si užíváte zasloužené dovolené, ale stejně i na vás, kteří právě v tomto
horku sklízíte to, co vyrostlo na našich polích. Možná, že my ostatní bereme jako samozřejmost,
že se třeba chléb jednoduše koupí a stejně i všechno ostatní. Snad už tak málo dokážeme za
tím vším vidět práci těch, kteří se i o tyto každodenní „samozřejmosti“ postarají. Takže vám
především patří dík.
Vidět tyto „malé velké“ věci se musíme stále učit. K tomu bych rád připojil jeden krátký
příběh:
„Den začal špatně a chystal se skončit ještě hůř. Autobus byl jako obvykle nacpaný
k prasknutí. Házelo to se mnou na všechny strany a moje rozmrzelost narůstala.
Ale pak jsem ze zadní části autobusu zaslechla hluboký hlas: „Dnes je ale krásně, že?“ Ten
muž byl sice skrytý za hradbou těl ostatních pasažérů, ale slyšela jsem jeho hlas, když popisoval
letní přírodu a věci, které jsme míjeli: kostel, park, hřbitov... Za chvilku se všichni dívali z oken.
To jeho nadšení bylo tak nakažlivé, že jsem se toho dne poprvé usmála.
Dojeli jsme k zastávce, na které vystupuji. Prodírala jsem se ke dveřím a uviděla přitom
našeho „průvodce“: silnějšího muže s černými vousy, slunečními brýlemi a bílou holí. Byl slepý.
Vystoupila jsem z autobusu a všechno napětí bylo totam. Bůh ve své moudrosti poslal slepce,
aby mi pomohl vidět. Abych viděla, že i když se něco nedaří, i když mi všechno připadá temné,
smutné, svět zůstává krásný. Cestou domů jsem si po schodech prozpěvovala. Nemohla jsem
se dočkat, až manžela pozdravím slovy: „Dnes je krásně, že?“
Je i v dnešní době toho tolik, co naplňuje život bolestí, smutkem a mnohdy i beznadějí. Tím
myslím na všechny zkoušené při letošních záplavách. Je pak těžké objevovat hezké a pozitivní
věci a umět se z nich radovat. Jistě to nepřijde najednou. Učit se tomuto umění můžeme každý
den a to i skrze maličkosti. To vám všem přeji, abyste se stali nositeli těchto krásných věcí i
druhým.
Myslím na vás a vám všem k tomu žehnám.
P. Vojtěch Glogar
Pozvání
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V pátek 7. srpna, při večerní mši svaté a následném posezení, se budeme loučit s Jendou
Fojtů, který pak v následujícím týdnu bude nastupovat do salesiánského noviciátu na Slovensko
do Popradu.
Zájemci o pěší pouť na Velehrad, konanou v týdnu od 17. do 22. srpna, se mohou přihlásit
u Marie Drobné (Sebranice 159) nebo na faře u o. Vojtěcha Glogara. Zde se dozvíte i bližší
informace.
Nový školní rok zahájíme mší svatou za všechny školáky v úterý 1. září v 7.30 hodin.
Zájemcům z řad dětí požehnáme také školní brašny a potřeby. Srdečně vás zvu na tuto mši
svatou, abychom jim vyprosili tak hodně potřebných Božích darů a milostí pro zvládnutí všech
úkolů nového školního roku.
V neděli 13. září v 9.45 hodin budou spolu s námi slavit mši svatou naši letošní salesiánští
novokněží Martin Poláček a Jaroslav Fogl, který je misionářem v Bulharsku.
Poslední zářijový víkend (26. - 28. 9.) navštíví naši zem Svatý otec Benedikt XVI. Na
jednotlivá setkání (do Brna nebo do Staré Boleslavi) je možné se přihlásit, ať už budeme
cestovat jakýmkoli způsobem, do neděle 2. srpna. Přihlášeným pak budou s předstihem dodány
místenky na tato setkání.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci srpnu a září oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
50 let

Jiří Pavliš

55 let

Ludmila Vomáčková
Jiří Pohorský
Jana Rösslerová
Růžena Kuchtová

60 let

Miroslav Kopecký
Jaroslav Hrůzek

65 let

Jan Barcal
Jaroslav Kopecký
Jaroslav Havran

70 let

Anna Jílková

75 let

Ludmila Vomáčková
Růžena Bartošová
Božena Štiková

80 let

Božena Bubnová
Anna Bubnová
Marie Štiková

82 let

Vlasta Rensová
Oldřich Jiráň

84 let

Anna Bednářová

85 let

Josef Vomáčka

86 let

Věra Dosedělová

87 let

Anna Vomáčková

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života.
V minulých měsících se narodili Lucie Kyselá, Denisa Němcová a Radim Novotný.
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme do života jen to nejlepší.

