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LUBENSKÁ
ŠŤOPIČKA 2011
V sobotu 24. září 2011 od 10.00 hodin se uskuteční 3. 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.
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 2011 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

Pardubický kraj - anketa
Přílohou tohoto vydání je anketní lístek. Anketu uspořádal Pardubický kraj ve
spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Jedná se o co největší
zapojení veřejnosti do problematiky údržby silnic a o získávání informací a zkušeností
občanů, kteří denně silnice využívají.
Lístky můžete odevzdávat do schránky, která je umístěna v chodbě obecního úřadu
do 30. 6. 2011.

Snímek na titulní straně je z archivu LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ.

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 3. 2011
RO schvaluje:
- Výstavbu bioplynové stanice o výkonu 750 kW pro ZOD Lubná.
RO doporučuje:
- ZO schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi Lubná a Sebranice
ze dne 20. 3. 2007.
RO zamítá:
- Slevu poplatku za psa pro p. J. Havrana z důvodu, že obecní vyhláška povoluje
osvobození od poplatku občana, který užívá psa k doprovázení nebo ochraně osob
nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P.
- Žádost pí D. Zavoralové o splátkový kalendář na pohledávku. Evidovanou pohledávku
požaduje RO uhradit do 15. 12. 2011. V případě neuhrazení bude řízení předáno
právnímu zástupci obce.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 30. 3. 2011
RO schvaluje:
- Žádost o poskytnutí praxe na OÚ pro sl. K. Matejskovou. Současně pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o zajištění praxe žáka střední školy.
- Jednotný poplatek za praní ubrusů ve výši 15 Kč/ubrus od 1. 4. 2011 z důvodu
vzrůstajících cenových nákladů.
- Dodatek č. 10 ke smlouvě o výpůjčce pro základní školu. Obec Lubná dává do výpůjčky
soubor počítačové techniky v ceně 89 877 Kč.
- Upravenou Smlouvu o pojištění staveb pro případ živelných a dalších sjednaných
pojistných nebezpečí a pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele s Českou
pojišťovnou, a. s, Praha.
RO doporučuje:
- ZO schválit novou Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Lubná a Sebranice, jejímž
předmětem je zajištění bezproblémového fungování příspěvkové organizace Základní
škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná.
RO pověřuje:
- Velitele jednotky SDH p. J. Vomáčku prostudováním pravidel pro poskytnutí dotace z Pk a
podáním žádosti o dotaci.
- Ředitelku místní školy písemným vyjádřením o výsledku šetření České školní inspekce.
RO bere na vědomí:
- Realizaci instalace bezdrátového rozhlasu v obci v rámci dotace Mikroregionu Litomyšlsko
- Desinka.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 11. 4. 2011
RO schvaluje:
- Pronájem pohostinství Skalka p. R. Nunvářovi od 20. 4. 2011.
- Pronájem obecního bytu nad pohostinstvím Skalka p. R. Nunvářovi po přestěhování
současných nájemníků.
- Zřízení televizního příjmu pro celý objekt Skalka včetně zakoupení LCD televize a DVD
přehrávače pro Fitness.
- Vypracování projektové dokumentace na opravu letního areálu Ing. P. Tmejovou.
- Vypracování projektové dokumentace na výstavbu parkovacích míst u sídliště Zrnětín
firmou KIP, s. r. o., Litomyšl.
- Omezení prořezávky dřevin na pozemku ve vlastnictví obce, přizvání odborníka na údržbu
zeleně a stanovení dalšího postupu při údržbě dřevin na pozemku obce.
- Vypracování komplexního bezplatného auditu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
Požární ochrany pro zařízení a objekty obce.
- Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro podzemní
kabelové vedení k RD na sídlišti Zrnětín.
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RO pověřuje:
- Starostu obce uzavřením smlouvy na pronájem pohostinství Skalka s p. R. Nunvářem.
RO zamítá:
- Uzavření Dodatku s Českou poštou, s. p., o podávání obchodních balíků na dobu určitou,
do 31. 12. 2011.
RO bere na vědomí:
- Pohledávky obce po splatnosti a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Informaci o čerpání státních neinvestičních dotací a pověřuje velitele jednotky SDH
prostudováním pravidel, případně vypracováním žádosti o dotaci.
- Stanovisko ředitelky školy Mgr. J. Kučerové k výsledku šetření České školní inspekce.
- Informace Sdružení místní samosprávy k rušení pošt a souhlasí s pozastavením procesu
rušení pošt na vesnicích.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 4. 2011
RO schvaluje:
- Uspořádání oslavy Dne matek v kině dne 8. 5. 2011. Obsluhu zabezpečí zastupitelé a
zaměstnanci obce.
- Slavnostní otevření Fitness na Skalce dne 1. 5. 2011, včetně malého občerstvení a
slavnostního přípitku.
- Stanovisko zřizovatele základní školy na základě podrobného seznámení se s výsledkem
šetření České školní inspekce a stanoviskem ředitelky školy.
- Finanční příspěvek pro Českomoravský modelářský svaz Litomyšl na leteckou soutěž
„Memoriál bratří Klejchů“, která proběhne na letišti v Poličce.
- Smlouvu o nájmu na provozování Fitness na Skalce pro Mgr. Jitku Rubkovou s účinností
od 1. 5. 2011.
- Nákup 4 ks plastových odpadkových košů o objemu 120 l pro potřeby obce.
- Výměnu podzemního vedení vodovodního řadu k č. p. 37.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 1/2011/RO.
- Bezplatný pronájem víceúčelového zařízení Skalka a prominutí poplatku za
spotřebovanou energii při pořádání 7. školního plesu.
- Smlouvu s Mikroregionem Litomyšlsko o poskytnutí dotace na akci „Lubenská šťopička“
ve výši 10 000 Kč.
RO bere na vědomí:
- Informaci Pk o legislativní změně týkající se zpracování účetnictví a pověřuje
zpracováním účetních výkazů účetní obce.

