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Sokol Lubná pořádá zájezd do Českého ráje
V Českém ráji je největší seskupení nejrůznějších skalních hradů a hrádků. Snad každý
z nás navštívil kouzelný Český ráj, ale málokdo navštívil Mužský a Drábské světničky.
Pojeďme do Českého ráje do méně známé západní části CHKO.
ČESKÝ RÁJ - 12. 6. 2010 - délka trasy přibližně 10 km
Odjezd: 5.30 hod. od Lípy
Příspěvek pro členy: 100 Kč, děti 50 Kč
Program:
1. Valečov
2. Drábské světničky: 30 světniček v těžko přístupných skalách připomíná hrad z 15. století.
3. Mužský: Skalní plošina a vyhlídkový čedičový vrch (463 m), romantická oblast, dělená
divokými roklemi. Z vrcholu Mužského se otvírá vynikající vyhlídka, pomník připomíná
stanoviště rakouských děl v prusko - rakouské válce.
4. Příhrazské skály – Příhrazy
5. V případě dobré kondice a času – zastávka u hradu Kost
Zájemci, hlaste se co nejdříve u pana Jaroslava Flídra nebo pana Chadimy staršího.
S sebou: dobré boty, výbornou náladu.
A trochu se předem rozchoďte, ať si to užijete! Večeře cestou domů.
Mgr. Hana Klusoňová

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 11. 1. 2010
RO schvaluje:
- Účast a propagaci naší obce na veletrhu Regiontour v Brně dne 14. 1. 2010 včetně
zhotovení propagačních materiálů.
- Zařazení žádosti pí Š. Klusoňové do pořadníku žádostí na VPP v naší obci.
- Podání žádosti o dotaci na čistopis ÚP Lubná.
- Úklid sněhu okolo prodejny Jednota.
- Uzavření smlouvy s pí J. Stráníkovou na pronájem bytu v č. p. 327.
- Přidělení obecního bytu č. p. 34 manželům Vomáčkovým.
- Zařazení žádosti p. I. Štorka do pořadníku na přidělení obecního bytu.
RO doporučuje:
- ZO schválit bezúplatný převod vyřazeného majetku - ATS Lubná (býv. vodárna
u autobusové točny v Sebranicích).
RO pověřuje:
- Účetní obce předložit do 15. 2. 2010 na Pk zprávy o výsledcích finančních kontrol
za rok 2009.
RO bere na vědomí:
- Kvalitu vody v lékárně a u zdroje vody v zářezech.
- Rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami pro rybník Zimka.
- Informaci starosty obce ze semináře „Program státních finančních podpor v roce 2010“.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 1. 2010
RO schvaluje:
- Ukončit k 28. 2. 2010 praní prádla v DPS Lubná pro základní školu.
- Uspořádat přednášku na téma „Tibet“ v místní základní škole.
- Předat upozornění člena Mysliveckého sdružení Lubná předsedovi ZOD Lubná
(poškozená polní cesta k Zrnětínu).
- Cenovou kalkulaci obědů na rok 2010 pro základní školu.
- Osobní jednání s majiteli volně pobíhajících psů v obci na základě upozornění občanů.
- Umístit cedule k výstavě „STAVÍME, BYDLÍME“ na sloupy ve vlastnictví obce.
RO doporučuje:
- ZO schválit hospodářský výsledek školy za rok 2009 ve výši 23 344,47 Kč s tím, že zisk
bude převeden do rezervního fondu školy.
RO pověřuje:
- Ředitelku školy Mgr. J. Kučerovou zabezpečením přednášky o Tibetu ve škole.
- Starostu obce k jednání s dlužníky o splácení pohledávek obce.
RO bere na vědomí:
- Nabídku Policie ČR uspořádat besedu pro seniory.
- Metodickou pomoc Pk při realizaci účetní reformy.
- Sdělení Pk o výši příspěvku v roce 2010 na jednoho žáka školy - 1 418,55 Kč.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 2. 2010
RO schvaluje:
- Pronájem Skalky Měú Litomyšl pro školení mysliveckých hospodářů a stráží.
- Sepsání nájemní smlouvy s p. S. Vobejdou na Horní rybník na dobu neurčitou
s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou.
- Bezplatný pronájem Skalky včetně prominutí poplatků za energii pro TJ Lubná při pořádání
florbalového turnaje Dona Boska a dětského karnevalu.
- Umístění fotovoltaických článků na RD p. J. Klejcha a pí L. Klejchové.
- Pronájem nebytových prostor v č. p. 27 ke zřízení klubovny.
- Zařazení příspěvku pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 20 220 Kč do rozpočtu obce
na rok 2010.
- Podání žádosti o dotaci na Lubenskou šťopičku 2010 Mikroregionu Litomyšlsko.
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RO doporučuje:
- ZO schválit finanční příspěvek 3 000 Kč z rozpočtu obce pro Český zahrádkářský svaz
Lubná a příspěvek 2 500 Kč pro Myslivecké sdružení Lubná.
- ZO schválit finanční prostředky na pořízení posilovny v objektu Skalky.
- ZO schválit výstavbu dětského hřiště za prodejnou potravin Jednota.
RO pověřuje:
- Starostu obce k účasti na valné hromadě Mikroregionu Litomyšlsko dne 3. 3. 2010.
RO bere na vědomí:
- Přezkoumání hospodaření obce pracovníky Pk dne 15. 3. 2010.
- Protokol o zkoušce kvality vody VHOS, a. s., Moravská Třebová ze dne 10. 2. 2010.
- Záznam o úrazech v ZŠ za měsíc leden 2010.
Vážení spoluobčané,
letošní zima byla stálá a o sněhovou nadílku a mráz nebyla nouze. S napětím jsme tedy
očekávali, zda první jarní den přinese už toužebně očekávané oteplení a sluníčko do našich
domovů. Vše se splnilo a my se můžeme těšit na přicházející velikonoční svátky.
Než je společně prožijeme, dovolte mi, abych Vás ještě seznámil se svými zážitky ze
zimního období.
Masopust na Veselém Kopci
V sobotu 30. ledna mě pozval můj kamarád a náš spoluobčan Michal Lehocký do skanzenu
na Veselý Kopec, kde se konal již tradiční
masopustní průvod maškar z jeho rodné obce
Studnice. Hned po příjezdu na parkoviště mě
Michal seznámil se svými kamarády
a starostkou obce Studnice Marcelou
Sázavovou. Po malém občerstvení jsme se
společně s průvodem vydali za ředitelkou
zdejšího skanzenu Ilonou Vojancovou pro
povolení k obchůzce.
„Dbejte toho, abyste nevynechali žádnou
chalupu. Turci: Vy u každé chalupy pořádně
tancujte. Vyskakujte vysoko a vyhazujte
podpatky, aby nám narostlo vysoké obilí i len!
Slamění: Dbejte toho, aby se každé hospodyni
dostalo stébla pro dobré vyvedení hus!
Laufr žádá ředitelku skanzenu o povolení
k obchůzce
Kominíci: Nezapomeňte prohlédnout kamna
v každé chalupě, aby se hospodyni nekouřilo

Šest masek, které před každým domem zatančí
(Laufr a žena, dva Turci červení a dva modří)

Lubenská šťopička chutnala i kominíkovi
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Masopustní průvod ze Studnic na Veselém kopci

do světnice! Židé: Vy si hleďte svých obchodů, ale ve vší počestnosti a mravnosti! Rasi
a kobyly: Hleďte dotáhnout maškaru do zdárného konce! Medvěde: Ty tancuj s každou
hospodyní, aby byla při síle! Muziko: Ty nám všem hraj pro radost, aby se maškaře dobře
chodilo!“ přikázala Ilona Vojancová průvodu.
Obchůzka zde probíhala po celý den. Počasí nám přálo, a tak na Veselý Kopec přijelo
i mnoho návštěvníků, o čemž svědčilo zcela zaplněné parkoviště. Pro mě osobně to byl
nezapomenutelný zážitek, na který budu rád vzpomínat. Věřím, že každý, kdo se vypravil
poslední lednovou sobotu do skanzenu na Veselý Kopec, určitě nelitoval.
Lubenští hasiči v akci
Letošní zima byla opravdu tuhá. Napadlo velké množství sněhu a my jsme se obávali, aby
nedošlo k poškození střechy na objektu víceúčelového zařízení Skalka. Proto jsme v pátek

Odstraňování sněhu nad tělocvičnou

Úklid sněhu nad salonkem
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5. února provedli kontrolní vážení sněhového zatížení střechy nad tělocvičnou, které
dosahovalo 40 kg/m², a nad salonkem dokonce 70kg/m². To ještě nebyla kritická hranice, ale
další sněžení či déšť by toto zatížení mohly zvýšit. Rozhodli jsme se tedy z objektu Skalka sníh
odstranit. O pomoc jsme požádali velitele jednotky SDH Jiřího Vomáčku. Hasiči hned
v sobotu 6. února 2010 ráno na střechu nastoupili. Tentokrát jim kromě lopat vypomohl pan
Michal Kovář se sněhovou frézou. Všem ochotným hasičům a ostatním občanům, kteří se akce
zúčastnili, ještě jednou děkuji. Dík patří i zemědělskému družstvu v Lubné, které pomohlo se
svojí technikou.

Všichni, kteří pomohli při úklidu sněhu

Ocenění lubenských zahrádkářů
V pátek 19. února se konala v salónku víceúčelového zařízení Skalka výroční schůze ČZS
Lubná. Kromě členů pozvání na tuto schůzi přijal Ing. Jaroslav Navrátil - člen Územního odboru
ČZS, starosta obce, předseda družstva a kolegové zahrádkáři ze Sebranic. Lubenští zahrádkáři
zhodnotili uplynulý rok 2009 a z rukou Ing. J. Navrátila převzal předseda Josef Vomáčka zlatou
medaili Republikové rady ČZS za dlouholetou a aktivní činnost ČZS Lubná.
I my jim k tomuto ocenění gratulujeme.

