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Pozvánka 

     Obecní úřad Lubná srdečně zve všechny maminky na oslavu DNE MATEK, 
která se koná v neděli 8. května 2011 od 14 hodin v místním kině. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snímek na titulní straně je z archivu LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ.  
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OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 24. 1. 2011 
RO schvaluje: 

- Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2010. 
- Snížení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a zaměstnancům obecního úřadu 

v průměru o 5%. 
- Přidělení čísla popisného pro administrativní budovu a dílny ZOD Lubná. 
- Uzavření smlouvy s firmou ASEKOL na zapůjčení kontejneru pro vysloužilé 

elektrospotřebiče a baterie.  
- Cenovou kalkulaci obědů pro ZŠ Lubná - Sebranice a MŠ Lubná na rok 2011. 

RO pověřuje:  
- Účetní obce vypracovat Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2010. 
- Účetní obce vypořádat kapitolu státního rozpočtu za rok 2010.  

RO bere na vědomí: 
- Usnesení z Valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko a Mikroregionu Desinka. 
- Nabídku letiště Hosín u Českých Budějovic na zakoupení leteckého snímku naší obce. 

V současné době ji nebude realizovat. 
- Oznámení o projednání konceptu Územního plánu Proseč. 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 2. 2011 
RO schvaluje: 

- Podání žádosti Mikroregionu Litomyšlsko o finanční příspěvek na 3. ročník Lubenské 
šťopičky ve výši 10 000 Kč. 

RO bere na vědomí: 
- Seznam pohledávek po splatnosti k 4. 2. 2011. 
- Oznámení Katastrálního úřadu ve Svitavách o opravě chyby na pozemku ve vlastnictví 

obce.   
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl k užívání přístavby u RD pro manžele Boštíkovy. 
- Dopis Sdružení místních samospráv ČR ke snižování pobočkové sítě České pošty a 

jeho postoj vůči omezování služeb občanům na venkově. 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 28. 2. 2011 
RO schvaluje: 

- Žádost o příspěvek na veřejně prospěšné práce pro vytvoření 2 pracovních příležitostí 
na OÚ v roce 2011. 

- Podání žádosti Úřadu práce ve Svitavách o výjimku pro p. J. Šebka.  
- Přijetí pí Š. Klusoňové a p. J. Šebka na veřejně prospěšné práce od 7. 3. 2011. 
- Výstavbu autoopravny pro p. P. Večeře za podmínky, že jejím provozováním a 

technickým zařízením nedojde k narušení užívání staveb a zařízení v okolí, dále nedojde 
ke snížení kvality okolního prostředí a jejím charakterem a kapacitou nedojde ke 
zvýšení dopravního zatížení v daném území.  

- Bezplatný pronájem Skalky TJ Lubná pro konání florbalového turnaje Dona Boska. 
- Pronájem Skalky TJ Lokomotiva Pardubice ve dnech 13. – 26. 8. 2011 pro sportovní 

soustředění gymnastek.  
- Účast na kurzu pro obsluhu řetězových motorových pil a křovinořezů pro dva 

zaměstnance obce. 
 RO doporučuje:  

- Zařazení opravy místní komunikace od Hajských k Bolomským do rozpočtu obce. 
RO bere na vědomí: 

- Informace ke sčítání lidu v roce 2011. Informování občanů zajistí pí J. Dřínovská. 
- Žádost Mgr. Jiřího Příhody o odkup pozemku p. č. 266/1, výměnu pozemku p . č. 2935 a 

realizaci nové příjezdové komunikace s tím, že RO pověřuje předsedkyni stavební 
komise Ing. Pavlu Tmejovou k posouzení dané žádosti.   
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Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 16. 3. 2011 
ZO schvaluje:  

- Činnost rady obce za uplynulé období. 
- Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2010 včetně vyřazeného majetku. 
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2010 bez výhrad. 
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2010, zisk ve výši 14 800,31 Kč 
   a převod zisku do Rezervního fondu školy, který bude použit v případě potřeby k úhradě 

neinvestičních nákladů školy. 
- Dohodu o poskytnutí příspěvku na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí 

na financování provozu a běžné údržby školy ve výši 500 000 Kč. 
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 20. 3. 2007 mezi obcí Sebranice a 

obcí Lubná s platností od 1. 4. 2011. 
- Příspěvek na rok 2011 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, 

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

- Příspěvek na rok 2011 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení 
sociálních služeb v obci. 

- Příspěvek na rok 2011 pro Lubenské ženy - 7 000 Kč, Český svaz včelařů  
- 2 000 Kč, Český zahrádkářský svaz - 5 000 Kč, Myslivecké sdružení -  2 500 Kč, TJ 
Lubná (florbalový oddíl) - 30 000 Kč, sportovní družstvo SDH - 30 000 Kč a Základní 
uměleckou školu Dolní Újezd (odloučené pracoviště Sebranice) - 2 500 Kč. 

- Upravený rozpočet obce na rok 2011. Dále stanovuje závazné ukazatele podle tříd, jimiž 
se bude rada obce povinna řídit. 

- Rozpočtový výhled obce Lubná na rok 2012 – 2013. 
- Snížení odměn pro členy zastupitelstva obce, předsedy výboru ZO, předsedy komise 

RO, členy RO a pro oba místostarosty obce v průměru o 5%.  
- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 884/47 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu  

35 Kč/m²  manželům Šteflovým.  Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující. 

ZO bere na vědomí:  
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 16. prosince 2010. 
- Činnost kontrolního a finančního výboru ZO Lubná za rok 2010. 
- Zprávu Krajského úřadu Pk ze dne 18. 1. 2011 o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Lubná za rok 2010. 
- Závěrečné účty za rok 2010 a rozpočty na rok 2011 pro Mikroregion Litomyšlsko, 

Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Kraj Smetany a Martinů 
Polička a Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“. 

- Sdělení MMR k závěrečnému vyhodnocení dotace na akci „Přístavba ZŠ Lubná“ 
realizovanou v roce 2005. 

ZO pověřuje: 
- Starostu obce k podpisu smlouvy na prodej pozemků. 
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů 

rozpočtu obce na rok 2011. 
- Starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi obcí 

Sebranice a obcí Lubná a Dohody o poskytnutí příspěvku na financování provozu a 
běžné údržby v roce 2011 pro místní školu. 
 
 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
pátek:  8. 4.,   22. 4.,   6. 5.,   20. 5.,   3. 6.,   17. 6. 
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Informace  
 Jistě jste si všimli nového červeného 
kontejneru u prodejny Potravin – Nunvář. 
Do tohoto stacionárního kontejneru můžete 
vhazovat baterie a drobné vysloužilé 
elektrospotřebiče. Je tak vhodný například 
pro klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, 
discmany, elektrické nebo elektronické 
hračky. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 
50 cm.  
 Do kontejneru naopak nepatří zářivky, 
úsporné žárovky a větší zařízení, jako jsou 
televizory a počítačové monitory.  Větší 
elektrozařízení můžete odevzdávat na 
obecním úřadě v pondělí – pátek.                    Kontejner u prodejny Potravin - Nunvář 

(OÚ) 
 
 
Milí spoluobčané, 
 když projíždím naší obcí, vidím, jak Vás jarní sluníčko a teplé počasí vylákalo před Vaše 
domky a zahrádky k jarnímu úklidu. Ani my na obecním úřadě nechceme zůstat pozadu, a tak 
jsme začali s úklidem chodníků a komunikací. Ale vraťme se ještě několika řádky na začátek 
letošního roku. 
 
Plesová sezóna 
 V pátek 7. ledna začala na Skalce plesová sezóna. První ples uspořádali bývalí studenti 
poličských středních škol. Vydařil se jim a tak tomu bylo i u ostatních plesů, které uspořádaly 
KDU – ČSL Lubná ve spolupráci s MS Lubná, TJ Sebranice, SDH Lubná, Lubenské ženy 
společně s TJ Lubná. Na všech akcích panovala dobrá nálada, bohatá tombola, chutné 
občerstvení a kvalitní hudební obsazení, které přilákalo mnoho účastníků na taneční parket.  
 Kulturní akce ve víceúčelovém zařízení ukončil 26. února dětský karneval, který se konal 
pod záštitou Tělovýchovné jednoty Lubná. Letošní ročník zpestřilo vystoupení kouzelníka Aleše 
Krejčího s partnerkou Luckou a členové hudební skupiny Vepřo Knedlo Zelo. Velká účast dětí, 
rodičů a prarodičů byla odměnou všem pořadatelům, především pak hlavní organizátorce 
Aničce Uhrové.   
 