Vážení spoluobčané,
polovina letošního roku nám už pomalu, ale jistě klepe na dveře, a tak mi dovolte, abych
Vás informoval o dění v naší obci a o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Společný výjezd motorkářů
První dubnovou sobotu se naskytl našim
občanům neobvyklý pohled. Na parkovišti
před obecním úřadem místo osobních
automobilů stály nablýskané a vzorně
vyrovnané motorky se svými jezdci. Nedalo
mně to, abych se u nich nezastavil. Jeden
z účastníků, Kamil Vraspír, mi sdělil, že jedou
na první společný výlet - na sraz motorkářů do
Velkého Meziříčí.
Jízda na motorce přináší neopakovatelné
zážitky, ale může být i velmi nebezpečná.
Proto přejeme našim klukům mnoho najetých
kilometrů bez nehody a šťastný návrat domů.
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Setkání seniorů na Skalce v Lubné
Stalo se už tradicí, že občané z členských obcí Mikroregionu Desinka se každoročně
setkávají ve víceúčelovém zařízení Skalka, aby se společně pobavili a zavzpomínali na svoje
mládí. Bylo tomu tak i letos. V neděli 3. dubna přivítal všechny účastníky a vystupující předseda
mikroregionu a starosta obce Poříčí František Bartoš. K poslechu a tanci hrála dechová hudba
Libkovanka z Českých Budějovic. Slovem nás doprovázel pan Karel Hegner. Nedělní
odpoledne
zpestřila
svým
vystoupením děvčata z oddílu
aerobiku a kouzelník Aleš
Krejčí se svojí partnerkou
Luckou. O občerstvení se
postarali zástupci z jednotlivých
členských obcí mikroregionu a
místní zahrádkáři. Na Skalce
byla dobrá nálada a přátelská
atmosféra,
jak
je
patrno
z přiložených fotografií.

Starostové, dechová hudba Libkovanka se zpěváky a Karlem Hegnerem

Pohled na zaplněný sál

Vystoupení děvčat TJ Sokol Lubná

Kouzelník Aleš Krejčí s partnerkou Luckou
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Lubenští zahrádkáři

Senioři při tanci

Vynášení Mořeny
Děti z mateřské školy, učitelky a rodiče se první dubnovou středu zastavili na obecním
úřadě při vynášení Mořeny (zimy) z naší obce. Po koledě jsme všechny zúčastněné před
úřadem vyfotili.

Děti z mateřské školy a rodiče

Oprava lávky a laviček v obci

Oprava lávky za dolním rybníkem

Nové lavičky podél silnice k Zrnětínu
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Během měsíce dubna jsme se zaměřili na úklid obce po zimním období. Zaměstnanci
obecního úřadu uklidili chodníky a komunikace od posypového materiálu, dokončili prořezávku
jasánků v okolí silnice III. třídy. Na základě Vašich upozornění jsme ve spolupráci se
zemědělským družstvem opravili lávku za Dolním rybníkem a lavičky podél silnice k Zrnětínu.
Touto cestou ještě jednou děkuji našim pracovníkům - B. Vrabcové, Š. Klusoňové, M. Kovářovi
a J. Šebkovi - za kvalitně odvedenou práci.
Okresní přehlídka odlovených trofejí
V neděli 18. dubna jsem se zúčastnil spolu
s předsedou
mysliveckého
sdružení
J. Klejchem a předsedou honebního
společenství J. Kučerou okresní konference a
přehlídky odlovených trofejí za rok 2010.
Konference se konala v kulturním domě
v Opatově, kde jsme zhlédli trofeje z celého
okresu Svitavy. Naše sdružení přispělo
6 trofejemi srnčí zvěře. Celkem bylo za rok
2010 na honitbě Lubná odloveno 17 kusů
srnčí zvěře a 3 kusy uhynuly. Dále bylo za
loňský rok odloveno 12 prasat divokých.
Konference měla velkou účast a dobrou
úroveň. Pro mě osobně to byl velký zážitek.
Výstava loveckých trofejí v Opatově

Narozeniny P. Jarouška Kopeckého
Ve středu 27. dubna
jsme společně na faře
oslavili 87. narozeniny P.
Jarouška Kopeckého a
svátek P. V. Glogara. Ani
na P. R. Gottwalda jsme
nezapomněli, ale ten se
z pracovních
důvodů
nemohl oslavy zúčastnit.
Všem našim duchovním
přejeme pevné zdraví,
hodně pohody a sil do
dalších let.

P. Jarousek Kopecký, P. Vojtěch Glogar a členové rady naší obce

Slavnostní otevření Fitness Lubná
První květnovou neděli zastupitelé obce slavnostně otevřeli nově zhotovené fitcentrum.
Jednalo se o úpravu galerie a skladovacího prostoru v objektu Skalky. Práce začaly už v lednu.
Firma IZOS Lubná zhotovila požární dělicí příčku, poté byla vystěrkována betonová podlaha a
položeno lino podlahářskou firmou z Poličky. Následovalo zhotovení vstupních schodů, oprava
dveří a zábradlí, úprava elektroinstalace a vodoinstalace, montáž zrcadlové stěny včetně
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vymalování. Prostory byly vybaveny barovým
pultem, odkládací skříní, věšáky, lavičkami,
pracovním stolem, DVD přehrávačem a LCD
televizí. Toto vybavení včetně stavebních
úprav stálo cca 225 000,- Kč. Vlastní fitness
bylo vybaveno posilovacími stroji od firmy
DOMAFIT FITNESS, s.r.o. Praha a LIFEsport,
s. r. o. Praha v celkové hodnotě cca 300 000
Kč. Touto cestou děkuji všem, kdo nám
pomohli vybudovat Fitness – Skalka Lubná.