Výroční členská schůze ČZS Lubná

Předávání zlaté medaile našim zahrádkářům
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Milí spoluobčané,
blíží se nám chvíle, kdy budeme slavit svátky jara. Přeji Vám krásné svátky velikonoční
prožité v rodinném kruhu. Štěstí, zdraví a radost ať Vás provází každý den.
Josef Chadima, starosta obce

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2010 výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – SILC 2010 (Životní podmínky 2010), které navazuje na
předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem je získat reprezentativní údaje o sociálním
a ekonomickém postavení českých domácností a jejich životních podmínkách. Šetření se
uskuteční na území celé České republiky v cca 11 000 domácnostech, z nichž se 6 708
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 20. února do
9. května 2010 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření
se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2010 a které jim vydá
Odbor terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve
všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna.
(oú)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Tříkrálová sbírka
Na prvním stupni naší školy vyšli žáci
vstříc
prosbě
pořadatelů
tříkrálového
koledování a vyrobili společnými silami přes
200 drobných dárkových předmětů jako
pozornost lidem, kteří nemyslí jen na sebe.
Jaroslav Bauer

Vyrobené dárečky

Zápis do 1. ročníku
Zápis dětí pro školní rok 2010/2011 „O Šípkové Růžence“ proběhl v naší škole ve středu
3. února 2010. Zápisu se zúčastnili paní učitelky Mgr. Hana Klusoňová, Mgr. Ilona Břeňová
a dobrovolní žáci páté třídy, kteří děti i jejich rodiče přivítali u vchodu školy a provázeli je
zápisem v kostýmech princů a princezen.
A jak už to v pohádkách bývá, čekaly zde na každého budoucího školáka úkoly. Ve třídě si
děti popovídaly s paní učitelkou o Šípkové Růžence, pastelkou obtáhly tečkami vyznačenou
cestu prince do hradu za princeznou a nakreslily obrázek mamky nebo taťky. Vyzkoušely si
také přesně překreslit devět puntíků v zadaném uspořádání.
Domů si s sebou budoucí prvňáčci odnášeli pamětní listy na zápis s vlastnoručně přilepenou
růžičkou a drobný dárek, který pro ně připravili žáci školy a školní družina.
Mgr. Ilona Břeňová
5

Zápis do 1. třídy

Jak by měla vypadat ideální škola?
• Měla by stát nedaleko mého domu.
• Blízko školy by se hodil malý obchod. To kdyby se oběd nepovedl nebo by byl dlouhý
vyučovací den.
• Ideální škola by měla na první pohled vypadat mírumilovně a hlavně přátelsky.
• Měla by dělat krásný dojem na všechny kolemjdoucí i na žáky a učitele.
• Škola by celkově neměla být na rozpadnutí.
• Měla by být velká tak akorát.
• Fasáda by byla světlá, nic tmavého, aby se člověk do ní nebál vstoupit.
• Měla by být barevná, nejlépe tříbarevná se čtvercovými vzory, které by se různě
překrývaly.
• Okna musí být pěkně umytá.
• Na trávníku by se nacházel skleník, ve kterém by se vyučoval přírodopis.
• Děti by o přestávkách mohly jít ven utrhnout si ovoce.
• Škola by se za příznivého počasí měla přesunout do přírody.
• V celé škole by byla klimatizace.
• Uprostřed školy by byl bazén.
• Byly by tu obrovské chodby, kde by všichni jezdili na koloběžkách.
• Šatny by se měly samy otvírat a zavírat.
• Záchody postačí takové, jaké jsou v Lubné.
• Stěny by měly mít příjemnou nedráždivou barvu.
• Na zdech obrazy žáků nebo známých umělců.
• Učebny by na první pohled měly vypadat vesele.
• Každá třída by měla interaktivní tabuli a lavice s počítači.
• Další vybavení: tělocvična, posilovna, klubovna, kiosek, kavárna, hala, sborovna,
ředitelna, knihovna, učebny na jednotlivé předměty, fontána, sauna, fitko, herna
s kulečníkem …
• Výuka cizích jazyků: ruština, angličtina, španělština, bulharština.
• Musí tam být také kantýna, ve které si můžete vybrat minimálně ze dvou jídel a nikdy tam
nevaří čočku.
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Z kuchyně je slyšet veselé povídání a smích kuchařek.
V pátém patře je ateliér, ve kterém studenti kreslí. Učitelkou kreslení je paní Výtvarná.
Mají hodnou paní vychovatelku Irenu Hodnou.
Úplně nahoře je půda, kde se schovávají většinou nepotřebné věci.
Učit by se mělo do jedné hodiny.
Prázdniny by byly tři měsíce a víc ředitelského volna.
Přestávky by byly alespoň 30 minut.
Jak mají vypadat žáci? Tak to nemám vůbec představu. Ale neměli by být divní.
Každý žák by dostal na začátku docházky svůj mobil jako pozornost.
Ideální škola asi nikdy nebude. Každému se líbí totiž něco jiného a také by určitě stála
mnoho peněz.
• No prostě ideální škola nikdy nebude, ale mnoho dětí by takovou školu určitě chtělo.
Žáci 7. a 9. třídy

Karneval
V pátek 12. 2. 2010 se konal v tělocvičně karneval školní družiny. V rámci první soutěže si
děti měly zapamatovat obrázek. Potom se musely přemístit pomocí dvou desek na druhou
stranu tělocvičny, sebrat sluníčko a utíkat zase zpět. Ve třetí části zapojily svoje hmatové
smysly a hledaly v kruhu pět kostek, za kterých sestavily komín. Posledním úkolem bylo najít
pod kelímkem ukrytou sladkost. Soutěže se střídaly s diskotékou, během které děti vybíraly
nejlepší masku. Ta nejlepší – TUČŇÁK Tomáše Votřela - byla na konci ohodnocena sladkou
odměnou.
Petra Vetešníková, vychovatelka školní družiny

Karneval ve školní družině
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Soutěžní „sazky“ – doufáme v úspěch
Také v letošním roce se naše škola pravidelně účastní oblastních soutěží, zvaných „sazky“.
Pořádá je Dům dětí a mládeže v Litomyšli. Jsou zaměřeny na více oblastí (historie, zeměpis…).
Největší tradici má sazka přírodovědná. Děti
podle svého názoru, přemýšlení a znalostí
vybírají jednu z mnoha odpovědí a tím „sází“
na tu správnou.
Je již tradicí, že naši žáci obsazují přední
místa v těchto sazkách a v minulých letech se
stali
doslova
postrachem
a
těžkým
konkurentem pro litomyšlské a okolní školy.
Nepřeberné množství diplomů a odměn svědčí
o jejich úspěšnosti. Těší nás, že pro některé
naše žáky se stává soutěž i věcí cti a hrdosti
a snaží se nevynechat ani jednu z nich. Sazky
probíhají totiž každý měsíc a na jaře je pak
navíc finále. Doufáme, že i po loňském triumfu
se nám zdaří udržet se na prvních pozicích.
Jaroslav Bauer

Knihovna v Litomyšli
Ve středu 10. 3. 2010 se děti ze školní
družiny vypravily do Městské knihovny
v Litomyšli. Bylo tu pro ně připraveno zábavné
odpoledne věnované 100. výročí narození
českého básníka a spisovatele Františka
Hrubína. Děti se nejprve seznámily s jeho
životem a dílem. Při této besedě zjistily, že
řadu básniček, říkadel a pohádek znají od
svých rodičů i ze školy, a tak si některé z nich
všichni společně přednesli. Potom děti plnily
úkoly zadané paní knihovnicí – sestavovaly
básničky, vymýšlely názvy zvířat na zadané
písmeno. Používat mohly různé přírodovědné
encyklopedie. V závěru návštěvy provedla
paní knihovnice děti po knihovně, seznámila je s nabídkou knižních titulů a pozvala je na
nejbližší akci - Velikonoce v knihovně. Návštěva se všem velmi líbila. Děti projevily zájem
navštěvovat knihovnu i samostatně.
Petra Vetešníková, vychovatelka školní družiny

Bramboráky
V 5. třídě si děti při pracovních činnostech
vyzkoušely přípravu chutných bramboráků.
Každá skupinka si donesla potřebné suroviny
a s velikým nadšením se pustila do práce.
Malým kuchařům i kuchařkám se podařilo
připravit opravdu výtečné bramboráčky.
Mgr. Ilona Břeňová, tř. uč. 5. tř.

Kluci v akci
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Přijímačky nanečisto
Dne 8. března si žáci deváté třídy vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“. Navázali jsme
na zkušenosti z minulých let, kdy jsme získali pozitivní ohlasy ze strany žáků. V souladu
s naším zaměřením „Škola pro život“ se i touto cestou snažíme žáky připravit do praxe. Dnes
se často setkáváme s přijímacím pohovorem na školu či do zaměstnání, také některé firmy
uplatňují testování při náboru a zařazení pracovníků.
Od 8.30 hod. absolvovali žáci test zaměřený na český jazyk a matematiku. Test obsahoval
kombinované úlohy. Žáci doplňovali, spojovali či vybírali ze zadaných odpovědí. Druhá část
byla zaměřena na všeobecný přehled a zahrnovala základní poznatky ze všech naukových
předmětů. Nakonec se žáci zúčastnili pohovoru.
Při pohovoru hodnotila zkušební komise vystupování žáků, jejich odpovědi týkající se volby
škol, všeobecný přehled a znalost českých dějin. Příjemně nás překvapilo přirozené
vystupování, promyšlené odpovědi některých žáků, jejich zdůvodnění volby budoucí školy
a plány do budoucna z hlediska dalšího studia či uplatnění v praxi. Pro úspěšné vedení
pohovoru byla velmi důležitá nejen příprava, ale i vhodné oblečení, kontakt očima při rozhovoru,
sebejisté vystupování, potlačení nervozity a pohotová reakce na otázku.
Bohužel výsledky z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu ukázaly většině
žáků, že mají ve svých znalostech mezery, které je třeba doplnit.
Toto je devět nejlepších a jejich bodový zisk (max.122 bodů):
1. Terezie Klejchová 97 bodů
5. Michal Rensa
73 bodů
2. Lada Nechvílová
86 bodů
6. Iveta Soušková
69 bodů
3. Ludmila Kopecká
84 bodů
7. Veronika Barcalová 66 bodů
4. Lukáš Bednář
75 bodů
8. – 9. Lenka Šteflová
64 bodů
Miroslav Klusoň
64 bodů
Na závěr uvádím názory některých žáků:
• Moc se mi líbil pohovor a všeobecné testy, ale testy z Čj a M ne. Je to dobrá zkušenost
do života.
• Líbilo se mi to. Nejlepší byl pohovor, ale byly to strašné nervy.
• Přijímačky byly přínosné, ale nelíbily se mi otázky z dějepisu.
• Celkově dobrý. Ale nevím, jak pro nás byl přínosný pohovor.
• Otázky celkem lehké. Bylo to přínosné. Pohovor se mi líbil.
Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

Poděkování
Touto cestou děkuji Mgr. Martinu
Kvasničkovi za sponzorský dar - hodnotné
ceny, které zakoupil do soutěží pro 3. třídu.
Mgr. Hana Klusoňová

První v okrese
Začátkem března sehráli žáci 4. – 5. tříd
oblastní kolo florbalového turnaje. Utkání se
konalo v Litomyšli, kde se naši žáci střetli
s litomyšlskou II. ZŠ a ZŠ Dolní Újezd. Týmy
byly poměrně vyrovnané, ale přece jen se na
nás usmálo štěstí a stanuli jsme na stupni Předávání sponzorského daru
vítězů. Výhra nám zajistila postup do
okresního kola, které se konalo 10. března v Moravské Třebové.
Do okresního kola jsme jeli oslabeni, protože onemocněl Lukáš Madejewský. Žáci tedy
nastoupili v této sestavě: Pavel Jiráň, Jan Kopecký, Tomáš Lněnička, Lukáš Rensa, Vojtěch
Renza a Přemek Pakosta.
9

Zde už nešlo jen o štěstí, ale o skutečné umění našich hráčů, kteří porazili všechny týmy
(ZŠ Bystré 4:1, ZŠ Moravská Třebová 3:1, ZŠ Kunčina 7:2, ZŠ Svitavy 8:3).
Konečné pořadí družstev bylo tedy následující:
1. ZŠ Lubná – Sebranice
2. ZŠ Kunčina
3. ZŠ Bystré
4. ZŠ Palackého Moravská Třebová
5. ZŠ Svitavy
Nejlepším střelcem byl vyhlášen také žák naší
školy Přemek Pakosta, který z celkového
počtu 22 branek vstřelil 12 gólů.
Z vítězství jsme měli všichni samozřejmě
velikou radost, jen nás trochu překvapilo a taky
mrzelo, že jsme nedostali ani medaile, ani
žádný pohár, což k okresnímu turnaji obvykle
patří. Myslím si, že malou odměnu by si žáci
zasloužili i vzhledem k tomu, že tímto okresním kolem pro ně turnaj končí – do krajského se
totiž nepostupuje.
Mgr. Jitka Kučerová