LUBENSKÉ ŽENY
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V září připravujeme VÍTANÍ OBČÁNKŮ - termín bude ještě upřesněn.

PROGRAM KINA V LUBNÉ
9. 8.
23. 8.
6. 9.
20. 9.
4. 10.
18. 10.

MONSTRA VS. VETŘELCI
VALKÝRA
POSLEDNÍ DŮM NALEVO
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
NOC V MUZEU 2
STAR TREK

Začátek v 19.30 hod.

KULTURNÍ KOMISE
Patchwork
Chtěla bych poděkovat kulturní komisi a paní Heleně, že máme možnost naučit se šít
pěkné věci. Na fotografiích jsou výsledky našeho snažení. Už se těšíme na další podzimní šití.
Za všechny zúčastněné Radmila Stráníková

Zasazení jedličky na prostranství před obecním úřadem
Určitě si většina z Vás vzpomíná na loňskou vánoční výstavu, kterou uspořádali členové
kulturní komise. Při této kulturní akci byl vydražen zvon paní Marií Zoubkovou. Za vydraženou
částku byla zakoupena a
zasazena
vánoční
jedlička na prostranství
před obecním úřadem a
upraven prostor okolo
stromku. Členové kulturní
komise mají velkou radost
z toho, že dobrá věc se
podařila.
Josef Chadima,
starosta obce

Členové kulturní komise
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na prostranství před OÚ
u zasazené jedličky

Připravujeme :
18. září 2009 - lampionový průvod, začátek v 18.00 hodin v kině.
Na úvod je připravena pohádková komedie Jak to bylo s Růženkou. „Za devatero horami a
devatero řekami bylo – nebylo jedno malé Růžové království. Tam žil král a královna, kterým se
narodila krásná dceruška Růženka. Král uspořádal velkolepé křtiny, na které pozval i dvě hodné
sudičky. Na třetí – zlou sudičku – schválně zapomněl. Ta se však urazila a vyřkla hroznou
kletbu …“ Dál tuto pohádku zná jistě každý, ale stalo se všechno tak, jak vyprávějí pohádkové
knížky? Netradiční pohled na tuto pohádku můžete zhlédnout v podání divadelních ochotníků
„ŠLÉGL“ z Němčic. Akce bude plakátována.
Irena Rensová

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
Jako zástupkyně místní lidové knihovny bychom chtěly poděkovat vedení obce za finanční
prostředky, které nám opět umožnily nákup nových knížek do naší knihovny.
Proto jsme velice rády uspořádaly již tradiční „Setkání u nových knih". Doufám, že se
posezení všem, kdo jste nás navštívili, líbilo. Pro nás byla velkou odměnou vaše účast i
registrace nové čtenářky.
Marta Sýkorová a Alena Boštíková, knihovnice

Z HISTORIE
Z naší historie čerpáme mnoho zajímavých a poučných věcí, není to však pouze historie
budov a objektů, ale i rodů, které mají kořeny v našem kraji.
Jak již tedy bylo naznačeno, pochází první Boštík z Čech. Narodil se ve východočeské
vesnici Zrnětín, která patřila pod panství v Litomyšli, a jmenoval se Mikuláš Boštík. Mikuláš
Boštík se narodil v letech 1560 až 1570 a v roce 1587 se oženil se Zuzanou, narozenou
přibližně v roce 1570. Spolu měli celkem 6 dětí. Po smrti Mikuláše Boštíka v roce 1628
pokračoval rod podle dosud známých skutečností pouze přes syna Matouše a jeho potomky.
Záznam v berní rule pro Desnou a Mladočov z roku 1654 uvádí, že Matouš Boštík byl
stejně jako většina tehdejších obyvatel Zrnětína sedlákem. Dokument dále uvádí, že Matouš
Boštík v roce 1654 bydlel v Zrnětíně na statku čp. 29 (statek dostal číslo popisné až roku 1770
a současné čp. je 26). Jelikož jiný záznam v pozemkových knihách (přibližně z roku 1628)
uvádí Matouše Boštíka jako dědice domu jeho zesnulého otce, je téměř jisté, že v domě č. p. 29
žili již jeho rodiče Mikuláš a Zuzana.
Od Matouše Boštíka se již rod začal rozdělovat na jednotlivé větve. Dohromady měl se
svou ženou Dorotou (* 1611) 7 dětí. Zatímco Bartoloměj zůstavá v Zrnětíně a roku 1671 přebírá
po svém zesnulém bratru Václavu Boštíkovi statek, jeho bratr Jakub se přestěhoval do několik
kilometrů vzdálené vesnice jménem Lubná, ve které 4. 6. 1698 zakoupil statek od Mikuláše
Klimeše. Potomci Jakuba a Bartoloměje bydlí v Lubné a Zrnětíně dodnes.
Marta Sýkorová