Slavnostní přestřižení pásky a přípitek

Ukázka cvičení na instalovaných strojích ve Fitness

Stroje si vyzkoušeli i občané

Oslava Dne matek
Zastupitelé obce a zaměstnanci obecního
úřadu uspořádali a společně oslavili s našimi
maminkami 8. května v kinosále Lubná jejich
svátek. Úvodní slovo patřilo místostarostovi
A. Kovářovi, který svými vtipnými slovy naše
maminky rozesmál. Poté vystoupil folklorní
soubor Lubeňáček pod vedením paní učitelky
M. Průžkové a M. Šturcové se svým pásmem.
Následovalo vystoupení žáků základní školy,
které připravila paní učitelka P. Vetešníková.
6

Maminky mohly zhlédnout módní přehlídku, dramatizaci pohádky Kašpárek a žabka Kuňka a
dvě skupiny dívek zatančily břišní tance. Na závěr zpestřila program skupina Hendies, kterou
vede slečna J. Chadimová. Všem přítomným děvčata zazpívala a zatančila. Po kafíčku a
sladkém občerstvení se maminky spokojeně rozcházely do svých domovů.

Slavností přípitek starosty a obou místostarostů

Soubor Lubeňáček

Pohled na zaplněný sál

Předávání kytiček maminkám

Vystoupení žáků základní školy

Milí občané,
před námi jsou dny odpočinku, dovolených a prázdnin. Přeji Vám krásné, slunečné a teplé
léto, žákům a studentům pěkné vysvědčení, úspěšné složení všech zkoušek a Vám všem
pohodovou dovolenou.
Josef Chadima, starosta obce
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Skupina Hendies

Břišní tance

Varhany v kapli sv. Anny
Jednomanuálový mechanický nástroj postavil varhanář Josef Jiruška z Hradce Králové
v roce 1851. Původně se jednalo o pozitiv bez pedálu, který měl hrací stůl umístěn v zadní části
postamentu a byl určen pro poutní kostel sv. Petra a Pavla v Lázních Bělohrad Bišinkách.
Tento nástroj však byl již v roce 1881 přestěhován z kostela do školy v Lázních Bělohrad.
Dosud ale není známo, jak se odtud dostal do Lubné.
Z nápisů uvnitř varhan se dále dozvídáme, že v roce 1912 byl nástroj opraven a byly
dodány nové píšťaly. Další opravu provedl v roce 1949 Josef Večeře z Kaliště a Josef Jána
z Lubné. Naposled varhany opravoval v roce 1978 Josef Kovář z Lubné, který předělal rejstříky
(pravděpodobně rejstříkování z boku hracího stolu nad klaviaturu).
Nástroj má dochovaný původní cínový prospekt, který je však přestříkán stříbřenkou a
značně pomačkán. Ostatní píšťalové řady jsou poměrně zachovalé. Veškeré dřevěné součásti
varhan jsou v dobrém stavu a napadení červotočem je pouze lokální. V horším stavu je hrací
stůl, který má silně znečištěné potahy kláves a nespolehlivý chod tónové i rejstříkové traktury.
Manuálová vzdušnice vykazuje na spodní straně značné praskliny, které byly již v minulosti
amatérsky opravovány. Pedálová vzdušnice byla dodána pravděpodobně až po přestěhování
varhan do Lubné. Má kuželkovou konstrukci a je celkem zachovalá. Nevyhovující je vzduchová
soustava, zejména hlučný ventilátor, umístěný nevhodně na půdě kostela, a vadné je rovněž
okožení zásobního měchu. Po zvukové stránce je nástroj sice použitelný, ale postrádá
zvukovou korunu. Špatná je i povrchová úprava nástroje.
Současný stav varhan byl proto konzultován s odborníkem – varhanářem, který navrhl
provést celkovou opravu, jež by představovala částku cca 200 000 Kč.
Na konci června se bude konat koncert, na kterém proběhne sbírka na opravu těchto
varhan. Termín a program ještě upřesníme.
Rada obce

Sociální komise
Sociální komise při OÚ Lubná pracuje na základě rozhodnutí rady obce od 6. 6. 2011
ve složení : Milada Vitoušková – předsedkyně, Marie Boštíková a Rudolf Zapletal.
K hlavní náplni komise patří zejména:
- zabezpečení základních životních potřeb občanů,
kteří se ocitnou v obtížné sociální situaci
- sociální prevence
- zabezpečování zvláštních potřeb
- pořádání společenských akcí pro seniory
- doprava seniorů na některé akce
Členky komise můžete kontaktovat osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.
Milada Vitoušková, předsedkyně sociální komise
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Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8.