Sběr papíru
V základní škole se po Velikonocích ve dnech 6. – 8. dubna uskuteční sběr starého papíru.
Nepotřebný papír mohou ve škole odevzdat všichni občané, nejen žáci základní školy.
Svázaný a zvážený sběr možno přivézt v době od 6.30 hod. do 16.00 hod. Noviny, časopisy
a letáky se třídit nemusí.
Vedení školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ohlédnutí za karnevalem v MŠ
Únor již od dob našich prababiček patří masopustu. Veselé oslavy konce zimy se líbí
zejména dětem. Karneval v naší mateřské
škole se stal již tradicí. Den před karnevalem
si děti zkusily své kuchařské umění
a vyrobily něco na zub. Veselí smajlíci
vlastní výroby pod odborným vedením naší
paní kuchařky chutnaly jedna radost (kdyby
chtěl někdo vyzkoušet - máslová sušenka,
pribináček, lentilky, želé a cukrová rýže).
V den maškarního reje si děti přinesly do
školky masky a netrpělivě čekaly, až se
budou převlékat. Za chvíli byly ve školce
princezny,
indiáni,
kovbojové,
piráti,
zvířátka... Úvod karnevalu patřil představení
masek, na jejichž přípravách si rodiče dali
záležet. Následovaly soutěže, samozřejmě
Veselí smajlíci
s odměnami, a nezbytný karnevalový tanec.
Když si děti dostatečně zaskotačily, zazpívaly, karneval skončil. A nyní už se všichni těšíme na
jarní sluníčko a Velikonoce. A co nás ještě čeká za akce? Je to vynášení zimy, návštěva muzea
v Poličce, divadelní představení, dopravní hřiště, výlet na zámek do Litomyšle, akademie, výlet
do ZOO, loučení se školním rokem a předškoláky... Ale to už bych předbíhala moc, tak přeji
všem pěkné jarní dny, hodně sluníčka a veselé Velikonoce.
I. Rensová, ved. učitelka MŠ
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Karneval v mateřské škole

Velikonoce ve školce
Ben, ben, ben,
blechy ven
a vajíčka do košíčka sem.
Blíží se Velikonoce, a tak jsme v rámci
projektu s názvem Vejce, který je zahrnut
v našem Třídním vzdělávacím programu,
opět s dětmi celý týden „vařili“.
Našemu
snažení
samozřejmě
předcházelo povídání o vajíčku. Z čeho se
skládá, že to je vlastně nejen nositel
a symbol nového života, ale i důležitá
potravina v každé kuchyni.
Děti si tentokrát připravovaly vaječné
Příprava svačinky
svačinky „ samy“, ale to se rozumí, že paní
kuchařka už měla vždy vše připraveno,
promyšleno a přišla s hotovým výrobkem,
aby děti motivovala k vlastní práci.
První den si děti zdobily vajíčka
zeleninou a za chvíli se proměnily v krásné
žabičky, kočičky, zajíčky, které se nechtělo
ani sníst!
Druhý den to byli šneci – ulita ze
šunkové
rolády,
plněná
vajíčkovou
pomazánkou, tělo z tvarovaného chleba
a tykadla z pórku.
Formule, která se zhotovovala třetí den,
však sklidila největší úspěch. Na tácku byly
i takové detaily jako krajnice z papriky,
Formule
značka z ředkvičky, přechod pro chodce
z kedlubny.
Čtvrtý den se nevařilo, protože se přece musela vynést Mořena, aby už konečně přišlo
dlouho očekávané jaro! Tak jako každým rokem jsme ji nejprve u potoka spálili a její popel pak
vhodili do vody. Do školky jsme se vraceli už jen s létéčkem.
Zimu jsme vám odnesli,
nové léto přinesli,
lítečko zelené,
11

pentličky červené.
Buďte hodně veselí,
že vám něco nesemy.
Týden
vajíčkových svačinek jsme zakončili v pátek želvičkou plněnou vajíčkovou
pomazánkou a zdobenou zeleninou.
Na závěr této zprávičky z naší školičky bych chtěla moc poděkovat naší paní
kuchařce M. Zdanovcové za velkou pomoc při realizaci tohoto projektu, protože svačinka
se rychle snědla a ji pak čekala ještě příprava celého oběda.
L. Vomáčková
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pro školní rok 2010/2011 se uskuteční dne 12. 5. 2010 v době od 10.00 do 16.00 hod.
v budově Mateřské školy Lubná. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce
1. 9. 2010, ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou doklad
o rodném čísle dítěte.

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
všechny vás z celého srdce zdravím. Když píšu tyto řádky, venku ještě poletuje sníh, ale
jaro na sebe už nedá čekat. Je jen otázkou času, kdy sluníčko opět prohřeje vzduch a příroda
se naplní novým životem. Změna nenastane přes noc. Všechno veliké začíná nenápadně
a docela prostě. V přírodě i v životě každého z nás. Je to s námi jako v přírodě. Navenek ještě
nic není vidět, ale v zemi se už připravují veliké věci. To, že všechno rozkvete a zazelená se, je
jen důsledkem toho, co se už dávno před tím událo skrytě a nenápadně. Ale bez toho by se nic
velikého nestalo.
Jednou zuřila strašná bouře. Vítr zvedal obrovské vlny a ty s sebou vynášely na břeh
všechna ta malá zvířátka, která žila při dně, a vyhazovala je daleko na břeh. Bouře skončila tak
rychle, jak začala. Hladina moře se zklidnila a ustoupila o několik metrů. Pobřeží zůstalo
pokryté blátem, ve kterém se zmítaly a umíraly tisícovky hvězdic. Bylo jich tolik, že pláž jimi
zrůžověla.
Ten zvláštní zjev přilákal zvědavost mnoha lidí. Přijely i televizní štáby, aby o tom podivném
úkazu natočily reportáž. Mořské hvězdice se přestaly pohybovat a pozvolna hynuly.
Mezi lidmi byl také malý chlapec, který přišel s tatínkem. Smutně se na hvězdice díval.
Všichni je jen pozorovali a nikdo nic neudělal. Náhle se chlapec vytrhl tatínkovi z ruky, zul si
boty a ponožky a rozběhl se na pláž. Sklonil se, nabral do ručiček tři malé hvězdice a běžel je
vhodit do vody. Pak se vrátil a celou akci opakoval.
Z betonového chodníku na něj nějaký pán volal: „Co to děláš, chlapče?“
„Házím ty hvězdice zpátky do moře. Jinak tu na břehu všechny pomřou,“ odpověděl
chlapec v běhu.
„Ale vždyť jich jsou tisíce. Stejně je všechny nezachráníš,“ zavolal na něj muž. „Nic na tom
nezměníš!“
Chlapec se usmál. Vzal do ruky další hvězdici a hodil ji do vody se slovy: „Ale pro tuhle
jsem to změnil!“
Ten muž chvíli mlčel, pak se sehnul, zul se a slezl dolů na břeh. Začal sbírat hvězdice
a házet je zpátky do vody. Za chvilku se k nim přidala dvě děvčata a už byli čtyři. Po chvíli bylo
na pláži padesát lidí, pak sto, dvě stě, tisíc. A nakonec byly zachráněny všechny hvězdice.
Bylo to jen proto, že někdo měl odvahu začít. Aby se totiž změnil svět, stačilo by, kdyby se
někdo, třeba maličký, odvážil začít. (Z knihy od Bruna Ferrera – Paprsek slunce pro duši)
Bůh nám to každé jaro znovu a znovu připomíná, když všechno opět probouzí k životu. My
už možná nemáme odvahu začít. Snad bylo mnoho zklamání a neúspěchu. Možná jsme
i znechuceni tím, co kolem sebe vidíme. Ale aby se mohlo v tomto světě něco změnit, pak je
potřeba odvážných, kteří to nevzdávají. Bůh může i dnes udělat mnoho, ale k tomu potřebuje
i naše ruce.
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Vyprošuji každému z vás tuto odvahu ke konání i malých a obyčejných věcí, které se mohou
stát počátkem věcí nových a velikých. A pokud mohu, rád vám k tomu žehnám.
P. Vojtěch Glogar
Pozvání
Je už jakousi tradicí setkání u kapličky mezi Sebranicemi a Lubnou při společné modlitbě
spojené s prosbou o Boží požehnání, které chceme vyprosit našim polím a všemu, co na nich
roste, ale stejně tak těm, kdo na polích pracují a starají se o náš každodenní chléb. Toto
setkání se uskuteční v neděli 25. dubna v 15 hodin u kapličky.
Farní pouť
Je letos naplánována na sobotu 15. května na poutní místo do Slavkovic u Nového Města
na Moravě, kde je postaven kostel Božího milosrdenství. Budeme putovat pěšky, na kole
i autobusem. Bližší informace budou v ohláškách farnosti.
Slavnost prvního svatého přijímání
Letos prožijeme v neděli 23. května při mši svaté v 9.45 hodin v Sebranicích. Už teď
můžeme myslet na všech těch 14 dětí, které se na tento den připravují, a tak jim i jejich rodinám
vyprošovat vytrvalost v započaté cestě.

Velikonoce 2010 v naší farnosti
Vrcholem postní doby je Svatý týden začínající Květnovou nedělí (letos 28. března).
Ve Svatém týdnu církev stále znovu prožívá jádro své víry a naděje. Totiž to, že Kristus sám
prošel naší cestou utrpení a smrti a otevřel nám cestu ke spáse a vzkříšení. V tomto týdnu pak
prožíváme:
Zelený čtvrtek (1. dubna)
- připomínka Poslední večeře, kterou Pán Ježíš prožil se svými apoštoly. Bylo to v rámci
židovské velikonoční večeře, která je připomínkou mocného Božího činu v dějinách Izraele
- vysvobození před smrtí v Egyptě pro ty, jejichž domy byly označeny krví obětovaného
beránka. Církev si připomíná ustanovení eucharistie a svátosti kněžství. Obřady začnou
v 18 hodin.
Velký pátek (2. dubna)
- den Kristova utrpení přineseného za naši záchranu. Je to zpřítomnění Kristova utrpení
a smrti. Proto v centru této bohoslužby je kříž, který je viditelným znamením toho, kam až jde
Bůh ve své lásce k člověku. Obřady začnou v 17 hodin. Pak se také nabízí celonoční adorace.
Bílá sobota (3. dubna)
- je dnem, kdy se neslaví žádná liturgie. Církev bdí na modlitbách u Kristova hrobu, uvažuje
o jeho umučení a smrti. V modlitbě očekává jeho vzkříšení.
Vigilie (noc) zmrtvýchvstání
- oslava velikonoční vigilie začíná po západu slunce v noci ze soboty na neděli. Obřady začnou
ve 20 hodin.
Na začátku se rozžíhá oheň a velikonoční svíce – pravé světlo, které přemáhá temnotu zla
ve světě. Bohoslužba slova ukazuje Boha v jeho mocných a podivuhodných činech v lidských
dějinách.
Vrcholem této noci, ke které směřuje celá postní doba, je křest těch, kdo přijali Boží pozvání
a rozhodli se pro život s Kristem, a pro již pokřtěné následuje obnova vlastního křtu – nového
osobního rozhodnutí se pro život s Kristem.
Slavnost zmrtvýchvstání (neděle - 4. dubna)
Kristus svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané
v tento den začali pravidelně scházet k eucharistii (mši svaté). Každá neděle je tedy „oslavou
Velikonoc“.
Při této mši svaté je žehnání velikonočních beránků a jiných pokrmů. To má připomínat, že
společenství se zmrtvýchvstalým Kristem, započaté při mši svaté, má pokračovat i doma při
hostině lásky.
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Poděkování
V pátek 22. ledna jsme prožili již čtvrtý ples farnosti. Chci i touto cestou poděkovat vám
všem, kdo jste se na této zdařilé akci podíleli. Dík patří vedení naší obce za vstřícnost
a nabídnutou pomoc, pak nejen všem organizátorům za jejich čas, ale stejně i všem
sponzorům. Ale bez vás, kteří jste přijali pozvání a přišli jste, by nic z toho nebylo. Děkuji vám
všem, kteří jste svou přítomností pomohli vytvořit hezké rodinné prostředí, kde se všichni cítili
dobře. A pokud se vám na plese líbilo, už je v plánu i termín na příští rok. Může se ještě mnohé
změnit, ale předběžně to bude v pátek 4. února 2011. Takže třeba na viděnou.
P. Vojtěch Glogar

LUBENSKÉ ŽENY
Pozvánka
Lubenské ženy, KDU - ČSL Lubná a Obecní úřad Lubná srdečně zvou všechny maminky na
oslavu DNE MATEK, která se koná v neděli 16. května 2010 od 14 hodin v kině v Lubné.
Vítání občánků se bude konat v neděli 23. května 2010 od 10 hodin v kině v Lubné.
Za Lubenské ženy Eva Chadimová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Arcikněžna čestným údem hasičů v Lubné
Vážení spoluobčané, v prosinci se konala výroční členská schůze SDH Lubná, spojená
s volbou nového výboru. Starostou našeho sboru byl zvolen Jan Rensa, velitelem Jiří Vomáčka,
hospodářem Radek Zavoral, jednatelem Alois Kovář. Celkem je ve výboru 15 členů včetně
2 žen. Náš sbor má nejmladšího starostu
v naší historii i v širokém okolí. Vždyť je mu
pouhých 23 roků. Co je však důležité, že má
zájem o rozvoj sboru, a já věřím, že si
potřebnou autoritu rychle získá a my starší
a zkušenější mu určitě pomůžeme.
Poděkování
patří
odstupujícímu
dlouholetému starostovi Bohuslavu Bulvovi,
který tuto funkci zastával 26 let (1983
- 2009) a stal se tak druhým nejdéle
sloužícím starostou v historii sboru po
Františku Zavoralovi z č. p. 32, který
starostoval v letech 1907 - 1935. Třetí,
Ferdinand Kurz, z č. p. 17 (dnes DPS)
starostoval 18 let (1935 - 1953).
Náš hasičský sbor byl založen roku
1884. Doba, ve které byly sbory zakládány,
nebyla určitě jednoduchá. Čechy patřily pod
Rakousko - Uhersko, bída a chudoba,
zvláště na venkově v podhůří Vysočiny, byla
veliká. Moc peněz nebylo ani v obecní
pokladně, proto se váhalo se zřízením sboru
a zakoupením stříkačky i přes naléhání
c. a k. okresního hejtmanství v Litomyšli.
Dva požáry, které v roce 1883 zcela zničily
dva domy, č. p. 94 a 117, přiměly starostu
obce Jana Zavorala zakoupit stříkačku
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a založit sbor. Peníze se získávaly i prodejem obecních pozemků, přispívali i ti bohatší,
požádána o podporu byla i arcikněžna. Výstroj si platili hasiči většinou sami a bylo velkou
hrdostí a prestiží být hasičem. Je obrovská škoda, že záznamy, které vedli naši předkové ve
své kronice, se údajně ztratily během 2. světové války, kdy zbrojnice byla využívána jako sklad.
Přesto se nedávno s neuvěřitelnou náhodou podařilo zachránit několik historicky cenných
dokumentů a záznamů o dění ve sboru na konci 19. století. Mezi nejcennější zachráněné
dokumenty patří odpověď na žádost o příspěvek od Její Královské Výsosti. List odeslaný
23. května 1887 z Řezna s adresou: pan Jan Flieder, předseda dobrovolného hasičského sboru
v Lubném.
„Její Královská Vysost pani arcikněžna vdova Helena Karolina z Thurn & Taxisu, vevodkyně
v Bavořích, vzala zvolení za čestného úda k dobrovolnému hasičskému sboru v Lubném
spotěšením k vědomosti a nařídila nížepsanému místu, dobrovolnému hasičskému sboru
v Lubném Nejvyš Jeji dik za toto vyznamenání a za v té případnosti vkusně vyhotovený diplom
vzdáti.
Zároveň povolila Jeji Královská Vysost z této příčiny dobrovolnému hasičskému sboru
v Lubném dárek od 50 zl. Jehož vyplacení knížecí důchodenská komora v Litomyšli vykonáti
má.
Nejvyšším nařízení.
Řezno dne 23. května 1887
Knížecí Thurn a Taxiská
Správní komora statků
President
Bonn
Na představenstvo dobrovolného hasičského sboru v Lubném.“
Tento pečlivě psaný dopis s drobnými pravopisnými chybami je přiložen i v německém
jazyce. Jak žádost dopadla, zase někdy příště.
Alois Kovář, jednatel SDH

CHLEBA – POŽIVATINA ZDÁNLIVĚ OBYČEJNÁ
Tato poživatina zve se často božím darem, avšak stejně jako duchovní konzumuje jej
takřka denně bez odporu i ten nejzavilejší ateista. A o čem že to tak vzletně hovořím? No přece
o bochníku krásně vonícího, křupavou kůrčičkou obdařeného chleba. Leckterý škarohlíd jistě
namítne, že na něm přece není nic zajímavého, vždyť chleba je všude dostatek a někdy i toliko,
že se s ním leckdy nekřesťansky plýtvá. Moderní doba nám rovněž umožňuje upéci si vlastní
pecen či pečivo v domácí pekárně, což se stává ústředním tématem reklamních kampaní.
Osoba neznalá tak lehko podlehne dojmu, že dříve takováto možnost nepřicházela v úvahu.
Ovšem chyba lávky! Napéci chleba patřilo kdysi k něčemu naprosto samozřejmému, ba
dokonce životně důležitému. Avšak postupem doby se pekařství stalo samostatnou živností
a takový vyhlášený pekař zásoboval svými výrobky nejen domovskou ves, nýbrž nezřídka
i blízké okolí. Taktéž u nás v Lubné působily ve 30. letech minulého století dvě vzájemně si
nijak zvlášť nekonkurující pekárny. Majiteli byli pan Holub a pan Machek a právě se synem
druhého jmenovaného učinila redakční rada zajímavý rozhovor.
Po prvopočátečním ostychu a ujišťování o chabé paměti se pan Václav Machek rozhovořil
a my se nestačili divit jeho brilantnímu vypravování. Nuže, vyšlápněme si spolu s jeho
vzpomínkami do chalupy na okraji lubenských lesů…
Právě blízkost lesa předurčila původní poslání stavby postavené v roce 1787. Byla zde totiž
hájovna. Teprve roku 1935 začal zde pan Václav Machek st. budovat pekárnu, a když se
v témže roce oženil, založil spolu se svou ženou živnost. Nejprve zaměstnával pomocného
dělníka, ovšem jak se rodina rozrůstala, stala se firma čistě rodinným podnikem. Mýlil by se ten,
kdož by se domníval, že objem upečených bochníků byl malý a určený pouze pro úzký okruh
zákazníků. Jak nám pan Machek ml. sdělil, denní kvóta činila něco kolem 200 pecnů, jež se
pekly ve 2 pecích. Kromě zásobení vlastního Koloniálu, kde prodávala paní Machková a podle
pamětníků jej vedla vždy v dokonalém pořádku, rozvážel se chléb vlastním autem i do okolních
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obcí, jako např. Pohory nebo Poříčí. Základní suroviny, tedy kombinace mouky žitné a pšeničné
dodávané hlavně z mlýna na Tržku a od mlynáře Vrabce z Pohory, se hnětly v moderní
elektrické míchačce. Jako palivo do pecí se používalo zásadně uhlí, a po válce dokonce
i poněkud kuriózní nafta. Ovšem jak nás pan Machek ujistil, na chuťové vlastnosti takto
upečeného chleba toto palivo nemělo pražádný vliv. To se bohužel o současných éčky
a barvivy napěchovaných potravinách říci nedá. A byla to právě chuť, která činila z chleba
a později i pečiva z Machkovic pekárny tolik žádané zboží. Ovšem pokud si chtěl konzument
opravdu pochutnat na čerstvém bochníku, nebylo radno pro něj posílat děti. Často se totiž
stávalo, že nezbedné ratolesti cestou domů zcela okousaly voňavou a křupající kůrku.
Firma Machek, jako taková, zanikla po roce 1948, avšak v pecích se peklo nadále, ovšem
již pod hlavičkou Jednoty. S přilehlým Koloniálem byl však nadobro konec. Plameny v nich
vyhasly v roce 1966, kdy pan Machek odchází do zaslouženého důchodu. Ale jablko nepadlo
daleko od stromu a taktéž syn Václav se vyučil pekařem a šířil slávu Machků v borovské
pekárně. Dnes je již celý domek přestavěný, ale jedna z pecí přece jen zůstala zachována,
stejně jako několik ošatek a lopat na sázení chleba do pecí.
Na Machkově chlebíčku si tedy již bohužel nepochutnáme, ale ten současný borovský se
mu prý trošku podobá, až na tu kůrčičku! Vyprávění pana Machka tímto ani zdaleka nekončilo
a od chleba jsme dospěli i k exotické rostlině s prazvláštním názvem chlebovník. A právě ona
stala se oním pomyslným oslím můstkem k další velké vášni pana Machka, kterou je cestování.
Ale budeme vás ještě chvíli napínat. Minimálně do příštího čísla. Nyní si uvařte kávu či čaj
a zakrojte skývu dobrého čerstvého chleba. Dobrou chuť!
Redakční rada

Zakladatel pekárny Václav Machek st. (vlevo)
a syn Václav před pecí (1966)

Paní Machková při přípravě těsta,
v pozadí el. míchačka (1966)

Druhý ze synů Tomáš Machek (1966)

Automobil TATRA 30 sloužil k rozvážení chleba
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ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ
Dne 5. března se ve společenské místnosti naší DPS uskutečnila beseda s promítáním
o Thajsku. O návštěvě této země nám přišla popovídat paní učitelka Hanka Klusoňová, které
bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat nejen za personál DPS, ale i za naše seniory.
V úterý 16. března jsme měli besedu se zástupkyní Policie ČR por. Bc. Hanou Kaizarovou
na téma „Bezpečnost seniorů“. Dozvěděli jsme se pár užitečných rad, informací a poučení
o tom, jak se zabezpečit ve svých domovech a jak se chovat v některých nebezpečných
situacích.
Rudolf Zapletal

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
84 let

Bohumil Kovář

82 let

Emílie Flídrová

75 let

Zdeňka Šteflová

65 let

Bohumil Kopecký
Anna Kabrhelová

60 let

Jiří Křivka
Jaroslav Flídr

55 let

Dana Hajská
Jan Kubík

50 let

Josef Zavoral
Růžena Kratochvílová
Jaroslav Stříteský

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života.