POSEZENÍ
Dne 26. 6. 2009 se před Huntovnou konalo již poněkolikáté posezení s kapelou Singl. Jako
občerstvení se tradičně podávalo výborné uzené maso, klobásky a nápoje, jaké si kdo přál.
Počasí nám přálo, a tak se brzy prostranství zaplnilo i tanečníky. Ale přišli i tací, kteří si chtěli
jen poslechnout nebo zazpívat krásné melodické písničky.
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Myslím, že akce se velmi vydařila, a už se těším na tu příští, která, jak doufám, bude
následovat.
Marta Sýkorová

SBÍRKA PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
Dne
17.
7.
2009
uspořádala
trojice
kamarádů
se
svými
rodinami a přáteli, za
podpory obecního úřadu,
kulturní akci s hudbou a
občerstvením
na
hřišti
v Lubné.
V průběhu večera byla
uspořádána
dobrovolná
sbírka pro rodinu pí Sylvy
Pavlatové,
která
byla
postižena
letošními
záplavami.
Vybraná částka ve výši
13.040 Kč byla poukázána
na její účet. Děkujeme
všem za příspěvek.
Pořadatelé akce

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO - KROMĚŘÍŽ
Kroměříž (1998) – arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada byly na
Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsány 5. 12. 1998 (spolu
s Holašovicemi) na Světové konferenci UNESCO, která byla v japonském historickém Kjótu.
K této příležitosti vydala Kroměříž zdařilou pamětní medaili.
Hlavní dominantou Kroměříže je arcibiskupský zámek, po staletí letní sídlo olomouckých
biskupů a arcibiskupů. Zámek stojí na místě původního hradu biskupa Bruna ze Schavenburgu
z poloviny 13. století. První písemná zmínka o zámku je z roku 1435. Za biskupa Stanislava
Thurza na začátku 16. století dostal zámek renesanční podobu. Nejvýznamnější změnu na raně
barokní zámek provedl v druhé polovině 17. století biskup Karel Lichtenstein – Castelkorn.
Přestavbu zahájil italský architekt Filiberto Luchese, po roce 1666 dílo vedl jeho žák, věhlasný
architekt Giovanni Pietro Tencalla.
Zámku dominuje 84 metrů vysoká věž, ze které je nádherný výhled do okolí. Úchvatný
dojem z impozantní stavby pokračuje v zámeckých interiérech, kde upoutá svou bohatostí a
mimořádnou krásou 38 honosných sálů s dochovaným historickým vybavením. K nejcennějším
patří Sněmovní sál, krásu jeho rokokového interiéru podtrhuje 22 křišťálových lustrů, bohatá
štuková výzdoba a rozsáhlá nástropní malba. Dále zde je Trůnní sál, Poradní sál, Lovecký sál,
Lenní sál, Růžový salon, kaple sv. Šebestiána a mnoho dalších nádherných místností. V zámku
je také knihovna, založená v roce 1694 a čítající přes 80 tisíc vzácných knih, včetně cenných
rukopisů. Rovněž je zde hudební archiv, uchovávající více než 6 000 převážně barokních
skladeb. Významnou součástí arcibiskupského zámku je proslulá obrazárna, která patří
k nejvýznamnějším u nás a mající ve svých sbírkách špičková díla evropského malířství
nevyčíslitelné hodnoty. Unikátním obrazem je dílo benátského malíře Tiziana Vecellia
(1488 – 1576) s názvem Apollo a Marsyas. Umělec zde ztvárnil antický mýtus o hudebním
souboji satyra Marsya a boha Apollona. Jedna z postav na plátně, král Midas, který měl o vítězi
rozhodnout, nese Tizianovu podobu. Obraz vzbudil velkou pozornost na světových výstavách
23