DEN ZEMĚ V SEBRANICÍCH
V rámci Dne Země proběhlo ve čtvrtek 5. května 2011 slavnostní předání objektu Základní
školy v Sebranicích dětem. Objekt školy byl od srpna do listopadu roku 2010 finančně
podpořen Evropskou unií - Evropským
fondem pro regionální rozvoj a Státním
fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí.
Předmětem podpory byla realizace úspor
energie,
která
spočívala
v zateplení
obvodových stěn, výměně oken, dveří a
zateplení střech ve staré i nové budově.
„Úspěchem bylo, že se akce podařila
zrealizovat ještě před zimou, a my můžeme
říci, že jsme ušetřili už dnes zhruba 100 tisíc
Kč,“ řekla starostka obce Lenka Karalová.
Realizací projektu došlo ke snížení emisí CO²
o 29t/rok a k úspoře energie cca 137 GJ/rok. Celkové náklady akce činily bezmála 4 miliony Kč.
Po slavnostním předání děti se svými učiteli oslavovali Den země soutěžemi
v ekologických úkolech na 10 stanovištích. Na závěr žáci sestavili z nasbíraného hliníku
zeměkouli a z víček PET lahví vytvořili různé obrazce. Součástí oslav bylo vyhodnocení soutěží
ve sběru hliníku a papíru, které děti shromažďovaly celý rok.
Obec Sebranice

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
blíží se doba prázdnin a my bychom Vás chtěly pozvat na další posezení s novými knihami.
Tentokrát se sejdeme

v úterý 14. června v 16 hodin
opět v naší knihovně, doufáme s dobrou náladou.
Také bychom Vás chtěly upozornit na pozměněnou pracovní dobu o prázdninách. Knihovna
bude otevřena každý čtvrtek v pravidelnou dobu od 16.30 do 18.30 hodin.
Krásné prožití prázdnin, načerpání nových sil a mnoho krásných zážitků Vám všem přejí
Marta Sýkorová a Alena Boštíková, knihovnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Matematický KLOKAN
Dne 18. března 2011 se naše škola zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Klokan,
která ve stejný den probíhá na celém světě. Žáci byli rozděleni podle věku a řešili úlohy podle
náročnosti za 3, 4 a 5 bodů. Úlohy byly zaměřené na logické myšlení, prostorovou
představivost, početní znalosti a dovednosti, vliv na výsledek měl i dobrý odhad.
Nejlepší řešitelé:
kategorie Cvrček (2. – 3. tř.) - Martin Jílek (2. třída)
60 bodů z 60
kategorie Klokánek (4. – 5. tř.) - Kateřina Kvasničková (4. třída) 80 bodů ze 120
kategorie Benjamín (6. – 7. tř.) - Dominik Bartoš (7. třída)
61 bodů ze 120
kategorie Kadet (8. – 9. tř.) - Tomáš Tmej (9. třída)
76 bodů ze 120
Soutěže se zúčastnilo celkem 166 žáků (I. stupeň 80 žáků, II. stupeň 86 žáků).
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celostátní statistiky. Při vyhodnocení výsledků
okresu si Martin Jílek udržel vynikající první místo.
Mgr. Andrea Kvasničková

Jarní básnění ve 3. třídě
Přišlo jaro už i k nám,
a proto už teď mám svůj plán.
Hned, jak ráno vstanu,
poběžím k umyvadlu.
Potom se hned převléknu
a poběžím pro tátu.

Sníh se ztratil do neznáma,
odnesl s sebou i čas.
Ptáčci jsou tu opět s náma
a štěbetají vesele si zas.
Včelky bzučí kolem stromů,
prohlídnou si každý květ.
Pak na chvilku letí domů,
ale za moment se vrací zpět.
Hurá, to je slávy,
jaro už je mezi námi.
Mezi lidmi radost zas,
jaro přivítalo nás.
Patrik Bartoš, 3. tř.

Taťka se mě hned zeptá,
zda bych něco nepojedla.
Já však ráno moc nesnídám,
proto mu hned povídám:
„Když je jaro, není třeba,
snídám rohlík, ne chleba!“
Už je čas a já musím jít,
nemusím jet na saních.
Zima je vždy krásná doba,
avšak jaro je také prima.
Na jaře vše začne pučet,
začíná práce - musím běžet.
Vendula Boštíková, 3. tř.

Pythagoriáda
Koncem ledna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena
žákům 5. - 8. tříd. Úspěšnými řešiteli školního kola se stali pouze Jan Kučera a Abigail
Klejchová z 8. třídy. Logické uvažování, dobrý úsudek a znalosti z matematiky využili v
okresním kole, kde se Abigail umístila na krásném 2. místě. Blahopřejeme.
Mgr. Andrea Kvasničková

Recitační soutěž
V pátek 1. dubna 2011 proběhla na I. stupni dobrovolná recitační soutěž. Soutěžilo se ve
třech kategoriích, dvoučlenná komise (Mgr. H. Klusoňová a Mgr. I. Břeňová) posuzovala pěkné
výkony soutěžících. Škoda jen, že se soutěže zúčastnilo tak málo dětí. Soutěžící si na závěr
odnesli hezké diplomy a ceny.
Výsledková listina:
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kategorie - 1. třída
1. místo: Vít Zavoral
2. místo: Lucie Vítová
3. místo: Jiří Procházka
kategorie - 2. a 3. třída
1. místo: neuděleno
2. místo: Vendula Boštíková
3. místo: Tomáš Indruch
kategorie - 4. a 5. třída
1. místo: Markéta Kopecká
2. místo: Nicola Zavoralová
3. místo: Kamila Čermáková
4. místo: Gabriela Zavoralová
Recitační soutěž - 1. kategorie