V březnu jsme se naposledy rozloučili s paní Martou Zavoralovou,
která nyní pobývala v domově důchodců v Poličce.

DÁREK Z NEBE
Korba studebakeru se kymácí ze strany na stranu a já jen stěží zadržuji spánek. Víčka, jako
by byla z olova, neovladatelně klesají únavou. Několik probdělých nocí činí své. A taky ta
podmanivá vůně jara, jež se rozlévá téměř hmatatelně kolem, i když ji občas ještě naruší
zápach střelného prachu. Tohle jaro voní úplně jinak než kterékoliv předtím. Voní vítězstvím
a svobodou. Opět jsem se přistihl, jak mi poklesla hlava a spánek se neodbytně vkrádá do
vědomí. Jako ve vlaku, napadá mě, jenže zaspí-li člověk cestou vlakem, zmešká maximálně
cílovou stanici, ovšem ve válce, byť na jejím konci, to se taky můžeš probrat až na onom světě.
Mimochodem, jak dlouho to ještě může trvat? Týdny, dny, hodiny? O výsledku je stejně
rozhodnuto, tohle víme se zdrcující jistotou. A Němci to vědí taky. Ztratili už všechno, víru ve
vítězství, slávu, ale hlavně naději, tak proč k čertu ještě střílejí, proč to nezabalí a netáhnou
domů? Snad ze setrvačnosti, někteří ještě z fanatismu, ale většina spíš ze strachu, ale před
kým? Před Rusy? - Možná, ovšem i před vlastními lidmi.
Padnout v posledních chvílích války je zpropadená smůla. Přežít Duklu, Slovensko
a skončit ve spánku s kulkou v palici na korbě náklaďáku a zrovna dneska, když to může
každou chvíli rupnout. „Vstávej! Tak nechrápej už!“ Sakra, tak přece jen únava na zlomek
vteřiny zvítězila. „ Je konec, Němci sklapli perutě, rozumíš, konec války!“ Maličký šofér ječí jako
pominutý. Instinktivně sáhnu po hlavni samopalu mezi koleny. Cože, konec? Snad stokrát jsem
si v mysli tenhle okamžik promítal a nyní, když konečně přišel, nevím, co s ním. Všeobecné
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veselí okolo mě brzo vytrhlo z přemýšlení. Tu a tam se ozývají salvy z pušek a pistolí. Ani já
neodolal a vypálil celý obsah zásobníku pánubohu do oken. Štábní kapitán, opírající se
o blatník auta, jen lhostejně potáhl z lulky a sotva znatelně se pousmál. Ještě před pár
minutami by nás všechny za takovouhle věc pěkně spéroval.
Najednou se mi už vůbec nechce spát, únava je tatam i ta cesta je nějak veselejší. Válka
skončila tady na pomezí Moravy a Čech - i když vlastně počkat - v Sudetech! Naše kolona míjí
skupinky odpočívajících ruských vojáků. Leží na příkopech a s apatickými tvářemi plnými útrap
hledí na dění kolem. Navečer jsme dorazili k malému lesíku. Místní obyvatelstvo na nás civí
zpoza kamenných obličejů. Jak by ne, jsou to Němci a slibovali jim přece, že Češi se sem už
nikdy nevrátí. Nedaleko onoho lesa jsme narazili na několik podivných staveb. Něco jako lágr,
ale ostnaté dráty a věže tu chybí, snad zajatecký tábor. Uvnitř se pohybuje několik žen
a ruských vojáků. O čemsi živě debatují a ženy se dávají do pláče. Štábní odchází ke skupince
důstojníků a po delší debatě se vrací. Čelo rozryté vráskami nevěstí nic dobrého. „Chlapi, víte
k čemu sloužil tenhle lágr?“ souká ze sebe. „Ženský, který sem zavlekli na práci, tady rodily
děti, aby se mohly hned vrátit do práce, a ty nemluvňata Němci normálně nechali umřít. V tom
lese je spousta hrobů, malých dětských hrobů. Ježíši, to snad ani nemůže být pravda.“
Štábnímu se zadrhl hlas a to je chlap, který už ledacos viděl a zažil. Ani nám nebylo do řeči.
Všechna euforie byla rázem pryč. Co je to za lidi, takhle zneuctít ženy - matky. Honem odtud,
z toho údolí hrůzy. Voják rychle zapomíná, jinak to ani nejde, nechce-li se zbláznit.
Za pár týdnů nás čekala slavnostní přehlídka v Praze a konečně relativně klidný život.
Možnost zůstat v armádě jsem zavrhnul hned. Válku mi navždy bude připomínat uniforma ve
skříni a pár medailí nad kapsou. A vzpomínky na padlé kamarády, ty taky nic a nikdo
nevymaže. Zkrátka vlasti se dá posloužit i jinak než v zeleném, toho jsem si užil už dost. Vrátil
jsem se proto na čas do školních lavic, abych se sám stal učitelem jako otec a děda.
Třída plná prvňáčků společně s rodiči. Jejich, a konečně i můj, velký den. Začátek nové
životní etapy. Kluci v krátkých kalhotách s pečlivě načesanou pěšinkou, děvčátka v růžových
šatečkách s velkou mašlí ve vlasech. Bože, moji první žáčci na téhle třebovské škole. Potom
jsem ji spatřil. Nevím, čím mě tak upoutala, snad krásnými rusými vlásky na roztomile kulaté
hlavičce. Oba rodiče stáli opodál, normální tuctoví lidé. On v nedělním obleku, v kapse vesty
řetízek od hodinek, patrně předávaných z generace na generaci, ona poněkud korpulentní
dáma, avšak laskavé tváře. „Dobrý den, pane učiteli, František Janáček, má paní Eliška
a dcerka taky Eliška. Doufám, že nám neudělá ostudu.“ Upřímný stisk rukou. „Určitě ne.
Nemějte obavy.“ Cosi zvláštního se od té chvíle usídlilo v mé mysli. Vždyť Eliška není vůbec
podobná na některého z rodičů. Ale mohli ji přece adoptovat, po válce bylo tolik sirotků, tak proč
mě ta myšlenka stále tak hněte.
Po pár měsících jsem sebral odvahu k návštěvě Janáčkových, ačkoliv jsem vůbec netušil,
jak se ptát na otázky, které mi leží na srdci. „Proboha, snad se něco nastalo s naší holkou?“
„Ne, všechno je v pořádku, Eliška patří k mým nejlepším žákům, ale víte, rád bych s vámi mluvil
o něčem jiném.“ Chabě jsem uklidnil matku ve dveřích. Janáček seděl za stolem ponořen do
novin, právě se vrátil z šichty na dráze, ani uniformu si ještě nesvlékl. Najednou se mi udělalo
slabo, mám vůbec právo ptát se na takovou věc, jakou je původ jejich dcery? Vůbec bych se
nedivil, kdyby mi Janáček jednu vrazil a pak mě vyhodil z domu, ale ta otázka se nějak
nekontrolovatelně vydrala z úst a zůstala viset v prostoru. Nechápavý pohled na mou osobu
a vzápětí na sebe. Že já vůl nedržel jazyk za zuby, že jsem sem vůbec lezl.
„No, nevím, proč se na to ptáte zrovna vy, pane učiteli, ale asi k tomu budete mít vážnej
důvod“, začal pomalu Janáček. „ Tak teda víte, my tadyhle se ženou nemohli mít děti. Doktoři
dlouho nemohli na nic přijít, ale pak zjistili, že je chyba ve mně. Asi si dovedete představit, co to
s chlapem udělá, když mu tohle řeknou. Měl jsem tenkrát sto chutí všechno skoncovat a skočit
pod pražskej rychlík, ale nenašel jsem odvahu, tak jsem se aspoň poprvé a naposled pořádně
ožral. No a pak přišla ta nešťastná válka a s ní úplně jiný starosti. My ajzenboňáci jsme pro
Němce byli obzvlášť důležitý, hlavně po tom, co se to lifrovalo na Rusko. A pak ke konci, když
to s nima šlo z kopce, to byl transport za transportem. Chlapi u nás v depu pořád měli něco
o odboji, ale já na tohle nebyl, vždyť ani na vojnu mě tenkrát nechtěli, se vůbec divím, že tuhle
žena si mě vůbec vzala, takovýho chabruse. No a tohleto se stalo někdy koncem dubna
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pětačtyřicátého. Přes nás tehdy projížděl nějakej veledůležitej transport, ale tenhle nevezl
granáty, ale lidi, to já už za tu dobu poznal, a měli tenkrát ukrutně naspěch. No a vodpoledne si
mě volá přednosta, že prej na trati ve směru toho dopoledního ešalonu je nějaká porucha.
Vůbec se mi do tý šichty nechtělo, páč mi bylo jasný, že budu přetahovat, ale co sem měl dělat,
žejo. Vzal jsem brašnu s vercajkem, zapálil si to mizerný válečný retko a pěkně nasupěnej jsem
vyrazil. Kousek za nádražím takhle kouknu bokem pod násep a tam ležel takovej ušmudlanej
balík hader. Ještě si říkám, hergot ty lidi už nevědí, co kam vyhodit. Slezu dolů, a když jsem ten
hadr rozbaloval, najednou koukám…“ Janáčkovi se v tu chvíli zlomil hlas a ruce se mu třásly
jako osiky. Jeho paní stékaly po tváři krůpěje slz. Moje ruka bezděčně zalovila v kapse
s krabičkou Partyzánek. Taky zvyk z fronty. Janáček si zapálil a mohutně potáhl z cigarety.
„Jestli o tom nechcete mluvit, nebudu vás dál trápit.“ „Ne, ne, jen je to po těch letech pořád
živý.“ Ještě jedno vydatné potáhnutí a proud Janáčkova vyprávění se dal opět do pohybu.
„Zkrátka v tom hadru bylo hrozně špinavý, ale živý děvče, rozumíte, malý, pár tejdnů starý
nemluvně. Stál jsem tam tenkrát jako solnej sloup a dá rozum, že tu vopravu jsem už nedodělal.
Doma jsme děcko pořádně umyli a známej doktor ho prohlídnul a poradil, co a jak máme dělat
dál. To víte, strach jsme měli, ale přece toho drobečka nevydáme Němcům. No, a když to
potom ruplo a ta vojna skončila, nechali jsme si Elišku normálně napsat do papírů. Věděj, pane
učiteli, já teda na kostel a modlení nikdy moc nebyl, to spíš tady manželka, ale tohle bylo určitě
řízený někde shůry, jako taková náplast na to naše trápení.“ Janáček zamáčkl nedopalek a v tu
chvíli jsem po cigaretě bytostně zatoužil já. „Pane Janáček, já se hluboce skláním před vámi
a vaší ženou. Já byl sice rok na frontě se Svobodovou armádou a bojoval za tuhle zem, ale váš
čin je nade všechna válečná hrdinství. My jsme tenkrát životy brali, i když nepříteli, to ani jinak
nešlo, ale vy jste život darovali. To neocení ani tisíc metálů a řádů,ale pro vás je tou největší
odměnou právě Eliška. Věřím, že ji vychováte v lásce, ale pokud to jen trochu půjde, neříkejte jí
o osudu, který by ji čekal nebýt vaší pomoci, bude to pro ni tak lepší.“ Ještě dlouho jsme si
povídali, třeba o mé válečné anabázi, a já jsem s hrozivou jistotou počal nabývat přesvědčení,
že totožnost pravé Eliščiny matky nějak souvisí s oním lágrem u Dětřichova. Ale tohle jsem
neměl odvahu ani srdce Janáčkovým povědět. Konečně, proč taky…
Postavy i děj povídky jsou dílem fantazie, ovšem existence takzvaného tábora Porodny
v Dětřichově u Moravské Třebové bohužel nikoliv. Nešlo sice o vyhlazovací tábor jako
Osvětim či Treblinka, ale svým zvráceným posláním se jim mohl v mnohém rovnat. Byl onou
pomyslnou buňkou obrovské zhoubné hlízy jménem nacizmus, jež byla před 65 lety vítězstvím
spojenců radikálně a doufejme navždy odstraněna. Období druhé světové války může se nám
dnes jevit jako poněkud vzdálené, můžeme vést polemiky o jednotlivých jejích fázích,
o správnosti jednotlivých rozhodnutí, oběti snad mohou odpustit svým trýznitelům, ale jedno
nikdy nesmíme - ZAPOMENOUT!
Michal Kovář

VESMÍR OKOLO NÁS - ZE ŽIVOTA PLUTA A KUIPEROVA PÁSU
Pluto objevil v únoru v roce 1930 mladý 24letý
americký astronom Clyde Tombaugh. Až do srpna
roku 2006 Pluto patřilo do rodiny planet. Již
zmíněného roku byl v Praze mezinárodní
astronomický kongres, na kterém bylo Pluto (ke
smutku astronomů a také mému) přeřazeno mezi
trpasličí planety.
Pluto obíhá Slunce v průměrné vzdálenosti
5 miliard 900 miliónů km (bezmála 40 násobek
vzdálenosti Slunce – Země) jednou za 248 roků.
Oběžná dráha Pluta je značně protáhlá elipsa,
takže se v určitém období dostává blíže ke Slunci
než Neptun. Nejblíže ke Slunci (přísluní) bylo Pluto
v roce 1989 a nejdále bude (odsluní) v roce 2114. Průměr Pluta je 2 200 km a je tedy menší
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než náš Měsíc (3 476 km). Okolo osy se trpasličí planeta otáčí pomalu – jednou za 6,4 dne.
Teplota na povrchu je velmi nízká a pohybuje se okolo - 230 ˚C. Pluto má pevný povrch, který
je přibližně ze 70 % tvořen horninou a asi z 30 % ledem. Trpasličí planeta má tenkou a řídkou
atmosféru.
Okolo Pluta obíhají 3 měsíce, rozměrný Charon a podstatně menší Nix a Hydra. Oba malé
měsíce objevil teprve v roce 2006 Hubbleův vesmírný dalekohled. Na přiloženém úžasném
snímku je vidíte pod seskupením Pluto – Charon jako dvě světlé tečky. Charon má průměr
1 212 km a obíhá Pluto ve vzdálenosti pouhých 19 640 km jednou za 6,4 dne, tedy za stejnou
dobu, za kterou se Pluto otočí okolo osy. Charon je tak trvale zavěšen nad stejným místem
povrchu Pluta, v roce 2005 byla na návštěvu k trpasličí planetě vyslána vesmírná sonda New
Horizons. Ta k Plutu doputuje po dlouhé vesmírné pouti v roce 2015 a poté jej začne zblízka
zkoumat i s jeho měsíci.
Kuiperův pás je velmi rozsáhlá oblast za Neptunem a je vymezena těmito vzdálenostmi
– 6 až 12 miliard km od Slunce. Pás objevil významný astronom holandského původu Goerg
Kuiper, který v roce 1933 odešel do Ameriky. Pluto již krouží v Kuiperově pásu a podobných
těles je zde velké množství.
Venuše je večernicí, po setmění ji najdeme na jihozápadě až západě. Mars je stále
exkluzivní, září nejlépe za posledních 14 let. Večer ho najdeme velmi vysoko na jihovýchodě až
jihu v souhvězdí Gemini (Blíženců), je vidět celou noc kromě jitra. Jupiter vychází a zapadá
přibližně jako Slunce, které ho přesvítí.
Josef Trojtler

PROGRAM KINA V LUBNÉ
11. 4.
25. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.

2012
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
AVATAR
PROKLETÝ OSTROV
PEVNÉ POUTO
VLKODLAK

Začátek v 19.30 hod.

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – TŘEBÍČ
Třebíč (2003) – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa byly na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO zapsány v prosinci roku 2003 na Světové konferenci UNESCO.
Při zápisu této památky zaznamenala
Česká republika jedinečné a významné
světové prvenství. Židovská čtvrť je první
samostatnou židovskou památkou na světě,
která byla na Listinu světového dědictví
UNESCO zapsána mimo území Izraele.
Židovská čtvrť (ghetto), nazývané také
Zámostí, leží na břehu řeky Jihlavy proti
historickému centru Třebíče pod pahorkem
jménem Hrádek. Mimořádná a výjimečná
hodnota ghetta je dána jeho původním
historickým půdorysem, ale zejména
původní podobou 123 dochovaných domů
stavěných v různých slozích. V židovské
čtvrti jsou rovněž dvě synagogy a rozsáhlý židovský hřbitov.
První doklad o židovských obyvatelích je z roku 1410. Od konce 18. století byla v ghettu
jedna z nejpočetnějších židovských obcí na Moravě. V roce 1799 zde žilo 1 770 obyvatel
židovského vyznání. Postupem času jejich počet klesal až na 300 osob v roce 1930. Po
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2. světové válce a šoa (holocaustu – což byla cílevědomá likvidace židů) se do Třebíče vrátilo
pouze deset původních obyvatel.
Mezi nejvýznamnější památky ghetta patří renesanční dům s podloubím v ulici Leopolda
Pokorného při vstupu do židovské čtvrti. Další renesanční dům v téže ulici je zajímavý
jednosloupovým rohovým podloubím, které bylo typické pro židovské stavby té doby. Nedaleko
je barokní budova bývalé židovské radnice, ve které zasedal rychtář a jeho konšelé. Přední
synagoga byla postavena v letech 1639 – 1642, říkalo se jí také Stará škola. Zadní synagoga,
nazývaná též Nová synagoga nebo Nová škola, je z roku 1669. Na stěnách synagogy jsou
malby, biblické verše v hebrejštině a citáty z Talmudu, které se dochovaly z let 1706 – 1707. Na
stropě je barokní štuková výzdoba. Ve východní části židovské čtvrti postavila rodina Subaků
koželužské dílny a továrnu na zpracování kůží. Firma zaměstnávala 500 osob a v roce 1878 se
úspěšně zúčastnila světové výstavy v Paříži.
Židovský hřbitov s více jak hektarovou rozlohou byl založen na počátku 17. století. Patří
k nejlépe dochovaným a největším židovským hřbitovům u nás. Je zde okolo 11 000 hrobů
a přes 3 000 náhrobků.
Bazilika sv. Prokopa byla stavěna od poloviny 13. století v románském slohu s gotickými
prvky. Byla hlavní dominantou benediktínského kláštera založeného na počátku 12. století
moravskými údělnými knížaty Oldřichem a Litoltem. Významné stavební prvky (vnitřní okna,
klenby) ukazují na to, že stavbu prováděla porýnská stavební huť, jejíž stavitelé znali nový
gotický sloh. Na bazilice se skutečně prolínají prvky románského a gotického slohu a také
domácí a porýnské stavební tradice. Masivní obvodové zdivo je postaveno ze žulových kvádrů,
ze kterých jsou také úžasné portály a fascinující osmidílné klenby s hvězdicovitě vedenými
masivními žebry, jež dokládají neobyčejnou stavitelskou zdatnost. V průčelí baziliky
sv. Prokopa jsou dvě věže ve slohu barokní gotiky. Na opačné straně v závěru baziliky je
pozoruhodný a nádherný venkovní ochoz s pětidílnými románskými okny, která u nás jinde
nemají obdoby.
Bazilika sv. Prokopa je neobyčejně harmonická a osobitá románsko gotická stavba a spolu
s tajemnou a křivolakými uličkami propletenou židovskou čtvrtí je unikátním příkladem blízkého
soužití křesťanské a židovské kultury po mnoho století. Než byla židovská čtvrt zapsána na
Listinu památek UNESCO, byla návštěvníkům Třebíče téměř neznámá. Po zápisu se stala
vyhledávaným cílem mnoha turistů především židovského vyznání z celého světa.
Josef Trojtler

BONSAI 2010
V tomto roce pro Vás 22. - 23. května připravujeme již třetí výstavu
bonsají. Rád bych Vás na tuto akci trochu naladil. Proto dovolte malou
exkurzi do světa bonsají.
Bonsai v přesném překladu znamená bon - rostlina, sai - miska. Jako
první začali pěstovat rostliny v misce před mnoha staletími zahradníci v Číně.
Z Číny se časem toto umění rozšířilo po celé jižní Asii, především do
Japonska. Japonci během dlouhých let techniku pěstování vypilovali téměř
k dokonalosti. Dodnes je v této zemi mnoho velmi vážených mistrů tohoto řemesla. Ti pokračují
v práci svých otců, dědů a jejich dědů. Starají se o rostliny, které jsou i 300 let staré. Jejich
cena je mnohdy nevyčíslitelná. Koupě takové rostliny je téměř nemožná nejen kvůli ceně, ale
kupující musí mistra přesvědčit, že bude o bonsai dobře postaráno.
U nás je možné bonsaje získat několika způsoby. Nejjednodušší je zakoupení hotové
bonsaje od pěstitele nebo návštěva některého z bonsajových center. Můžeme také koupit
rostlinu v zahradnictví a vypěstovat si ji sami doma. Jednou z dalších možností je použití
starých rostlin z lesa nebo ze zahradních výsadeb. Těmto rostlinám se odborně říká jamadori.
Mnohdy tak zachráníme stromy nebo keře, které se již pro svou velikost musí odstranit nebo
musí ustoupit něčemu novému. Tato technika je však vhodná pro zkušené pěstitele a vyžaduje
mnoho znalostí. Proto pokud Vás mohu poprosit, chcete – li se na své zahradě zbavit
nepotřebné staré rostliny, nabídněte ji bonsajistovi, rád Vám pomůže strom nebo keř „uklidit“.
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Ono se to možná nezdá, ale po několikaleté práci se dá do misky vsadit i strom, který měřil
i několik metrů.
Často má návštěvník výstavy pocit, že bonsai v tak malé misce trpí, ale věřte, že opak je
pravdou. Rostlina musí dostat co nejlepší péči, jenom tak bude zdravě růst a svému majiteli
dělat radost. Vždyť zapomenout v parném létě zalít bonsai v malé misce, tak … ani nechci
domyslet. A věčné stříhání a ohýbání větví? Každý dobrý sadař ví, že když na jaře neprořeže
své jabloně, tak místo krásného velkého ovoce bude mít malé strupaté plody nevalné chuti. Tak
i bonsai musí od svého majitele dostat vše potřebné od
vody, hnojiva až po dostatek sluníčka pro každý pupen, ze
kterého může vyrůst nový lístek nebo větvička.
No, psát by se dalo ještě dlouho, pokud Vás toto téma
zaujalo, je mnoho krásných knih a odborných časopisů, kde
se dozvíte více. A tak se vrátím k naší výstavě. Navštívit
podobnou výstavu v našem kraji je téměř nemožné.
Nejbližší bonsaj centrum je v Libčanech u Hradce Králové.
Pravidelné výstavy pořádají v okolí jenom v Brně
a v Konicích u Prostějova. Naše výstava bude již třetí
a vždy se snažíme přijít s něčím novým. Na první v roce
2006 jste si mohli prohlédnout práci pana Šimona ze
Sněžného (jeho krásnou zahradu, která je volně přístupná,
mnozí znáte). Před dvěma lety nás zase okouzlily bonsaje
pana Šebka z Městce Králové. A letos nám přislíbil půjčit
své stromy Petr Hron z Brna. Mezi stálé vystavovatele patří
Jalovec čínský - výška 50 cm, šířka
jeden z nejlepších východočeských bonsajistů, pan Oldřich
45 cm, původně - keř 80 cm vysoký,
Kašpar z Ústí nad Orlicí A ještě v rychlosti ostatní
široký přes 1 m, byl vykopán v roce
vystavovatelé: Zdeněk Šulc z Hlinska, Emil Kuchta
2003 před obecním úřadem v Lubné.
z Dolního Újezda, Milan Karpíšek ze Žichlínku, Josef
Soukal z Proseče, Jiří Haupt ze Stříteže a Karel Haupt z Lubné. Pokud Vás zajímá ukázka
tvarování, tak Vás pozvu na neděli 23. 5., kdy budou v 9.30 hodin v salonku tvarovat připravené
stromky Milan Karpíšek a Pepa Soukal. Svoji keramiku nám představí paní Zuzana Gapová ze
Stříteže a se svými výrobky z kamene nás potěší pan Pevný z Pomezí.
Na výstavě si můžete zakoupit vše, co je k pěstování bonsají zapotřebí. Budou zde
v prodeji hotové bonsaje (pokojové i venkovní), předpěstované stromky, bonsajové misky,
nářadí, knihy i odborné časopisy. A jako tradičně také velké množství rostlin a kytiček na Vaši
zahradu. Rostliny do zahrady jsou ze zahradnictví ARS Vavřín ze Strakova, bonsaje a nářadí
z bonsaj centra Libčany a bonsai centra Isabelia Uherské Hradiště.
Bylo by toho ještě mnoho, co bych Vám mohl o bonsajích a výstavě napsat. Já už Vás však
jen pozvu na konec května do krásných prostor lubenské Skalky. Srdečně Vás na výstavu
jménem pořadatelů zvu a doufám, že ve Vás výstava zanechá mnoho krásných zážitků.
Za bonsai klub Skalka Karel Haupt

MEZINÁRODNÍ ROK BIODIVERZITY - ROZMANITOSTI
Rok 2010 je Mezinárodním rokem biodiverzity – česky – rozmanitosti druhů živočichů
a rostlin. Byl vyhlášen proto, aby si lidé uvědomili zcela klíčový význam přírody pro člověka.
Jestlipak víte, kdo je největším pánem na světě? Není to ani člověk, ani živočichové, ale
největším PÁNEM na planetě jsou ROSTLINY, které se bez nás obejdou, kdežto my bez nich
NE. Rostliny tady byly stovky miliónů let před lidmi a budou milióny let po nás. Vděčíme jim za
uhlí, plyn a přes živočichy také za naftu.
Na světě žije několik desítek miliónů druhů rostlin a živočichů. V posledních desetiletích
odborníci zaznamenávají dramatický úbytek mnoha druhů flóry a fauny. Nejvíce znepokojující je
však ta skutečnost, že mnoho druhů zaniká úplně a v přírodě je už nikdy neuvidíme. Mnoho
druhů také zaniklo, aniž bychom je poznali. V České republice žije 88 tisíc druhů živočichů
a rostlin. Z tohoto počtu je třetina na různém stupni ohrožení a některé druhy jsou těsně před
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vyhynutím. To je naprosto jasná informace pro dnešní na konzum a výkon zaměřenou
společnost, že mnoho věcí dělá špatně a na přírodě se dopouští velkého zločinu. Tím zároveň
páchá zločin na sobě. Jednoznačně o tom svědčí velký nárůst alergií, astmatu, ekzémů,
neplodnosti u lidí a živočichů, poruch imunity, depresí a mnoha dalších nemocí způsobených
zdevastovaným životním prostředím a stresem.
Přírodu nejvíce zatěžuje jakákoliv doprava (osobní auto vyprodukuje na jednom kilometru
14 dkg škodlivých plynů), plýtvání energiemi všeho druhu ve výrobě a domácnostech,
nadměrné používání chemických látek v zemědělství a domácnostech, pálení plastů a ostatních
nebezpečných látek (naše země je nejvíce zamořená nebezpečnými dioxiny v Evropě), velká
produkce odpadů a jejich špatné třídění a takto bych mohl ještě dlouho pokračovat. Každý
z nás může výrazným způsobem přispět ke zlepšení životního prostředí. Moc vám přeji, aby se
vám to podařilo. Protože tak, jak se budeme chovat k přírodě, bude se chovat ona k nám.
Posledním varováním je větrná bouře Xynthia, která neuvěřitelně zdevastovala rozsáhlé části
západní Evropy.
Josef Trojtler

TJ SOKOL LUBNÁ
Malé nahlédnutí na dětský karneval
Celý rok se děti těší, až přijde jejich den a budou se moci vydovádět v naší velké
tělocvičně. Nikdo je do určité míry neomezuje a mohou se proplétat mezi konfetami a házet po
sobě drobnými papírovými kolečky. Děvčata, která chodí cvičit do SOKOLA, se zase těší, že si
nacvičí sportovní program a ukáží se před rodiči a ostatními návštěvníky. Letos jsme začali už
druhou desítku těchto sportovních karnevalů. Dá se říci, že za celou dobu se pořadatelé skoro
nezměnili, pouze o deset let zestárli. Od začátku to s námi táhne Eva Chadimová, Alena
Boštíková a potom se přidaly Hana Vimrová, Marta Sýkorová, Marie Rensová, Anička
Zavoralová a letos ještě Darina Jiráňová, Jaroslava Klejchová a Jana Kykalová. Za tuto
spolupráci jim patří velký dík, protože bez jejich pomoci by se to neobešlo. Také chci poděkovat
Marku Zerzánovi, který se pravidelně stará o hudbu a ozvučení. Jaroslav Rensa se stará
s kamerou, aby byl celý karneval natočen a mohli jsme se na sebe podívat i za několik let.
Pokud má někdo zájem, může si u něho DVD zamluvit. Správce tělocvičny Ruda Zapletal je
zase ochotný pomoci při přípravě sálu a hlavně při úklidu papírových ozdůbek, kterými děti
posejí celý objekt. Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali nějaké věci do tomboly
a udělali tak všem dětem radost. Velký dík patří hlavně vám všem, kteří karneval navštívíte,
protože bez vaší účasti by se tato akce nemohla uskutečnit. Do budoucna bychom chtěli
program ještě obohatit.
I když je se vším spousta práce a starostí, těšíme se na ten příští.
Za pořadatele A. Uhrová

Nejmladší děvčata před vystoupením

Vystoupení gymnastek TJ Lubná
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Promenáda masek

Předtančení

Break dance

Závěrečné slovo patřilo starostovi

Florbalová liga mladších žáků se blíží ke konci!
Naše florbalová sezona je obdobím zimy a mrazu, a tak jednotné mikiny s novým logem
FBK Lubná, které jsme zakoupili, hřály naše hráče na následných turnajích v roce 2010. Ale
ještě to byl jeden turnaj v roce 2009, který nás potěšil svým výsledkem třech výher a jedné
remízy, a to ve Svitavách 13. 12. Pak už jsme se všichni věnovali přicházejícím Vánocům,
odpočinku a hodnocení uplynulého roku 2009. Naše florbalové soutěžení však neskončilo
a v novém roce 2010 máme odehrát ještě 6 turnajů. Když jsme si všichni zvykli na nový
letopočet a už ho brali jako samozřejmost, vypravili jsme se 23. ledna do Pardubic. Ta dlouhá
přestávka byla na nás všech znát a chuť do hry se projevila jasným výsledkem. Ani jeden ze
zúčastněných týmů neměl šanci a FBK Lubná si domů odvážela 12 bodů za 4 výhry! Tak
krásný začátek roku jsme si mohli s trenéry jen přát a cesta domů nám pak krásně ubíhala.
Za čtrnáct dní už nás naši rivalové z Chrudimi netrpělivě očekávali ve své hale
s nastoupeným týmem posíleným o další hráče. Naše sebevědomí a jistota výhry byly
prolomeny!! Ve 27. zápase sezóny 2009/2010 jsme poprvé ochutnali porážku! Byl to tvrdý
a náročný zápas, ale tým chrudimských Pirátů nám dokázal, že chce tu výhru víc než my.
Následná výhra nad Svitavami už byla jen slabou náplastí na první porážku sezony. Ale takový
je sport a florbal nevyjímaje.
Před jarními prázdninami jsme se vypravili opět do Pardubic a 20. února tam sehráli pouze
3 zápasy, neboť tým Orlicka - Třebovska se omluvil pro nemocnost hráčů. I v našem týmu
nebyl plný stav hráčů, ale přesto jsme dokázali přivézt domů 3 výhry. Opět se nám vrátila
radost ze hry. Po zaslouženém odpočinku jsme už začali připravovat turnaj, který pořádal náš
tým, a to v krásné městské hale v Litomyšli.
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Termín připadl na první jarní den, 21. březen 2010. Za pomoci všech, kteří nám v Lubné
s florbalem pomáhají, bylo v 9 hod. ráno vše připraveno k prvnímu utkání. Náš tým nasadil své
tempo a soupeře z Přelouče jsme převálcovali 6:0. Vše šlo jako na drátkách. Organizace
klapala a naše další utkání s Pardubicemi B skončilo 5:1 pro náš tým. S přibývajícím časem se
plnila hala i v hledišti a podpora našich fanoušků nás moc potěšila. Do Litomyšle s námi přijeli
soupeřit i hráči ze Svitav, ale na náš sehraný tým neměli nejmenší šanci a odjížděli domů
s porážkou 12:0!! Byl to krásný zápas plný nádherných akcí, za které by se nestyděl nejeden
prvoligový tým. Posledním utkáním tohoto dne byl zápas proti našim soupeřům z Chrudimi,
kterým jsme toho měli dost vracet z minulé porážky. Hráči i trenéři to věděli a nic nenechali
náhodě. Hned od první vteřiny jsme nasadili tempo a tlačili soupeře do defenzívy. Ve druhé
minutě už jsme vedli 1:0. Vedení už jsme nepustili a ukončili chrudimské trápení výsledkem 5:0.
Bohužel cholerický trenér z Chrudimi porážku nesl velmi těžce. Odešel 30 vteřin před
ukončením zápasu do šatny, hrubě urážel nejen rozhodčí, ale i soupeře a tak vedl i své hráče,
kteří ani nenastoupili k závěrečnému pozdravení diváků k podání rukou soupeři i rozhodčím.
I takový je sport, ale je smutné, když takový člověk dává svým nesportovním jednáním příklad
dětem. Naštěstí se s takovým chováním nesetkáváme ve florbale často.

V současné chvíli náš tým FBK Lubná jasně vede tabulku Pardubické ligy mladších žáků se
skvělými 96 body před týmem M+M Reality Sokol Pardubice A, který má 63 bodů. Krásný
výsledek pro tak malou obec, která měří síly v krajské lize, a pro lubenský florbal, u nás tak
oblíbený sport. Věřím, že v brzké budoucnosti vám budeme moci představit náš florbalový web,
odkud se budete moci dozvědět rychleji novinky o našich týmech a turnajích, které jsme
odehráli a které máme teprve před sebou.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit do hlediště! A ještě jednou děkuji všem za pomoc
při pořádání našeho turnaje v Litomyšli.
Radek Bartoš, vedoucí družstva mladších žáků

Florbalový turnaj Dona Boska
Poslední týden v únoru se ve dnech 26. a 27. uskutečnil již 7. ročník florbalového turnaje
Dona Boska. Letošní ročník se trochu odlišoval od těch předcházejících, a to tím, že se hrál pod
záštitou vicehejtmana Pardubického kraje, pana Romana Línka, jenž osobně přijel zahájit
sobotní turnaj mužů. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za čas, který tomu věnoval, za jeho
milá slova o patronovi tohoto turnaje a finanční příspěvek. Dále účastníky turnaje pozdravili
starosta obce J. Chadima, předseda TJ Lubná J. Flídr, ředitelka ZŠ Lubná
Mgr. J. Kučerová a otec V. Glogar ze Salesiánského střediska mládeže Sebranice.
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Mazánci Lubná (mladší žáci ) – 3. místo ve skupině

Špunti Lubná (mladší žáci) – 1. místo

Obsazení turnaje v jednotlivých kategoriích bylo velmi dobré: 9 týmů mladších žáků,
12 týmů starších žáků a 16 týmů mužů. Je potěšující, že lubenské týmy obsadily ve všech třech
kategoriích čelní místa na stupních vítězů.
Výsledky jednotlivých kategorií - mladší žáci: 1. Špunti Lubná, 2. SKM Zlín A, 3. Peaksport
Litomyšl, starší žáci: 1. Tučňáci Lubná, 2. Kometa Polička, 3. SKM Zlín B, muži: 1 Papin team
Litomyšl, 2. Smršť Lubná, 3. Bílý balet Lubná.
Dobrou úroveň turnaje podpořilo nestranné rozhodování našich rozhodčích v žákovských
kategoriích a profesionálních rozhodčích, kteří poprvé v letošním roce pískali celý turnaj mužů.
Tento nestranný přístup byl oceněn i účastníky turnaje.
Takto velký turnaj, kterým projde za dva dny téměř 300 hráčů, by se neuskutečnil bez
obětavé práce všech pořadatelů – K. Haupt, F. Košňar, L. Hauptová, M. Boštíková,
A. Klusoňová, paní Jůzová, paní Šteflová, A. Vomáčková, A. Uhrová, M. Boštíková, V. Uhrová,
P. Balcarová, L. Bulvová, M. Zerzán, V. Klusoň, M. Bednář, J. Boštík ml., P. Kuchta, J. Haupt,
P. Jílek, M. Boštík, D. Košňarová a H. Kopecká. Tímto bych chtěl všem poděkovat za jejich za
pomoc a volný čas, který této akci věnovali.
Poděkování patří také sponzorům – Obec Lubná, Pardubický kraj, UNIOPTIK, ZOD Lubná,
AB Plast, Cobra Transport, Cimbria HMD Litomyšl, Bohemia Technical Textiles Litomyšl,
PEMITEX Potštejn, HRG Litomyšl, Stavební sdružení Boštík Poříčí, bez jejichž podpory by se
tento turnaj obtížně realizoval.
Myslím si, že stálý zájem o turnaj a kladné ohlasy účastníků na webových stránkách obce
jsou dobrou propagací Lubné.
Za pořadatele Ing. Jiří Boštík

Tučňáci Lubná (starší žáci) – 1. místo

L. Banďouch se zlínským týmem
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Vicehejtman R. Línek při zahájení turnaje

Bílý balet a Smršť Lubná (muži) – 2. a 3. místo

ZIMNÍ ČTYŘBOJ
V pondělí 8. února 2010 jelo 16 našich žáků do SVITAV závodit v ZIMNÍM ČTYŘBOJI. Že
naši závodníci nikdy nezklamou, o tom svědčí, že jich 6 postoupilo do krajského kola
v Pardubicích, které se konalo 13. 2. 2010.
Do krajského kola postoupili:
Jana Klusoňová – vyhrála za starší děvčata
Lukáš Kučera
– stal se vítězem ve své kategorii
Nicola Zavoralová – byla za nejmladší děvčata druhá.
Dále postoupili: Martin Stráník, Markéta Kučerová a Radim Klejch.
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V Pardubicích se potvrdily kvality našich dětí.
Lukáš Kučera se stal vítězem krajského kola a Jana Klusoňová skončila druhá. Doplňujícím
programem bylo skákání přes švihadlo a ukázka první pomoci. I ostatní děti se za své výsledky
nemusí stydět a už se těší na čtyřboje letní.
A. Uhrová

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
Služby LSPP pro děti v litomyšlské nemocnici od 1. 2. 2010
Služba je poskytována v dětské ambulanci (soboty, neděle a svátky) od 8.00 – 13.00 hodin.
Mimo tuto dobu (13.00 – 18.00 hodin) lékař ošetřuje přednostně pacienty na lůžkovém oddělení
a potom pacienty LSPP. Případně můžete navštívit LSPP ve Svitavách.
LSPP pro dospělé je zabezpečena v budově vrátnice litomyšlské nemocnice (soboty,
neděle, svátky) od 8.00 – 13.00 hodin.
Akutní stavy budou ošetřeny na příjmové chirurgické, interní a dětské ambulanci.
Telefonní kontakty: LSPP pro dospělé - 461 655 697, LSPP pro děti - 461 655 269.
Nemocnice Litomyšl

Zubní pohotovost 2010 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
3. – 4. 4.
5. 4.
10. – 11. 4.
17. - 18. 4.
24. - 25. 4.
1. - 2. 5.
8. - 9. 5.
15. - 16. 5.
22. - 23. 5.
29. - 30. 5.
5. - 6. 6.
12. - 13. 6.

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

Zdena
Patrik
Marta
Vladimír
Jana
Jitka
Stanislav
Dagmar
Michal
Ivana
František
Oldřich

Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, ul. 9. května 809
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, 1. máje 606

461 100 497
461 619 670
461 724 635
461 614 614
461 615 414
606 202 501
461 724 423
461 613 663
461 612 733
461 614 569
461 613 827
733 152 435

RADY A TIPY
Jak odstranit pařezy
Všechny stromy na zahradě stárnou a jednou je třeba vyměnit je za jiné. Nadzemní část
poměrně snadno odstraníme, v zemi ale zůstane pařez, i ten je třeba nějakým způsobem
odstranit.
První možnost je tradiční pracné a namáhavé vykopání celého pařezu.
Druhá možnost je chemická podpora tlení pařezové dřeviny: do pařezu navrtáme otvory
o průměru 2 až 3 cm a o hloubce 10 až 15 cm. Do nich udusáme některý dusičnan (např. ledek
amonný) a uzavřeme zátkou. Za tři měsíce zátku otevřeme, dusičnan dosypeme a opět
uzavřeme. Obvykle do dvou let pařez zrychleně zetlí.
Třetí možnost je biologická: do takovýchto otvorů vtlačíme násadu některé houby (např.
hlívu, penízovku, žampion…), uzavřeme zátkou nebo igelitovým ovázáním. Asi za tři měsíce
houba protká dřevinu a můžete sklízet jedlé houby.
Pařezy pro druhý a třetí způsob musí být ještě syrové, nesmí mít dřevokaznou infekci.
Ošetření růží
Na konci dubna a v začátku května je nutné ošetřit keře růží. První práce je mělké zkypření
půdy okolí růží a dosypání kompostu ke kořenům. Druhou prací je silný sestřih už rašících
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výhonů zpětně, zejména čajohybridů: sestřihávají se na zhruba 30 cm výšky a na pupen rašící
dovnitř keře a vzhůru. To zaručuje vysoký výhon vzhůru s velkým květem.
Třetí nezbytnou prací je postřik proti černé skvrnitosti listů, padlí a jiným chorobám,
současně proti mšicím na listech a poupatech.
Co vše dokáže káva
Omáčka na steaky: Smíchejte asi 180 ml studené překapávané kávy s trochou olivového oleje,
50 g másla, 2 lžičkami worcesterské omáčky, 2 lžičkami plnotučné hořčice, 1 lžící citronové
šťávy, 1 lžičkou cukru a několika kapkami tabasca. Dobře promíchejte, krátce povařte
a omáčkou přelijte hotové steaky.
Hnojivo na květiny: Kávová sedlina je velmi dobrou výživou pro rostliny. Jeden až dva šálky
sedliny zamíchejte do zeminy v truhlíku na balkoně. Na pokojové rostliny v květináčích stačí
méně.
Čistič grilu: Zkuste špinavý gril vydrhnout kávovou sedlinou. Zrnitá struktura totiž skvěle
uvolňuje zbytky tuku a nečistot.
Bylinky v kuchyni
Bazalka - tato oblíbená bylinka z italské kuchyně má blahodárné účinky na žaludek.
Aroma: Vyznačuje se výraznou aromatickou a zároveň chladivou příchutí.
Použití: Hodí se do těstovinových omáček, polévek a zeleninových jídel a někdy zjemní dezerty.
Tip: Bazalku nevařte a nasypte ji až na hotové jídlo.
Recept: Těstovinový salát s bazalkou. Uvařené a vychladlé těstoviny promíchejte s listy bazalky
a kostičkami rajčat. Z octa, oleje a soli připravte zálivku a promíchejte ji se salátem.
Meduňka – s meduňkou přichází na stůl opravdová svěžest.
Aroma: Voní krásně po citronu.
Použití: Ovocné saláty, ovocné omáčky, jídla z rýže nebo do koktejlů. Hezká jako ozdoba na
dortech, dezertech.
Tip: Meduňka si uchová svou svěží vůni, pokud ji nenakrájíte příliš nadrobno a budete ji
používat nejlépe za studena.
Recept: Na omáčku k ovocnému salátu smíchejte trochu medu a citronové šťávy. Několik
lístečků meduňky otrhejte, opláchněte a najemno nakrájejte. Přidejte do omáčky a tu
potom promíchejte s připraveným ovocem.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2010
pátek: 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.
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