v Paříži, Benátkách, Londýně a Washingtonu. Mezi více jak 500 obrazy zámecké galerie
převažují figurální malby s biblickou a mytologickou tematikou, krajiny, žánrové malby a zátiší.
V zámku je také uložena bohatá kolekce kreseb, grafických listů a především velká sbírka mincí
a medailí (přes 10 000 ks), které byly raženy v biskupské mincovně po několik staletí. Pro
numismatiky má sbírka světový význam. Součástí areálu jsou historické vinné sklepy založené
ve 13. století, které rozhodnutím Karla IV. získaly výsadu vyrábět mešní víno a činí tak dodnes.
Prohlídku sklepů lze spojit s ochutnávkou vína.
Historické zahrady jsou ozdobou a chloubou Kromeříže. K zámku přiléhá Podzámecká
zahrada, která byla založena v roce 1509 za doby biskupa Stanislava Thurza a během několika
let byla rozšířena do impozantní rozlohy 64 hektarů. Má podobu přírodního parku, kde je
vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů ze všech koutů světa. V zahradě jsou také
nejrůznější romantické stavby, rybníky a potůčky. Vše dohromady tvoří v okolí zámku klidná
zákoutí působivé krásy a dokonalé harmonie.
Květnou zahradu založil biskup Karel Lichtenstein v roce 1665 na ploše 16 hektarů.
Zahrada má bohatou a pestrou květinovou výzdobu, rozsáhlé stříhané stěny stromů a keřů,
kruhové a obdélníkové bludiště. Architektonickými dominantami zahrady jsou dvě stavby –
- kolonáda a rotunda. Obě stavby byly postaveny podle návrhu architekta Giovanniho Pietra
Tencally. Kolonáda je 240 m dlouhá a vyzdobena je 44 sochami. Rotunda leží v centrální části
zahrady. Dále jsou zde dva skleníky a dvě kašny, Tritónů a Lví fontána. Květná zahrada je
výjimečně krásná, historicky a umělecky mimořádně významná. Spolu s arcibiskupským
zámkem a Podzámeckou zahradou ji vyhledávají turisté od nás i ze zahraničí.
Josef Trojtler

Arcibiskupský zámek

Podzámecká zahrada

Květná zahrada

ZE ŽIVOTA DPS
Návštěva DPS v Poličce
Ve středu 10. 6. jsme jeli na návštěvu do DPS v Poličce. Původně jsme tam chtěli jet jako
doprovod pěveckého souboru Lubenika, který tam měl domluvené vystoupení. Ale pan učitel
Opletal toto vystoupení zrušil z důvodu velkého množství akcí, a tak jsme jeli sami. Kulturní
pracovnice, paní Pevná, byla nucena vymyslet náhradní program. Vlastně to bylo jednoduché,
končilo jaro, blížil se první letní den, a tak jsme si povídali o těchto dvou ročních obdobích. Při
loučení jsme je pozvali na předpouťové posezení k nám.
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Malování s dětmi z MŠ
V úterý 16. 6. jsme spolu s dětmi
z mateřské školy uskutečnili malování na
chodníku. Děti s našimi seniory pomalovali
celé parkoviště za DPS. Ten den bylo ovšem
poměrně chladno, a tak jsme se přemístili do
společenské místnosti, kde jsme pokračovali
v malování na čtvrtky. Zatímco obrázky na
parkovišti už dávno smyl déšť, obrázky na
čtvrtkách jsou k vidění na obou schodištích
v DPS.

Rudolf Zapletal

VESMÍR OKOLO NÁS – ZE ŽIVOTA JUPITERU
První čtyři planety od Slunce jsou malé a kamenné (Merkur, Venuše, Země, Mars). Další
čtyři planety jsou velkých rozměrů a složeny jsou převážně z plynu (Jupiter, Saturn, Uran,
Neptun). Obrem mezi těmito planetami je Jupiter, největší a nejhmotnější planeta ve sluneční
soustavě. Jeho hmotnost je 2,5krát větší než hmotnost všech ostatních planet dohromady.
Jupiter a jeho největší měsíce navštívila celá řada kosmických sond, které nám zaslaly mnoho
velmi cenných informací.
Jupiter obíhá okolo Slunce ve vzdálenosti 780 miliónů km – jednou za bezmála 12 let. Jeho
průměr je 142 800 km. Okolo osy se otáčí ze všech planet nejrychleji – jednou za 9 hodin
50 minut. Teplota na povrchu se pohybuje okolo -120 ˚C. Je 318krát hmotnější než Země a do
jeho objemu by se vešlo 1 300 Zemí.
Jupiter je složen z neobyčejně mohutné vrchní vrstvy atmosféry, která je z vodíku, hélia,
čpavku a metanu. V této atmosféře proudí plyn v pásech rovnoběžných s rovníkem planety a
v oválných vírech. Největší z nich je vidět dalekohledy ze Země. Jde o Velkou rudou skvrnu
o rozměrech 48 000 x 22 000 km, která představuje mohutný a dlouhodobě stálý vír, jehož
vnější části dosahují krouživé rychlosti 360 – 500 km
za hodinu. Tento vír, do něhož by se vešlo několik
Zemí, setrvává přibližně na stejném místě již více jak
300 let. Hluboko pod povrchem je vodík a hélium
v kapalném stavu a v jádře přechází do stavu kovu,
dobře vodícího elektrický proud. Jupiter má velmi
silné magnetické pole, vytvářející kolem planety
mohutné radiační pásy, které lze sledovat
pozemskými radioteleskopy.
Jupiter má ještě jedno prvenství ve sluneční
soustavě – soustředil kolem sebe nejpočetnější
rodinu různě velkých měsíců. Dosud jich známe 63.
Ty největší a nejzajímavější objevil již roku 1610
Galileo Galilei novým dalekohledem vlastní
konstrukce. Dodnes je označujeme jako Galileovy
měsíce – je to Europa, Ió, Callistó a Gany medes,
Jupiter – vlevo dole Velká rudá skvrna
který je zároveň největší ve sluneční soustavě
s průměrem 5 262 km. Již zmíněné měsíce jsou pokryty z části ledem, zmrzlou horninou a
krátery. Výjimkou je měsíc Ió, na kterém probíhá intenzivní sopečná činnost.
Jupiter je pro značnou část roku velmi dobře vidět, astronomy je pečlivě zkoumán, neboť
přináší cenné poznatky i pro hvězdnou astrofyziku.
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Venuše a výše popisovaný Jupiter stále dominují ranní obloze. Venuše je tedy stále
jitřenkou – najdeme ji na východě. Jupiter je na jihu až jihozápadě.
Josef Trojtler

OPRAVA BÝVALÉ SBĚRNY MLÉKA
Myslivecké sdružení se po několik let potýká s uskladněním obilí pro zimní přikrmování
zvěře. Z tohoto důvodu projevilo zájem o bývalou sběrnu mléka
na horním konci obce. Po předběžném jednání s obecním
úřadem bylo požádáno o geometrické zaměření pozemku a
dále pak proběhlo řízení s Katastrálním úřadem Svitavy. Po
několikaměsíčním čekání byla konečně zahájena oprava
budovy, která byla ve velmi špatném stavu.
Nejprve bylo nutné opravit střechu, natřít ji asfaltovým
nátěrem, upevnit žlaby a svody, otlouct veškerou vnitřní omítku,
částečně i venkovní, vyměnit dveře, odizolovat vnitřní stěny a
podlahu, zhotovit nový beton na podlaze, to celé znovu
omítnout, obílit, zasklít a nabarvit okna a dveře. Zvenku budovy
provést odizolování a položení drenáže na zadní straně. Po
skončení těchto prací bylo rozhodnuto provést venkovní fasádu.
S opravou budovy bylo započato 1. května tohoto roku.
Veškeré práce byly prováděny po pracovní době a navíc malým
počtem členů, neboť někteří členové pro svůj věk a nemoc
nebyli schopni tuto práci vykonávat. Odborné zednické práce
Václav Kubeš při opravě bývalé
nám prováděli dva obětaví místní zedníci. To vše se podařilo
sběrny mléka
provést do konce června, i když plán byl do poutě. Na celé akci
bylo odpracováno 361 hodin a vynaloženy nemalé finanční prostředky.
Tím byl vyřešen problém se skladem a malou mírou jsme přispěli ke zkrášlení obce.
Za myslivecké sdružení Josef Klejch, předseda

Členové MS Lubná

Opravený objekt budoucího skladu zrnin

Poděkování OÚ Lubná
Při této příležitosti mi dovolte, abych jménem svým i zastupitelů obce poděkoval všem
členům Mysliveckého sdružení Lubná za opravu bývalé sběrny mléka v horní časti obce
u Pálenice. Současně děkuji manželům Kyselým za vstřícné jednání a ochotu při převodu
pozemku na MS Lubná. Sdružení odkoupilo bývalou sběrnu mléka od obecního úřadu pro
skladování zrnin a dalších potřebných věcí pro zvěř na zimní období. Oprava budovy stála
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mnoho času, pracovního úsilí i finančních prostředků. Proto děkuji všem, kteří přiložili ruku
k dílu. Zejména děkuji panu J. Klejchovi, který celou akci vedl.
Josef Chadima, starosta obce

TJ SOKOL LUBNÁ
Ligový florbal v jediné vesnici ve východočeském kraji !
Ano, jsme jediná a první obec ve východočeském kraji, která hraje florbalovou ligu, a to
hned v několika kategoriích.
Florbalový oddíl TJ Lubná v podstatě založil nynější starosta obce Josef Chadima. Je to
jeho zásluha, že v Lubné máme florbalový potěr, mladší žáky a juniory. Tyto týmy bojují v
soutěžích, ve kterých figurují jen samá velká města, jako např. Hradec Králové, Pardubice,
Náchod apod. A dokáží v tak silné konkurenci získat cenné body i atakovat přední příčky
tabulek.
V sezoně 2007/2008 naši elévové získali 1. místo v lize elévů pro Pardubický a
Královehradecký kraj divize IV – divize A. S vědomím, že hráči pocházejí pouze z malé
vesničky Lubná s cca tisíci obyvateli, musí každý fanda florbalu před tímto výkonem jedině
smeknout .
Naši nynější junioři v loňské sezoně hráli 1. dorosteneckou ligu, kde se utkali s řadou opět
zvučných jmen florbalu jako Sk MeRoBu Moravské Budějovice, Sokol Pardubice, FBŠ Jihlava a
sezonu zakončili na 7. místě.
Tým mladších žáků v sezoně 2008/2009 soutěžil v lize mladších žáků - divize IV - divize A, kde
ve tvrdé konkurenci velkých měst tentokrát zakončili sezonu pod vedením pana Pavla
Madejewského , Oldřicha Pakosty a Pavla Jiráně na krásném 4. místě a zanechali za sebou v
tabulce i taková města jako Hradec Králové, Náchod či Dobruška.
Tým juniorů v uvedené sezoně hrál 3. ligu juniorů - divize IV - divize A, kterou zakončil na
skvělém 2. místě pod trenérským vedením pana Slávka Kykala.
Soutěže jsou pro nás finančně náročné, ale díky OÚ Lubná, všem našim sponzorům, ale i
zapáleným rodičům tento náš malý florbalový zázrak táhneme dál.
Věříme, že v Lubné vyrostou výborní hráči, o kterých náš florbalový svět jěště uslyší!
Radek Bartoš, vedoucí týmu mladších žáků

Letní čtyřboj
V minulém čísle zpravodaje jsem vás seznámila s okresními výsledky letního čtyřboje a
s tím, kdo postoupil do krajského kola. V Pardubicích naše děti
rozhodně nezklamaly. Dominik Kopecký v kategorii ml. žáci II
zvítězil a tím si zajistil postup do celostátního kola, do kterého
postoupili vždy první tři žáci z každé kategorie. Vít Kalvoda
soutěžil za dorost a vybojoval 2. místo. Svými krásnými
výsledky se rovněž dostal do kola celostátního. Patrika
Kopecká za starší žákyně I obsadila v Pardubicích 4. místo a
Lukáš Kučera za nejmladší žáky skončil na 5. místě. Protože
někteří závodníci umístěni před nimi se celostátního kola
nemohli zúčastnit, postoupila Patrika i Lukáš. Takže jsme
v Brandýse nad Labem na stadionu Emila Zátopka měli velké
zastoupení.
V kole celostátním naše děti soutěžily za Pardubický kraj.
I tam si vedly na výbornou. Dominik Kopecký si přivezl
stříbrnou medaili za družstvo kraje a za nepovinný závod
v šestiskoku získal rovněž 2. místo. Lukáš Kučera v nejmladší
kategorii chlapců obsadil se svým družstvem za kraj 4. místo.
Nejmladší účastník celostátního
Z těchto závodů měly děti rozhodně velký zážitek, protože
kola L. Kučera s Jarmilou
mezi ně přijela bývalá reprezentantka Jarmila Kratochvílová.
Kratochvílovou
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Všem dětem za jejich snahu a přístup k letošnímu čtyřboji děkujeme a těšíme se na ty další.
Za TJ A. Uhrová
Krajské kolo Pardubice

Celostátní kolo

Družstvo Pardubického kraje s Jarmilou Kratochvílovou

AKCE V NAŠEM OKOLÍ
Polička *555 - 21. – 23. srpna 2009
Litomyšl - Toulovcovo náměstí – prázdninové pátky - 18.00 a 19.30 hodin
pátek 7. srpna – pohádka - Kocour v botách, Ivan Hlas trio
pátek 14. srpna – pohádka - O statečném Jankovi, Shannon
pátek 21. srpna - pohádka – Pohádka pro tři prasátka, Marien
pátek 28. srpna - pohádka – Čarodějná krčma, Jan Burian
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Litomyšl - Smetanovo náměstí
Kinematograf bratří Čadíků – filmové léto 2009 – vstupné dobrovolné
pátek
14. srpna, 21.00hodin - Kdopak by se vlka bál – český film
sobota 15. srpna, 21.00 hodin - Kozí příběh - český film
neděle 16. srpna, 21.00 hodin - Tobruk – český film
pondělí 17. srpna, 21.00 hodin - Bathory – český film
úterý
18. srpna, 21.00 hodin - „Filmové překvapení“
Litomyšl - Zámecký amfiteátr – neděle 16. srpna, 20.00 hodin
Jaromír Nohavica – koncert, vstupné 290 Kč
Svojanov
8. – 9. srpna
- Divadelní pouť – mezinárodní festival divadelních představení
22. – 23. srpna - Pocta Záviši z Falkenštejna - připomínka výročí popravy

Význam některých jmen v srpnu a září
Dominik
Roman
Zuzana
Klára
Luděk
Adéla
Jindřiška
Ludmila
Kryštof
Matouš
Jaromír
Václav
Michal

- jméno latinského původu, znamená „pánův“.
- jméno latinského původu, znamená „římský, Říman“.
- hebrejského původu, znamená „lilie“.
- latinského původu, znamená „jasná, světlá, slavná“.
- česká domácká podoba jména Ludvík, tj. „slavný válečník, proslavený v boji“.
- jméno germánského původu, znamená „bytost ušlechtilá, vznešených způsobů“.
- jméno německého původu, znamená „paní, vládkyně domu“.
- staré slovanské jméno, znamená „lidu milá“.
- jméno řeckého původu, znamená „nositel Krista, kristonoš“.
- jméno hebrejského původu, znamená „dar Boží“.
- slovanského původu, znamenající „slavný silou, bujností, usměrňující“.
- české jméno slovanského původu, znamená „více slavný“.
- biblické jméno hebrejského původu, znamená „ kdo(je) jako Bůh, podobný Bohu?

Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
1. - 2. 8.
8. - 9. 8.
15. - 16. 8.
22. - 23. 8.
29. - 30. 8.
5. - 6. 9.
12. - 13. 9.
19. - 20. 9.
26. - 27. 9.
28.9.
3. - 4. 10.

MUDr. Krpčiar
MUDr. Kučerová
MUDr. Oliva
MUDr. Pokorná
MUDr. Cacek
MUDr. Sejkorová
MUDr. Ševčík
MUDr. Švecová
MUDr. Teplý
MUDr. Veselíková
MUDr. Zeman

Patrik
Marta
Vladimír
Jana
Tomáš
Jitka
Stanislav
Dagmar
Michal
Ivana
Oldřich

Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, ul. 9. května 809
Trstěnice 184
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Polička, 1. máje 606

461 619 670
461 724 635
461 614 614
461 615 414
461 634 157
606 202 501
461 724 423
461 613 663
461 612 733
461 614 569
733 152 435
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