Recitační soutěž 2. a 3. kategorie

Mgr. I. Břeňová

Hra na spisovatele
Žáci 4. třídy si hráli v hodině slohu na spisovatele a tvořili příběhy. Každý žák dostal stejný
začátek vypravování, který měl dotvořit tak, aby vznikl pěkný, vtipný příběh. Po odevzdání prací
následovalo kolektivní hodnocení a hlasování o nejlepším příběhu. Děti samy ohodnotily svoje
výkony i ostatních kamarádů přidělenými body. Zvítězil ten, kdo obdržel po sečtení nejvíce
bodů. Máte možnost přečíst si výtvory dětí a posoudit tři příběhy, které byly vybrány za nejlepší.
1. místo - Milena Chadimová
2. místo - Jakub Večeře
3. místo - David Vraspír
Mgr. Hana Klusoňová
Byl jeden kluk
Byl jeden kluk. A byl to docela obyčejný čtvrťák. Jmenoval se Vašek. Bydlel v domě na kraji
města. Jednou ráno se Vašek probudil, připravil si věci, nasnídal se a šel do školy. Vyšel z
domu. Najednou vidí na chodníku ležet barevné sklíčko. Zvedl je a …
…podíval se skrz něj do okna paní Zimčákové, která právě nesla peřiny na vyvětrání.
Jak tak svítí slunce, sklíčko se rozpálí a blýskne do okna zářivé světlo. Paní Zimčáková se
poleká a pustí peřinu na zem. Smůlou je, že ta peřina spadla rovnou panu Letňákovi do stánku
se zmrzlinou. Pan Letňák se hrozně rozzlobil, že peřinu, která mu vletěla do zmrzliny, odhodil
na silnici, kde právě běžela liška. Liška se rozčílila a po chvilce z peřiny zbylo jen poletující peří.
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Paní Zimčáková tak zařvala, že to bylo slyšet po celém městě. Co teď? Nezbývá nic jiného, než
paní Zimčákové koupit novou peřinu. „Ale kde na to vezmu?“ řekl si Vašík.
Najednou ho napadl vynikající nápad: „Půjdu na brigádu. Budu točit dneska odpoledne na
pouti kolotoče. Ale teď musím do školy.“ A tak si Vašík vydělal peníze, koupil paní Zimčákové
peřinu a jako omluvu jí ještě koupil červený deštník.
Milena Chadimová, 4. tř.
Vyprávění o Vaškovi
Byl jeden kluk. A to byl docela obyčejný čtvrťák. Jmenoval se Vašek. Bydlel v domě na kraji
města. Jednou ráno se Vašek probudil, připravil si věci, nasnídal se a šel do školy. Vyšel z
domu. Najednou vidí na chodníku ležet barevné sklíčko. Zvedl je a …
…prohlížel si ho. Po chvíli si řekl, že ho dá mamince. Strčil ho do kapsy a šel do školy. Se
třídou měli jet na pouť. Na pouti se šel točit na kolotoči. Moc se mu to líbilo. Když kolotoč
zastavil, šel si koupit zmrzlinu. Zmrzlina byla moc dobrá, a tak si řekl, že si koupí další. Vtom
uviděl, že si jeho kamarádka zapomněla peníze. Jmenovala se Anička.
Vašek se jí zeptal, jestli by nechtěla koupit taky zmrzlinu. Řekla, že by moc chtěla. Venda jí
koupil jednu zmrzlinu a zamiloval se do ní. Ona se zase zamilovala do něj. Vašek se zeptal
Aničky, jestli má ráda vtipy. Řekla, že ano. Tak jí tedy jeden řekl: Paní učitelka řekla, aby děti
vymyslely nějaký rým. Pepíček se přihlásí a říká: „V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena.“
Paní učitelka říká: „Ale, Pepíčku, to se vůbec nerýmuje.“ Pepíček říká: „Paní učitelko, počkejte,
až přijde příliv.“ Anička se směje, až se za břicho popadá. Vašík jí nabídl, jestli by chtěla jít na
střelnici. Andulka řekla, že ano. A tak šli na střelnici, kde se střílelo do lišky. Venda se trefil na
třetí pokus. Paní jim podala hezkou výhru. Byla to peřinka pro panenky.
Než se děti nadály, přišel déšť. Vašík vyndal deštník z batohu a společně s kamarádkou
spěchali do autobusu, aby se včas vrátili z pouti domů.
Jakub Večeře, 4. tř.
Byl jeden kluk
Byl jeden kluk. A byl to docela obyčejný čtvrťák. Jmenoval se Vašek. Bydlel v domě na kraji
města. Jednou ráno se Vašek probudil, připravil si věci, nasnídal se a šel do školy. Vyšel z
domu. Najednou vidí na chodníku ležet barevné sklíčko. Zvedl je a ...
…podíval se na něj a na něm bylo napsáno: ,,Řekni třikrát kolotoč, kolotoč, kolotoč. Sklíčko tě
přenese do říše zmrzlin.“ Vašek si sklíčko schoval do kapsy a šel do školy.
Odpoledne, když šel Vašek ze školy, pršelo, a proto si musel vzít deštník. Potom šel kolem
lavičky, sedl si na ni. Vytáhl z kapsy červené sklíčko a vzpomněl si na ráno. A po malé chvilce
řekl třikrát: „Kolotoč, kolotoč, kolotoč,“ a přenesl se do říše zmrzliny.
V té říši bylo vše ze zmrzliny. Vašek chtěl hned ochutnat, ale král zmrzlin ho zastavil a
upozornil ho: „Opatrně s ochutnáváním zmrzliny, nějaké jsou třeba uspávací, třeba tamten tvar
peřiny. Nebo tamten tvar lišky, ten tě někam odnese, ale nikoho neví kam, je to určeno podle
času, podle tisícin sekundy. Ale nějaké jsou velmi dobré. Musíš si důkladně přečíst tabulky. Na
tabulkách je přesně vypsáno vše o zmrzlině, například o šmoulové zmrzlině, ta třeba má nějaké
účinky. Dvě líznutí a stane se z vás pan Šmoula. Tři líznutí a stane se z vás paní Šmoulová.“
Tak ochutnal nějaké zmrzliny a vrátil se domů. Svoje sklíčko si vystavil v pokoji.
David Vraspír, 4. tř.

