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Lubenská šťopička – pozvánka 
 V sobotu 25. září 2010 od 10.00 hodin se uskuteční 2. ročník Lubenské 
šťopičky. Kromě ochutnávky destilátů můžete zhlédnout vlastní technologii 
výroby, opět je pro Vás připraven bohatý kulturní program a soutěž nejlepších 
destilátů o hodnotné ceny. Kvalita destilátů bude anonymně ohodnocena 
akreditovanou degustátorkou. 
 Pokud máte zájem s námi soutěžit, můžete zaslat vzorek svého destilátu 
o obsahu 0,7 l s popisem (rok pálení, druh ovoce, pálenice, kde se pálil, a adresa 
soutěžícího) - a to nejpozději do 31. srpna 2010 na adresu Pálenice (Lubná 106, 569 63 Lubná) 
-  nebo předat osobně po dohodě s panem M. Flídrem, tel. 461 542 765 nebo 608 835 961. 
 Těšíme se na shledání s Vámi. 

Obecní úřad Lubná a Pálenice Lubná                    
 
 
 

 
PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA 

 
TVRDÉ LISTNATÉ (BUK, BŘÍZA) …………………..1 300 Kč/prm 
MĚKKÉ JEHLIČNATÉ (SMRK, BOROVICE) ………1 000 Kč/prm 

v délkách 25, 35 a 50 cm, prostorový metr rovnaný do hranice 1x1x1 m 
 

Doprava do 5km zdarma, na delší vzdálenost cena dopravy dohodou. 
 

Rostislav Nunvář, Lubná 
tel.: 728 830 646 

e-mail: teplovzime@seznam.cz 
 

mailto:teplovzime@seznam.cz
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 3. 2010 
RO schvaluje: 

- Přemístění hracích prvků z letního areálu do nově budovaného dětského hřiště za 
prodejnou potravin Jednota. 

- Uzavření dohody s úřadem práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci  
VPP - dvě pracovní místa. 

- Vydání souhlasu ke stavbě zahradního domku na p. č.1842/2 pro pí I. Pakostovou. 
- Přidělení obecního bytu v ZŠ Lubná p. I. Štorkovi za předpokladu trvalého bydliště všech 

uživatelů bytu. 
- Vydání souhlasu k stavbě kolny s pergolou a oplocení pozemku p. č. 884/22 a oplocení  

na parcelách p. č. 884/35 a 884/36 pro p. M. Dřínovského. 
- Uzavření smlouvy se střední školou TRADING CENTRE, s. r. o., Litomyšl o zajištění praxe 

žáka M. Mičky. 
- Vydání souhlasu k rekonstrukci stávajícího oplocení okolo pozemku p. č. 529 a 2936/1 pro 

p. P. Madejewského. 
RO doporučuje: 

- ZO schválit finanční příspěvek pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč. 
- ZO schválit prodej pozemku p. č. 636 s tím, že kupující p. Haupt zaplatí 35 Kč/m2  a dále 

uhradí všechny náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
RO pověřuje: 

- Správce DPS R. Zapletala upořádáním besedy pro seniory v rámci projektu „Senioři sobě“. 
RO zamítá: 

- Zrušení nebo snížení poplatku za svoz komunálního odpadu pro p. P. Kiliána. 
RO bere na vědomí: 

- Výsledek kontroly hracích prvků v letním areálu s tím, že dřevěný šestihran  
je nutné opravit. 

- Rozhodnutí KÚ PaK, odbor životního prostředí o udělení výjimky Rybářství Litomyšl,  
  s. r. o., pro rybník Zimka. 
-     Usnesení MěÚ Litomyšl o určení lhůty pro možnost vyjádřit se k zásahu do významného 

krajinného prvku na hrázi vodního díla Zimka. 
-     Sdělení MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí k výměně vodovodního řadu Lubná 
      v délce 174 m na pozemku p. č. 2867 a 2877/2. 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 6. 4. 2010 
RO schvaluje: 

- Stavební úpravy RD na p. č. 417 pro manžele Dohnalovy.  
-   Výstavbu drobné provozovny pro p. P. Večeře, která bude sloužit k opravám motorových 

vozidel na pozemku p. č. 2083/1 za podmínky, že svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního 
prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zatížení v daném území. 

- Finanční příspěvek ve výši 1000 Kč na sportovní akci „Memoriál bratří Klejchů“, která se 
uskuteční dne 1. 5. 2010 na letišti Aeroklubu Polička. 

- Smlouvu o nájmu č. 10/2010, která řeší pronájem části budovy Lubná č. p. 27 za účelem 
zřízení klubovny pro mládež. 

- Snížení počtu telefonních linek na obecním úřadě, zrušení tel. linky (461 745 464)  
 a zakoupení analogové pobočkové ústředny a bezdrátového telefonu. 
- Doplnění a úpravu internetových stránek obce. 

RO bere na vědomí: 
- Oznámení pí H. Hasilové o nástupu do zaměstnání na OÚ Lubná.  
- Informaci starosty k volbám do Parlamentu ČR, které se budou konat 28. a 29. 5. 2010. 
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí k zásahu do významného 

krajinného prvku (Zimka) – odstranění 44 ks dřevin z hráze.  
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Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 4. 2010 
RO schvaluje: 

- Opravu střešního pláště včetně zateplení nad obecním bytem Lubná č. p. 301 
 firmou IZOS Litomyšl, s. r. o. 
- Bezplatný pronájem Skalky a prominutí poplatku za spotřebovanou energii, poplatku ze 

vstupného a tomboly při pořádání VI. školního plesu dne 15. 5. 2010. 
- Pronájem Skalky pro TJ Lokomotiva Pardubice na soustředění gymnastek ve dnech  
 7. 8. – 21. 8. 2010. 
- Přidělení veřejné zakázky na opravu komunikace od mostu k Flachovým,  
 zhotoví firma DS DELTA. 
- Příspěvek pro Sdružení hasičů ČMS, Svitavy ve výši 1000 Kč. Příspěvek bude použit na 

materiální zabezpečení Mistrovství České republiky mladých hasičů ve hře PLAMEN, 
které proběhne dne 7. - 11. 7. 2010 v Litomyšli. 

-     Smlouvu o dodávce a instalaci herních prvků na akci Dětské hřiště Lubná za prodejnou 
potravin Jednota od firmy Prolemax, s. r. o., Plzeň. 

- Úpravu prostranství u pomníku padlých dle projektu Ing. S. Bartošové.  
-  Věcnou odměnu pro F. Košňara za vytvoření rekordu, zapamatování si Ludolfova čísla na 

2009 desetinných míst. 
RO doporučuje:    

- ZO schválit jako přísedícího u Okresního soudu ve Svitavách na období  
2010 - 2014 p. J. Rensu. 

RO bere na vědomí: 
- Pohledávky k 7. 4. 2010 a pověřuje starostu, aby zabezpečil odeslání upomínek 

dlužníkům. 
-    Oznámení o vyhlášení ředitelského volna dne 7. 5. 2010 v ZŠ Lubná - Sebranice. 
- Žádost p. P. Jiráně o vyhotovení koryta pro odtok dešťových vod na parcele č. 505/3, 

které bylo již zahrnuto do rozpočtu obce pro letošní rok. 
- Protokol o finanční kontrole ze dne 19. 4. 2010 v Základní škole Lubná - Sebranice  
 a Mateřské škole Lubná. 
-  Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení kolaudačního řízení rodinného domku p. J. Trojtlera.  
- Oznámení zahájení řízení O návrhu opatření obecné povahy – územní plán Polička. 

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 16. 3. 2010 
ZO schvaluje: 

- Činnost rady obce za uplynulé období. 
-  Územně plánovací dokumentaci a způsob evidence územně plánovací činnosti  

územního plánu obce Lubná. 
- Rozpočtovou změnu č. 5/2009/RO. 
-  Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009 včetně vyřazeného majetku. 
-  Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2009, zisk ve výši 23 344,47 Kč   
  a převod zisku do rezervního fondu školy, který bude použit k případné úhradě 

neinvestičních nákladů školy. 
-  Příspěvek na rok 2010 pro místní základní školu na financování provozu  
  a běžné údržby školy ve výši 550 000 Kč. 
-  Příspěvek na rok 2010 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka, 

Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu 
venkova ČR.  

- Příspěvek na rok 2010 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení 
sociálních služeb v obci. 

- Příspěvek na rok 2010 pro Lubenské ženy ve výši 10 000 Kč, Český svaz včelařů  
- 2 000 Kč, Český zahrádkářský svaz - 3 000 Kč, Myslivecké sdružení - 2 500 Kč. 