40 let členství 
 Začátkem roku probíhaly také výroční schůze našich spolků. Měl jsem možnost se několika 
schůzí zúčastnit. Na všech setkáních jsem byl svědkem zhodnocení uplynulého období, zájmu 
členů o dění v obci a přátelského posezení. Bylo tomu tak i u lubenských zahrádkářů. Zde jsem 

však byl přítomen i ocenění 40 let členství 
a oslavy životního jubilea pana Jana Čupra 
z Lubné. Z rukou Ing. J. Navrátila z 
územního sdružení zahrádkářů převzal pan 
Čupr čestné uznání a od předsedy 
zahrádkářů J. Vomáčky certifikát k odběru 
knihy o Jimramovu, která bude vydána k 
příležitosti 650letého výročí první písemné 
zmínky a srazu jimramovských rodáků. 
Touto cestou se připojujeme ke všem 
gratulantům a přejeme panu Čuprovi pevné 
zdraví, mnoho kvalitních zahrádkářských 
výpěstků a hodně sil do dalších let. 
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Oslavenec Jan Čupr a předseda zahrádkářů Josef Vomáčka 
 
 
Pletení proutěných košů 
 Pletením proutěných 
košů se v naší obci zabývá 
více občanů. Někdo vyrábí 
koše na prodej, někdo je 
plete jenom tak pro sebe. Ale 
určitě většina z Vás, když 
začínala, zašla pro radu k 
panu Janu Šplíchalovi. Ten 
rád a ochotně ukázal a 
poradil, jaké proutí si vybrat, 
jak začít a co všechno je 
třeba si připravit. I my jsme 
navštívili mistra v jeho garáži, 
kde přes celou zimu plete 
proutěné koše, s prosbou, 
zda by byl ochoten uplést 
koše pro dárky, které 
předáváme                    našim                          Pan Šplíchal při pletení košů 
spoluobčanům.  Pan Šplíchal  
souhlasil. Než jsme se rozloučili, pořídili jsme ještě několik fotografií, které si teď můžete 
prohlédnout. 
 
Nové počítače do základní školy  
 Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání rozhodlo o výměně počítačů v učebně 
místní základní školy, protože nevyhovovaly podmínkám pro výuku. Proto tam v měsíci lednu 
instaloval pan M. Kladiva 8 nových počítačů DELL a 9 LCD monitorů, dále byly upraveny 
kabelové rozvody, zakoupen nový datový switch D-Link, k dataprojektoru instalován zesilovač 
videosignálu, v záložním zdroji byla vyměněna baterie. Současně bylo provedeno značení 
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datových zásuvek včetně vypracování kompletní dokumentace k datovým rozvodům po budově 
školy. Náklady na tuto investici dosáhly částky cca 90 000 Kč. 

  
 
 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 blíží se nám čas, kdy budeme slavit 
Velikonoce. Přeji Vám klidné, šťastné a 
požehnané velikonoční svátky, hodně sluníčka 
a stálý úsměv na tváři. 
        

  Váš starosta Josef Chadima 
 

 
Nově vybavená učebna v místní škole 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 
 Dne 16. února 2011 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky druhého 
stupně základních škol a studenty víceletých gymnázií. Tuto akci pořádal DDM Svitavy a 
soutěž samotná se uskutečnila na III. základní škole v Litomyšli. Naši školu reprezentovala 
žákyně deváté třídy Patricie Kopecká. 
 Olympiáda byla zaměřena především na komunikativní schopnosti. První část obsahovala 
poslechová cvičení, v části druhé mohli soutěžící předvést své znalosti angličtiny formou 
rozhovoru se zkoušejícími. Hodnotila se především plynulost projevu, správnost gramatiky, 
rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout konverzaci vůbec. 

 Mgr. Leona Plešingerová 
 
DÍVČÍ VELIKONOČNÍ KOLEDA 
                          Na Třemošné mají holek fůru, 

dnes mají velkou túru.  
K Vám dnes přišla Hanička, 

doběhla ji Anička. 
Laura drží metličku, 

Andulka prosí o pentličku. 
Maruška chystá košíček 

pro pár malovaných vajíček. 
Anička se za nás všechny loučí, 

pomlázka tu dnes končí. 
                             Příští jaro jsme tu zas, 
                      už se těšte na ten krásný čas. 

Anička a Hanička Drobných ze Sebranic   
 
 

Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná  pořádá 
v neděli 17. dubna 2011 od 8:30 hod. do 17:00 hod. 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU 
v prostorách 4. tř. a školní družiny ZŠ Sebranice. 

Otevřen bude vchod od kostela. 
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Úspěch sboru Lubenika 
 V úterý 22. března jsme vyrazili na přehlídku dětských pěveckých sborů do Chrudimi. Sbor 
Lubenika zpívá nyní ve zcela nové sestavě a tvoří jej většinou žáci prvního stupně. 
 Zpíváme od loňského září, a tak jsme vyjeli otestovat naši úroveň, protože jiná možnost 
vystoupit před porotou tady není. Zazpívali jsme celkem 5 písní, většinou umělých, a porota 
nás zařadila v konkurenci 7 sborů do velmi pěkného stříbrného pásma. Toto umístění je 
příslibem do budoucna, protože dle porotců je náš sbor na velmi dobré cestě obsadit příčku 
nejvyšší.  
 Děkuji proto členkám a členům sboru Lubenika za přesvědčivý výkon a chtěl bych pozvat 
mezi nás další žáky, kteří rádi zpívají.                

 Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr sboru Lubenika 

 
Sbor Lubenika na soutěži dětských pěveckých sborů – Chrudim 22. března 2011 
 
BŘEZEN  -  MĚSÍC KNIHY 
 Ve středu 16. března 2011 jsme se školní družinou navštívili Městskou lidovou knihovnu 
v Litomyšli při příležitosti stého výročí narození spisovatele Václava 
Čtvrtka. Návštěva to byla pro nás velmi zajímavá. Plnili jsme různé 
úkoly, prohlíželi četné knihy a povídali si s paní knihovnicí. A tak 
jsme se dověděli poutavé, pro někoho třeba neznámé informace o 
Václavu Čtvrtkovi. Ten jeho životní příběh, jak si z vyprávění 
v knihovně pamatuji, Vám teď píšu. 
 Když šel tatínek Václava Čtvrtka na vojnu, tak se malý chlapec 
přestěhoval s maminkou do Jičína. Maminka milovala procházky a 
nádherně zpívala. Když ji něco trápilo, zpívala smutně. Když měla 
dobrou náladu, zpívala veselé písničky. Na procházkách 
s maminkou kolem rybníka si malý Václav představoval vodníka. 
Při cestě lesem měl představu o loupežníku Rumcajsovi, který žije 
v lese Řáholci. Jakmile začal chodit do školy a naučil se číst, byla 
pro něho četba knih velkou zálibou. Při maminčině zpěvu si v mysli maloval pohádky, které se 
odehrávají přímo v Jičíně nebo blízko. Měl toto město moc rád. Václav Čtvrtek, vlastním 
jménem Václav Cafourek, napsal pro děti mnoho knížek.  

Markéta Bednářová, žákyně 3. třídy 



 7 

Opravdu jsme takoví? 
 Již delší dobu si různí řidiči stěžují na chování 
dojíždějících starších žáků naší školy. Porovnávají je s žáky 
jiných škol na okolních linkách a poukazují na to, že patříme 
mezi nejhorší. Naši žáci se chovají neomaleně, drze a 
předvádějí se před sebou navzájem.  To se děje ale pouze při 
přejíždění mezi oběma vesnicemi v době před začátkem a po 
konci vyučování.  
 Co ale vadí nejvíce? Nechávají po sobě velký nepořádek. 
Řidiči poukazují na to, že pohazují jízdenky, zastrkávají 
papírové kapesníčky a další odpadky do nejrůznějších míst. 
Řidiči pak na konečných zastávkách nepořádek pracně 
odklízejí. Pokud řidiči žáky napomínají, jsou velmi neochotní 
nebo neuklidí, častují řidiče nevhodnými poznámkami atd. 
 Otázky k diskuzi, nebo ne? Opravdu jsme takoví? Je to 
záležitost řidiče? Nebo nás všech? Budeme se bez přičinění 
jen dívat? 