Stříbrná zeměkoule
Žáci naší školy v letošním školním roce pracovali na projektu, který měl název "Stříbrná
zeměkoule". Sbírali jsme víčka od jogurtů a ostatní hliníkové obaly. Celkem se nasbíralo během
školního roku 40 kg hliníku a vítězem soutěže se stala 1. třída, která hliníku donesla něco přes
9 kg. Z hliníkových obalů jsme nakonec vytvořili stříbrnou zeměkouli, kterou jsme na Den Země
vytvarovali z obalů a pevné hliníkové fólie. Bude odvezena do sběru.
Recyklace hliníkového odpadu ušetří totiž 90% elektrické energie v porovnání s výrobou
z bauxitu, a proto tento projekt měl připomenout žákům důležitost recyklace odpadů.
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Poděkování patří žákům naší školy, kteří se do tohoto projektu obětavě zapojili, a firmě
Alinvest Břidličná za sponzorování hliníkové fólie.
Mgr. Vladimír Opletal

Hliník jsme museli nejprve zmačkat

Stříbrná zeměkoule

Výchovný koncert manželů Kocůrkových
Dne 10. 5. 2011 se žáci 1. stupně zúčastnili výchovného koncertu v kostele v Sebranicích,
který byl zahájen slavnostní fanfárou na lesní roh. Dále následoval velmi pěkný a rozmanitý
program, jenž zaujal děti i učitele.
Program: L. Weber – Pie Jesu (housle a doprovod)
Hudba na zámcích – W. A. Mozart – Turecký pochod ( housle a doprovod)
Ukázka hry na vzdušnicový šalmaj
Kastaněty – Hudební nástroje španělských tanečnic
Hudba na hradech – Píšťala s měchuřinou a bordunem – ze 13. století
Kostěná píšťala – nástroj ze zámku i podzámčí
Pastýřská hudba – lidové flétny, pastevecké fujary, fujara ze Slovenska
Na závěr koncertu jsme si všichni zazpívali s kytarou lidové písničky. Děkujeme manželům
Kocůrkovým za pěkně připravený program.
Mgr. Hana Klusoňová

O pohár ředitelky školy
Dne 19. 4. 2011 pořádala naše základní škola florbalový turnaj "O pohár ředitelky školy"
pro žáky 2. stupně základních škol. Turnaje se zúčastnilo ve dvou kategoriích celkem
9 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 hráči bojovali s velkým nasazením a k vidění byly i
velmi podařené akce. Hráči naší školy byli velice úspěšní a dokázali zvítězit jak v kategorii
mladších žáků 6. a 7. tříd, tak v kategorii starších žáků 8. a 9. tříd. Oba putovní poháry tak
tentokrát zůstaly doma. Kromě těchto celkových vítězství získali naši hráči také v obou
kategoriích cenu pro nejlepšího brankáře, střelce i nahrávače. Po odehrání turnaje a vyhlášení
výsledků byly mezi zúčastněná družstva a hráče rozděleny ceny a věcné odměny.
V kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentovali Dominik Kopecký, Jiří Večeře, Dominik Bartoš,
Jan Kopecký, Přemek Pakosta, Jan Filipi a v kategorii 8. a 9. tříd Tomáš Tmej, Petr Kučera,
Tomáš Vomáčka, Pavel Kopecký, Ondřej Pakosta, Jiří Pavliš, Jakub Kučera, Jan Haupt.
Mgr. Pavel Tmej

Soutěž Právo pro každý den
V pondělí 2. 5. 2011 proběhlo v Litomyšli oblastní kolo soutěže Právo pro každý den. Tato
soutěž čtyřčlenných družstev žáků 8. a 9. tříd prověřila jejich znalosti práva a zákonů. Naši
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školu reprezentovala čtveřice ve složení Pavla Chadimová, Tereza Košňarová, Marek Karal a
Dominik Šimek, kteří se ukázali jako dobře připravení, když v konkurenci dalších sedmi
družstev skončili na druhém místě o pouhého půl bodu za vítězným družstvem z litomyšlského
gymnázia.
Mgr. Pavel Tmej

Exkurze – Ravensburger Polička
Dne 16. 5. 2011 se žáci 4. třídy vydali na exkurzi do
továrny na výrobu her a puzzle v Poličce. Továrnou nás
provázel pan Procházka, který vše vysvětlil, ukázal a
popsal přiměřeně věku dětí. Dozvěděli jsme se, že továrna
má 450 zaměstnanců a vyrobí 20 miliónů výrobků za rok.
Škoda, že se zde nesmí fotit. Děti si kromě zajímavých
zážitků nakonec odnesly domů i 2 výrobky dle vlastní
volby. Obdrželi jsme též 4 výrobky do naší školní družiny,
za což touto cestou majiteli firmy děkujeme.
Mgr. Hana Klusoňová
Lukáš Faltys ve školní družině
s darovanými výrobky

Děti bez úrazu
Dne 16. 5. 2011 se žáci 4. třídy zúčastnili projektu Děti bez úrazu, který proběhl v Poličce
v areálu dobrovolných hasičů. Projekt realizovalo SVČ Mozaika ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Polička, Záchrannou službou Polička a Českým červeným křížem ve
Svitavách.
Žáci byli rozděleni do skupin a střídali různá stanoviště. Jednalo se vlastně o zážitkový
seminář, při kterém řešili praktické problémy a získávali nové zkušenosti.
Program: 1. stanoviště – Správná jízda na kole – dopravní značky, testy – řidičák cyklisty
2. stanoviště – Hasiči – ukázka veškeré techniky
3. stanoviště – První pomoc – masáž srdce, umělé dýchání – ČČK
4. stanoviště – První pomoc – ošetření odřenin, volání o pomoc
5. stanoviště – První pomoc – ošetření zlomenin
6. stanoviště – Správná výbava jízdního kola
7. stanoviště – Evakuační zavazadlo
Mgr. Hana Klusoňová

Jednotlivá stanoviště
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McDonald´s Cup
Žáci 1. – 3. třídy se tradičně zúčastnili oblastního kola minifotbalu McDonald´s Cup
v Litomyšli. Našim malým fotbalistům se stejně jako loni na litomyšlském stadionu mimořádně
dařilo, takže obhájili loňské 1. místo.