- Návrh rozpočtu na rok 2010 včetně závazných ukazatelů. 
- Rozpočtový výhled obce na rok 2011 – 2012. 
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-  Zjištění bližších podmínek k převodu objektu ATS Lubná (býv. vodárna u autobusové 
„točny“ v Sebranicích) a poté realizaci prodeje objektu TJ Sebranice. 

- Prodej obecního pozemku p. č. 636 manželům Hauptovým za cenu 35 Kč/m2. Náklady na 
sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 

- Použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení ve výši 120 147,31 Kč na opravu 
obecních bytů. 

- Zrušení vyhlášky č. 1/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení“ na území obce ke dni 16. 3. 2010. 

- Převedení zůstatku finančních prostředků z účtu Fondu rozvoje bydlení na účet obce.  
-  Návrh nového znění Stanov Svazku obcí AZASS. 

ZO zamítá:       
- Příspěvek na rok 2010 pro Základní uměleckou školu Dolní Újezd a středisko sociálních 

služeb SALVIA, Svitavy z finančních důvodů. 
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 16. prosince 2009. 
ZO pověřuje: 

- Starostu obce k podpisu smlouvy na prodej pozemků. 
- Radu obce schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných 

ukazatelů rozpočtu obce na rok 2010 (přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami 
a paragrafy). Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen 
zastupitelstvu obce vždy na nejbližším zasedání. 

-  Starostu obce k podpisu smlouvy s obcí Sebranice o poskytnutí příspěvku ve výši 550 000 
Kč na financování provozu místní školy v roce 2010. 

 
 
Milí občané, 
 jarní sluníčko nás svými paprsky namlsalo pěkným počasím, ale vzápětí se vše změnilo  
a chlad a déšť nás opět vrátily do našich domovů. S netrpělivostí očekáváme, kdy se počasí 
umoudří a my opět vyjdeme do svých zahrádek. Než se tak stane, dovolte mi, abych Vás 
informoval o akcích a činnosti obecního úřadu za uplynulé období. 
 
Setkání seniorů v Lubné 
 Poslední březnovou neděli se konalo na Skalce setkání seniorů z Mikroregionu Desinka. Tak 
jako každý rok byl o tuto akci velký zájem. Vždyť k nám do Lubné letos přijelo bezmála  
500 osob. Úvodní slovo patřilo předsedovi mikroregionu F. Kalvodovi, který všechny účastníky 
přivítal. K poslechu a tanci hrála dechová hudba Řetůvanka, Českou besedu zatančili tanečníci 
z Kamence. Slovem nás provázel zpěvák a konferenciér Karel Hegner. Nedělní odpoledne 
obohatil svými výstupy také Libor Pantůček. Jsem přesvědčen, že se toto setkání vydařilo, což 
je patrné z přiložených fotografií. 

 
František Kalvoda a Karel Hegner       Řetůvanka  
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Česká beseda                                                                       Libor Pantůček, manželé Zemanovi, Karel Hegner a                                                                 

Josef Chadima 
 
 
 

 
                                                              

 
Pohledy na zaplněný sál 
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Společná oslava narozenin 
 V úterý 20. dubna jsme byli pozváni duchovními naší farnosti na společnou oslavu 
narozenin P. Jarouška Kopeckého. Na společný oběd byli pozváni zástupci  obou obcí. Využili 
jsme tohoto setkání také k tomu, abychom popřáli P. Glogarovi a P. Kopeckému k jejich svátku. 
Ani na P. Gottwalda jsme nezapomněli, i když on slavil svůj svátek o měsíc dříve. Po celou 
dobu panovala na faře přátelská atmosféra. Touto cestou ještě jednou přejeme našemu 
Jarouškovi pevné zdraví a hodně sil do dalších let. Současně děkujeme P. V. Glogarovi za 
vřelé přijetí a pohostinnost, se kterou jsme se na faře setkali. 
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Průzkum kanalizačních šachet 
 Na společném jednání zástupců obce  
a provozovatelů kanalizace v naší obci, kterým 
je firma VHOS, a.s. Moravská Třebová, jsme se 
shodli na tom, že je zapotřebí odstranit průnik 
balastních (spodních) vod do potrubí 
kanalizace. V pondělí 10. května jsme společně 
se zaměstnanci této firmy provedli monitoring 
kanalizačních šachet. Zjistili jsme, že do dvou 
šachet vniká spodní voda. Tuto závadu bylo 
nutné co nejdříve odstranit.   Uvažujeme také  
o monitoringu části kanalizačního potrubí 
kamerou, abychom zjistili, zda nevnikají spodní 
vody do potrubí kanalizace v úseku 
Lubenského potoka. Další kroky, které 
zamezení vnikání spodních vod do obecní kanalizace, budeme konzultovat s odborníky 
z Moravské Třebové.   
Opravy vodovodního řadu 
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 V neděli 9. května jsme byli upozorněni našimi občany, 
že neteče voda na „Malé Straně“ směrem k Sebranicím. 
Ihned jsme povolali pohotovostní pracovníky firmy VHOS, 
a. s. abychom závadu co nejdříve odstranili. Po zjištění 
situace jsme společně mohli konstatovat, že dochází 
k velkému úniku vody do podzemí. Z tohoto důvodu jsme 
rozhodli o uzavření části vodovodního potrubí mezi 
Kučerovými a Vomáčkovými. Aby naši občané nezůstali 
bez vody, dovezli ještě v neděli zaměstnanci firmy VHOS, 
a. s. provoz Polička, náhradní zdroj pitné vody. Následující 
den byla vyhledána porucha vodovodního řadu  
a přistoupilo se k opravě. Touto cestou děkuji všem 
zaměstnancům firmy VHOS, a. s. provoz Polička, kteří se 
podíleli na opětovné dodávce vody do našich domácností.  
 Součástí plánovaných oprav vodovodního řadu u nás 
v Lubné byla v tomto měsíci také výměna požárního 
hydrantu u obecního úřadu a instalace sekčního šoupěte 
v horní části obce ve „vinici“. 
 
 

Instalace sekčního šoupěte ve „vinici“ 
 

  
Náhradní zdroj pitné vody Oprava vodovodního řadu u Zamykalových 
 
Oslava Dne matek  
 V neděli 16. května jsme společně v kinosále oslavili 
Den našich maminek. Úvodní slovo patřilo již tradičně 
místostarostovi obce A. Kovářovi, který svými upřímnými 
slovy některé maminky rozplakal. 
 Následovalo vystoupení žáků 1. stupně základní školy 
s kulturním programem. Poté našim maminkám zazpívala 
Mirka Renzová, absolventka Konzervatoře v Bratislavě,  
a Matúš Trávníček, absolvent Vysoké školy muzických 
umění v Bratislavě. Oba doprovázel na piáno Petr Jiříček 
z Litomyšle.  
 Za vytvoření českého rekordu v zapamatování si 
Ludolfova čísla na 2009 desetinných míst převzal František 
Košňar ocenění od vicehejtmana Romana Línka a starosty 
obce Josefa Chadimy.  
 Na závěr kulturního programu přednesl přípitek starosta 
obce. Po malém občerstvení si maminky odnášely domů 
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drobný dárek.  
 Při této příležitosti děkuji všem vystupujícím za velmi pěkné nedělní odpoledne, které patřilo 
především maminkám. 

 
Vystoupení žáků základní školy 

 
 

                                                                                                     
Mirka Renzová a Matúš Trávníček 

 
 

 
Ocenění Františka Košňara za dosažený rekord             Pohled na maminky   
 



 8 

Slavnostní přípitek starosty obce a vicehejtmana          Předávání dárků maminkám 
Romana Línka 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 blíží se nám doba dovolených a prázdnin. Přeji Vám, všem žákům i studentům příjemné 
chvíle odpočinku, načerpání nové energie do dalších dní a krásné prosluněné léto. 

                  Josef Chadima, starosta obce 
 
Informace obecního úřadu  
Ztráty a nálezy 
 Nalezené věci jsou uloženy v kanceláři obecního úřadu – klíče, mobilní telefon, náušnice  
a další. Bližší informace získáte v kanceláři obecního úřadu nebo na tel. 461 745 215.  

 
 Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2010 
pátek:  4. 6.,  18. 6.,  2. 7.,  16. 7.,  30. 7.,  13. 8.,  27. 8. 

OÚ 
 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Malí kuchtíci 
 Ve čtvrtek 4. 3. proběhlo „vaření“ dětí ve školní družině. Z toustového chleba tvořily různé 
postavičky a vykrajovaly rozmanité tvary. Lučinu smíchaly s  taveným sýrem  

a strouhanou nebo krájenou zeleninou. Touto 
pomazánkou ozdobily tousty podle své 
fantazie. Protože všem chutnalo a tato činnost 
děti zaujala, zopakovali jsme si přípravu 
studené kuchyně ještě ve středu 14. 4. 
odpoledne. Tentokrát jsme vytvářeli květinové 
motivy pomocí kulatého pečiva, pomazánky, 
slunečnicových semínek, okurek  
a různobarevných paprik. Práce se opět 
zdařila a dětem se líbila. Už teď se všichni těší 
na další „vaření“.                                                                      

                                                                           
Petra Vetešníková, vychovatelka  

školní družiny 
Zeměpisná olympiáda 
       Dne 17. 3. 2010 proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády ve Svitavách. Naši školu jeli 
reprezentovat tři žáci, kteří vyhráli školní kolo: za 6. třídu Jirka Večeře, za 7. třídu Terča 
Košňarová a za 9. třídu Lída Kopecká.  
       Vyrazili jsme autobusem v 6.45 z Lubné a v 8.00 jsme byli přivítáni paní učitelkou Víchovou 
na Gymnáziu ve Svitavách. Poté nás rozdělili do kategorií A, B, C, D. Soutěž obsahovala tři 
části: práci s atlasem, práci bez atlasu a praktickou část.  V každé kategorii byla jedna část 
hodně obtížná a potřebovali jsme při ní různé pomůcky: atlas, buzolu, kalkulačku, úhloměr, 
pravítko, trojúhelník, obyčejnou tužku, propisku a dvě barevné pastelky (fixy).  
       Naši reprezentanti se umístili na velice pěkných místech, byť nevýherních. Jirka obsadil  
5. místo, Terča 8. místo a Lída 7. místo. 
       Jsem ráda, že jsem se mohla olympiády zúčastnit, získat nové vědomosti a poznat nové 
lidi. Děkuji paní učitelce Kořínkové, která nás na soutěž připravovala, doprovázela a držela 
pěstičky. 

                                                                                                       Lída Kopecká, 9. třída 
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Školní florbalový turnaj 

Dne 15. 4. 2010 pořádala ZŠ Lubná  
– Sebranice florbalový turnaj "O pohár 
ředitelky školy" pro žáky 2. stupně základních 
škol. Turnaje se zúčastnilo ve dvou kategoriích 
celkem 10 družstev z těchto škol:  
ZŠ SLOUPNICE, ZŠ DOLNÍ ÚJEZD, III. ZŠ 
LITOMYŠL, ZŠ LUBNÁ - SEBRANICE  
a MASARYKOVA ZŠ POLIČKA. Turnaj 
proběhl bez komplikací, ke spokojenosti všech 
zúčastněných i pořadatelů. Všichni zúčastnění 
hráči hráli s velkým nasazením a k vidění byly  
i velmi podařené akce. V kategorii mladších 
žáků 6. a 7. tříd skončili na prvním místě hráči 
naší školy, v kategorii starších žáků 8. a 9. tříd zvítězilo družstvo III. ZŠ Litomyšl a naši hráči 
skončili na 4. místě. Po odehrání turnaje a vyhlášení výsledků byly mezi zúčastněná družstva  
a hráče rozděleny ceny a věcné odměny.  

                       Mgr. Pavel Tmej 
 

Zájezd do Národního divadla 
 V pátek 16. dubna jela 8. a 9. třída do Národního divadla na divadelní představení Babička. 
Do Prahy jsme dorazili kolem 11. hodiny. Vystoupili jsme u hotelu Hilton, ve kterém byl nedávno 
ubytován americký prezident Obama. Odtud jsme šli na náměstí Republiky, prošli Prašnou 
bránou a Celetnou ulicí došli na Staroměstské náměstí. Pokračovali jsme dál na Václavské 
náměstí až ke stanici metra Muzeum. Metrem jsme jeli do nákupního centra Chodov, kde byl 
rozchod do 14.30 hodin. Potom jsme se opět metrem vrátili k autobusu, abychom se převlékli 
do společenského oblečení. Všem to moc slušelo. 
 Následovala prohlídka Národního divadla. Uvítal nás milý pán a zavedl nás do hlediště, kde 
jsme se posadili do krásných pohodlných křesel a poslouchali zajímavé povídání o historii 
divadla. Připomněli jsme si, že se Národní divadlo začalo stavět r. 1868, základní kameny byly 
přivezeny např. z Radhoště a Řípu, roku 1881 divadlo vyhořelo, při slavnostním otevření  
r. 1883 zazněla Smetanova Libuše. Průvodce nám také podrobně a zajímavě popsal vybavení 
hlediště. Nejvíce mě asi zaujal nádherný pozlacený lustr s 208 žárovkami. Naše exkurze potom 
pokračovala prohlídkou základních kamenů, makety divadla a dalších prostor přístupných 
veřejnosti. 
 Večerní představení začalo v 19 hodin a trvalo celkem s přestávkou asi 3 hodiny. Seděli 
jsme na 1. galerii, což bylo téměř u stropu. Babičku od Boženy Němcové známe všichni z četby 
nebo filmového zpracování, proto jsme mohli porovnávat. Myslím si, že se hercům toto 
divadelní představení moc povedlo. Diváci je odměnili dlouhým, zaslouženým potleskem. 
 Potom už následovala jen zpáteční cesta, během které si někteří ještě sdělovali své zážitky, 
jiní únavou usnuli. Domů jsme dorazili pozdě v noci ospalí, ale spokojení. 
 Chtěla bych proto závěrem poděkovat paní ředitelce J. Kučerové, našim učitelkám  
L. Plešingerové a V. Kořínkové, které pro nás krásný program vymyslely a připravily, radě 
rodičů za finanční příspěvek na exkurzi a autobus a panu řidiči J. Rojarovi ml. za bezpečnou 
jízdu. Ještě jednou Vám všem děkuji. 
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        Kristýna Kučerová, 8. třída 

 
       Žáci 8. a 9. třídy před budovou Národního divadla   
 
 
KINDERIÁDA 2010 
 Žáci I. stupně se 20. dubna zúčastnili atletické soutěže KINDERIÁDY v Pardubicích. Do 
soutěže se přihlásilo 33 škol Pardubického kraje. Za každou ZŠ soutěžilo 8 - 10členné družstvo 
složené z jednoho chlapce a jedné dívky z 2., 3., 4. a 5. ročníku a dvou tzv. žolíků. 
 Soutěžilo se v těchto disciplínách: 
   všichni účastníci – běh na 60 metrů 
   2. ročník – skok z místa 
   3. ročník – hod plným míčem 1 kg 
   4. ročník – hod kriketovým míčkem 
   5. ročník – skok daleký z rozběhu 
   + každé družstvo sestavilo štafetu, která běžela 4 x 60 m. 
 Jako mimosoutěžní disciplíny si děti mohly vyzkoušet: překážkový sprint, skok daleký o tyči, 
skákání sem a tam, běh přes žebřík, hod na cíl, dětský hod oštěpem. 
 Pro všechny děti byly připraveny balíčky se svačinou a po celý den bylo pro ně připraveno 
občerstvení – voda, ovoce, výrobky Kinder. 
 Našemu družstvu se letos moc nedařilo, skončili jsme celkově na 21. místě. Také ve štafetě 
jsme obsadili 21. místo. Výkony některých našich jednotlivců však byly vynikající – v tabulce je 
uvedeno umístění těch nejlepších.  
Disciplína Třída Jméno Výkon Pořadí (z 33 soutěžících) 
Běh 60 m 2. Kučera Lukáš 10,67 s 8. 
Skok z místa 2. Kučera Lukáš 172 cm 5. 
Hod plným míčem 1kg 3. Chadimová Milena 6,36 m 6. 
Hod kriketovým míčkem 4. Doseděl Tomáš 35,4 m 7. 
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Skok z místa – Lukáš Kučera                                            Soutěžící družstvo 
 
 Všichni soutěžící obdrželi dárkové předměty značky Kinder – ponožky a koupací čepici. 
 První tři družstva postoupila do republikového finále v Praze (ZŠ Chrudim, U Stadionu; ZŠ 
Pardubice, Benešovo nám; ZŠ Pardubice, Závodu míru). 

Mgr. Jitka Kučerová 
 
 
Hurá za mamutem 
 Ve čtvrtek 22. 4. 2010 si děti ze ŠD připomněly Den Země netradičním způsobem. Paní 
vychovatelka jim nejprve vyprávěla zajímavý příběh o mamutovi, který se prý podle vyprávění 
nachází v místních lesích. Po vyslechnutí této historky si děti zahrály na pralidi a vypravily se 
společně jako tlupa „Pratechniků“ za mamutem. Musely spolupracovat jako rodina a navzájem 
si pomáhat. Nechtěly ho však ulovit, ale skamarádit se s ním. Vyrobené nástroje proto  
nepoužily jako zbraně, ale zvednutím nad hlavu jako předem domluvený signál nabídky 
přátelství. Celá akce skončila pro mamuta i lovce úspěšně. Mamut byl objeven a na důkaz 
přátelství se s dětmi nechal vyfotografovat. Ještě druhý den si děti sdělovaly zážitky z této 
výpravy při tvorbě velkého obrazu připomínajícího jeskynní malby z dob pravěku. 

      Petra Vetešníková, vychovatelka školní družiny    
 

 
McDonald´s Cup  
 Žáci 1. – 3. třídy se zúčastnili 28. dubna oblastního kola v minifotbalu McDonald´s Cup 
v Litomyšli. Našim chlapcům se na tomto litomyšlském stadionu mimořádně dařilo, takže 
s přehledem obsadili 1. místo. 
 Konečné pořadí: 1. ZŠ Lubná – Sebranice 
     2. II. ZŠ Litomyšl 
     3. ZŠ Dolní Újezd 
     4. III. ZŠ Litomyšl 
     5. I. ZŠ Litomyšl 
 Nejlepší střelci zápasu z naší školy: Kysilka Matěj, Jiráň Jan.  
 První dvě družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 3. května ve Svitavách. 
Zúčastnilo se ho celkem 88 žáků z 8 škol svitavského okresu. V naší skupině jsme vyhráli nad 
ZŠ Kostelní Moravská Třebová 2:1, ZŠ Bystré jsme porazili 5:0. Jedinou prohrou bylo utkání se 
ZŠ Felberova Svitavy 0:2. Z 2. místa ve skupině jsme potom postoupili do semifinále, kde jsme 
se utkali se ZŠ Palackého Moravská Třebová. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný 0:0, takže 
následovaly penalty – tu rozhodující dal Matěj Kysilka. Tím jsme si vybojovali postup do finále, 
kde proti nám nastoupila opět ZŠ Felberova Svitavy, se kterou jsme v základní skupině prohráli. 
Tentokrát se na nás usmálo štěstí. Zápas skončil 2:1 v náš prospěch (branky vstřelil Dominik 
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Šmíd), a tak jsme si zajistili postup do krajského kola. Domů jsme si také dovezli pohár za  
1. místo a krásné medaile. 
Konečné pořadí:   
  1. ZŠ Lubná – Sebranice 
  2. ZŠ Felberova Svitavy 
  3. ZŠ Palackého Moravská Třebová 
  4. ZŠ U školek Litomyšl  
  5. ZŠ Kostelní Moravská Třebová 
  6. ZŠ Riegrova Svitavy 
  7. ZŠ Masarykova Polička 
  8. ZŠ Bystré 
 Krajské kolo se konalo 10. května v Pardubicích. Po dvou předcházejících turnajích se nám 
však přestalo dařit a v kraji jsme skončili na 4. místě. 
 Závěrem bych chtěla poděkovat panu V. Kovářovi (trenérovi), který se zúčastnil všech tří 
kol McDonald´s Cupu a byl velkou oporou pro všechny hráče našeho týmu. 
 Zároveň děkuji všem rodičům, kteří věnovali turnaji svůj volný čas a zajistili dopravu žáků 
do okresního a krajského kola. 

                    Mgr. Jitka Kučerová 
 

 
Oblastní kolo - Litomyšl                                                     Okresní kolo - Svitavy 
 
 

 
Turnaj v Pardubicích                                                          Krajské kolo - Pardubice 
 
Sběr papíru 
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 Každým rokem v naší škole provádíme 
sběr papíru. Většinou jsou děti motivovány 
soutěží. Tentokrát soutěžily třídy mezi sebou. 
Některé děti se zapojují do shánění a vázání 
papíru, jiné méně, někdo vůbec. Nejvíc se 
angažují rodiče. Jak by ne, vždyť mnoho dětí 
mělo i přes 100 kg sběru. Velmi si cením dětí, 
které se snaží úplně samy a nosí svázaný 
papír v igelitce, i několikrát. Letos přivezli sběr  
i starší občané. Byli rádi a děkovali, že se něco 
takového děje. Všechen sběr, který nebyl 
určen pro nějakou třídu, jsem rovnoměrně 
rozdělila do všech tříd. Jenom dětem z 5. třídy 
jsem pár kilo navíc přidala za pomoc. Právě 
tyto děti si zaslouží velikou pochvalu za ochotu a ohromnou pomoc při nakládání. Vždyť děti na 
1. stupni nasbíraly 5 993 kg papíru.  

           L. Kulhavá, školnice 
I. stupeň 

TŘÍDA KG POČET ŽÁKŮ PRŮMĚR NA ŽÁKA MÍSTO 
1. 1355 22 61,60 2. 
2. 1098 19 57,70 3. 
3. 1112 24 46,30 4. 
4. 1626 23 70,70 1. 
5. 802 24 33,40 5. 

CELKEM 5993 112 53,50  
 
II. stupeň 

TŘÍDA KG POČET ŽÁKŮ PRŮMĚR NA ŽÁKA MÍSTO 
6. 718 16 44,87 1. 
7. 394 30 13,13 3. 
8. 283 25 11,32 4. 
9. 760 19 40,00 2. 

CELKEM 2 155 90 23,94  
 
 
Třídní soutěže  
 Dne 16. 4. 2010 si žáci 3. třídy na výzvu třídní učitelky sami zorganizovali soutěž ve zpěvu 
a recitaci. Předem se dohodli na úpravě třídy, porotě, bodech a cenách. 
Výsledky: soutěž ve zpěvu :  
 1. místo Nicola Zavoralová, 2. místo Milena Chadimová, 3. místo Kateřina Kvasničková 
                soutěž v recitaci :   
 1. místo Milena Chadimová, 2. místo Kateřina Kvasničková, 3. místo Lukáš Kysilka. 
                                                                                           Mgr. Hana Klusoňová 

 



 14 

 
Milena Chadimová, Nicola Zavoralová,       
Kateřina Kvasničková, Milena Chadimová, 
Kateřina Kvasničková          
Lukáš Kysilka   
  
 
Otvír
ání 
stud
ánky 
 K
once

m 
dubna jsme se společně s žáky  
8. třídy vypravili ke studánce při dolním konci Lubné. 
Ze země tam vyvěrá pramen, který nevysychá.  
Studánku jsme nejprve prohloubili, vybrali bahno a 
také jsme odstranili náletové dřeviny v okolí. Pan 
Loučka nám poskytl lícovaný kámen, a tak jsme mohli 
začít se stavbou. Do prázdnin bude okolí studánky 
upraveno. Poděkováni patří žákům 8. třídy, panu Loučkovi, zaměstnancům obce a panu 
starostovi za pomoc při "otvírání studánky". 

                                                                                                        Mgr. Vladimír Opletal 
 
 
 
Sbor Lubenika – jaro 2010 
 Jaro je obdobím, kdy se sbor Lubenika pravidelně zúčastňuje přehlídky dětských 
pěveckých sborů. V letošním roce tato přehlídka proběhla v Chrudimi, náš sbor obsadil 
bronzovou příčku. Vystoupili jsme v Praze na Staroměstském náměstí při velikonočních trzích  
a začátkem května v poličské DPS, kde jsme udělali radost především babičkám.  
   Náš beztak mladý sbor nyní projde "omlazovací kúrou", protože odejdou děvčata z 9. třídy, 
kterým ze srdce děkuji za krásné 4 roky, během kterých jsme zažili mnoho příjemného. 
Abychom mohli pokračovat ve zpívání, zvu naše žáky do sboru Lubenika a Vás všechny na 
závěrečný koncert, který proběhne koncem června, kdy naposledy vystoupí děvčata z 9. třídy. 

                                                                                                   Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr 
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Sbor Lubenika v Chrudimi 7. 4. 2010    

 
Školní ples 
 Dne 15. 5. se uskutečnil již 6. školní ples spojený se šerpováním žáků 9. třídy. Děkujeme 
proto touto cestou radě rodičů a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě i organizaci tohoto 
slavnostního večera. 

          Vedení školy 

 
Ředitelka školy a žáci 9. třídy s třídní učitelkou Mgr. V. Kořínkovou 
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Umístění našich žáků 
 

Jméno Škola Obor 
9. třída   
Veronika Barcalová Střední zdravotnická škola, Svitavy Zdravotnický asistent 
Lukáš Bednář SOŠ a SOU technických oborů Skalka, 

Česká Třebová 
Elektrotechnika - 
mechatronika 

Jakub Drobný SOŠS a SOU stavební, Rybitví Zedník 
Terezie Klejchová SŠ cestovního ruchu, Choceň Cestovní ruch 
Miroslav Klusoň VOŠ a SOŠ technická, Litomyšl Mechanizace a služby -

výpočetní technika a 
automatizace mech. provozů 

Ludmila Kopecká Gymnázium, Polička Gymnázium 
Miroslav Kopecký Integrovaná SŠ technická, Vysoké Mýto Mechanik strojů a zařízení 
Michal Kovář VOŠ a SOŠ technická, Litomyšl Mechanizace a služby - 

dopravní a servisní služby 
Marek Křivka VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Zedník 
Lada Nechvílová Gymnázium, Polička Gymnázium  
Michal Rensa SŠ informatiky a služeb, Dvůr Králové nad 

Labem 
Informační technologie - 
správa počítačových sítí 

Dana Renzová SŠ uměleckoprůmyslová a technická, 
Velké Opatovice 

Umělecký keramik 

Iveta Soušková VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Stavebnictví 
Josef Stříteský VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Stavebnictví 
Patrik Šprojcar VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Stavebnictví 
Lenka Šteflová Střední zdravotnická škola, Svitavy Zdravotnický asistent 
Lukáš Štěpánek VOŠ a SOŠ technická, Litomyšl Mechanizace a služby - 

provoz mechanizace a služby 
Jaroslava Zapletalová Střední zdravotnická škola, Svitavy Zdravotnický asistent 
Aneta Zavoralová Střední zdravotnická škola, Svitavy Zdravotnický asistent 
5.třída   
Veronika Kysilková Gymnázium, Polička Gymnázium - osmileté 
Pavel Jiráň Gymnázium, Polička Gymnázium - osmileté 

  
 Všem žákům blahopřejeme k úspěšnému přijetí na školy a přejeme mnoho úspěchů, štěstí 
a vytrvalosti v dalším studiu. 

 Mgr. Kvasničková (výchovný poradce) 
 
  
 Blíží se čas prázdnin a dovolených, proto bychom Vám chtěli popřát konečně dny 
plné slunečních paprsků, spoustu nezapomenutelných zážitků a hlavně načerpání 
nových sil do další práce. 

          Vedení školy 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
  
 Pomalu se blíží konec školního roku a zároveň se přibližuje doba, kdy děti opustí 
mateřskou školu a po prázdninách nastoupí do první třídy. Všichni se snažíme, aby to byl 
začátek nové etapy jejich života, na kterou se těší, a věřím, že jsou na ni dobře připraveny. Za 
všechny zaměstnance mateřské školy přeji našim "předškolákům" úspěšný start. 
                                                                                                                                       I. Rensová 
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Irena Rensová, Ludmila Vomáčková, Lukáš Neumeister, Vít Zavoral, Jan Kyselý, Aneta Renzová, Šárka 
Klusoňová, Tereza Kuchtová, Filip Chadima, Jan Hegr, Michaela Kvasničková, Pavel Jána 

 
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 

 
Milovaní, 
 všechny vás z celého srdce zdravím a myslím, že se ani moc nespletu, že hlavně školáci už 
budou žít v očekávání prázdnin a všeho, co v těch krásných letních dnech je vůbec možné 
prožít. Někdy žijeme v očekávání velkých věcí, moc se na ně třeba i těšíme, ale všechno vyjde 
naprázdno. A tak si myslím, že bychom se spíš než očekávat věci výjimečné mohli učit 
objevovat krásu a velikost i v těch nejprostších věcech kolem sebe. Rád bych vám k tomu 
nabídl jeden příběh: 
 Jeden beduín byl pronásledován nepřáteli. Prchal před nimi, až se dostal do míst, kde 
poušť přecházela do krajiny rozeklatých skal. Stále běžel. Až se mu zdálo, že už své nepřátele 
neslyší. Když se však rozhlédl kolem sebe, viděl, že se dostal do kaňonu, který mu naháněl 
strach. Stěny byly tvořeny žulovými masivy a černý čedič mu naháněl strach. S úžasem si 
všiml, že ve srázu je vyšlapaná uzoučká stezka. Vydal se po ní a za chvíli se ocitl před 
vchodem do hluboké a tmavé jeskyně. Velmi opatrně vstoupil na okraj a nahlédl dovnitř. 
 „Pojď dál, bratříčku.“ 
 Hlas plný vlídnosti ho povzbudil. V polostínu jeskyně zahlédl beduín poustevníka, který se 
modlil. 
 „Ty tu žiješ sám?“ otázal se beduín. „Jistě,“ slyšel odpověď. 
 „Jak to děláš, že můžeš přežít v téhle jeskyni tak chudý, tak daleko od lidí a úplně sám?“ 
 Poustevník se usmál. „Nejsem chudý. Vlastním velké poklady.“ 
 „Kde?“  
 Poustevník ukázal na malou skulinku nahoře ve stěně jeskyně. „Tam, co vidíš?“ 
 „Nic,“ odpověděl beduín. „Opravdu nic nevidíš?“ zeptal se poustevník.  
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 „Vidím jen kousek nebe.“ 
 „Kousek nebe a tobě se nezdá, že je to úžasný poklad?“ 
      Vidět malý kousek nebe skrze skulinku ve skále ... Moc bych vám všem přál, aby takových 
skulinek i uprostřed letních měsíců bylo dost. A hlavně, abyste skrze ně nacházeli skutečné 
obdarovávání – hezkými věcmi kolem sebe, v setkání s těmi, které máte rádi a které rádi vidíte, 
v kráse východů slunce i ticha večera. A hlavně, abyste tím vším nadlouho naplnili i své srdce.  
 A k tomu vám vyprošuji i Boží požehnání. 

         P. Vojtěch Glogar 
 
Pozvání 
Pohádkový les 
 Srdečně zveme děti i rodiče k prožití začátku prázdnin na tradiční Pohádkový les, který 
znovu ožije pohádkovými bytostmi v neděli 27. června od 14 hodin v prostorách za sebranickým 
koupalištěm u „Mikuláška“. 
 
Pouť ke svaté Anně  
 bude letos v Lubné v neděli 25. července. Tuto patronku naší obce pozdravíme při mši 
svaté v 10 hodin. 
V kapličce na Vysokém Lese bude pak poutní mše svatá odpoledne v 15 hodin. 
 
Pozvání na pěší pouť 
 ze Sebranic na Velehrad, která se uskuteční od 16. do 21. srpna (je to nějakých asi 160 km). 
Bližší informace na faře. 

          P. Vojtěch Glogar 
 

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ 
 

 Ve čtvrtek 18. března 2010 se za námi stavily děti z MŠ s písničkou o jaru. Šly kolem naší 
DPS k lubenskému potoku spálit Moranu, a tak se na chvíli zastavily za našimi seniory.  
 Dne 30. března jsme si udělali malé předvelikonoční posezení, na které za námi přišli 
starosta i místostarosta naší obce, p. Chadima a p. Pícha. Posezení bylo jako vždy milé  
a příjemné, načež jsme se všichni odebrali do atria přivítat přicházející jaro velikonočním 
ozdobením staré jabloně, kterou nám věnovali naši zahrádkáři. O pár dní později sice ještě 
napadlo pár centimetrů sněhu, ale to bylo už jen malé rozloučení paní Zimy.  
 Ve středu 7. dubna jsme ve společenské místnosti měli opět besedu s promítáním o Jižní 
Americe. Loni nám p. Flídr vyprávěl o Brazílii, tentokrát za námi přišli manželé Vomáčkovi 
s vyprávěním o návštěvě dalších jihoamerických zemí, a to o Peru a Bolívii. Touto cestou bych 
jim chtěl ještě jednou poděkovat, že přišli mezi nás s pěkným, poutavým vyprávěním z dalekých  

 
Pálení čarodějnic u DPS 
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krajů na jižní polokouli naší planety Země.   
 Ve čtvrtek 29. dubna, tedy o den dřív než jak to má být, jsme tak jako každý rok spálili zase 
jednu čarodějnici. Poté jsme našim seniorům, i těm co mezi nás nepřišli, opekli buřtíka. Počasí 
nám přálo, a tak si myslím, že to bylo příjemné posezení u ohně. 

Rudolf Zapletal  
 

LUBENSKÉ ŽENY  
 
 V neděli 23. května 2010 jsme přivítali nové občánky Lubné:  
Natálie Zachová, Andrea Gašparíková, Aneta Matejsková, Zuzana Bartoňová, Vojtěch 
Dřínovský a Eliška Jánová. 

                                                                                                             Eva Chadimová 
 

 

 
Vítání občánků                                                                    Lenka, Aneta a Natálie Zachovi 
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PROGRAM KINA V LUBNÉ 
    
 20. 6. VLKODLAK 
             4. 7.  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
 18. 7. LEGIE 
 1. 8.  DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 
 15. 8.  ŽENY V POKUŠENÍ  
 29. 8. KNIHA PŘEŽITÍ     Začátek v 19.30 hod. 

 
 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 
V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

V minulých měsících se narodila Andrea Matejsková, Andrea Gašparíková, Natálie Zachová 
a Matyáš Novotný.  Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme do života jen to nejlepší. 

 
 

VELIKONOČNÍ KRASLICE PUTUJÍ Z LUBNÉ DO KANADY A USA 
  
  V neděli 28. března se v Poličce v Tylově domě konala 
výstava „Velikonoční inspirace“, kde jste se mohli setkat s 
dobrými nápady, tradicemi a šikovností. Mezi nabízeným 
zbožím se neztratily ani výrobky z Lubné. Zdobené perníčky 
obdivovali návštěvníci u stánku cukrářky paní Taberyové. 
Velikonoční kraslice zdobené slámou byly k vidění  
u protějšího stánku s keramikou. Paní Kvasničková zde 
ukazovala, jak krásná mohou být obyčejná vajíčka ozdobená 
ječnou slámou. O kraslice byl velký zájem, a tak není 
s podivem, že si návštěvníci výstavy odvážejí velikonoční 
dekoraci i za velkou louži. 

                                           Martin Kvasnička 
 
 
 
 

 
 
 

96 let Helena Kovářová 60 let Bohuslav Bulva 
   Josef Trojtler 

81 let Milada Polánková   
  55 let Zdeňka Pavlišová 

80 let Marie Kovářová   
  50 let Lýdia Černá 

75 let Zdeňka Šplíchalová  Jan Flídr 
    

65 let Marie Machková   
 Květoslava Šprojcarová    
 Marie Šimková   
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ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – PŘEHLED PAMÁTEK 
 Na přání čtenářů Lubenského zpravodaje, lubenských i mimolubenských, jsem rád napsal 
přehled všech našich památek zapsaných na Listině UNESCO. Řazení památek je podle roku  
zápisu na Seznam. Přiložena je rovněž obrazová část, o kterou měli čtenáři také zájem. 
 
                                               Česká republika – památky UNESCO 
                        Praha (1992)                                                   Český Krumlov (1992) 
            městská památková rezervace                           městská památková rezervace   

                        
                                                                                             Žďár nad Sázavou (1994) 
                        Telč (1992)                                         poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
        městská památková rezervace                                            na Zelené hoře          

                   
                     Kutná Hora (1995)                                              
            městská památková rezervace,                                   
  chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí                          Lednice – Valtice (1996)      
                  Panny Marie v Sedlci                                            lednicko – valtický areál                                                                                                                                                                 
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                                                                                                  Kroměříž (1998) 
                    Holašovice (1998)                                    arcibiskupský zámek, Podzámecká   
                  vesnická rezervace                                            zahrada, Květná zahrada                                                                                                                                                                                                                                              

                 
                     Litomyšl (1999)                                                      Olomouc (2000) 
               zámek a zámecký areál                                       sloup Nejsvětější Trojice   

                  
                         Brno (2002)                                                         Třebíč (2003) 
                      vila Tugendhat                                        židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 

  
Josef Trojtler 

 
VÝLOV DOLNÍHO RYBNÍKA 

 
 Dne 3. 4. 2010 byl uskutečněn výlov dolního rybníka, který se pomalu stává tradicí. I když 
výlov pro nedostatek vody nemohl být uskutečněn na podzim, přesto přišlo hojné množství 
zájemců o koupi ryby nebo se jenom podívat. Největší zájem byl o koupi kapra a amura. Letos 
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byli všichni spokojeni jak s váhou, tak s druhem. Touto cestou všem děkuji a doufám, že se 
příštího výlovu opět zúčastní. 

Josef Klejch 

 

CESTA BEZMÁLA KOLEM SVĚTA ANEB CESTOVÁNÍ  
LUBENSKÉHO PEKAŘE VÁCLAVA MACHKA 

 
 Často se tvrdí, že za „bolševika“ svět začínal a zároveň končil na hranicích s Bavorskem. 
Jinými slovy, že „nesvobodný“ občan Československa se ze země obehnané dráty podíval tak 
maximálně za humna. Jistě, v bipolárním světě rozťatém železnou oponou byly možnosti 
cestovat značně omezené, nicméně názory některých „bolševikobijců“ jsou dosti scestné. Ale 
nebojte se, tenhle článek není předvolební agitkou, těch si ostatně užíváme a ještě užijeme 
dosytosti. Cílem tohoto příspěvku je splátka dluhu z minulého čísla, tedy spolu s panem 
Machkem a jeho vzpomínkami přičichnout alespoň obrazně k vůním exotických dálek.  Poutavé 
vyprávění jako vystřižené z cestopisů známých světoběžníků a množství předmětů, fotografií  
a dalších materiálů, to vše tvoří pestrou mozaiku z cest p. Machka. 
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 Ve které z 32 zemí, jež navštívil, však začít? Nastupme tedy na palubu letounu (celkem jich 
bude 13 typů) a vznesme se do nebeských výšin, abychom přistáli např. v Egyptě. To se psal 
rok 1969. Země plná historických památek na jednu z prvních moderních civilizací, země, jež se 
pyšní divem světa, přichystala našemu cestovateli ještě jeden nevšední zážitek. Cestu vlakem 
dlouhou několik stovek kilometrů. A nešlo prý o nic příjemného (to cesta ze SSSR probíhala 
zcela jinak a o poznání pohodlněji).  
 Z nepohodlného vlaku tedy opět do vzdušného korábu a máme tu další zemi, kolébku 
vyspělé kultury, mytickou Indii. Oslnivá krása starobylých chrámů, jimž vévodí majestátný Tádž 
Mahál, který nechal zbudovat mosulský císař pro svou zesnulou manželku, ostře kontrastuje 
s neuvěřitelnou bídou jisté vrstvy obyvatelstva a strašné nemoci jako lepra nejsou zde výjimkou. 
Zajímavé jsou zde i některé dopravní prostředky. Jeden z nich, sloní hřbet, si p. Machek 
vyzkoušel na vlastní kůži. Vrcholem indického putování byla cesta do Nepálu a let stařičkou 
Dakotou kolem himalájských velikánů.  
   Zůstaňme i nadále v Asii, jenom se přesuneme více na severovýchod do Koreje. Tedy do té 
lidovědemokratické KLDR. Země snad ještě rozporuplnější než Indie. Jen zde je možno spatřit 
ovoce obalené papírem jako ochrana proti škůdcům, ale také monumentální Muzeum války 
(1950-53) a ženšenové plantáže. Odtud má také p. Machek nejkurióznější suvenýr. Láhev 
alkoholu, v níž je uložen opravdový nefalšovaný had. Kromě toho zde zažil i menší zemětřesení 
a také setkání s americkými a jihokorejskými vojáky na demarkační čáře.  
 Další válkou zkoušenou zemí, kterou navštívil v roce 1989, byl Vietnam. Při letu z Hanoje 
zažil tropickou bouři. Podnebí vůbec je zde pro Evropana přímo vražedné. Dusno a nesmírné 
vlhko vyvolávají téměř neustálé pocení, avšak i na tuhle svízel měl p. Machek prostředek  
ve formě naší slavné Alpy.  
 Jednou z nejkrásnějších destinací však byl ostrov svobody Kuba. Nádherná karibská 
příroda a neuvěřitelně čisté moře spolu s nepřeberným množstvím ovoce a zeleniny, to vše 
vytváří onen biblický obraz ráje. V moderním hotelu Internacionál v Havaně dokonce servírka 
připravující pokrmy nosila na ústech roušku, aby čistota bylo co největší. A mluvíme-li o jídle,  
p. Machek ochutnal všude, kde pobýval, místní, leckdy i podivně vypadající pokrmy a kupodivu 
se to vždy obešlo bez vážných zdravotních problémů. 
 Kromě těchto exotických krajin navštívil p. Machek množství evropských zemí, státy 
Středního východu, např. Izrael, a cestou na Kubu také Kanadu. Jako správný cestovatel má  
i on nesplněný sen. Mrzí jej, že nepřekročil rovník a rovněž by se chtěl podívat, popřípadě se 
usídlit na souostroví Tahiti. Rádi věříme, neboť opojná krása přírody a místních tahitských 
krásek byla jednou z příčin vzpoury na anglické lodi Bounty. Ovšem na plnění snů není nikdy 
pozdě. Pan Machek však rezolutně namítá: „Dneska už bych se bál někde cestovat.“ Pravda, 
po zprávách o krachu jedné cestovky za druhou se mu ani moc nedivíme. Holt starý dobrý 
Čedok!  
 Jsme si dobře vědomi, že tento krátký článek jest jen slabým odvarem všech vzpomínek  
a zážitků lubenského Livingstona, ale to bychom museli jinak sepsat několikasetstránkovou 

 
Indie – sloní taxi při cestě na hrad Amber                       Běžný obrázek z indické silnice  
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knihu, aby se do ní vše vešlo. Kdoví, třeba se tohoto úkolu jednou ujme a uvede jej v život. 
 Panu Machkovi děkujeme za jeho čas, který nám věnoval, a za půjčení materiálů. 

Redakční rada 
  

 
Dillí – před chrámem bohů Krišna a Višna    Rakve v Tádž Mahálu  
 

 
Pohled na Tádž Mahál         Nepál – živá bohyně Kumari 
 

VESMÍR OKOLO NÁS - OTÁZKY A ODPOVĚDI 
 

Kde je Oortův oblak a co se v něm nachází? 
 Oortův oblak je nejrozsáhlejší oblastí sluneční soustavy. Většina tohoto obrovského mračna 
(mračna komet) leží za Kuiperovým pásem a má průměr 1,6 světelného roku (15 bilionů km). 
Sahá téměř do poloviční vzdálenosti k nejbližším hvězdám. Oortův oblak si jako svůj domov 
vyhlédlo neuvěřitelné množství komet. Podle posledních výpočtů jich je několik bilionů, tedy 
několikanásobně více než je hvězd v naší galaxii, kterých je 200 – 300 miliard. I přes toto 
astronomické množství je celková hmotnost těchto komet pouze desetinásobek hmotnosti naší 
Země. Jeden oběh okolo Slunce trvá těmto kometám tisíce až desetitisíce let. Oortův oblak 
objevil holandský astronom evropského významu Jan Hendrik Oort. 
 
Odkdy je ve vesmíru Hubbleův kosmický dalekohled – HST a jak vypadá? 
 Ve vesmíru jsou stále dokonalé pozorovací podmínky, které astronomové chtěli využívat. 
Proto byl sestrojen první velký (jako autobus) optický kosmický dalekohled, pojmenovaný na 
počest slavného amerického astronoma světového významu Edwina Hubblea. Dalekohled byl 
na oběžnou dráhu ve výšce asi 600 km vynesen raketoplánem 25. dubna roku 1990. Zemi 
oběhne jednou za 95 minut, hmotnost má téměř 11,5 tuny, délka je 13,3 metru, šířka se 
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slunečními bateriemi je 12,3 metru a zrcadlo má 
průměr 2,4 metru. Když byl HST – Hubble  Space 
Telescope na oběžné dráze uveden do provozu, 
ukázalo se, že špatně vidí a bez brýlí to nepůjde. 
Když bylo důmyslné zařízení vyrobeno, vydala se 
první mise raketoplánu k vesmírnému dalekohledu. 
Posádka provedla potřebné úpravy, po kterých 
dalekohled viděl ještě lépe, než byl původní záměr. 
Během dvaceti let bylo k HST vypraveno celkem 
pět misí raketoplánu. Poslední byl Atlantis v květnu 
roku 2009. Při této návštěvě byla vyměněna většina 
technického zařízení dalekohledu. Jeho výkon je 

nyní 94krát větší než původně. V příštích letech budeme žasnout nad fascinujícími snímky 
z nekonečných hlubin vesmíru. 
 Do dnešní doby pořídil Hubbleův kosmický dalekohled tisíce pozoruhodných a unikátních 
snímků všech oblastí vesmíru, které bychom ze Země nikdy nezískali. Tak jako dělíme 
letopočet před Kristem a po Kristu, tak astronomii dělíme před Hubblem a po Hubblu. Jak 
dalekohled vypadá, je patrné z přiloženého obrázku. 
 
Odkud pocházejí jména ve sluneční soustavě a koho představují? 
 Jména planet a většiny měsíců pocházejí z řecké a římské mytologie – z antických bájí. 
Merkur byl poslem olympijských bohů, je synem Dia a Maii. Venuše je bohyní lásky a krásy. 
Také z obrazů věhlasných malířů ji známe jako krásnou ženu. Mars byl římským bohem války. 
Podle Římanů Jupiter, podle Řeků Zeus byl nejmocnějším bohem – vládcem Olympu. Saturn je 
v obou mytologiích vládcem času. Jeho synem byl Jupiter – Zeus. Uran byl bohem nebe, po 
neshodách se rozešel se svou ženou Gaiou, bohyní Země, od té doby jsou nebe a země 
oddělené. U Římanů Neptun, u Řeků Poseidon představuje boha moře. Na obrazech je 
s typickým trojzubcem. Pluto představuje vládce podsvětí. 
 
 Venuše je stále krásnou večernicí, po setmění ji najdeme na jihozápadě až západě. Mars 
se od nás vzdaluje, jeho jasnost se bude snižovat, nyní je v souhvězdí Raka (lat. Cancer). 
Jupiter je nyní vidět ráno. 

Josef Trojtler 
     

TJ SOKOL LUBNÁ  
 
Florbalová liga mladších žáků v Pardubickém kraji má vítěze! 
 Tak náš cíl se stal skutečností. TJ Lubná je vítězem pardubické ligy mladších žáků! Po 
loňském 4. místě je to skvělý úspěch a důkaz toho, že se v Lubné hraje florbal na celostátní 
ligové úrovni.   
 Ještě se ale vrátím ke dvěma turnajům, které tomuto finálnímu výsledku předcházely. 
28. března jsme se vydali do Svitav. Konečně jsme si také zahráli s týmy z královéhradecké 
ligy. S týmem TJ Sokol Dobruška jsme uhráli remízu 2:2, ale pak nás podruhé za sezonu 
pokořil soupeř CSP Hradec Králové výsledkem 4:1. Potom se ale koncentrace našich hráčů  
a chuť vyhrát vystupňovala do skvělých výsledků. TJ Dvůr Králové n. L. odcházel z palubovky  
s porážkou 9:1, následován týmem CSP Hradec Králové B s podobným výsledkem 10:1 pro 
Lubnou. Posledním soupeřem byl tým FBK Kostelec n. O., který nás sice překvapil první 
brankou v šesté minutě, ale po dalších 8 vteřinách náš skvělý střelec Přemek Pakosta vyškolil 
kosteleckého brankáře a vyrovnal.  Pak už následoval lubenský florbal takový, jak ho známe  
z celé sezony. Konečný výsledek 4:1 pro nás. 
 Na duben byl naplánován poslední zápas sezony, který se měl odehrát v Dolní Dobrouči  
a měl být celodenní, s účastí týmů z obou sousedních krajů. Bohužel vzhledem k problémům, 
které měl pořadatel se zajištěním haly pro tento turnaj, raději pořádal v tomto termínu prioritní 
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baráž žen o 1. ligu. Z dalšího termínu také sešlo a naše volání o náhradní termín vyznělo do 
prázdna. Bohužel. 
 Tím tedy skončila florbalová sezona 2009/2010 pro mladší žáky  FBK Lubná s konečným 
výsledkem 106 bodů a konečným 1. místem v pardubické lize.  Jen pro zajímavost - na 
druhém místě skončil tým Pardubic s přibližným počtem 70 bodů (přesná čísla nemáme  
k dispozici). Je tedy jasně vidět, s jakým náskokem jsme vyhráli.  
 Náš tým FBK Lubná odehrál za celou sezonu 40 zápasů na 10 turnajích. Z toho  
34 vítězných, 4 remízy a 2 prohry. To již samo o sobě hovoří o tom, jakou kvalitu náš tým měl. 
Vstřelili jsme 197 branek a pouze 26 jich obdrželi. Skvělý byl rovněž výkon našeho brankáře 
Tomáše Tmeje!  Nejlepším střelcem sezony byl jednoznačně kapitán týmu Ondra Pakosta  
s 65 vstřelenými brankami! Úžasné výkony! Po celou sezonu byla ale naprostou jistotou naše 
skvělá obrana! Dovolím si říct, že tak skvělé defenzivní hráče, jaké máme v Lubné, jsme nikde 
za celou sezonu neviděli.  Když namícháte tvrdou práci a dřinu právě těchto hráčů, skvělého 
gólmana a excelentní centrové střelce, dostanete právě vítěze Ligy mladších žáků, tým FBK 
Lubná, který bych vám rád kompletně představil. 

Brankáři :  Tomáš Tmej, Ondřej Filipi 
Obránci :  Jan Haupt, Dominik Bartoš, Petr Kučera, Tomáš Vomáčka,  
 Lukáš Madejewský, Tomáš Kovář, Marek Neumeister 
Útočníci :  Filip Dohnal, Jan Filipi, Pavel Kopecký, Adam Klejch, Štěpán Vencl,  
 Jakub Kučera, Pavel Jiráň, Radek Madejewský, Jan Stráník 
Centři : Ondřej Pakosta, Přemek Pakosta 
Trenéři : Pavel Madejewský, Oldřich Pakosta, Pavel Jiráň 
Vedoucí družstva: Radek Bartoš 

 
Vítězné florbalové družstvo TJ Lubná v pardubické lize 
  
 Věřím, že uplynulá sezona byla pro nás všechny motivující. Dokázala také, že florbal hrát 
umíme a patříme na špičku v celostátním měřítku. 
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 Rád bych touto cestou poděkoval všem sponzorům, bez kterých bychom nedokázali 
fungovat a jejichž loga hrdě nosíme na dresech, TJ Lubná za podporu nejen finanční, ale i za 
zázemí pro tréninky a v neposlední řadě také Obci Lubná. Hráčům děkuji za perfektní práci, 
kterou pro sebe a svůj tým odvedli, členům realizačního týmu za skvělou práci ve svém volném 
čase a vám všem přeji krásné odpočinkové léto a hezké prázdniny! 

Radek Bartoš, vedoucí družstva mladších žáků 
 

Zubní pohotovost 2010 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 

12. – 13. 6. MUDr. Zeman  Oldřich Polička, 1. máje 606   733 152 435 
19. – 20. 6. MUDr. Adamcová Markéta Polička, Smetanova 55 461 725 987 
26. - 27.6. MUDr. Adamcová Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987 

3. – 4. 7. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987 
5. 7. MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 
6. 7. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 

10. – 11. 7. MUDr. Eliášová Petra Litomyšl, Kpt. Jaroše 405 461 612 733 
17. – 18. 7. MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188   465 549 236 
24. – 25. 7. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, Mariánská 1137 461 615 402 

31. 7. – 1. 8. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524 
7. – 8. 8. MUDr. Kočí  Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126 

14. – 15. 8. MUDr. Kopecká Eva Bystré, Na Podkově 25 606 182 715 
 
 

RADY A TIPY 
 
Odkvétající pivoňky 
 Všechny pivoňky vyžadují živnou, humusem bohatou a mírně kyselou půdu (pH 6,0 až 6,5). 
Umísťujeme je na slunné stanoviště, v zastínění kvetou podstatně méně. Rozsazují se 
nejčastěji začátkem podzimu dělením starších trsů bylinných druhů, dřevité pivoňky špatně 
zakořeňují a zahradníci je roubují. Před zimou potřebují zakrýt půdu vrstvou dobrého kompostu 
a větévkami chvoje. 
 Důležitou prací v této době je zbavit keře odkvetlých semeníků: ponecháním většinou 
nezískáme semena k rozmnožení, ale keře se značně oslabují v růstu a kvetení pro příští rok. 
 
Jahodníky na záhonech 
 Doporučuje se pěstovat jahodníky na dvou středních záhonech ve čtyřletém cyklu, vždy si 
zajistit kvalitní zkontrolovanou sadbu, abychom měli porost zcela zdravý. Jahodníky se mají 
vysazovat na dobře připravený, bezvápenným kompostem prohnojený záhon. Aby ještě před 
zimou dobře zakořenily do půdy a na jaře začaly kvést a plodit, provedeme výsadbu od poloviny 
července do poloviny září. Od doby násady poupat je třeba přihnojovat buď tekutými, nebo 
speciálními hnojivy – podle návodu. 
 
Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)   
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
 http://www.lubna.cz e-mail: lubna@quick.cz 
Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková,  

 Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář, Hana Dvořáková,                         
Jana Dřínovská 

Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.  
Tisk a grafická úprava Petr Dvořák – tiskárna Osík, tel. 461 618 111. 

Uzávěrka příštího čísla bude 15. 7. 2010. 
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Bylinky v kuchyni 
Rozmarýn – výborně podporuje trávení. 
Aroma:  Velmi ostrá, až omamná kafrová vůně, lehce nahořklá chuť. 
Použití:  Nesmí chybět hlavně v pokrmech z jehněčího a skopového masa. Dále se používá na               
 kuře, k rajčatům, cuketám, lilkům nebo pečeným bramborám. 
Tip:  K pečení se dá buď celá větvička, nebo otrhané jehličky. Sušený rozmarýn má ještě  
         intenzivnější aroma než čerstvý. 
Recept:  Měsíčky vařených brambor opečte na oleji dozlatova. Pak je promíchejte s mořskou 
              solí a nasekaným rozmarýnem. 
Kopr – jemně zelená rostlina. 
Aroma:  Velmi aromatická bylinka dává jídlům mírně trpkou a svěží příchuť. 
Použití:  Podává se k rybám, do hořčičných omáček a tradičně do sterilovaných okurek. 
Tip:  Aroma kopru se nejlépe rozvine s cukrem a něčím kyselým. 
Recept:  Znojemské okurky - lák z 3,75 litru vody, 1,25 octa, 400 g cukru, 150 g soli,  
              30 kuliček pepře a nového koření, 10 hřebíčků a 5 bobkových listů vařte 20 minut. 
              Studený nalijte na okurky a 15 minut sterilujte. 
Široce užitečná dobromysl 
 Tato bylinka se dá snadno pěstovat venku na plném světle na chudé propustné půdě, spíše 
skalkové. Listy i květy mají pikantní chuť: v salátech, pizzách a omáčkách, v bylinných čajích  
i octech, v pivu i silných nápojích. Je součástí vonných potpourri, olej z ní se zpracovává do 
parfémů a kosmetických přípravků.  
 Považuje se za povzbuzující a posilující bylinu s protizánětlivými účinky, čaje z ní zlepšují 
zažívání, odvar se pije proti kašli a bolesti v krku. Nápoj z ní se předepisuje proti křečím, 
průjmu, menstruačním bolestem a při úporných bolestech hlavy. Miminkům pomáhá při 
problémech se zažíváním i se spaním. 
 Sušíme ji na stinném, nepříliš horkém místě, abychom neztratili její silice. 
 
 
 
 

AKCE V OKOLÍ 
 
Litomyšl 
Smetanův dům - úterý 15. 6. od 19.30 hodin 

 České nebe - divadelní představení uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha. 
 
Toulovcovy prázdninové pátky 2010 – 18.00 hodin a 19.30 hodin 
pátek 2. 7. 
pohádka – Divadélko Andromeda (Praha) – Jak Tonda léčil princeznu 
folkový koncert – Cop 
pátek 9. 7. 
pohádka – Divadlo Studna Hosín (České Budějovice) – Kocour v botách 
folkový koncert – Majerovy brzdové tabulky 
pátek 16. 7. 
pohádka – Divadélko Kuba (Plzeň) – Není drak jako drak 
folkový koncert – Nardet 
pátek 23. 7.  
pohádka – Divadlo Koráb (Brno) –Princezna s dlouhým nosem 
folkový koncert – Trabant 
pátek 30. 7.  
pohádka – Honza Petráš a Libor Štumf (Praha, Chrudim) – Ať žijí pohádky 
folkový koncert – Frufru 