Jaroslav Bauer 
 
 

Tento snímek byl pořízen v autobusové lince 28. 2. 2011  
ze zadního sedadla po návratu dětí ze školy z Lubné. 
 
FLORBALOVÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 
 V úterý 22. 2. 2011 se ve sportovní hale v Litomyšli konalo druhé kolo florbalové ligy 
starších žáků (8. a 9. třída). Po skvělých výkonech v obou kolech získali naši hráči první místo 
a putovní pohár pro naši školu. Vedle této hlavní trofeje získali naši hráči také všechny ostatní 
ceny, a to Tomáš Tmej cenu pro nejlepšího brankáře, Ondřej Pakosta cenu pro nejlepšího 
střelce a Petr Kučera cenu pro nejlepšího nahrávače.  
 O dva dny později, ve čtvrtek 24. 2. 2011, se konalo druhé kolo florbalové ligy mladších 
žáků (6. - 7. tříd) a situace se opakovala. Po prvním kole byli sice naši mladší žáci druzí, ale 
fantastickým výkonem ve druhém kole, kde všechny zápasy vyhráli, a to bez jediného 
obdrženého gólu s celkovým skóre 16:0, získali také zasloužené první místo a pro školu opět 
putovní pohár. Naši hráči získali také opět všechny ostatní ceny, a to Dominik Kopecký cenu 
pro nejlepšího brankáře, Jan Filipi cenu pro nejlepšího nahrávače a Přemek Pakosta cenu pro 
nejlepšího střelce s 23 vstřelenými brankami z 9 zápasů.  

 
Mladší žáci             Družstvo starších žáků   
 
 Všem zúčastněným hráčům patří dík za výborné výkony a skvělou reprezentaci školy. 
Jsme rádi, že máme takové "playery".                                                                          
 V kategorii 6. a 7. tříd to byli (Dominik Bartoš, Jan Filipi, Dominik Kopecký, Jan Kopecký, 
Lukáš Madejewský, Přemek Pakosta, Jiří Večeře) a v kategorii 8. a 9. tříd (Jan Haupt, Pavel 
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Kopecký, Jakub Kučera, Petr Kučera, Ondřej Pakosta, Pavel Stříteský, Tomáš Tmej, Tomáš 
Vomáčka). 

                          Mgr. Pavel Tmej 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Proč mateřská škola ano…. 
 Poznatky získané v posledních letech nám ukazují, že by bylo velkým nedorozuměním, 
kdyby se v mateřské škole hledal jen prostředek, jak pomáhat zaměstnaným rodičům, jak 
chránit děti před vlivem „ulice“ nebo před zanedbáváním. Tak se argumentovalo ještě před pár 
lety – ale dnes je jasné, že význam mateřské školy je někde jinde. 
Význam vidím ve třech oblastech: 

1. Vytváří se zde základ pro rozvoj prosocionálních vlastností, tzn. schopnost spolupráce 
ve hře, soucit, soustrast, solidarita, obětavost, ale i soutěživost, prestiž apod. 
V předškolním věku se kladou základy přátelství. V tomto věku dítě překračuje i 
psychické hranice rodiny a přidává k vědomí vlastního já vztah ke „své generaci“, tzn. 
k druhým dětem, k jedincům se stejnými potřebami, zájmy a nároky. Jen v takovém 
vztahu se kladou základy k vlastnostem, které jsou společensky vysoce žádoucí. 

2. Mateřská škola má vliv na rodinu – silnou stránkou MŠ jsou určité odborné znalosti 
personálu v oblasti osvojování návyků a vytváření žádoucích dovedností dětí od 
oblékání až po zacházení s tužkou. Mateřská škola pomáhá i tam, kde rodina selhává, je 
dysfunkční, konfliktní a jsou v ní citové krize. Tehdy se stává MŠ místem klidu a pohody. 

3. Příprava dítěte na školu je dalším významným počinem mateřské školy. Děti se učí 
správnému držení tužky, rozlišovat hlásky ve slově, sluchové analýze slov na hlásky aj. 
Je důležité, aby toto bylo podchyceno v předškolním věku, protože ve škole je na to už 
pozdě a rodina tohle zpravidla nedělá. 

 Důvodů, proč má mateřská škola význam, by se našlo ještě mnoho. Proto se snažme, aby 
se rozvíjely, aby v nich byl dostatek prostoru i pro větší zájem rodičů a tvořivost pedagogů.     

  Bc. I. Rensová, vedoucí učitelka MŠ 
 
 

 V průběhu měsíce listopadu byl rozdán rodičům dětí z mateřské školy dotazník. Rodiče zde 
měli možnost vyjádřit své názory na mateřskou školu. Cílem dotazníku, který byl anonymní, 
bylo zjistit, co si o práci školy myslí. Věřím, že rodiče záměr ocení, protože nám jde o 
spokojenost nejen dětí, ale i rodičů a budeme hledat cesty, jak vyjít vstříc jejich přáním a 
připomínkám, které se v dotazníku objevily. Zároveň bude podnětem ke zkvalitnění naší práce 
a celkovým pohledem na úroveň naší MŠ ze strany rodičovské veřejnosti.  Dotazník byl 
rozdělen do několika částí a v tabulce uvádím výsledky odpovědí. Touto cestou bych chtěla 
velice poděkovat všem rodičům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a odevzdali. Rozdáno bylo 
celkem 31, vráceno a řádně vyplněno 23.  
Spokojenost rodičů 

 ano spíše více spíše méně 
Jak jste spokojeni s prostředím MŠ? 83% 13% 4% 
O dění v MŠ jsme dostatečně informováni. 74% 26% - 
Jste spokojeni s akcemi MŠ? 74% 22% 4% 
Jste spokojeni s „kroužky“ v MŠ? 87% 4% 9% 
Jste spokojeni s tím, jak se v MŠ vaří? 91% 9% - 

Spokojenost dětí 
 ano spíše více spíše méně jak kdy 
Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 65% 22% 4% 9% 

Vztahy v MŠ 
 ano spíše více nevím ne 

Jste spokojeni s tím, jak se k Vám 
rodičům chovají učitelky? 66% 30% 4% - 
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Jste spokojeni s tím, jak se k Vám 
rodičům chovají provozní 
zaměstnanci MŠ? 

 
96% 

 
4% 

 
- 

 
- 

Jste spokojeni s tím, jak se 
k Vašemu dítěti chovají učitelky? 74% 22% 4% - 

Jste spokojeni s tím, jak se 
k Vašemu dítěti chovají provozní 
zaměstnanci MŠ? 

 
96% 

 
4% 

 
- 

 
- 

Znepokojuje Vás chování některých 
dětí v MŠ k Vašemu dítěti? 

 
13% 

 
- 

 
- 

 
78% 

 
Výchova a vzdělávání 

 ano spíše více spíše méně nevím 
Dodává MŠ Vašemu dítěti 
sebedůvěru? 52% 22% 17% 9% 

 pořád občas - ne 

Jak často se Vaše dítě do MŠ těší? 52% 48% - - 
Probíhá výchova dítěte v MŠ 
v souladu s Vaší výchovou v rodině? 

 
61% 

 
30% 

 
- 

 
9% 

Jak jste spokojeni s tím, jak 
 se rozvíjí estetické vnímání 
 a tvořivost Vašeho dítěte? 

 
74% 

 
18% 

 
4% 

 
4% 

Jste spokojeni s tím, jak MŠ rozvíjí 
těles. zdatnost a pohyb. dovednosti 
Vašeho dítěte? 

 
78% 

 
18% 

 
4% 

 
- 

Jste spokojeni s tím, jak MŠ 
připravuje Vaše dítě na další 
vzdělávání? 

 
70% 

 
17% 

 
13% 

 
- 

 
A na závěr… 

 ano spíše více spíše méně ne 

Jste spokojeni s tím, jak Vás MŠ 
informuje o Vašem dítěti? 52% 9% 35% 4% 

Jste spokojeni s tím, jak Vás MŠ 
informuje o dění v MŠ? 74% 22% 4% - 

Vyhovuje Vám školní řád MŠ 
 a pravidla MŠ? 96% - 4% - 

Zajímáte se sami o dění v MŠ? 83% 13% 4% - 

Vyhotovila Bc. I. Rensová 
 
Karneval ve školce 

 
Karneval v oddělení mladších a starších dětí 
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUBNÁ 
 pro školní rok 2011/2012 se uskuteční dne 11. 5. 2011 v době od 10.00 do 16.00 hodin 
v budově mateřské školy. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2011, ale i 
ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou doklad o rodném čísle 
dítěte. 

    Bc. I. Rensová, vedoucí učitelka MŠ 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní, 
 v životě každého z nás jsou chvíle, ve kterých se nejen díváme zpět do svého života, ale 
stejně tak hledáme, jak dál. Obojí je důležité. Ze zkušenosti prožitého se můžeme učit to, jak 
naplnit budoucnost. Tak se mohou stát i naše selhání místem ke znovuobjevení věcí krásných. 
A přestože nás Velikonoce každým rokem přivádějí ke stále stejným skutečnostem, je vždy 
novým objevení daru Boží lásky, která se ve vztahu k nám projevila do krajnosti.  
      V prázdném autobuse seděl mladý člověk a upřeně se díval ven z okénka. Mohlo mu být 
něco přes dvacet a měl příjemný, milý obličej. 
 Na místo vedle něj si sedla žena. Prohodili spolu pár slov o počasí a pak mladík nečekaně 
prohlásil: „Dva roky jsem seděl ve vězení. Dnes ráno mě pustili a jedu domů.“ Ta slova jako by 
v něm uvolnila hráz, která po dlouhou dobu zadržovala příval myšlenek. Vyprávěl jí, že vyrůstal 
v chudé, ale poctivé rodině a že lidem, které měl rád, přinesl hanbu a trápení. Po celé dva roky 
neměl od svých blízkých jedinou zprávu. Věděl, že rodiče nemají peníze, aby jej mohli navštívit, 
a že si připadají příliš nevzdělaní na to, aby mu psali dopisy. Sám jim zpočátku psal, ale když 
mu nikdy nepřišla odpověď, vzdal to. O kontakt se pokusil ještě jednou, tři týdny před 
vypršením trestu. V dopise se rodičům omlouval, že je tolik zklamal, a prosil, pokud je to 
možné, o odpuštění.  
      Když ho ráno propustili, sedl do autobusu. Věděl, že pojede přímo kolem domu, ve kterém 
vyrostl a kde jeho rodiče ještě žili. Napsal, že je chápe a bude jejich rozhodnutí respektovat. 
Neví, zda mu odpustili a jestli se k nim může vrátit. Pokud ano, ať na starou jabloň, která roste 
hned vedle silnice, pověsí bílou stužku. Pokud ji neuvidí, nebude z autobusu ani vystupovat, 
pojede dál a vícekrát o něm už neuslyší. 
 Čím víc se blížila vesnice, tím víc byl neklidnější. Raději se ani nechtěl dívat ven, aby 
neprožil nové zklamání. A tak se mu žena nabídla, že si s ním vymění místo a bude se dívat 
z okna místo něho.  
      Autobus přejel několik křižovatek, než byl strom na dohled. Žena se dotkla mladíkova 
ramene a se slzami v očích mu zašeptala: „Podívej se! Podívej! Je celý ozdobený bílými 
stužkami!“   
 A možná právě k tomu nás chtějí Velikonoce vždy znovu a znovu přivést. Minulost nám 
připomíná naše selhání a prohry. Třeba bychom i rádi, ale už nám chybí odvaha se vrátit. Naše 
lidská zkušenost nám říká, že už nemáme šanci. Ale Bůh je ten, kdo čeká, aby nás mohl znovu 
obdarovat něčím až nečekaným.  
 Velikonoce nám neustále říkají: „Neboj se. Bůh se nenechal odradit slabostí člověka. Jeho 
náruč je otevřená pro všechny, kdo se chtějí vrátit.“  
 Tak přeji každému z vás radost z tohoto nabídnutého daru a stejně tak i skutečný pokoj 
srdce.   
       Ze srdce vám všem žehnám. 

     P. Vojtěch Glogar   
 
Velikonoce 2011 v naší farnosti 
Vrcholem postní doby je Svatý týden začínající Květnou nedělí (letos 17. dubna). 
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:   
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Zelený čtvrtek (21. 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 (22. 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  (23. 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. Pro již pokřtěné následuje obnova vlastního křtu – 
nového osobního rozhodnutí se pro život s Kristem. 
Slavnost zmrtvýchvstání (neděle - 24. 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.  

 
Poděkování 
 V pátek 4. února jsme prožili jubilejní 5. ples farnosti. Chci i touto cestou poděkovat vám 
všem, kdo jste se na této zdařilé akci podíleli. Dík patří vedení naší obce Sebranice 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 13. ledna 2012. Takže třeba na viděnou.  
 
Pozvání 
Žehnání kol 
 Na začátku jara zvu zájemce na akci žehnání kol (případně i dalších dopravních 
prostředků), abychom tak sobě i druhým vyprosili potřebnou Boží ochranu a požehnání. Akce 
proběhne v neděli 10. dubna od 14 hodin na prostranství před kostelem.  
 
Žehnání polí a letošní úrody 
 Máme se učit vnímat celou přírodu a všechno krásné v ní jako dar Boha Stvořitele a Dárce. 
Takový pohled nás učí vděčnosti, ale i odpovědnosti, abychom s těmito dary správně zacházeli 
a spolupracovali s Bohem na jejich rozvíjení.  
Každým rokem si tak uvědomujeme Boží dobrotu projevenou v úrodě roku. Bůh nás vybízí 
nejen k vděčnosti, ale také k prosbám.  
 Proto vás zvu 1. května na setkání ke kapličce u Lubné, kde se budeme od 15 hodin 
společně modlit za požehnání letošní úrody, její ochranu a také za ty, kteří na polích pracují.  
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Farní pouť  
 Bude letos na poutní místo Křemešník (u Pelhřimova), a pojedeme v sobotu 14. května.  
Bližší informace budou v nedělních ohláškách.  
Koncert Evy Henychové 
 Rád bych vás pozval na koncert Evy Henychové, která vystoupí v našem kostele v neděli  
15. května v 19 hodin. Bližší informace budou v nedělních ohláškách. 
Slavnost prvního svatého přijímání 
 V naší farnosti bude v neděli 29. května při mši svaté v 9.45 hodin. Na tuto slavnost se 
připravuje 13 dětí. Pamatujme na ně, na jejich rodiče a sourozence v modlitbě. 

P. Vojtěch Glogar   
 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 Všem jubilantům, kteří v dubnu a květnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
         
 
 
 
V dubnu jsme se naposledy rozloučili s paní Ludmilou Klejchovou.  

 
 

PROGRAM KINA V LUBNÉ 
           

17. 4. MEGAMYSL 12. 6. RANGO 
1. 5. 127 HODIN 26. 6. SVĚTOVÁ INVAZE 

15. 5. NEVINNOST 10. 7. RIO 
29.5. GULLIVEROVY CESTY 24. 7. MÁMA MEZI MARŤANY 

    
       Začínáme v 19.30 hodin. 

 
 

JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ 
      
 V sobotu 19. 3. jsme měli možnost oslavit společně svátek všech Josefů, Pepů i Pepíčků a 
zhlédnout v naší obci velmi pěkné a opravdu vydařené divadelní představení ochotníků 
z Němčic pod názvem Epochální výlet pana Broučka mezi indiány.  
 Díky všem hercům a členům kulturní komise, kteří pro nás toto příjemné pozdní odpoledne 
připravili, jsme se mohli od srdce zasmát a na konec si i zatančit nebo si alespoň zazpívat za 
doprovodu harmonik. Chtěla bych se zmínit o účasti, která nebyla bohužel tak hojná – jak by si 
představovali určitě nejen herci, ale i členové kulturní komise. Je velká škoda, že si naši 
spoluobčané nenajdou ani chvíli na to, aby přišli s ostatními posedět a ocenit tak šikovnost a 
práci lidí, díky kterým máme možnost se u nás v Lubné jít pobavit. 

 H. Flídrová 

85 let Bohumil Kovář 60 let Jindřiška Rensová 
    

83 let Emílie Flídrová 55 let Anna Bartošová 
   Miloš Chládek 

70 let Anna Paťavová   
 Marie Klusoňová 50 let Josef Vomáčka 
   Květoslav Kykal 

65 let Karel Švec  František Kovář 
 Jan Jána  Jiří Buben 
 Jaroslav Kuchta  Květa Hermanová 
 Jiří Bartoš   
 Šárka Fulíková   
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Ochotníci z Němčic         Pan Hladík a spol. z Poličky  

 
Pohled do sálu místního kina 

 
 V sobotu 19. 3. 2011 se v kinosále konalo Josefovské posezení. Ochotnický soubor Šlégl 
Němčice nám zahrál frašku Epochální výlet pana Broučka mezi indiány. Bylo to velmi pěkné a 
úsměvné představení. Myslím, že se všichni diváci dobře bavili. Po skončení tohoto 
představení na harmoniku za doprovodu kláves zahrála k poslechu i tanci hudba 3D – pan 
Hladík a spol. z Poličky. Večer se všem líbil, děkuji všem zúčastněným. V neposlední řadě patří 
velký dík členům kulturní komise, kteří se na přípravě tohoto posezení podíleli.  

Za kulturní komisi Jaroslava Klejchová 
 

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ 
 
 Ve středu 2. března jsme byli pozváni obyvateli DPS v Poličce na jejich karneval. Dělají ho 
tam pro sebe každý rok. Letos obdrželi 
pozvání i naši senioři, a tak jsem moc rád, že 
jsme jeli ve slušném počtu, proto jsme museli 
jet třemi auty. Myslím, že se našim seniorům 
tato akce líbila. 
 Dne 23. 3. jsme si ve společenské 
místnosti udělali malé jarní posezení. Řekli 
jsme si něco o jaru, přednesli jsme si i 
básničky o jaru a poté už jsme jen volně 
besedovali. A tak jsme přivítali přicházející 
jaro, období, kdy se příroda začíná pozvolna 
probouzet ze zimního spánku. 

Rudolf Zapletal 
 



 14 

 
Karneval v DPS v Poličce 

 
STUDNICKÝ MASOPUST 

 
 V sobotu 5. března jsme navštívili historický fenomén starý přes dvě stě let – tradiční 
Studnický masopust. Masky z tohoto nádherného masopustu si jistě pamatujete, na podzim  
v den Lubenské šťopičky naši obci totiž navštívilo pár figurantů právě ze Studnice. Sice se zde 
nesešli všichni aktéři, ale přesto jsme si dokázali udělat představu, jak to přímo ve Studnici 
vypadá.  
 I letos se na Hlinecku v této malé vesnici konalo bujaré veselí plné křiku, jásotu a tance.  
V průvodu, který obchází dům od domu celý den, jsme mohli vidět několik nádherných masek, 
které se zhotovují již začátkem roku. 
 Mužům i ženám ze Studnice celé měsíce trvá, než zhotoví složité konstrukce pro kostýmy, 
než vyrobí stovky barevných krepových růžiček, které zdobí téměř každou masku v průvodu, a 
než dokončí poslední detaily. Ale díky této pečlivé práci pak má masopust takovou podobu, 
jakou známe.  V den masopustu se vesnicí rozléhá dechová hudba muzikantů a jásot masek i 
přihlížejících lidí až do setmění. Pak je celá obchůzka zakončená tradičním ceremoniálem  
– porážením kobyly. Poté se aktéři masopustu a místní lidé odeberou na večerní masopustní 
zábavu.  
 Díky své unikátnosti, krásným kostýmům a dlouholeté tradici se tento masopust zapsal do 
Reprezentativního seznamu památek UNESCO. Studnické kostýmy patří k těm nejkrásnějším a 
musím říct, že i letošní masopustní průvod vypadal více než dokonale. Také příští rok se 
můžeme těšit na masopustní veselí plné nádherných masek, radosti a jásotu. 

Iveta Klusoňová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

   Zástupci naší obce na Studnickém 
masopustu 
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

 

 
 

 
 

Z HISTORIE – SKLÁRNA V LUBNÉ 
 
Založení sklárny a její poloha 
 V roce 1830, podle výpovědí pamětníků, řádilo v lubenských lesích velké množství brouků 
kůrovců, stromy usychaly a odumíraly, les hynul. Bylo tedy nutné velké plochy vykácet. O 
Vánocích roku 1830 se lesy prohnala velké sněhová bouře, která vyvrátila mnoho stromů. Bylo 
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tedy velké množství dřeva, které bylo potřeba zužitkovat, proto měla v Lubné vzniknout sklárna. 
Návrh na zřízení sklárny učinil majiteli lesů, Antonínu z Valdštejna, židovský majitel obchodního 
domu Lazar Pick a synové. Zavázal se, že bude dodávati ročně 4 000 sáhů dříví po dobu 
dvaceti let, a smlouvu uzavřel na cenu 4 zlaté za sáh dřeva. Smlouva o zřízení huti byla 
sepsána 23. 2. 1835. Stavba tedy započala roku 1835 a dokončena byla roku 1836 za 30 000 
zlatých. Sklárna byla otevřena a vysvěcena 31. ledna 1837 za přítomnosti hraběcí rodiny a 
všeho úřednictva. Sklárna byla pojmenována jako Kajetánčina huť. Ležela, stejně jako většina 
skláren, stranou od vesnice, na kopci u lesa při křižovatce silnic z Lubné a ze Zrnětína směrem 
ke Svaté Kateřině. Sklárna byla od lubenských chalup vzdálena asi jeden kilometr. 
Vzhled areálu sklárny 
  Po vzoru ostatních se sklárna stala samostatnou jednotkou. Huť byla zařízena také jako 
bydliště pro skláře, zemědělské hospodářství sloužící jejich obživě i jako vzdělávací a rekreační 
zařízení. Sklářské společenství, sdružené za účelem specifické výroby, muselo být do značné 
míry soběstačné.  
 Areál huti nebyl příliš rozsáhlý. Šest hlavních domů sklárny bylo sestaveno do obdélníku s 
rozlehlým nádvořím uprostřed. Domy byly průčelím většinou obráceny do nádvoří, jen samotná 
huť se svým pobočným objektem stála poněkud opodál. Její hlavní vrata se otvírala do směru k 
nádvoří. Na nádvoří vytékal pramen pitné vody. Na plácku před hutí stál kříž. Do nádvoří k huti 
se vjíždělo od Lubné otevřenou branou s pilíři. Z druhé strany, cestou od Zrnětína, se do 
nádvoří vstupovalo úžinou mezi dvěma obytnými domy. Průjezd od Zrnětína vedl úhlopříčkou 
mezi objekty huti po nádvoří, vedl k budově mistra a účetního, zde se obě cesty scházely a 
vedly přímo k huti. Další výjezd procházel z prostranství před hutí úžinou mezi rybníkem a 
průčelní stranou sklárny na silnici od Lubné k rybníku Zimka. Rybník, jehož voda popoháněla 
brusné soupravy sklářů, uzavíral svým břehem otevřený prostor mezi hutí a domem mistra 
účetního. 
 Hlavním objektem hutního areálu byl ze správního stanoviska dům, ve kterém měli své 
sídlo mistr a účetní. Prakticky každý, kdo vjížděl nebo vcházel do huti, musel jít kolem této 
budovy. Zde měl v zadní chodbě svou provozní místnost huťmistr. Také pro účetního zde byla 
vyhrazena místnost, která plnila funkci účtárny. V této budově mistr a účetní také bydleli. Užívali 
společné síně a kuchyni, mistr sám měl k dispozici tři pokoje, účetní měl také tři pokoje a navíc 
předsíň a záchod. Z půdního prostoru byl přístup na pavlač a k věžičce s hodinami, která měla 
dva ciferníky a zvonek. Hodiny na této věžičce určovaly čas nejen zaměstnancům a 
obyvatelům, ale také vozkům a hostům. Vozkové, kupci, zaměstnanci huti, kteří přišli na 
jednání nebo čekali na přijetí v účtárně či odpočívali, se shromažďovali na šalandě. U domu 
měl účetní kurník pro slepice a chlívek pro vepře. Sklepy byly umístěny různě, mistrův ležel 
přímo pod jeho bytem, sklep účetního se nacházel v budově vedle huti. Před domem ve směru 
příjezdu od Lubné se rozkládala menší zahrádka s besídkou. 
 Největší budovou, ve které byla umístěna výroba, byla huť. Nalézal se v ní hlavní pracovní 
prostor, pomocné provozy a místnosti. Huť měla jednu tavicí pec s osmi pánvemi a chladicí 
pecí. Součástí huti bylo několik místností. Malá místnost, která sloužila jako převlékárna, za ní 
byl výčep. Zde se čepovalo pivo, hlavní nápoj při práci u pece. Součástí péče o skláře při 
vyčerpávající práci v horkém prostředí bylo povolení pít pivo. Kořalka však byla přísně 
zakázána. Pivo se sem dováželo na základě smlouvy z panského pivovaru v Litomyšli. Náklady 
na dovoz piva nesl panský pivovar, ale pivo si už skláři platili sami ze svých prostředků. Nahoře 
na pavlači byly podkrovní komory a zásobárna. Dole v přízemí se nacházela přípravna suroviny 
k tavbě a ještě jedna místnost. Účel některých místností nelze přesněji určit, v pramenech  
k nim nejsou bližší podklady. Jistě tu však byly, podobně jako v jiných sklárnách, především 
sklady na sklářské suroviny, na formy i hotové sklo, případně pánvárna (pánvárna - místnost na 
výrobu pánví, pánve sloužily jako nádoby na tavení sklářského kmene). 
 K huti přiléhal sousední domek, jehož hlavní součástí byla popelárna (popelárna - výrobna 
nebo sklad sklářského popele).  V domku byla také zřízena chlebová pec, aby se využilo žáru 
ze spalovaného dřeva. Vedle pekárny byla ještě místnůstka na zásoby, nejspíše sklářského 
popele, tak zvaného potaše. Zbytek budovy sloužil jako chlév pro hovězí dobytek a neměl ani 
dveře. 
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 Skláři měli svá obydlí přímo v hutním areálu. K bydlení byly určeny dva domy. První z nich 
měl čtyři obytné oddíly, každý oddíl měl dva byty. Jeden byt byl bez příslušenství, skládal se 
pouze z pokoje a komory, druhý byt byl velký, kompletní, měl pokoj, komoru, kuchyň, záchod a 
půdu. K oběma bytům patřila společná síň a v budově vedle huti část společného chléva pro 
krávy. Je pravděpodobné, že byl celý obytný oddíl užíván jednou rodinou. Dva byty si nejspíše 
rozdělili rodiče s dětmi a společné zařízení užívali dohromady. Druhý obytný dům měl jen tři 
obytné oddíly se šesti byty, které měly stejnou podobu jako ty v předchozím domě.  
V prostorách zbývajícího, čtvrtého, oddílu byla vozovna, stodola na seno a slámu pro dobytek a 
na balení skla. V budově tavicí huti byla kromě výrobních zařízení pro potřebu sklářů také pec 
na pečení chleba a udírna. Protože od huti bylo daleko do školy, byla v druhém obytném domě 
zřízena škola pro děti sklářů. Měla k dispozici síň, učebnu a malou místnost, která sloužila 
nejspíše jako kabinet. V poslední budově, která svým podlouhlým půdorysem uzavírala 
čtyřhran hutního areálu, byly umístěny stáje pro koně a chlévy pro krávy. 
 Hluboko v lesích směrem ke Svaté Kateřině u rybníku Zimka leželo další pracoviště huti, 
tak zvaná stoupa. Zde se drtil křemen, jedna z důležitých sklářských surovin. V domě byla 
kromě stupníku, místa na drcení křemene, také obytná část, kde bydlel tovaryš – stupař. Jeho 
byt se skládal z pokoje, komory, kuchyně a půdy. 
 Čerpáno z kronik a literatury. Pokračování příště.  

Markéta Šafaříková, studentka - Gymnázium Litomyšl 
 

NÁRODNÍ PARKY – ŠUMAVA 
 

 Národní park Šumava o rozloze 685 km² byl vyhlášen v roce 1991. Park 
leží na česko – německo – rakouském pomezí a navazuje na německý 
národní park Bavorský les o rozloze 130 km², vyhlášený v roce 1970. 
Národní park Šumava je naším největším národním parkem, který zahrnuje 
nejcennější části Šumavy na jihozápadě Čech mezi Železnou Rudou a 
Zadní Zvonkovou při rakouské hranici v pásu dlouhém 70 km. 
Geomorfologicky park patří k celku Šumava, Železnorudská hornatina, 

Šumavské pláně a Trojmezenská hornatina. Celý národní park je součástí celosvětové sítě 
biosférických rezervací UNESCO. Geologický podklad území tvoří převážně ruly, svory a žuly. 
Šumava má středohorský ráz bez velkých výškových rozdílů, převážně s oblými vrcholy. Více 
než 80% plochy parku pokrývají lesy. 
Mimořádně vzácné a významné jsou přírodě 
blízké až pralesovité zbytky horských 
smíšených lesů se smrkem, bukem a jedlí či 
horských smrčin v nejvyšších polohách parku  
– Plechý 1378 m. Drsný charakter šumavské 
přírody dotvářejí rozlehlé náhorní plošiny 
šumavských Plání s četnými horskými 
rašeliništi, údolní vrchoviště, nivy a mokřady 
podél toků horní Vltavy a Křemelné, hluboká 
údolí okolo Vydry, suťové svahy, kamenná 
moře i skalní útvary. Nesmírně okouzlující a 
půvabná je tichá krása ledovcových jezer 
v karech pod vrcholy Plechého, Plesné a 
Poledníku. Území národního parku je domovem řady velmi vzácných a chráněných druhů 
rostlin – například hořce šumavského, břízy zakrslé, šafránu bělokvětého, kosatce sibiřského a 
mnoha dalších i živočichů – například tetřeva hlušce, tetřívka obecného, vydry říční, rysa 
ostrovida, puštíka bělavého a dalších. Mnohé druhy patří ke glaciálním reliktům, to znamená 
k pozůstatkům z dob ledových. 
 Na slati (rašeliništi) nedaleko vrcholu Černé hory (1315 m) pramení Teplá Vltava, do které 
se u Černého Kříže vlévá Studená Vltava a spolu vytvoří naši druhou největší řeku Vltavu. Celý 
park je protkán hustou sítí bystřin, potoků, říček a řek. Velké změny v přirozeném vývoji 
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Šumavy nastaly po 2. světové válce. Bylo odsunuto německé 
obyvatelstvo, které bydlelo především ve vyšších částech pohoří, 
některé vesnice byly zcela srovnány se zemí a téměř celá Šumava 
se změnila na zakázané pohraniční pásmo s ostnatým drátem 
železné opony, tak jako národní park Podyjí. Život v nejvyšších 
částech pohoří se na několik desetiletí zcela zastavil. Pro přírodu 
však bylo toto období velkým požehnáním, neboť byla uchráněna 
lidských zásahů, které ji v naprosté většině poškozují. V národním 
parku leží také nejchladnější místo v České republice, je to obec 
Horská Kvilda, kde i v letních měsících při celonočním vyjasnění 
klesají teploty v některých dnech lehce pod nulu.  
 Na území parku leží několik menších lidských sídel, je to již 
zmíněná Horská Kvilda, dále Kvilda, Modrava, Srní, Filipova Huť, 
Borová Lada, Strážný, České Žleby a Stožec, který leží pod 
pahorkem stejného jména a je vysoký 1065 m. 
 Zdejší krajina a v názvu obsažený šum lesa okouzlily mnoho spisovatelů, k nimž patřil např. 
Karel Klostermann, Adalbert Stifter, básníků, malířů či hudebních skladatelů – věhlasná je 
Vltava od Bedřicha Smetany. 
 Na Šumavě je čilý turistický ruch. Pro návštěvníky jsou vyznačeny stovky kilometrů pěších 
tras, cyklotras a běžeckých tratí pro lyžaře. Od Soumarského Mostu je možné splouvat Vltavu. 
Národní park je v celé své délce 70 km lemován chráněnou krajinnou oblastí Šumava, o které 
bude samostatný článek. 
 Národní park Šumava je tajuplné a rozlehlé lesnaté pohoří, zvané také zeleným srdcem 
Evropy nebo zelenou střechou Evropy a podmaní si každého vnímavého návštěvníka. Na 
přiložených snímcích je chalupská slať a kosatec sibiřský. 

Josef Trojtler 
 

TJ SOKOL LUBNÁ 
 
Zimní čtyřboj 
 V pondělí 28. 2. 2011 se 12 našich dětí rozjelo do Svitav závodit v zimním čtyřboji. Byly 
výborné, protože si přivezly: 
   2 zlaté   - L. Kučera, M. Stráník 
   1 bronzovou  - J. Stráník 
 Do krajského kola v Pardubicích postoupilo 10 dětí. Tam závodily 19. 3. 2011. Rozhodně  

 
M. Stráník – 1. místo Svitavy            L. Kučera – šplh          K. Kysilková – 3. místo Pardubice 
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se naše předpoklady splnily. Zlatou medaili 
získal L. Kučera v kategorii nejmladších žáků. 
Za nejmladší žákyně získala K. Kysilková 
medaili bronzovou. Zmínit musíme i pěkné 
čtvrté místo M. Stráníka a pátá místa P. 
Stráníkové a J. Stráníka. Nejlepší umístění 
dosahují děti, které mají talent. Je však škoda, 
že ne všichni se chtějí závodů zúčastnit. Určitě 
bychom měli ještě více medailí. 
 Teď se můžeme těšit na čtyřboje letní, 
které proběhnou v květnu. 

Za TJ Sokol A. Uhrová 
 

 
Účastníci okresního kola ve Svitavách       L. Kučera – 1. místo krajské kolo Pardubice  
 
Dětský karneval 
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 V sobotu 26. 2. 2011 se na Skalce konal 13. dětský karneval. Ale třináctka nám přinesla 
štěstí. Byla největší návštěvnost. Možná jsme zvolili zajímavý program, který přilákal nejen 
rodiny s dětmi, ale i ostatní občany. 
 Svá vystoupení nám předvedla děvčata z místní TJ Sokol, cvičenci break dance, kouzelník 
Aleš Krejčí a pro zpestření zazpívali Míra a Dáda ze skupiny Vepřo Knedlo Zelo.  
 Velký dík patří těm, kteří věnovali něco do tomboly, protože nemít tombolu by bylo pro děti 
zklamání. Já osobně musím poděkovat všem, kdo pomohli s přípravou karnevalu, jeho 
zabezpečením a následně s úklidem. 
 Teď se budeme těšit až na ten příští.                                                   Za TJ Sokol A. Uhrová 

 
Vystoupení děvčat z TJ Lubná 

        
               Aleš Krejčí s partnerkou Luckou 

 
Vystoupení kouzelníka 



 21 

Florbalový turnaj Dona Boska 
       Již se stalo tradicí, že jarní prázdniny v naší obci končí florbalovým turnajem Dona Boska. 
Letošní 8. ročník se konal 11. a 12. března a záštitu nad tímto velkým turnajem opět převzal  
vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Tímto bychom mu chtěli poděkovat i za finanční 
příspěvek, kterým turnaj sponzoroval. Za pořadatele turnaje přivítali účastníky starosta obce  
J. Chadima, ředitelka základní školy Mgr. J. Kučerová a otec V. Glogar ze Salesiánského 
střediska mládeže Sebranice.  
       Letošní obsazení turnaje v jednotlivých kategoriích bylo trochu zkomplikováno probíhající 
chřipkovou epidemií, a tak se nám týmy odhlašovaly z důvodu onemocnění hráčů do poslední 
chvíle.  Nejvíce tím byla postižena kategorie mladších žáků, kde zůstalo 5 týmů. Zbývající dvě 
kategorie starších žáků a mužů byly obsazeny ve stejném počtu jako v minulých letech. Velkým 
překvapením turnaje byl dobrý výkon týmu lubenských Kardiaků, kteří postoupili ze základní 
skupiny do čtvrtfinále. Je potěšující, že opět lubenské týmy obsadily ve všech třech kategoriích 
čelní místa na stupních vítězů.    
   Dobrou úroveň turnaje podpořilo nestranné rozhodování našich rozhodčích v žákovských 
kategoriích a nestranných rozhodčích z Brna, kteří pískali kategorii 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, M. Boštíková, V. Uhrová,  
P. Balcarová, L. Bulvová, M. Zerzán, V. Klusoň, M. Bednář, J. Boštík ml., J. Haupt, F. Košňar 
ml., M. Boštík, D. Košňarová. Tímto bych chtěl všem poděkovat za jejich pomoc a volný čas, 
který této akci věnovali. 

  
Společné foto účastníků v kategorii starších žáků 

 
Zahájení turnaje            Rozhodčí a družstvo - Lubenské lamy 
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 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, SETRONIC Litomyšl, 
Koupelny Flach, bez jejichž podpory by se tento turnaj obtížně realizoval.     
 Myslím si, že stálý zájem o turnaj a kladné ohlasy účastníků jsou i dobrou propagací obce 
Lubné. 

                                                                                                   Za pořadatele Ing. Jiří Boštík 
Výsledky turnaje 
Mladší žáci Starší žáci 
1. místo - Peaksport Litomyšl 1. místo - Malčiki ze Sibiře Lubná 
2. místo - Malí piva Lubná 2. místo - FBK Litoměřice 
3. místo - Banďáci Dolní Újezd 3. místo - FBK Zlín 
  
Muži  
1. místo - Tragedos Korouhev  
2. místo - Lubenská smršť    
3. místo - Warios Polička  

 
Malí piva Lubná – 2. místo               Malčiki ze Sibiře Lubná – 1. místo      

      
Lubenská smršť – 2. místo        Unavení, ale spokojení pořadatelé po turnaji 
 
 

VESMÍR OKOLO NÁS – POSLEDNÍ MISE RAKETOPLÁNU DISCOVERY 
 

 Raketoplán Discovery vzlétl ke své poslední misi do vesmíru ve čtvrtek 24. února  
ve 23 hodin z Kennedyho vesmírného střediska (Kennedy Space Center), které leží na mysu 
Cape Canaveral na Floridě ve Spojených státech. Cílem vesmírného letadla byla Mezinárodní 
vesmírná stanice ISS (International Space Station – ISS), ke které Discovery dopravil 
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víceúčelový modul Leonardo, montážní plošinu, robota a zásoby pro stanici. V této době kotvily 
u ISS také tři automatické zásobovací lodě – ruský Progress, zásobovací loď Evropské 
kosmické agentury ATV a zásobovací loď Japonské kosmické agentury HTV. Soustava těchto 
objektů byla velmi dobře vidět pouhým okem a to nejlépe od počátku ISS. Navíc byly vynikající 
pozorovací podmínky (nesvítil měsíc a nebe bylo bez jediného mráčku). Pod vlivem těchto 
příznivých úkazů jsem považoval za nutné s tímto vesmírným divadlem seznámit lidi z Lubné a 
ze Sebranic. Některým lidem jsem dal lístky s časy přeletů ISS a popisem vesmírné události. 
Ostatní jsem každý večer od soboty 26. února do úterý 8. března zval na pozorování přeletů, 
které jsme sledovali na různých místech Lubné a Sebranic. Každý večer jsme stanici ISS 
s raketoplánem Discovery dobře viděli a v některých dnech jsme sledovali i dva večerní přelety. 
Velký zážitek měli všichni, kteří sledovali přelet v sobotu 26. února, kdy jako první letěla ISS 
(přímo nad hlavou) a za ní letěl Discovery, který se ke 
stanici přibližoval a v 21 hodin u ní zakotvil. Podobně 
skvělý zážitek jsme měli v pondělí 7. března na sídlišti 
k Širokému Dolu. Ve 13 hodin toho dne se raketoplán 
od Mezinárodní stanice odpoutal, kroužil kolem ISS a 
posádka pořizovala fotografie. A naopak posádka 
stanice fotografovala kosmické letadlo Discovery. 
Potom pilot Boe náklonem napravo a nalevo 
naposledy zamával křídly Discovery Mezinárodní 
stanici, lehce pobídl a zaujal vedoucí pozici, takže 
večer jsme viděli raketoplán jako první a s malým 
odstupem jej následovala ISS. To samé jsme viděli ještě druhý den v úterý 8. března z okraje 
sídliště k Zrnětínu. Oba kosmické objekty letěly hodně na jihu, hluboko nad Rakouskem. 
Raketoplán měl již několikanásobně větší odstup od ISS než v pondělí a navíc byl zahalen do 
bílé vlečky. Mimořádně dobře bylo vidět celý kosmický komplex v pátek 4. března, přelet jsme 
sledovali na hřišti u střediska zemědělského družstva. V sobotu 5. března jsem přelet ISS 
sledoval s početnou skupinou lidí za humny Třemošné – za Drobnými. Této skupině velmi 
děkuji za pozornost, zvídavost a vlídnost, kterou mě všichni odměnili. Myslím na vás. Všech 
lidí, zvláště dětí, kteří se na vesmírné objekty přišli podívat, si vážím, těm nejbystřejším, co 
viděli v jednotlivých dnech kosmická plavidla  jako první, píši jedničku a dávám vyznamenání. 
 Space Shuttle Discovery (česky objev, objevování) je pojmenován po slavných lodích 

mořeplavců – objevitelů, především Jamese 
Cooka, Henry Hudsona nebo Roberta Falcona 
Scotta. Je raketoplánem NASA. Vyroben byl 
jako čtvrtý, po zkušebním Enterprise, Columbii 
a Challengeru. Po haváriích předchozích dvou 
byl tak nejstarším sloužícím raketoplánem. 
Plnil jak výzkumné mise, tak i mise při 
výstavbě a zásobování Mezinárodní vesmírné 
stanice. Na oběžnou dráhu vynesl desítky 
satelitů, laboratoří, Hubbleův vesmírný 
dalekohled, na jeho palubě byl první Arab ve 
vesmíru Sultan Salman al – Saud a John 
Glenn při své druhé vesmírné misi. Několikrát 
se také setkal s ruskou vesmírnou stanicí Mir. 

 Discovery poprvé vzlétl 30. srpna 1984. Byl 27 let v provozu a nalétal nejvíce km. Vykonal 
39 misí, při kterých strávil 1 rok čistého času ve vesmíru. Celkem uletěl 240 miliónů km a 
obletěl 5 830krát Zemi. Do vesmíru vynesl 246 kosmonautů. Tyto číselné údaje jsou podle 
zpráv Českého rozhlasu 1 z 10. 3. 2011 v 7 hodin. Noviny a internet uvádějí čísla jiná. 
Mezinárodní vesmírná stanice i raketoplán létá ve výšce 360 km rychlostí necelých 8 km/s, 
tj. více než 460 km/min, což je zároveň, doba za kterou oba objekty přelétnou Českou 
republiku. Za hodinu tyto objekty uletí přes 27 700 km a Zemi obletí jednou za 92 minut. 
Stanice ISS má velikost fotbalového hřiště. 
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 Posádka raketoplánu Discovery při posledním letu: velitel – Lindsey, pilot – Boe, letový 
specialista – Drew, Barratt, Stottová a Bowen. Původně měl letět specialista Tim Kopra, 
kterého však potkala velká smůla, při jízdě na kole se zranil, a proto ho musel nahradit nový 
specialista již zmíněný Stev Bowen.  
 Na přiložených snímcích je posádka raketoplánu Discovery krátce po přistání a vesmírná 
stanice ISS. 
 Venuše a Jupiter nyní přecházejí nebeskou klenbu přes den, takže je přesvítí 
Slunce. 
   Jarní rovnodennost nastala letos 21. března 20 minut po půlnoci.  
 Do roku 2048 bude jarní rovnodennost 20. března a od roku 2049 do 2102 bude 19. nebo 
20. března. Toto období bude trvat 90 let a teprve od roku 2102 bude jarní rovnodennost zase 
21. března, tak jak tomu bylo do letošního roku. 
 Velikonoce jsou pohyblivým svátkem a jsou vždy první neděli po prvním jarním úplňku. 
V letošním roce budou 24. a 25. dubna to je v nejzazším možném termínu, později už být 
nemohou. 

Josef Trojtler 
 

 
Diecézní charita Hradec Králové 
OObbll aass ttnníí   cchhaarr ii ttaa   PPooll iiččkkaa  
Vrchlického 22,  
572 01 Polička 
tel.: 461 725 552 
e-mail : charita@policka.cz  

 
 

Dvě nové služby   
 Oblastní charita Polička na začátku roku otevřela dvě nové služby, které je připravena 
poskytovat občanům z Poličky a okolních obcí.  
První z nich je sociální služba „Osobní asistence“ 
 Tuto, občany dlouhá léta poptávanou, službu jsme zahájili 1. ledna 2011. Osobní asistenci 
poskytujeme dětem od 1 roku věku a dospělým v jejich vlastních domácnostech. Doposud jsme 
žadatele odkazovali na svitavskou neziskovou organizaci Salvia. 
 Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, 
zrakového a sluchového postižení, chronického onemocnění či věku, jejichž situace vyžaduje 
nezbytnou pomoc druhé osoby.  Osobní asistent pomáhá člověku se vším, co pro své postižení 
nemůže zvládnout sám: pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy nebo chodu domácnosti, 
pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti i 
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.  
 Osobní asistenci vykonáváme v pondělí až pátek od 7 do 18 hodin. Služba však nemusí být 
omezena pouze na uvedenou pracovní dobu. Klient si ji může s asistentem dojednat podle 
potřeby i v jiný čas a v jiné dny v týdnu. Poskytnuté služby si částečně hradí uživatel 
z příspěvku na péči.  
 Sídlo Osobní asistence najdete v Poličce na ul. T. Novákové čp. 734. Kontaktní osobou je 
vedoucí služby Milena Nedělová, DiS., tel. 731 598 814.  
 Věříme, že rozšíření spektra služeb Charity přispěje občanům Poličska k tomu, aby mohli 
zůstávat ve svém domácím prostředí s handicapem, v nemoci i ve stáří, a pro jejich pečující 
osoby bude úlevou při namáhavé službě svým blízkým. 
Druhá je sociální služba „Sanace rodiny“ 
 Službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ jsme zahájili 1. února 2011 v rámci 
pilotního projektu Sanace rodiny Pardubického kraje. Vzniká v úzké spolupráci s odborem 
sociálně právní ochrany dětí a jejím posláním je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které 
jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově základních rodinných funkcí. Je 

mailto:charita@policka.cz
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poskytována v domácím prostředí v Poličce a spádových obcích a vychází z individuálních 
potřeb rodiny. 
 Sanace rodiny sídlí ve Vrchlického ulici 185 a kontaktní osobou je Mgr. Markéta Šafářová, 
tel. 731 598 813.  
 Doba není ekonomicky příznivá, přesto se poličská charita rozrůstá. Některé projekty byly 
připravovány roky dopředu, jiné se „objevily“ ze dne na den. Sociální problémy v naší zemi 
bohužel nemizejí, naopak přibývají a vyostřují se. My se na ně snažíme reagovat.  

Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička 
 

AKCE V OKOLÍ 
 
LITOMYŠL 
Smetanův dům  

- úterý 12. 4. 2011 od 19.30 hodin 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers uvádějí zbrusu nový koncertní program - Písně 
krásné až k nesnesení. 

-  úterý 19. 4. 2011 od 19.30 hodin - Vivaldianno 2011 
Hudební projekt Jaroslava Svěceného a Michala Dvořáka, zakladatele kapely Lucie. 

Městská sportovní hala při III. ZŠ - sobota 7. 5. 2011 od 19 hodin 
Litex aerobic show - Móda, pohyb, zdraví k české kráse ladí…..   
Moderuje Miroslav Šimůnek. 

Regionální muzeum - sobota19. 3. – neděle 1. 5. 2011  
Výstava: Via Belli 1866 – Válka prusko - rakouská 

Majáles - 3. 5. – 5. 5. 2011 - Studentské slavnosti 
VESELÝ KOPEC - sobota 23. 4. – pondělí 25. 4. 2011  

Velikonoce na Veselém Kopci – zahájení návštěvnické sezóny, ukázky výroby 
velikonočních předmětů a jejich prodej. 

 
 

Zubní pohotovost 2011 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
16. - 17. 4. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
23. - 24. 4. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

25. 4. MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 
30. 4. - 1. 5. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

7. - 8. 5. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670 
14. - 15. 5. MUDr. Kučerová  Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 
21. - 22. 5. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
28. - 29. 5. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414 

4. - 5. 6. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
11. - 12. 6. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
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