Naši fotbalisti v Litomyšli

Jednotlivé zápasy: Lubná – Cerekvice
4:0
Lubná – I. ZŠ Litomyšl
2:0
Lubná – II. ZŠ Litomyšl
3:0
Konečné pořadí:
1. ZŠ Lubná – Sebranice
3. I. ZŠ Litomyšl
2. II. ZŠ Litomyšl
4. ZŠ Cerekvice nad Loučnou
První dvě družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 9. května ve Svitavách za
účasti 8 škol. Zde se k nám štěstí obrátilo zády a nepodařilo se nám postoupit ani ze skupiny.
Přitom chlapci hráli dobře, ale všechny týmy byly velice vyrovnány. I když jsme dva zápasy
udrželi remízu 0 : 0, jediná branka od ZŠ Palackého Moravská Třebová nás vyřadila ze hry.
Mgr. Jitka Kučerová

Sběr starého papíru
V dubnu od 26. do 28. 4. se na naší škole uskutečnil sběr starého papíru. Celkem bylo
sebráno 11 tun. Nejvíce papíru nasbírala 5. třída, kde byl průměr na žáka 80,30 kg. Na druhém
místě se umístila 8. třída s průměrem 75 kg na žáka, na třetím místě 3. třída s průměrem
69,95 kg. Další pořadí najdete na webových stránkách naší školy.
Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili: žákům a jejich rodičům, ale i ostatním
občanům z Lubné i ze Sebranic. Chtěla bych pochválit žáky 8. třídy, kteří obcházeli jednotlivé
domy a sváželi sběr. Peníze, které dostaneme, využijeme na školní výlety.
Zuzana Laštovicová

To koukáte!

Už to padá …
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14. 5. 2011 se konal již 7. školní ples s tradičním šerpováním žáků 9. třídy
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Školní kolo dopravní soutěže
Dne 28. 4. se na druhém stupni základní školy uskutečnil dopravní den. Soutěžící plnili tyto
disciplíny: dopravní testy a jízdu zručnosti na kole. Cílem soutěže bylo praktické využití znalostí
pravidel silničního provozu a dodržování pravidel bezpečnosti v dopravě.
Dopravního dne se zúčastnili nejenom žáci 6. – 8. třídy, ale přijela soutěžit i 5. třída.
Každoročně se totiž naše škola účastní dopravní soutěže ve Svitavách, kam jezdí žáci z 5. až
8. třídy. Proto byli vybráni nejzdatnější žáci, kteří naši školu i letos budou reprezentovat v
okresním kole ve Svitavách.
V dopravních soutěžích se nejlépe umístili: J. Kučera (5. tř.), Š. Votřel (5. tř.), K. Šturcová
(5. tř.), M. Vomáčková (5. tř.), T. Lněnička (6. tř.), A. Kopecký (8. tř.), P. Stráníková (8. tř.),
M. Kučerová (6. tř.).
Mgr. Věra Kořínková

Tonda zdolává překážku ...

Snad už žádný špalík nespadne!

Rozloučení
Dne 13. 5. 2011 jsme se rozloučili s bývalým ředitelem naší školy Josefem Horáčkem. Do
zdejší školy nastoupil před plnými padesáti lety - v roce 1961. Byl oblíbený pro svůj lidský
postoj ke kolegům, zaměstnancům a svou lásku k dětem. Všichni rádi vzpomínají na jeho
hodiny hudební výchovy, kde většinou ani neodkládal své milované housle, na kterých
doprovázel zpěv.
Po několikaletém přerušení svého působení v naší škole se k nám opět vrátil, tentokrát jako
ředitel, jenž žil jen pro svou školu a rodinu. Tak si ho pamatujeme a budeme na něho vždycky
rádi vzpomínat.
Vedení školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vynášení zimy
Stalo se již tradicí, že děti z naší mateřské školky vždy před Smrtnou nedělí vynášejí zimu Mořenu. Jdeme průvodem po vsi a před dolním mostem u lubenského potoka Mořenu spálíme
a přineseme do vsi symbolické léto - narašenou březovou větvičku ozdobenou barevnými
mašlemi a vajíčky. Také se samozřejmě stavíme na koledu. Na OÚ, do obchodu s potravinami,
na poštu ...
Smrt nesem ze vsi,
má veliký fousy,
už nemůže choditi,
musíme ji nositi.
Od města k městu
nesem nevěstu,
jestli nám nic nedáte,
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tak vám ji tu necháme.
Smrt jsme vám odnesli,
nový líto přinesli,
buďte hodně veselí,
že vám něco nesemy.
Letos se zúčastnili vynášení zimy i někteří
rodiče, a tak jsme rádi, že si udělali čas a
podpořili naše snažení.
Ludmila Vomáčková, učitelka MŠ

Čarodějnice
Každoroční pálení čarodějnic patří k velmi oblíbeným zvykům v každém městě
i vesnici. Už po staletí se traduje, že z 30. dubna na 1. května – o Filipojakubské noci - zlé síly
lidem škodily a otevíraly se bájné poklady. Tuto tradici si připomínáme každoročně i v naší
mateřské škole veselými soutěžemi, tanečním rejem a pěknou přehlídkou čarodějnic a
čarodějů. Na závěr dopoledního čarodějnického reje nechybí ani sladká odměna a drobný
dárek.

Čarodějnický rej - děti z 1. pavilonu

Čarodějnický rej - děti z 2. pavilonu

Jarní pracovní dílna
Snažíme se, aby každá akce naší MŠ byla místem k setkávání, ke komunikaci. Tak tomu je
i v případě pracovních dílen, které se konají dvakrát do roka a setkávají se při ní děti, učitelky,
rodiče, prarodiče, sourozenci…A nejen to. Vznikají zde nápadité, moc pěkné výrobky a to si
zaslouží pozornost.
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Jarní pracovní dílna s rodiči

Předškoláci:
Vojtěch Kárský
Alena Broklová
Filip Stráník
Michaela Večeřová
Kateřina Vomočilová

Jakub Renza
Markéta Bulvová
Veronika Jiráňová
Markéta Faltysová
Tereza Vomočilová

Robert Hasil
Lucie Renzová
Dominik Flídr
Adam Jůza
Lukáš Novotný

Konec školního roku je za dveřmi, některé děti opustí mateřskou školu a po prázdninách se
z nich stanou školáci. Dovolte mi, abych všem našim budoucím prvňáčkům popřála šťastné
vykročení do nové etapy jejich života a hodně školních úspěchů.
Školní rok utekl jako voda a blíží se čas prázdnin. Přeji všem dětem bezstarostné
prázdniny, personálu mateřské školy chvíle na zotavenou, hodně nových sil do nového
školního roku a Vám všem léto plné zážitků a sluníčka.
I. Rensová

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
všechny vás ze srdce zdravím. Rád bych se s vámi podělil o jeden příběh. Myslím, že
v něm můžeme nalézt povzbuzení i pro sebe.
Jedna mladá dívka o sobě vypráví. Celá rodina měla odjet na týden na dovolenou k našim
příbuzným, ale někdo musel zůstat doma, aby se postaral o celé hospodářství. A tím, kdo
musel zůstat, jsem byla já. Stejně jsem se potřebovala učit. A tak mou každodenní starostí byly
králíci, slepice, husy... a ještě mi zbyl čas i na zábavu s kamarádkami. Ještě než maminka
odjela, připomněla mi květiny.
A když týden utekl a naši se vrátili, byla jsem hrdá na to, co jsem zvládla, a čekala
zaslouženou pochvalu. Jenže. Když maminka vstoupila do pokoje, jen vykřikla. Všechny její
milované květiny byly zcela suché. Nedokázala jsem to pochopit. Starala jsem se o kde co. Jak
jsem mohla zapomenout na květiny, které byly v domě a denně jsem je měla na očích?
A tak to beru jako varování pro svůj život. Kolikrát kolem nás něco vadne, něco, co by se
dalo tak snadno zachránit, něco, co by se dalo tak snadno zalít, něco, co by tak snadno, naší
zásluhou, nezahynulo.
Uschlo to a my si toho nevšimneme. Zapomeneme. A tak jsem si od té doby dávala dobrý
pozor, jestli to, co je kolem mě, třeba neschne, třeba kvůli mně. Někdy stačí pár slov. Někdy
stačí pohladit něčí duši. Někdy stačí dát někomu najevo, že není sám. Stačí tak málo a stane
se tak mnoho. Tak jako tenkrát, jen se po pokoji projít s konvicí vody.
19

Kolik na světě toho končí, zvadne jen proto ... Ne, že bychom byli zlí, jenom proto, že jsme
si nevšimli. Kdo ví, možná právě teď čeká něco, co by jinak zvadlo, skončilo… právě na někoho
z nás. Stačí se rozhlédnout.
Dnes... V tuto chvíli... Teď... A tak dělám aspoň to málo?
A k tomu, abychom dokázali objevit „to málo“ a měli odvahu ho také naplnit, vám ze srdce
žehnám.
P. Vojtěch Glogar
Pozvání
Děti i rodiče zveme na Pohádkový les, který se uskuteční v neděli odpoledne 26. června
v prostorách u Mikuláška za koupalištěm v Sebranicích.
Pouť ke svaté Anně v Lubné a stejně tak v kapli ve Vysokém Lese bude v neděli 24. července.
V sobotu 6. srpna si budeme připomínat 20 let působení salesiánů v naší farnosti. Svoji
vděčnost Pánu Bohu a vám všem za všechno krásné, co se společnými silami během té doby
podařilo, vyjádříme při mši svaté ve 14 hodin a pak budou oslavy pokračovat v prostorách fary.
Srdečně vás zveme.

Víkendovka pro holky od 1. do 3. třídy
Zoologická zahrada je jen chabá náhrada, v pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit.
Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.

Účastníci víkendové akce

Tak takhle nějak začal pro 24 děvčat ze Sebranic a Lubné ve věku od 1. třídy do 3. třídy
víkendový pobyt v Borové u Poličky, který byl zaměřen na téma „V ZOO“.
Celý program začal v pátek odpoledne, kdy do Borové přivezli rodiče své děti. Každá
holčička si vzala na víkend svého oblíbeného plyšáka – zvířátko. Při příjezdu bylo 11 vedoucích
již ustrojeno za mnoho zvířátek. Pátek byl plný seznamovacích a pohybových her. V sobotu se
pak hrálo, zpívalo, běhalo i vyrábělo. Dopoledne nás navštívil Jiřík z pohádky Zlatovláska, a tak
jsme mu pomáhaly splnit tři úkoly, aby dostal svoji Zlatovlásku. