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REHABILITAČNÍ CVIČENÍ S PRINCIPY TAIJI
Cvičení začalo 5. 10. 2009 v DPS v 19.00 hodin
a pak bude vždy každé pondělí.
S sebou pohodlné sportovní oblečení, karimatka nebo malá dečka pro
cvičení na zemi. Můžete se připojit kdykoli i v průběhu roku,
ale nejlepší je začít co nejdříve.
Na všechny se těší Jaroslava Novotná, tel. 731 506 006.

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Josef Tabery zahájil provoz veterinární ordinace
v administrativní budově ZOD Lubná.
Ordinační doba: pondělí, středa, pátek - 17 - 19 hodin.
Mimo ordinační dobu po domluvě na telefonu - 607 659 092.

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 20. 7. 2009
RO schvaluje:
1. Následující postup při řešení platebních výměrů vyměřených pro obec Lubná:
- požádat FÚ Svitavy o posečkání úhrady předepsaných odvodů a penále do 31. 8. 2009
- vypracovat žádost o prominutí (snížení) vyměřených odvodů a penále a zaslat ji na
Ministerstvo financí ČR do 31. 8. 2009 prostřednictvím FÚ Svitavy.
2. Rozpočtovou změnu č. 2/2009/RO.
3. Pojistnou smlouvu na majetek obce a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
4. Předloženou projektovou dokumentaci na stavbu RD Ing. P. Jiráně a sl. L. Kárské
na p. č. 906/12. Současně souhlasí s umístěním stavby na pozemku a napojení na místní
komunikaci.
5. Umístění pí M. Chadimové v DPS.
6. Opravu zábradlí v uličce k Pohorským ve spolupráci s brigádníky a ZOD Lubná.
7. Úhradu za pečovatelskou službu za rok 2008 ve výši 16 559,57 Kč Svazku obcí AZASS.
RO doporučuje:
1. Projednat protokol z kontroly příspěvkové organizace ZŠ Lubná - Sebranice
a MŠ Lubná v ZO.
RO pověřuje:
1. Starostu a místostarostu obce vypracováním a odesláním žádosti o prominutí (snížení)
vyměřených odvodů a penále a k dalšímu jednání s kompetentními úřady, aby platební
výměry pro naši obec byly co nejmenší.
RO bere na vědomí:
1. Plnění rozpočtu k 30. 6. 2009.
2. Zápis z členské schůze Svazku obcí AZASS konané dne 24. 6. 2009.
3. Kolaudační souhlas ČOV DC 4 k novostavbě na p. č. 884/22 v k. ú. Lubná
pro p. M. Dřínovského.
4. Oznámení o společném jednání o „Návrhu územního plánu Lubná“.
5. Oznámení o společném jednání o „Návrhu územního plánu Polička“.
6. Oznámení o společném jednání o „Návrhu změny č. 3 územního plánu obce Borová“.
7. Oznámení o projednání „Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Oldřiš“.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 3. 8. 2009
RO schvaluje:
1. Prodej starého vyřazeného počítače z OÚ případným zájemcům.
2. Nákup záložního disku pro potřeby OÚ.
3. Aktualizované směrnice OÚ Lubná.
4. Opravu krytiny na střeše čekárny u Pálenice.
5. Rozpočtovou změnu č. 3/2009/RO.
RO pověřuje:
1. Starostu obce ke snížení pohledávek obce po splatnosti.
RO zamítá:
1. Propagaci obce v připravované encyklopedii Pardubického kraje.
RO bere na vědomí:
1. Přezkoumání hospodaření obce Finančním odborem Pardubického kraje.
2. Změnu užívání části 1NP v administrativní budově ZOD a ke zřízení veterinární
ambulance nemá připomínek.
3. Informační manuál Ministerstva vnitra o právu shromažďovacím dle zákona.
4. Kvalitu vody na OÚ Lubná.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 17. 8. 2009
RO schvaluje:
1. Text žádosti včetně příloh o prominutí úhrady předepsaných odvodů a penále zaslané na
Ministerstvo financí ČR.
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2. Úpravu prostranství před bytovkou dle projektové dokumentace vypracované
Ing. P. Tmejovou. Opravu komunikace provede firma DS DELTA s. r. o.
3. Opravu křížku, kterou provede pí M. Vamberská – Kamenosochařské práce.
4. Opravu komunikace k požární nádrži firmou DS DELTA, s. r. o., dle smlouvy.
5. Podání žádosti o dotaci na Mikroregion Litomyšlsko na úpravu prostranství v obci.
6. Okamžitou výměnu víka u studny na pozemku v horní části obce z důvodu nebezpečí
pádu osob do studny.
RO doporučuje:
1. Zařazení ústní žádosti p. F. Renzy o nákup venkovních toalet u kaple sv. Anny, včetně
položení dlažby pod záchody do rozpočtu obce na rok 2010.
2. Zařazení ústní žádosti pí M. Jiráňové o prodloužení veřejného osvětlení ke Šplíchalovým
do rozpočtu obce na rok 2010.
RO bere na vědomí:
1. Koncepci zdravotnictví Pardubického kraje včetně reakce Rady města Litomyšle na
sloučení Litomyšlské a Svitavské nemocnice a. s.
2. Žádost p. Z. Štefla o přijetí do DPS Lubná s tím, že v současné době není volné místo.
Žádost bude zařazena do pořadníku.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 1. 9. 2009
RO schvaluje:
1. Zařazení pozemku p. č. 698/1 do územního plánu pro stavbu RD.
2. Ukončení nájemní smlouvy s pí A. Vomáčkovou na byt v DPS.
3. Seznam místních, pomístních názvů, chybějících a odstraněných objektů v obci pro
Katastrální úřad Pardubice, pracoviště Svitavy.
4. Opravu zábradlí podél silnice III. třídy ve spolupráci se SÚS Polička.
5. Finanční příspěvek ve výši 500 Kč/dítě pro nově narozené občánky s trvalým pobytem
v naší obci.
RO doporučuje:
1. Zařazení žádosti manželů Stráníkových o prodloužení veřejného osvětlení do rozpočtu
obce na rok 2010.
2. Prohlídku objektu č. p. 264 a zajištění vlastního odhadu nemovitosti.
3. ZO provést nákup pozemku p. č. 1210/4 pod chodníkem od manželů Hauptových
a současně provést prodej obecních pozemků p. č. 500, p. č. 501 a část stavebního
pozemku p. č. 636.
RO pověřuje:
1. Lesního hospodáře R. Nunváře k vytěžení kůrovcového dříví na p. č. 1591 do 13. 9. 2009
a k nahlášení výše těžby v m3 na Lesy ČR.
2. Starostu obce k zajištění potřebných povolení a k zabezpečení umístění zrcadla na
„točně“ autobusu.
RO bere na vědomí:
1. Žádost pí E. Schwarzové o přijetí do DPS Lubná s tím, že v současné době není volné
místo. Žádost bude zařazena do pořadníku.
2. Žádost p. I. Štorka o přidělení obecního bytu s tím, že v současné době není volné místo.
Žádost bude zařazena do pořadníku.
3. Veřejnou vyhlášku na projednání návrhu „Zásad územního rozvoje PaK“.
4. Opravu závor a instalaci nových závor na účelových komunikacích Lesy ČR.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 15. 9. 2009
ZO schvaluje:
1. Činnost RO Lubná za uplynulé období.
2. Úpravu prostranství před bytovkou dle projektové dokumentace vypracované
Ing. P. Tmejovou, opravu křížku a zhotovení parkovacích míst.
3. Předložený postup RO při řešení platebních výměrů (podání žádosti na FÚ Svitavy
o posečkání úhrady předepsaných odvodů a penále, vypracování žádosti o prominutí,
snížení vyměřených odvodů a penále a zaslání na Ministerstvo financí ČR prostřednictvím
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FÚ Svitavy). Dále pověřuje starostu a místostarostu obce k dalšímu jednání
s kompetentními úřady a orgány, aby platební výměry pro naši obec byly co nejnižší.
4. Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2009.
5. Rozpočtovou změnu RO č. 2/2009/RO a č. 3/2009/RO.
6. Rozpočtovou změnu ZO č. 2/2009/ZO.
7. „Podmínky“ a „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na vytvoření kontaktního místa CZECH
POINT na OÚ.
8. Prodej obecního pozemku p. č. 501 a p. č. 500 manželům Hauptovým v k. ú. Lubná
za cenu 35 Kč/m2. Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující.
9. Nákup pozemku p. č. 1210/4 od manželů Hauptových v k. ú. Lubná za cenu 35 Kč/m2 .
Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 16/2009 dne 30. června 2009.
ZO pověřuje:
1. Starostu obce k podpisu schválených smluv na prodej, směnu a nákup pozemků.
Vážení občané,
letní prázdniny a dovolená jsou již za námi, blíží se podzim. Věřím, že jste si odpočinuli
a nabrali nové síly do dalšího období. Na obecním úřadě jsme si dali za cíl realizovat během
prázdnin některé naplánované akce v naší obci. Jak se nám to podařilo, můžete posoudit sami.
Oprava hygienického zařízení v místní základní škole
Při schvalování rozpočtu na tento rok jsme v Zastupitelstvu obce odsouhlasili, že opravíme
nevyhovující záchody v přízemí a v 1. patře základní školy. Rada obce rozhodla, že stavební
práce provedeme ve spolupráci s místními zedníky, brigádníky a za pomoci zemědělského
družstva. Za dodavatelskou a montážní firmu hygienického zařízení byla vybrána firma
Flach, s. r. o. Litomyšl. Otázkou však zůstávalo, kdo bude celou akci vést, řídit a koordinovat.
Po konzultaci a dohodě všech zainteresovaných osob jsme došli k závěru, že tou
nejpovolanější osobou, jako již po několikáté, je místostarosta obce Z. Pícha.
Nic jsme nechtěli ponechat náhodě, a proto po dohodě s vedením školy bylo vyhlášeno
ředitelské volno na poslední dva červnové dny. Práce tedy začaly již v pátek 26. června ihned
po slavnostním ukončení školního roku. Před nástupem pracovníků a brigádníků bylo zapotřebí
odpojit elektřinu od instalovaných spotřebičů na toaletách a zhotovit provizorní potrubí pro
zásobování obecního bytu ve škole vodou. Naplno se rozběhly práce v pondělí 29. června, kdy
se demontovaly staré záchody, umyvadla, výlevky a začalo se odstraňovat původní keramické
obložení. Při odstraňování obložení jsme se dohodli s dodavatelskou firmou, že současně
připravíme cesty a průchody pro nové vodovodní a kanalizační potrubí pro všechny záchody ve
škole. Práce dále pokračovaly podle plánů, které vyprojektovala Ing. P. Tmejová. Začaly se
tedy bourat, upravovat a nově stavět dělicí příčky na jednotlivých záchodech Při těchto pracích
nám pomáhali zedníci L. Bartoň, F. Jůza a studenti J. Kladiva, P. Kuchta, J. Kykal, P. Vomáčka.
Práce byla fyzicky velmi náročná. Začátek směny byl každý den v 7.00 hod. a končilo se
odpoledne v 17.00 hod. Pracovalo se také o sobotách a ve svátek. Ihned po těchto přípravných
pracích nastoupili zaměstnanci firmy Flach, s. r. o., kteří instalovali nové vodovodní
a kanalizační potrubí. Zde musím vyzvednout aktivní přístup ředitele firmy J. Flacha, který
zabezpečil okamžitou návaznost montážních prací a tím nedošlo k prostojům při instalaci
nového potrubí. Po čtrnácti dnech bylo 1. patro připraveno pro obkladače. Zde jsme se obrátili
na zkušeného zedníka J. Chadimu ze Sebranic, který nám obložil záchody pro učitele a dívky
a zedníka J. Kováře z Lubné, který nám položil dlažbu. Současně místostarosta Z. Pícha
připravoval novou elektroinstalaci ve všech opravovaných místnostech. Práce pokračovaly
intenzivním tempem, a tak se mohl dát do obkládání i pan L. Bartoň. Při realizaci této akce jsme
navíc oproti projektu zhotovili nový přívod vodovodního potrubí k záchodům, bytu a do starého
křídla školy. Práce byla velmi náročná, ale díky pracovitosti, zkušenostem a přístupu všech
zúčastněných jsme v polovině srpna měli všechny záchody a místnosti obložené a připravené
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na montáž hygienických prvků a doplňků. Tomu však
předcházel důkladný úklid, o který se postaraly
zaměstnankyně školy, bez jejichž pomoci bychom se
neobešli. Do slavnostního otevření, které proběhlo
v sobotu 29. srpna, nám zbývalo 14 dnů. V tomto období
opravené místnosti vymaloval a zárubně natřel pan
B. Kopecký.
Následovala montáž nových záchodů,
pisoárů, výlevek, zrcadel, dveří, svítidel a dalších doplňků.
Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 825 000 Kč.
Vše jsme stihli v naplánovaném termínu, a tak mi dovolte,
abych touto cestou ještě jednou poděkoval.
Děkuji Vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu při
opravě záchodů v naší škole. Pracovali jste zodpovědně,
s velkým pracovním nasazením a vzniklé problémy jste
dokázali vyřešit s nadhledem.
Největší dík patří
místostarostovi Z. Píchovi, který že nejen celou akci vedl,
ale podílel se i na všech pracích, které při rekonstrukci
probíhaly.
Průběh rekonstrukce
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Nově opravené hygienické zařízení
v základní škole
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Oprava mostků a zábradlí v obci
Během prázdnin jsme s našimi zaměstnanci, brigádníky, panem J. Vomáčkou, Správou
a údržbou silnic Polička a se zaměstnanci zemědělského družstva natřeli a opravili zábradlí
u mostků na místních komunikacích a silnici III. třídy, která prochází naší obcí. Jedná se o tyto
mostky: u pana P. Javůrka, M. Šimka, u autobusových garáží, u Pálenice, u Hegrových
a u mostu na dolním konci Lubné. Současně jsme opravili a natřeli zábradlí u Krupičkových, ve
vinici a u základní školy. Nově jsme zhotovili ocelové zábradlí podél uličky na kopec ke
Klusoňovým, k Pohorským, na mostku u dolního rybníka a u M. Flídra. Věříme, že takto
opravená a zvýrazněná zábradlí zvýší bezpečnost v naší obci. Všem, kteří pomáhali, patří
uznání a dík za dobře odvedenou práci.

Opravené zábradlí podél uličky k Pohorským

Opravené zábradlí podél uličky ke Klusoňovým

Oprava zábradlí u dolního rybníka

Natírání zábradlí u Šimkových

Oprava střechy čekárny u Pálenice
Určitě si většina z vás všimla poškozené, větrem a dětmi narušené střešní krytiny na čekárně
u Pálenice. Rada obce na svém srpnovém zasedání rozhodla o její opravě. S výměnou krytiny
jsme se obrátili na pana J. Faltyse mladšího, který provedl výměnu šindele včetně oplechování
celé čekárny. Oprava střechy byla provedena kvalitně a velmi rychle, za což panu J. Faltysovi
děkuji. Současně žádám Vás, občany, kteří uvidíte naše děti v zimním období klouzat se po
střeše čekárny, abyste jim vysvětlili, že se tam lézt a klouzat nemá. Děkuji Vám.
6

Oprava autobusové čekárny u Pálenice

Oprava polní cesty zemědělského družstva
Během měsíce července nechalo Zemědělské obchodní družstvo Lubná opravit účelovou
komunikaci od sochy svaté Trojice ke středisku
na
„Malé
Straně“.
Jedná
se
o komunikaci, která spojuje středisko II na
„Malé Straně“ se střediskem v Širokém Dole.
Víme, že náklady na opravu této cesty byly
nemalé, ale určitě byly účelné. Jsem
přesvědčen, že většina z nás si dokáže
vzpomenout, v jakém stavu tato cesta byla. Co
je však potřeba ocenit, je to, že za stále se
snižujících výkupních cen výrobků našich
zemědělců
dokázalo
vedení
družstva
a představenstvo najít finanční prostředky na
opravu. Vážíme si toho. Je zapotřebí naše
zemědělce v jejich činnosti podporovat.
Nejenom za sebe, ale věřím že i za Vás,
občany, patří vedení a představenstvu družstva velký dík za dobrou spolupráci při zvelebování
naší obce.
Oprava oken na objektu „Huntovna“
V druhé polovině měsíce srpna jsme se pustili do
opravy oken v obecním bytu č. p. 207 v Huntovně
a v kinosále. Původní okna byla stará přes 35 let,
netěsnila a špatně se otvírala. O pomoc jsme požádali
nájemníky bytu, manžele Píčovy, zedníky V. Vomáčku,
L. Bartoně, klempíře J. Vomáčku a dodavatele oken
P. Říhu ze Sebranic. Celkem bylo instalováno 10 nových
plastových oken. Náklady na opravu byly cca 108 000 Kč.
Oprava byla provedena kvalitně a během 14 dnů, za což
všem, kdo nám pomohli, děkuji.

Výměna oken v obecním bytě v Huntovně
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Výměna oken v kinosále

Oprava sedlých výkopů na silnici III. třídy
Koncem měsíce srpna jsme ve spolupráci s VHOS, a. s. provoz Polička, provedli opravu
sedlých zaasfaltovaných šoupat vodovodního potrubí v horní časti obce za Pálenicí. Jednalo se
o opravu dvou uzávěrů a překopu směrem k odchovně. Opravu provedla na náklady sdružení
firma DS Delta, s. r. o. Určitě mi většina z Vás dá za pravdu, že tato oprava silnice III. třídy byla
již zapotřebí.

Oprava vodovodních uzávěrů v horní části obce na silnici III. třídy

Vybavení objektu Skalka
Na základě schválení finančních prostředků v rozpočtu obce na letošní rok byl v kuchyni
v pohostinství Skalka vyměněn dvoudřez na mytí nádobí v hodnotě cca 15 000 Kč, opravena
pečicí pánev v hodnotě cca 2 500 Kč a vyčištěno kanalizační potrubí panem J. Vomáčkou
zdarma. Do konce roku chceme ještě do pohostinství Skalka zakoupit pračku vzduchu.
Dále v kuchyňce zadního salónku objektu Skalka byl vyměněn dvoudřez na mytí nádobí
v hodnotě cca 15 000 Kč, na úklid salónku, chodeb a tělocvičny byl zakoupen průmyslový
vysavač v hodnotě cca 12 000 Kč a v místnosti výčepu u vstupní haly byl zhotoven nový
výčepní pult se třemi pípami, novým chlazením a proplachem hadic, včetně napojení na
vodovodní potrubí v hodnotě cca 50 000 Kč.
Vážení občané,
to byly akce, které jsme realizovali během školních prázdnin. Do konce roku máme ještě
naplánováno upravit prostranství před bytovkou. Vše bude záležet na lidech a na počasí, co
nám dovolí. Věřím, že všechny naplánované akce do konce roku zvládneme.
Josef Chadima, starosta obce
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Výsledek finanční kontroly v naší obci
Během 1. pololetí letošního roku probíhala kontrola obdržených dotací a půjček ze státního
rozpočtu v naší obci. Kontrolu prováděl finanční úřad a jednalo se o následující akce s níže
uvedeným výsledkem:
1. Půjčka z roku 1998 na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v obci
Závěr kontroly: Bylo ověřeno, že ze strany obce nedošlo k porušení rozpočtové kázně,
splátku půjčky uhradila obec ve stanovené výši a do stanoveného termínu.
2. Dotace z roku 2007 na opravu střechy „Víceúčelového zařízení Skalka“ v Lubné
Závěr kontroly: Při kontrole zaměřené na dodržování podmínek stanovených pro použití
dotace ze státního rozpočtu nebyly zjištěny závady.
3. Dotace z roku 2007 na výstavbu dětského hřiště (13 hracích prvků) v areálu
Mateřské školy Lubná
Závěr kontroly: Při kontrole zaměřené na dodržování podmínek stanovených pro použití
dotace ze státního rozpočtu nebyly zjištěny závady.
4. Dotace z roku 2003 na rekonstrukci kuchyně v Základní škole Lubná
Kontrolou byla zjištěna následující porušení:
a) nebyl dodržen termín realizace akce
b) obec nedodržela stanovený podíl vlastních zdrojů
c) nebyla dodržena výše nákladů stavební části a investičních zdrojů celkem
d) nebylo provedeno závěrečné vyhodnocení akce ve stanoveném termínu.
Závěr kontroly: Obec porušila rozpočtovou kázeň a je povinna uhradit z vlastního účtu do
státního rozpočtu penále ve výši 800 000 Kč.
5. Dotace z roku 2005 na rekonstrukci kuchyně v Základní škole Lubná
Kontrolou byla zjištěna následující porušení:
a) obec nedodržela celkové náklady roku 2005
b) obec nedodržela stanovený podíl vlastních zdrojů
c) nebylo provedeno závěrečné vyhodnocení akce ve stanoveném termínu.
Závěr kontroly: Obec porušila rozpočtovou kázeň a je povinna uhradit z vlastního účtu
do státního rozpočtu penále ve výši 800 000 Kč.
Celková částka, která byla obci vyměřena za nedodržení dotačních podmínek při
rekonstrukci kuchyně v Základní škole Lubná za rok 2003 a 2005 činí tedy 1.600.000 Kč.
Vážení spoluobčané,
náš obecní úřad obdržel 8. července 2009 platební výměry (dále jen pokuta) ve výši
1.600 000 Kč za nedodržení dotačních podmínek při rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Lubná
(za rok 2003 - 800.000 Kč a za rok 2005 - 800.000 Kč). Pokuta, která nám byla vyměřena, měla
být uhrazena z účtu obce do 30 dnů, tj. do 8. srpna 2009 na účet finančního úřadu.
Okamžitě po obdržení platebních výměrů jsme zjišťovali skutečný stav věci. Prostudovali
jsme zápisy z kontroly FÚ, platební výměry, rozhodnutí, seznámili jsme se s projekty a dalšími
podklady k realizované přestavbě školní kuchyně. Rada obce na svém zasedání stanovila
postup při řešení platebních výměrů a současně pověřila starostu a místostarostu obce, aby
shromáždili podklady a vypracovali žádost o posečkání, prominutí, popřípadě snížení
vyměřených odvodů a penále. Výše uvedené žádosti byly podány. Na veřejném zasedání, které
proběhlo 15. září 2009, byli o všem informováni zastupitelé a občané obce. Částka, která nám
byla vyměřena, by podstatně zasáhla do rozpočtu obce v tomto roce i v dalších letech.
Kdybychom byli uhradili pokutu do stanoveného termínu a nepokusili se ji snížit, nemohli
bychom realizovat opravu komunikace ke koupališti, úpravu prostranství před bytovkou a další
akce.
Opět po dvou letech se dostáváme do nezáviděníhodné situace, kdy ne naší vinou dlužíme
finanční prostředky státu. Pokládáme si otázku: Jak je to možné? Z naší malé tříleté zkušenosti
víme, že dotacím se musí věnovat maximální pozornost a důslednost. Ta se nám vyplatila
v roce 2007, kdy jsme realizovali dvě státní dotace. Jednu na opravu střechy na Skalce
a druhou na výstavbu dětského hřiště u mateřské školy. Tyto dotace byly také kontrolovány
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finančním úřadem a závady zde nebyly zjištěny. Uvědomujeme si, že i my můžeme něco
přehlédnout nebo si něco špatně vyložit, ale nemůže to být u každé státní dotace, tak jak tomu
bylo za minulého vedení obecního úřadu.
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání schválilo postup Rady obce při řešení
platebních výměrů. Na základě jednání jsme dospěli k názoru, že by měli být občané naší obce
o této situaci informováni. Vedení obecního úřadu a Rada obce činí veškeré kroky k tomu, aby
pokuta za nedodržení dotačních podmínek byla pro naši obec co nejnižší.
Rada obce
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic v roce 2009
Pátek: 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nový školní rok
V úterý 1. 9. 2009 byl v kulturním domě v Sebranicích slavnostně zahájen nový školní rok.
Byli tu přivítáni tito prvňáčci:
Lubná – Bednářová Lucie
Bulvová Klára
Hrůzek Jiří
Klusoň Michal
Košňarová Barbora
Němcová Kateřina
Pavliš Filip
Renzová Adéla
Taberyová Anna

Sebranice – Jílek Martin
Kopecká Kateřina
Kopecký Martin
Kuchta Vítězslav
Kysilková Kristýna
Letáčková Lucie
Peška Michal
Šturc Jiří
Šmíd Dominik
Voráček Michal
Votřel Miroslav
Votřel Tomáš
Zindulková Petra
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Otvírání studánek v Lubné - pokračování
Na jaře letošního roku jsme se vypravili s žáky bývalé 8. a 9. třídy na „Padělek“. Naším
cílem bylo vyčistit studánku a upravit její okolí
tak, aby mohla být zanesena do Národního
registru studánek. Veškeré naše plány byly
bohužel zmařeny tím, že se ve studánce
nakonec ztratila voda, a tak nám nezbylo nic
jiného, než se poohlédnout po studánce jiné,
s vydatnějším pramenem.
Zanedbanou studánku jsme objevili
v blízkosti rybníka, v dolní části obce Lubná.
Podle vzpomínek pamětníků nevyschla ani
v období sucha. S žáky 8. třídy jsme se proto
rozhodli, že ji „otevřeme“.
Osmáci nyní připravují pro své spolužáky
návrh konečné podoby studánky, který žáci
naší školy budou vybírat ve „výběrovém řízení“. Vítězný návrh bude potom realizován. Tak nám
držte palce, ať to dobře dopadne.
Mgr. Vladimír Opletal

Rozhovor s Františkem Košňarem
V Lubné se proslýchá, že jsi držitelem nějakého rekordu. Můžeš
to potvrdit?
Ano, mohu to potvrdit. Je to rekord v zapamatování si Ludolfova
čísla na co největší počet desetinných míst. Rekord jsem udělal
v červnu letošního roku v Pelhřimově, kde se konal 19. ročník
festivalu rekordů a kuriozit.
Jak Tě napadlo vytvořit zrovna tento rekord?
Nastartovala to sázka s kamarádem o 100 čísel, které jsem si měl
zapamatovat. A protože to nebylo těžké a šlo to tak nějak samo, troufl jsem si časem na 2009
čísel. Potom jsem si zjistil kontakt na prezidenta agentury Dobrý den v Pelhřimově a domluvili
jsme si podrobnosti, termín, průběh atd.
Jak dlouho ses těch 2009 čísel učil?
To se nedá přesně říct. Spoustu času zabere opakování všech čísel, ale když jsem v tom
byl už zběhlý, tak jsem si zapamatoval 100 čísel za 3 minuty. Zkoušel jsem to ale i po zápase
- fotbale, když jsem byl unavený, a to šlo pomaleji.
Také jsme slyšeli, že budeš v pořadu televize Prima „Hádej, kdo lže?“ Je to pravda?
Je to pravda a nebudu tam sám. Podpoří mě kamarádi Víťa Kalvoda a Marek Jílek. Bude
se to vysílat asi některý pátek v říjnu.
Měl bych také účinkovat ve filmu „Největší z Čechů“, který by se měl vysílat v polovině roku
2010. Je to film s tematikou zajímavých rekordů.
Které 3 věci by sis vzal na pustý ostrov?
Nůž, běžecké boty a polštář.
Máš nějaké své životní MOTTO?
Život je dar. Proto dokud žijeme, žijme naplno.
Redakční rada
Pozn. redakce:
Rozhovor proběhl na konci září, proto ještě Fanda nevěděl přesný termín vysílání
soutěžního pořadu.
Ludolfovo číslo = číslo pí, π 3,14
Ludolfovo číslo je definováno jako poměr mezi délkou a průměrem kružnice.
3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510...
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Fanda také absolvoval v roce 2007 velkou internetovou soutěž o Janu Boskovi, pořádanou
k 80. výročí příchodu salesiánů do Česka. Byl vítězem kategorie A (10 – 14 let).
Ve volném čase vytvořil i maketu fotbalového stadionu ze 4000 sirek. Na tuto mravenčí
práci potřeboval 60 hodin.
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Poděkování
Vedení školy touto cestou děkuje starostovi obce a místním zastupitelům za uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu obce na opravu sociálního zařízení, které ve zdejší škole
sloužilo od školního roku 1972/73, tedy 37 let.
Poděkování však patří nejen panu starostovi, jenž celou akci skvěle zorganizoval, ale také
všem zdejším šikovným řemeslníkům (zedníkům, obkladačům, vodákům, elektrikářům,
malířům) a také brigádníkům (absolventům naší školy). Jsme velice rádi, že se na rekonstrukci
nepodílela cizí firma, ale právě místní občané, kteří se velmi snažili, aby odvedli pro svoji obec
a školu co nejlepší práci. A to se jim také podařilo.
Jedinou naší obavou bylo, zda se opravy stihnou v daném termínu. Celá rekonstrukce se
však podařila zvládnout včas zejména díky místostarostovi Z. Píchovi, který ve škole strávil
vlastně celé prázdniny, odpracoval spoustu hodin a zajistil vše potřebné k tomu, aby na sebe
jednotlivé práce navazovaly a nebyly nikde zbytečné prostoje.
Poděkování patří i provozním zaměstnancům školy, jimž dal letošní prázdninový úklid
pořádně zabrat.
Děkujeme tedy ještě jednou vám všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem podíleli na
opravách našeho školního sociálního zařízení. Díky vám se rekonstrukce úspěšně a včas
zvládla, a tak byl našim žákům i zaměstnancům zpříjemněn vstup do nového školního roku.
Vedení školy

MLADÍ HASIČI
Mladí hasiči a soutěže v letošním roce
Letošní soutěžní sezona mladých hasičů se pomalu kloní ke svému závěru a pro nás
vedoucí nastává chvíle oddechu, ale také poohlédnutí za letošní soutěžní sezonou.
Letošní rok nebyl z hlediska soutěžních výsledků zcela podle našich představ. Potýkali jsme
se s četnými přestupy závodníků do dorosteneckých kategorií a mladých hasičů se nám
nedostávalo. Ale jak se říká, vše špatné je k něčemu dobré. Nakonec se nám podařilo sestavit
družstvo dorostenek, mladších žáků a za pomoci dvou dětí ze sboru v Širokém Dole jsme
sestavili i družstvo starších žáků.
Naše první letošní soutěž byla okresní kolo hry Plamen v Dolním Újezdě a pro nás vedoucí
i soutěžící se stala opravdovou zkouškou ohněm. Od začátku až do konce bez přestání pršelo,
tratě byly plné vody a cesty plné bahna. Ale i za těchto nepříznivých podmínek musejí hasiči do
boje a naši bojovali opravdu statečně. Mladší žáci se umístili na krásném 10. místě z celkových
19 zúčastněných družstev, což pro nás bylo obrovské překvapení. Starší žáci bojovali ještě
statečněji a drželi se na předních příčkách. Ale život ani soutěže nebývají vždy zcela
spravedlivé. Při štafetě jeden rozhodčí špatně posoudil překonání překážky, a i přes velké
protesty neoprávněně udělil trestné body. Rázem bylo po nadějích na medailové umístění.
A tak se nakonec starší žáci umístili na 7. místě z celkových 20 zúčastněných družstev. Za toto
umístění patří hlavní dík dvěma hasičům ze Širokého Dolu, kteří byli naší velkou oporou a bez
kterých by se naše družstvo soutěže zúčastnit nemohlo.
Po skončení zápolení mladých hasičů navazovala soutěž kategorií dorostu, ve které
soutěžilo naše družstvo dorostenek. Déšť neustával, a tak bylo rozhodnuto o zrušení disciplíny
běh na 100 m s překážkami a úpravě překážek štafety 4 x 100 m. Ve štafetě naše děvčata
obsadila 2. místo, požární útok vyhrála a mohla se radovat z druhého místa a postupu do
krajského kola.
Druhou soutěží bylo již zmíněné krajské kolo dorostu v Otradově. Po umístěních na třetích
místech ve štafetě 4 x 100 m, běhu na 100 m překážek i testech požární ochrany družstvo
dorostenek zabojovalo a předvedlo krásný požární útok, ve kterém získalo 1. místo. Součet
těchto umístění nám nakonec vynesl bronzové medaile, což bylo pro náš sbor obrovským
úspěchem a děvčatům i vedoucím, kteří je trénovali, za to patří velké poděkování.
Dále jsme se s mladými hasiči zúčastnili pohárové soutěže v Poličce. Po ranním probuzení
jsme měli všichni před očima podobný pohled jako na soutěži v Dolním Újezdě a začali jsme se
obávat další propršené soutěže. Počasí se však umoudřilo a obavy se rázem rozplynuly. Na
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této soutěži byl hlavní disciplínou náš oblíbený požární útok. Bohužel se nám nedařilo podle
našich představ, a tak naše družstvo mladších žáků obsadilo 7. místo a družstvo starších žáků
5. místo. Doprovodnými disciplínami byla soutěž o cenu dráčka Doda, kde David Vraspír
obsadil výborné 2. místo, a běh na 60 m překážek, kde Tomáš Tmej obsadil krásné 23. místo.
Po této soutěži pro nás začala malá
prázdninová pauza, při které jsme měli
nelehký úkol sestavit ze zbylých 6 starších
žáků a 5 nových členů úplně nové družstvo
a natrénovat co nejlépe na soutěž v Kamenci.
Družstvo mladších žáků se na soutěž
natrénovat nepodařilo, protože většina dětí
netrávila prázdniny doma a družstvo se nám
nepodařilo ani jednou sestavit.
Na tuto soutěž v Kamenci jsme se vydali
poslední a opět deštivý prázdninový víkend
pouze s družstvem starších žáků. Po příjezdu
nás čekalo překvapení v podobě účasti velice
kvalitních družstev na republikové úrovni.
Nedali jsme se zastrašit, zabojovali a ve štafetě jsme obsadili výborné 3. místo. V požárním
útoku jsme i přes prasklou savici, která praskla v průběhu útoku, obsadili 5. místo. Součet
těchto pořadí nám nakonec vynesl krásné 3. místo, a to bylo pro naše nováčky obrovským
úspěchem.
A co říci závěrem? Letošní soutěžní rok pro nás přichystal opravdová překvapení, jak
v podobě počasí, tak i v podobě velkých přestupů závodníků, a jsem velice rád, že jsme na
soutěžích dosahovali dobrých výsledků. Zároveň bych chtěl jménem našeho sboru poděkovat
našim dorostenkám za úspěchy, kterých v letošním roce dosáhly. Upevnily tak dobrou pověst
požárního sportu u nás v Lubné.

Tábor 2009
Druhá polovina srpna pro mnohé děti znamená již pomalu blížící se konec prázdnin, pro
mladé hasiče z Lubné, Trstěnice a Hartmanic však představuje ještě jedno velké prázdninové
dobrodružství. Již po čtvrté se na Ostrém Kameni u Svitavy scházejí dobří známí, aby společně
prožili týden na hasičském táboře.
Jaký bude tábor? Ten letošní se konal ve znamení divokého západu. Již děti přijíždějící
v širokých kovbojských kloboucích naznačovaly, že všechny toto téma nadchlo. Do života
westernového městečka se vžily okamžitě, ihned po svém příjezdu totiž musely navštívit
doktora, šerifa, reverenda, salón i banku.
A takto pokračoval i další program, hry s westernovou tematikou střídaly výtvarné činnosti
i příprava na nadcházející hasičské závody. Ve středu jsme se pak vydali na cestu do Svitav.
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Dopoledne jsme strávili exkurzí na hasičské stanici, odpoledne koupáním v rybníce Rosnička.
Po náročné cestě jsme si rádi oddychli při výrobě ručního papíru a triček.
Počasí nám opravdu přálo, a tak se nikdo nemusel obávat opičí dráhy spojené, jak jinak
u hasičů, s dopravou vody do ručních stříkaček. Závod byl o to zajímavější, že si s dětmi změřili
síly i jejich vedoucí. Absolutního vítěze Tomáše Tmeje však neměl šanci nikdo porazit.
Jaký by to byl ale westernový tábor bez koní? I na to jsme pamatovali. A proto jsme se
v pátek, jako vždy po výborném obědě, vydali do Vendolí, kde na nás čekala ukázka
komunikace s koňmi i malá projížďka na jejich hřbetech.
Po jediném propršeném odpoledni, když jsme se s táborem loučili, jsme vzpomínali na
krásné počasí, atmosféru i kamarády, které, jak všichni doufáme, za rok na táboře zase
potkáme.
Za SDH Lubná Pavel Uher, vedoucí MH

Zážitky z tábora mladých hasičů
Já jako jedna z matek nezúčastněných dětí tábora, který se konal koncem srpna, bych
chtěla napsat pár řádek. Přijely jsme v pátek ráno ještě s jednou maminkou. Děti zrovna
snídaly. Potom jim vedoucí vymysleli program v táboře. Měly závody ve škrabání brambor,
některé děti byly zručné (maminky z nich mají doma určitě radost).
Odpoledne měly děti domluvené ve Vendolí na statku s koňmi. Měly se naučit konverzaci
mezi koněm a člověkem. Mohly si na vlastní kůži vyzkoušet krocení koně v přírodě. Několik
děvčat se dobrovolně přihlásilo a vyzkoušelo, jak si člověk poradí se zvířaty. Koník, kterého
nám zapůjčili, si děvčata dokázala zkrotit. Prostě zvládla vše na výbornou. Potom se všech
26 dětí povozilo na koních, které nám byli k dispozici. Po návratu do tábora byly děti plné
zážitků a vše probíraly mezi sebou. Myslím, že byly spokojené.
Na sobotu byl naplánovaný táborák, ale počasí nám nepřálo. Bylo tedy nutné vymyslet
náhradní program. Děti byly úžasné, dokázaly se zabavit, přestože pršelo. Obdivuji u dětí
soudržnost a přátelství, které mezi nimi vládlo. Navzájem si kontrolovaly stany, jestli nemají
něco mokrého a jestli jim neprší do stanu. V dnešní době se to málo vidí. Byly prostě úžasné.
Mile mne překvapily.
Potom jsme si všichni společně zahráli několik společenských her, při kterých jsme se
zasmáli. Po večeři při nástupu děti dostaly diplomy a medaile. Myslím, že se tento tábor dětem
líbil. Odjížděly spokojené a s úsměvem na tváři. Alespoň já jako matka to tak cítila. Už teď se
všichni těšíme na další tábor a shledání se všemi dětmi. Tímto bych chtěla poděkovat všem
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vedoucím za výbornou atmosféru. V neposlední řadě patří dík i za výbornou kuchyni, o kterou
se také starala i jedna z maminek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci říjnu a listopadu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
50 let

Vít Rensa

81 let

Anežka Jirušová

55 let

Marie Flídrová

83 let

Josef Jána

70 let

Josef Sýkora
Marie Pavlišová
Václav Bulva

80 let

František Renza
Anna Kučerová
Jan Štěpánek

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života.
V minulých měsících se narodila Eliška Jánová, Pavel a Petr Bouškovi. Rodičům blahopřejeme
a dětem přejeme do života jen to nejlepší.
V měsíci srpnu jsme se naposledy rozloučili s paní Vlastou Rensovou.
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní přátelé,
podzim je takový zvláštní čas. V souvislosti s ním se mluví také o babím létě. Je to čas, kdy
sluníčko prozařuje všemi barvami hrající přírodu, ale přesto už mu chybí síla tepla. Je to čas
dozrávání ovoce, které se má stát výzvou k vděčnosti. Vděčnosti za to, co považujeme za
samozřejmé.
A přece. Mezi prvními slovy, které maminky učí své děti, je slůvko „děkuji“. Nejde jen
o slušné vychování, ale o vědomý projev vděčnosti i za nejobyčejnější věci, kterými nás někdo
obdaruje. Vděčný člověk se ohlíží. Nejen proto, aby vzpomínal, ale aby si uvědomil, za co
všechno ještě nepoděkoval.
Každý z nás je člověkem obdarovaným. Mnohé dary nosíme v sobě, jiné dostáváme od
druhých. A důvodem k vděčnosti není jenom to, co můžeme uchopit do svých rukou. Důvodem
je jistě každý projev dobroty a lásky druhého člověka.
Podzim je též příležitostí k tomu, abychom děkovali za všechno, co se urodilo. Čemu dobrý
Bůh požehnal a co vyrostlo na našich polích a zahradách. A proto tak, jak jsme na počátku jara
prosili o Boží požehnání našich polí a zahrad a zároveň si uvědomovali svou odpovědnost za
správné zacházení s těmito dary a také ochotu spolupracovat s Bohem na jejich rozvíjení, je
tento čas příležitostí k vděčnosti Tvůrci za dary potřebné k životu.
Snad někdy přemýšlíme nad tím, jak tento svět změnit k lepšímu. Možná, že právě zde je
cesta. Je to s námi stejné, jak se vypráví v příběhu o malíři a jeho barevných křídách. Když
maloval své obrazy na chodnících, lidé se zastavovali a povídali si s ním. Naslouchal jim a málo
mluvil. Jednoho dne se rozhodl jít dál. Nechtěli ho pustit, a když to nešlo jinak, prosili, aby jim
něco nechal na památku. Měl jen prázdné ruce, ale pak sundal batůžek a vytáhl křídy.
Každému dal kousek a odešel.
Co s tím lidé udělali? Někdo si ji doma vystavil za sklem, jiný ji odnesl do muzea, další do
zásuvky a většina na ni zapomněla.
Bůh také, jako těm lidem malíř, dal do rukou stejnou možnost. Záleží jen na nás, jak s jeho
dary naložíme.
K objevování Božích darů a vděčnosti za ně vám ze srdce žehnám.
P. Vojtěch Glogar
Pozvání
Společné udílení svátosti nemocných bude v sobotu 31. října při mši svaté ve 14 hodin
v kostele v Sebranicích.
Dušičková pobožnost na hřbitově v Sebranicích bude v neděli 1. listopadu. Začátek je
v 16 hodin u hlavního kříže na hřbitově. Pokud přijdete, nezapomeňte si vzít kancionál.
Pěší pouť ze Sebranic
V pondělí 17. srpna se vydalo 8 poutníků (6 dospělých a dva kluci) na svou druhou pěší
pouť na Velehrad. Tentokrát jsme se setkali až v 9.30 v kostele v Sebranicích a po společné
modlitbě a požehnání poutníkům jsme se vydali na cestu směr Olešnice.
Po krátké přestávce v Poličce a pak „obědové“ pauze v Bystrém jsme už kolem půl šesté
odpočívali u kostela v Olešnici a čekali na poutníky od Vítochova. Po přivítání a společné mši
svaté jsme byli „rozebráni“ do rodin.
Ráno po společné modlitbě jsme vycházeli v počtu kolem 70 na další cestu. Cílem úterní
etapy byly Boskovice, další den Ruprechtov a ve čtvrtek jsme skončili v Milonicích. To už nás
putovalo 170. Na pátek byla naplánována trasa do Boršic, jedna z nejdelších v týdnu. Na
sv. Klimentku (v Buchlovských kopcích) bylo už tradiční setkání s dalšími skupinami a to nás už
bylo 400. Po krátké přestávce jsme putovali zase dál. Ale aby to nebylo pro nás málo, tak jsme
neskončili v Boršicích, ale doputovali ještě o dalších 7 km dál na Velehrad. To proto, že pro nás
letos nekončila pouť na Velehradě, ale chtěli jsme dojít až na Svatý Hostýn. Na Velehradě, kam
jsme došli až v 9 večer, jsme přespali u sester cyrilek a po ranní mši svaté a vydatné snídani
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jsme se vydali po poutnické cestě směrem na Zlín. Zážitkem byl Baťův kanál, ale stejně tak
i nový malý kostelík sv. Zdislavy v Oldřichovicích.
Po celý týden nás provázelo hezké slunečné počasí, ale aby to nebylo až tak jednotvárné,
tak nás poslední tři hodiny cesty ke Zlínu provázel déšť. Na Kudlově, tak jako každý
předcházející den, nás čekali dobří přátelé, hojná večeře, teplá voda a dobré spaní.
V neděli jsme se zúčastnili mše svaté v kostele ve Zlíně a posilněni také dobrými koláči
ze Sebranic jsme nastoupili na poslední etapu na Svatý Hostýn. To nás čekalo posledních
25 km přes Fryšták, Lukoveček a Rusavu. Na Hostýn jsme dorazili už ve čtvrt na tři. Sice
unaveni po těch pěších téměř 220 km, ale o to víc šťastni z dosaženého cíle. Po krátkém
odpočinku, poděkování Pánu Bohu, Panně Marii a všem nebeským ochráncům a andělům jsme
už autobusem dojeli do Bystřice a pak vláčkem do České Třebové. A pak už jen autíčkem do
Sebranic.
Takže příští rok, kdy se plánuje X. jubilejní pouť v týdnu od 16. do 21. srpna, se nebojte
přijmout pozvání. Nebojte, tentokrát budeme končit na Velehradě, tak „jen“ asi těch 160 km.

Za účastníky:
Marušku, Pepu a Pepíka Drobných, Toníka Kopeckého, Marušku Drobnou, Kateřinu Hápovou a Pavla Jílka

P. Vojtěch Glogar

PROGRAM KINA V LUBNÉ
1. 11.
15. 11.
29. 11.

OPERACE DUNAJ
DOBA LEDOVÁ 3
KRVAVÉ POBŘEŽÍ

13. 12.

KLÍČEK
Od listopadu začínáme v 18.30 hodin.
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LUBENSKÉ ŽENY
Vítání občánků
V neděli 20. září se konalo vítání občánků. Mezi občany Lubné byly přivítány tyto děti:
Radim Novotný, Denisa Němcová, Lucie Kyselá, Anděla Flídrová, Radek Bartoš, Lucie
Klusoňová a Štěpán Němec.

Poděkování
Vážený pane starosto, Lubenské ženy a všichni organizátoři "Vítání občánků ". Tímto
bychom Vám chtěli poděkovat za krásné a srdečné uvítání našich ratolestí do naší obce, které
se konalo 20. 9. 2009. Přejeme Vám hodně úspěchů v dalších podobných akcích.
Rodiny Novotných a Hajských

Mikulášská besídka
Na pátek 4. prosince 2009 připravujeme pro děti MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
od 17.00 hodin v kině.
Eva Chadimová

KULTURNÍ KOMISE
Ohlédnutí za lampiónovým průvodem
Dne 18. 9. 2009 jsme se rozloučili s létem a přivítali podzim tradičním lampiónovým
průvodem, ve kterém bylo něco málo přes devadesát lampiónů. Průvodu předcházela pohádka
pro malé i velké diváky Jak to bylo s Růženkou, kterou nám zahrál spolek divadelních ochotníků
Šlégl Němčice. A pak už se průvod vydal na cestu ke hřišti, kde na děti s lampiónem čekala
sladká odměna a svítící strašidýlka z dýní. Jménem kulturní komise děkujeme všem za účast
a přejeme poklidný barevný podzim.
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Vánoční výstava
Dne 12. 12. 2009 se uskuteční tradiční prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Pokud by měl
kdokoliv z občanů zájem vystavovat nebo prodávat, kontaktujte prosím kteréhokoliv člena
kulturní komise.
Irena Rensová

Pouť v Lubné
Jako každý rok, tak i letos se sešli naši občané 26. července na tradiční pouti. Bylo krásné
počasí, a tudíž do naší obce zavítalo i mnoho návštěvníků z okolí. Jak to vypadalo v letním
areálu, můžete zhlédnout na přiložených fotografiích.

(oú)

NA NÁVŠTĚVE U RODÁKA
Řekne-li se Přibyslav, vybaví se nám městečko kdesi ukryté mezi kopci a lesy
Českomoravské vysočiny. Někteří si vzpomenou na dětská léta, kdy jsme milovali pribináčky
a na papírovém kelímku stál nápis „Pramen zdraví z Posázaví“. Jiní zase vědí, že při obléhání
tohoto města zemřel 11. října 1424 legendární husitský vůdce Jan Žižka z Trocnova. Pro nás,
hasiče, je Přibyslav centrem hasičského hnutí. Je zde velké muzeum, které sídlí v místním
zámku, a jsou zde velké sbírky techniky, nářadí, řádů, stejnokrojů. Součástí muzea je i síň
mezinárodní spolupráce se zeměmi CTIF. Konají se zde velké slavnosti, předávají se
vyznamenání, pořádají sjezdy, přednášky, je zde odborná knihovna atd.
Pro nás, Lubeňáky, je však Přibyslav městem, kde vykonává své poslání náš rodák, bývalý
jednatel našeho sboru hasičů, autor dvou publikací o naší obci, kamarád, P. Zdeněk Kubeš.
Zdeněk je knězem v kostele sv. Jana Křtitele již šestým rokem. Při setkání s ním v naší obci
jsem přijal jeho pozvání a třetí srpnový víkend se starostou obce a manželkami jsme ho
navštívili na jeho faře. Při posezení u ohýnku, jak jinak, jsme vzpomínali na dřívější léta, na
práci u hasičů i na radosti a starosti, které přináší současný život. Zdeněk se zajímal o dění
v naší obci, ve sboru i v zemědělském družstvu. Spolu s jeho kolegou Pavlem čas utíkal,
o půlnoci s námi prošli ztichlé, osvětlené město, prohlédli jsme si kostel, gotickou věž, Hessův
pomník, Starý špitál, zámek i městské uličky. Krásná teplá noc se protáhla do časných ranních
hodin. Druhý den jsme ochutnali místní řeznické speciality, které nám obstaral hostitel. Během
dne jsme si prohlédli zkázu, která postihla jižní okraj Přibyslavi letos v létě. Orkán zcela zničil
okolní lesy, smetl vše, co mu stálo v cestě. Stovky stromů ležely v jednom chumlu, vše trvalo
několik minut, škody se budou odstraňovat několik měsíců. Jako zázrakem byl uchráněn střed
města.
V sobotu sloužil Zdeněk mši věnovanou všem obětem dopravních nehod. A tak jsme cítili
jistou hrdost, že od oltáře k nám mluví člověk, se kterým jsem dělal hasičinu a pracoval
v jednom podniku. A jak se dívají obyvatelé na zdejšího pana faráře? Nedají na něho vůbec
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dopustit: „Skromný, vzdělaný, ochotný, máme ho moc rádi.“ Tak zněla odpověď dotázaných.
Tak jsme ho poznali také při naší návštěvě. I přes práci, kterou musel vykonat, se nám snažil
plně věnovat. Proto ještě jednou za nás všechny, Zdeňku, díky!
Alois Kovář, jednatel SDH Lubná

Otec Z. Kubeš při sloužení mše svaté

Foto před sochou sv. Floriana – patrona hasičů

Následky orkánu

Otec Z. Kubeš ve své pracovně

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO - LITOMYŠL
Litomyšl (1999) – zámek a zámecký areál byl na Listinu světového dědictví UNESCO
zapsán 4. 12. 1999 na Světové konferenci UNESCO, která byla v historickém marockém městě
Marrákeš.
Litomyšl leží v údolí řeky Loučné a na okolních návrších. Na jednom návrší je naše nejbližší
památka UNESCO – ZÁMEK. Osídlení těchto míst zaznamenal již pražský kanovník Kosmas,
připomínající k roku 981 Litomyšl jako hrad Slavníkovců, který byl patrně na návrší Kacimberk
za zámkem.
Kníže Vladislav II. a jeho manželka Gertruda založili roku 1141 na zámeckém návrší klášter
(kanonii) premonstrátů Hora Olivetská. Archeologickými výzkumy na 1. nádvoří bylo odhaleno
románské zdivo premonstrátské baziliky Panny Marie. V údolí pod Horou Olivetskou vzkvétala
osada Litomyšl, kterou v roce 1259 český král Přemysl Otakar II. povýšil na město. Roku 1344
se synovi českého krále Jana Lucemburského markrabímu Karlovi podařilo povýšením
pražského biskupství na arcibiskupství získat pro české země církevní nezávislost a Litomyšl
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s Olomoucí byla vybrána pro založení biskupství. Baziliku Panny Marie povýšil papež Kliment
VI. na katedrálu. Prvním biskupem se stal Jan, opat premonstrátů v Louce u Znojma. Jeho
nástupce Jan II. ze Středy založil v 50. letech 14. století jižně od Hory Olivetské klášter obutých
augustiniánů s kostelem Povýšení svatého kříže. Katedrála byla v poslední čtvrtině 14. století
o celou délku prodloužena východním směrem. Biskupové sídlili v Litomyšli od roku 1344 do
husitských bouří (1421 – 1425), kdy byl jejich palác i s výstavnou katedrálou Panny Marie dobyt
a pobořen. Od roku 1432 spravoval Litomyšl rok Kostků z Postupic, který pobořenou katedrálu
a biskupské budovy přestavěl na hrad. Za jejich panování bydlelo v Litomyšli mnoho
významných vzdělanců a byla založena jedna z nejstarších tiskáren v Čechách. V roce 1547,
po neúspěšném stavovském povstání, však páni z Postupic Litomyšl ztratili a postupně museli
město opustit.
Panství získává roku 1552 rod Pernštejnů. Po smrti Jaroslava z Pernštejna a druhého
z bratří Vojtěcha se vlády nad Litomyšlí ujímá roku 1567 poslední z bratří Vratislav
z Pernštejna, jeden z nejmocnějších českých šlechticů. Ten o rok později začal na místě
zchátralého hradu velkoryse stavět nový výstavný palác. Povolává věhlasné královské stavitele
z Itálie, bratry Aostalli de Sala, kteří vypracovali projekt zámku a měli dozor nad jeho stavbou.
Během 14 let dokončili výstavné renesanční sídlo s arkádovým nádvořím, vyzdobené sgrafity
na všech průčelích i štítech. Jde o psaníčkové sgrafito, každé psaníčko je jiné a na stěnách
zám ku je téměř osm tisíc těchto psaníček.
Dalšími majiteli litomyšlského panství byli páni Trautmannsdorfové, kteří vystavěli chrám
Nalezení sv. Kříže a v jeho sousedství budovu gymnázia. Potom patřila Litomyšl Valdštejnům
Vartenberkům. A v roce 1856 získal panství v dražbě kníže Maxmilián Thurn – Taxis. Jeho rod
sídlil na zámku až do doby, kdy byl jeho majetek po 2. světové válce zkonfiskován a zámecké
objekty rozděleny mezi stát a město Litomyšl.
Vysokou uměleckou a historickou hodnotu mají
bohatě vyzdobené zámecké sály a místnosti.
Vyzdobeny jsou malbami, štukovými dekoracemi,
obrazy a vzácným nábytkem různých slohů. Jsou zde
také rozměrné panovnické podobizny Marie Terezie,
Josefa II. a Františka Lotrinského. Téměř beze změny
se dochoval unikátní interiér zámeckého divadla
s ojedinělým souborem kulis. Významnou součástí
zámku je kaple sv. Moniky. Pozornost věnovali
stavitelé i komínům. Každý z nich má jinou hlavici a
odlišnou sgrafitovou výzdobu. K zámku přiléhá
pivovar, ve kterém je umístěn rodný byt hudebního
skladatele Bedřicha Smetany. Dále jsou zde další
stavby, které zajišťovaly provoz zámku. Zámecká
zahrada s krásnými stromy byla loňskou vichřicí velmi zasažena. Padající statné stromy značně
poškodily i obvodovou zeď zahrady. Když jsem tu spoušť uviděl, tak mně bylo hodně smutno.
Od roku 1949 se v areálu konají hudební festivaly Smetanova Litomyšl. V sousedství máme
skvost nejlepší z nejlepších, na který se jezdí dívat turisté z celého světa. Byli jste na zámku
také?
Josef Trojtler
(NE)OBYČEJNÝ PŘÍBĚH
Tak tedy konec! Definitivní konec! Člověk se přece rodí, aby žil a nakonec zemřel, ale
takhle? Ačkoliv proč tolik podivu, vždyť se píše rok 1944, všude kolem zuří válka a já jsem jen
jednou z mnoha nešťastných obětí. Avšak ještě běží myslí filmový pás proti proudu času
a života….
Válka, slovo plné hrůzy, ničení a zmaru, a přece v půli té minulé jsem spatřil světlo světa.
O pár let čekalo nás stěhování do Stříteže a pak škola. Učení mi nikdy problém nečinilo, ovšem
u nás doma tehdy nebylo peněz na zmar, a tak pomýšlet na nějaká velká studia ani nešlo.
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Jenže tou dobou už továrník Baťa obouval takřka celý svět a dobře si uvědomoval, že je
zapotřebí vzdělaných a nadaných lidí. K tomuto účelu zřídil školu, kde bylo lhostejno z jakých
majetkových poměrů ten či onen student pochází. Důležité bylo nadání a píle a ta mi tenkráte
nechyběla. Baťa dobře investoval, neboť inteligentní a schopní lidé mohli zakládat další filiálky
v zemích, kde ještě firma nepůsobila. Tak se stalo, že i mne
nakonec závody Baťa vyslaly jako svého misionáře do
britské kolonie Rhodesie v Africe.
Jenže v Evropě by se tou dobou dalo napětí krájet
a válka byla na spadnutí. Dobře, že budu pryč, snad se to
nějak přežene. Afrika - země mých tajných klukovských snů.
Jediný telegram od firmy a je po euforii. Zařiď se, hochu, jak
umíš. Filiálka zkrátka končí! Dobrá, svět se přece nezboří,
i když to podle zpráv tak vypadá. Místo bot budu chovat
drůbež a nikdy bych nevěřil, že to může tak vynášet.
Rhodesie je britskou kolonií a Británie je jedinou zemí,
která dosud vzdoruje Hitlerovi. Válečné úsilí tudíž dorazilo
i sem. Hlásím se jako dobrovolník do pracovních oddílů
a záhy povyšuji na seržanta. „Československý prapor bojuje
po boku spojenců na Středním východě!“ Tomu říkám
zpráva! A v Africe dokonce působí čs. vojenská mise. Dávám
se tudíž na cestu s jediným cílem, státi se vojákem čs.
armády. Ovšem nikdy bych netušil, co jen to dá papírování.
Formulář za formulářem, otázka za otázkou. Nakonec ještě prohlášení, že dotyčná osoba se
zavazuje sloužit v hodnosti vojína, jinak nebude přijata. Stisknutí pravice, slova díků
a nakonec skoro 3 roky čekání.
Nový válečný rok 1944. Konečně transport do Anglie. A rovnou k 1. čs. obrněné brigádě
k motopraporu. Fajn, motory a auťáky mě vždycky bavily. Dny plné výcviku a také čekání. Jsou
tu kluci, kteří prošli Francií či Afrikou a už se nemohou dočkat, až Němcům nakopou zadky
a vrátí se domů. Na jaře je znát, že se schyluje k něčemu
velkému a začátkem června to prasklo. INVAZE! Spojenci
otevřeli druhou frontu ve Francii. Do vzduchu jdou i naše
perutě. Ach, jak těm klukům závidíme. Snad už brzo dojde i na
nás. Jenže další čekání. Na co, proboha? Jsme připraveni,
máme tanky, tak proč k čertu ještě hnijeme v Anglii?
Koncem srpna nás konečně vylodili v Normandii. Amíci
a Britové jsou dávno vpředu. Pomalu projíždíme předmostím
a všude jsou stopy těžkých bojů. Konečně i nám byl přidělen
bojový úkol. Máme blokovat německou posádku v přístavu
Dunkerque. Bezútěšná krajina, tenhle přístav. Písečné duny,
pár farem a podmáčené louky, které Němci ještě zatopili.
Je to dva dny, co jsme převzali perimetr. Náš transportér se
líně vleče rozbahněným terénem. Němci snad chrápou, či co,
ten klid je až podezřelý. A pak odkudsi jako blesk z čistého
nebe RÁNA. KONEC! DEFINITIVNÍ KONEC! Závěr
kanadského lékaře je stroze jasný- zranění neslučitelná se
životem. Na vojenském hřbitově v St. Omer se koná pohřeb
jedné z prvních obětí čs. brigády.
Jaro 1945. Ta hrozná válka je u konce. Miliony lidí doufají v návrat svých blízkých. Také ve
Stříteži čekají, poté pátrají, ovšem vše marné. Po Josefovi jako by se zem slehla. Až o několik
týdnů později přichází muž v uniformě vojáka čs. zahraniční armády na Západě, Josefův dobrý
přítel. Jeho vyprávění pohřbilo navěky veškeré naděje. Josef se už nikdy domů nevrátí.
Tento článek je věnován Josefu Paclíkovi ze Stříteže, vojínu 1. čs. obrněné brigády ve
Velké Británii, jenž padl 11. 10. 1944 u Dunkerque. ČEST JEHO PAMÁTCE!
Michal Kovář
23

Z HISTORIE
Sýkorův mlýn
se nachází v nejvýchodnější části obce jako její poslední stavení. První informace o jeho
existenci pocházejí z roku 1790. Mlýn však nebyl první stavbou v tomto místě, před ním voda
otáčela vodním kolem tírny lnu. Až právě v roce 1790 J. Volejník přestavěl tírnu na mlýn
a založil si tak novou živnost (odtud je známo jméno prvního mlynáře). Po 70 letech mlýn
prodal jeho syn, který se odtud potom odstěhoval.
Lubenský mlýn byl malý, měl jedno kolo na svrchní
vodu.
S vodou tu však bývala potíž, dokonce se i stávalo, že
mlýn musel stát. Svízelnou situaci vyřešili založením
rybníka. Byl a dodnes i zůstal asi 300 m nad mlýnem.
Ke mlýnu z něho vedl otevřený náhon. Ukázalo se
však, že ani rybník problém spolehlivě nevyřeší, proto
byl v roce 1918 ve mlýně nainstalován dieselový
motor. Sloužil občas střídán vodou až do roku 1930.
Tehdy byla do mlýna zavedena elektřina, čímž
definitivně odpadly problémy s jeho pohonem. V roce
1948 zrušil jeho majitel vodní kolo a nainstaloval zde
Francisovu turbínu. Současně došlo i k rekonstrukci
celého vodního díla. Vybráním bahna z rybníka se
zvýšila jeho kapacita, místo otevřeného náhonu bylo
položeno potrubí do země.
Poslední lubenský mlynář J. Sýkora tedy do mlýna
značně investoval, jenže nedlouho poté mu bylo jeho
živobytí nuceně znárodněno. Nepotkal ho však osud
mnoha mlýnů z okolí, totiž zastavení výroby,
demontáž a zničení vybavení. Naopak v letech 1953 - 1960 se zde mlelo pro mnoho okolních
obcí. V součtu to vycházelo měsíčně až na 10 vagónů po 100 q semletého obilí. Nakonec však
i tento mlýn byl zastaven, začal chátrat, strojní vybavení i budova byly zničeny. Dnes se na
místě mlýna nacházejí již jen obytné a hospodářské budovy.
Marta Sýkorová

VESMÍR OKOLO NÁS – ZE ŽIVOTA SATURNU
Saturn je nejvzdálenějším objektem sluneční soustavy, který je vidět na noční obloze zcela
bezpečně pouhým okem. Svou jasností převyšuje většinu hvězd. Při pohledu dalekohledem se
ukáže, že je i nejkrásnější ve sluneční soustavě. Za jeho krásu mohou rozsáhlé prstence, které
jej obklopují a jinde nemají obdoby.
Saturn obíhá Slunce ve vzdálenosti 1 miliarda 427 miliónů km (9,5krát dál než Země od
Slunce) jednou za 29,5 roku. Průměr Saturnu je 120 600 km a je 95krát hmotnější než Země.
Okolo osy se otáčí rychle, jednou za 10,5 hodiny. Teplota na povrchu planety se pohybuje
okolo -185 ˚C.
Saturn tak jako Jupiter je složen z neobyčejně mohutné vrstvy atmosféry, která je převážně
z vodíku a hélia. Kosmické sondy naměřily dramaticky rychlé proudění v této atmosféře, a to
rychlostí až 1 500 km za hodinu. Oproti Jupiteru je v atmosféře Saturnu mnohem méně skvrn
a vírů a mají pouze dočasné trvání. Tisíce kilometrů pod povrchem je vodík v kapalném stavu
a v nitru přechází do stavu kovu, který obklopuje malé kamenné jádro. Saturn má magnetické
pole a v jeho ionosféře probíhají elektrické výboje. Saturnovy prstence jsou složeny z kamenů,
úlomků kamenů, ledu a prachu – vše je pokryto jinovatkou. Průměr prstenců je 270 000 km,
šířka maximálně 1 km.
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Okolo Saturnu obíhá 56 měsíců. Největší a nejpozoruhodnější je Titan s průměrem
5 150 km (druhý největší ve sluneční soustavě). Je o něco větší než planeta Merkur,
od kterého (i od ostatních měsíců ve sluneční soustavě) se však odlišuje vlastní hustou
atmosférou. Atmosféru Titanu tvoří převážně dusík (jako na Zemi) s příměsí metanu,
atmosférický tlak na povrchu je 1,5krát větší než na Zemi. Titan tak spíše představuje hluboce
zmrazenou planetu zemského typu, takže jeho další výzkum přinese důležité porovnávací
údaje, potřebné pro zkoumání naší vlastní Země. Skupina našich mladých astronautů patří
ve výzkumu uhlovodíků na Titanu
k absolutní světové elitě.
I v menším dalekohledu jsou vidět
měsíce Japetus a Rhea, středním
dalekohledem spatříme Tethys a Dione.
Ostatní měsíce jsou malé (mají průměr
desítky a stovky km) a vidět jsou pouze
velkým dalekohledem. Povrch těchto
měsíců je tvořen zmrzlou horninou, ledem
a je posetý krátery. Některé měsíce,
například Prometheus nebo Pandora,
obíhají po obou stranách prstenců a svou
gravitací udržují prstence na stabilní
dráze. Říkáme jim pastýřské měsíce.
Venuše stále obhajuje pozici jitřenky. Najdeme ji ráno na východě. Naproti tomu se Jupiter
přestěhoval na večerní oblohu. Po setmění skvěle září značně vysoko na jihovýchodě. V těchto
místech, ale ráno, je již typické zimní souhvězdí Orion.
Josef Trojtler

ZE ŽIVOTA DPS
Ve středu 22. července jsme si u nás udělali předpouťové posezení, ke kterému nám přijeli
zahrát a zazpívat u nás populární Poupata se svým kapelníkem panem Hladíkem. Spolu
s Poupaty přijali naše pozvání také obyvatelé DPS v Poličce. Protože naše společenská
místnost nemá na tak velkou návštěvu patřičné rozměry, poseděli jsme venku za DPS. Počasí
nám přálo, bylo i přesně načasováno, protože bouřka s deštěm přišla ve chvíli, kdy se naše
posezení chýlilo ke konci. Nálada byla jako vždy skvělá, a tak nezbývá než doufat, že se brzy
opět sejdeme i při jiné příležitosti.
Rudolf Zapletal

Posezení za DPS

Poupata
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TJ SOKOL LUBNÁ
Na Spartu do Hradce Králové!
Naši mladší žáci se zúčastnili o víkendu 12. a 13. 9. 2009 florbalového turnaje v Hradci
Králové. Přihlásili jsme se mezi elitu florbalu s tím, že porovnáme naše výkony na té nejvyšší
úrovni.
Na sobotní kolo turnaje jsme vyjížděli již kolem 8. hodiny ráno, abychom se včas stačili
připravit na první zápas, který jsme hráli s týmem Hattrick Brno. Již od 5. minuty jsme se ujali
vedení a nakonec s přehledem slavili vítězství 3:1! Dění v krásné sportovní hale v Předměřicích
n. L. bylo živé a rodiče přijeli podporovat své děti z různých koutů republiky.
Naším dalším soupeřem byl tým CSP Hradec Králové A. S tím si naši kluci poradili
s přehledem a kvalitou hry, na kterou jsme v Lubné zvyklí. Vítězství 2:0 už přítomné diváky
zvedalo ze židlí s častou otázkou, kde že ta Lubná vlastně je a že TJ Lubná bude asi tvrdý
soupeř pro každého. To jsme ale již dokázali v loňské sezoně, kdy nás všichni soupeři
považovali za hrozbu pro jejich bodové zisky.
Zápas, na který jsme se všichni moc těšili, začínal v 15 hod. Proti našim hráčům
nastoupila AC Sparta Praha v plné síle a se zázemím, o jakém se každému týmu jen sní. Po
24 vteřinách, kdy rozhodčí odpískal začátek zápasu, se Lubná ujímá vedení a dokazuje, že si
v Praze budou o Lubné povídat ještě hodně dlouho. Z předcházejících zápasů bylo jasné, že
TJ Lubná postupuje do čtvrtfinále z prvního místa, a o to snadněji se nám se Spartou hrálo. Po
první polovině zápasu jsme
vedli 5:2. Nebylo co ztratit,
a tak došlo ke změně brankáře
a k testování formací na další
den, kdy jsme museli část
zápasů odehrát bez několika
hráčů, kteří měli své závazky
ještě vůči svým fotbalovým
týmům a nemohli s námi
v
neděli
ráno
nastoupit.
Konečný
výsledek
5:6
ve
prospěch
Sparty
byl
závěrem sobotního soupeření.
Nedělní čtvrtfinále jsme
zahájili v 8 hod. s týmem CSP
Hradec Králové B, který jsme
hravě vyškolili výhrou 8:0,
a postup do semifinále byl
jasný. Část našeho týmu nám
chyběla, a to se projevilo v zápase s FTS Florbal Náchod, který jsme uhráli pouze 2:4
ve prospěch Náchoda. Bylo to pro nás těžké, když z minulých sezon víme, že tento tým
dokážeme ve 3 zápasech ze 4 hravě porazit. Ale takový už je sport. Výsledky semifinále
rozhodly, že budeme hrát o 3. místo s týmem FBC Pepino Ostrava. Tento kvalitní tým
s vynikajícími výsledky nás porazil 5:0 a bramborová medaile za celkové 4. místo připadla na
Lubnou.
V individuálních soutěžích hráčů a brankářů jsme měli skvělé výsledky. Náš gólman Tomáš
Tmej skončil na krásném 2. místě a nechal za sebou většinu gólmanů věhlasných týmů.
Všem hráčům i rodičům, kteří s námi turnaj absolvovali, bych rád poděkoval. Hráčům za
skvělé výkony a rodičům za podporu nejen v hledišti. Tímto turnajem o sobě náš florbalový tým
dal vědět do všech koutů republiky a dokázal, že patří ke špičce florbalu mladších žáků.
4. 10. 2009 začínáme novou sezonu turnajem v Pardubicích a věřím, že jsme připraveni.
Přijďte se podívat!
Radek Bartoš, vedoucí družstva
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Aerobik pro děvčata pokračuje!!!!!!
Nové cvičitelky Lenka Zavoralová a Jana Rensová se na Vás, děvčata, budou těšit každé
úterý od 18.00 hodin. Cvičení začalo 6. října 2009. Protože nové cvičitelky nejsou plnoleté,
bude zajištěn dohled.
Eva Chadimová

Soustředění gymnastek v Lubné
Začátek podzimní sezony začal sportovním gymnastkám z Lokomotivy Pardubice
soustředěním v Lubné. Poctivě se na ni začaly připravovat již koncem srpna v pěkné tělocvičně
v sympatické obci Lubná u Poličky. Na 14 dní se do Lubné již tradičně sjely gymnastky
z Pardubic, Hradce Králové, z Liberce a Jindřichova Hradce. Cílem pro děvčata od 5 do 16 let
byla příprava na novou sezonu a vylepšení fyzické kondice. V náplni nebyla jen gymnastika, ale
i koupání v Sebranicích, výlety do Litomyšle a Poličky, ale hlavně různé hry na hřištích v Lubné,
noční hra v obci a hry nejmladších v místní mateřské školce. Nic z toho by nešlo uskutečnit bez
podpory místních obyvatel, starosty obce Josefa Chadimy a vedoucí MŠ Ireny Rensové. Těm
všem patří velký dík za vstřícnost od všech trenérů a gymnastek, kteří se do této krásné obce
již přes deset let rádi vracejí. Všichni děkujeme a těšíme se příští rok na viděnou.
Za oddíl sportovní gymnastiky a celého soustředění Kupková Helena

FK SEBRANICE - ELÉVOVÉ
Turnaj – Cerekvice
Poslední zářijovou neděli se konal v pořadí čtvrtý turnaj, který hostila nedaleká Cerekvice.
Tento turnaj byl pro nás na podzim poslední a také nejzdařilejší. Získali jsme plný počet bodů
a neobdrželi ani jednu branku.
Turnaj se odehrál za účasti těchto mužstev:
Cerekvice, Horní Újezd, Sebranice, Čistá.
Hráli jsme v této sestavě: Dominik Šmíd,
Filip Boštík, Lukáš Kučera, Matěj Kysilka,
Patrik Bartoš, Jan Jiráň, Jakub Kryštůfek,
Jiří Zindulka
Střídali: Lukáš Kysilka, Vítězslav Kuchta,
Lukáš Jílek, Radek Vrabec.
Mohu s potěšením konstatovat, že
i přes počáteční obavy se vytvořila dobrá
parta kluků. Schází se na tréninky i na
zápasy za velké podpory rodičů téměř na
100 %. Pokud počasí dovolí, chtěli bychom pokračovat v trénincích venku a sehrát alespoň
jedno přátelské utkání na domácím hřišti.
Konečná tabulka po odehrání posledního turnaje.

Václav Kovář
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AKCE V NAŠEM OKOLÍ
Litomyšl
Smetanův dům
4. 11. od 19.30 hodin - JAKUB SMOLÍK - koncert s doprovodnou skupinou a vokalistkami
13. 11. od 15.30 a 19.30 hodin - Leoš Šimánek: Rusko - země plná překvapení
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow. Půl roku na
dobrodružné cestě od Karpat až k Bajkalu, hledání přirozeného způsobu života a
nedotčené přírody. Během cesty napříč bývalým Sovětským svazem od západu na
východ podél jeho jižní hranice autor objevil oblasti, které unikly ničivému působení
člověka za předchozího režimu a uchovaly se ve své neporušené podobě.
15. 11. od 19.30 hodin Divadelní představení - G.Feydeau: Blboun
Francouzská fraška o záletných mužích a podváděných manželkách.
Uvádí: Divadlo Na Fidlovačce Praha (T. Töpfer, P. Rychlý, E. Balzerová a další).
REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL
17. 10. 2009 - 10. 1. 2010
Výstava HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ 1880 - 1980
Výstava přenese návštěvníky do kouzelného světa kočárků, dětí, panenek, nadýchaných
peřinek a povijanů. Doby dávno minulé dýchnou na návštěvníka i díky ukázkám
dobových oděvů a doplňků i množství unikátních dobových fotografií.
17. 10. - 8. 11. 2009
Výstava SOKOL V HISTORII LITOMYŠLE
Sokol se stal nejvýznamnější tělovýchovnou organizací v dějinách Čech a Moravy. Jeho
vliv zasahoval rovněž do oblasti politické i kulturní a nejinak tomu bylo i v Litomyšli.
STÁTNÍ ZÁMEK Litomyšl - www.zamek-litomysl.cz
31. 10. ve 20.00 a 21.00 hodin - noční zámecké prohlídky
Prohlídky zámku na ukončení hlavní návštěvnické sezony.
3. 11. od 19.30 hodin - 493. LHV: Než růže zkamení ("Postdušičkové literárně hudební
nokturno") - pořad v rámci Litomyšlských hudebních večerů. Účinkuje: Ensemble
Martinů, A. Rašilov, T. Kostková alt. H. Krtičková.
5. 11. od 19.30 hodin - Jazzová jízda: Rudy Linka a kapela - koncert jazzového kytaristy
7. 11. a 8. 11., vždy 10.00-18.00 hodin - Astrovíkend - esoterický festival
Porady s léčiteli, astrology, diagnóza zdravotního stavu, aut. kresba, auravideo,
irisdiagnostika, výklad z ruky a karet, numerologie, su-jok, aura-soma atd. Individální
konzultace. Přednášky a koncertní program po oba dny.

Polička
Centrum Bohuslava Martinů se nachází v Poličce na rohu Tylovy a Šaffovy ulice v objektu
Městského muzea a galerie Polička. Přijďte se pobavit. Čekají na vás nové moderně pojaté
expozice, obohacené interaktivními prvky a oživené řadou programů a her. Můžete si zkusit
založit a vybudovat město, poznávat historii, zařadit se mezi poličské ostrostřelce, smlouvat
na tržišti a nasát atmosféru života minulého století v tvorbě Bohuslava Martinů. Vstupte s námi
do světa křehké a barevné krásy v expozici Horáckého skla. Vyzkoušejte si znalosti historie
nebo umění zpěvu v lavicích školní třídy, kde se malý Bohuslav učil (www.cbmpolicka.cz).

Dolní Újezd
13. 12. 2009 – vánoční výstava
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Význam některých jmen v říjnu a listopadu
František - jméno latinského původu, pochází od sv. Františka z Assisi, kterého otec
nazýval v dětství pro jeho znalosti francouzštiny „Francesco, tj. Francouzek“.
Eliška
- česká varianta hebrejského jména Alžběta, znamená „můj Bůh je přísaha“.
Věra
- jméno slovanského původu, znamená „víra“.
Tereza
- jméno řeckého původu, může znamenat „záštita, ochrana“.
Marcel
- jméno pocházející z latinského Marcellus, znamená „ malý bojovník“.
Lukáš
- jméno latinského původu znamená „Lukanec, pocházející z Lukánie“
(Lucinka byla krajina v jižní Itálii).
Renáta - jméno latinského původu, znamená „znovuzrozená, obrozená“.
Tadeáš - patrně hebrejského původu, vykládá se jako „ chytrý, rozumný, odvážný, smělý“.
Karel
- jméno německého původu, znamená „(svobodný) muž, chlap“.
Silvie
- jméno latinského původu, znamená „žena z lesa“.
Kateřina - jméno řeckého původu, vykládá se jako „čistá, mravná“.
Ondřej
- jméno řeckého původu, znamená „mužný, statný, odvážný“.

Zubní pohotovost 2009 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
17. - 18. 10.
24. - 25. 10.
28. 10.
31. 10. - 1. 11.
7. - 8. 11.
14. - 15. 11.
17. 11.
21. - 22. 11.
28. - 29. 11.
5. - 6. 12.

MUDr. Adamcová
MUDr. Adamec
MUDr. Cacek
MUDr. Kopecká
MUDr. Eliáš
MUDr. Hebltová
MUDr. Joukl
MUDr. Kašparová
MUDr. Kočí
MUDr. Kossler

Silva
Stanislav
Tomáš
Eva
Adolf
Vladimíra
Jan
Leona
Jiřina
Pavel

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

461 725 987
461 725 987
461 634 157
606 182 715
461 612 733
465 549 236
461 615 402
775 724 524
461 631 126
461 724 369
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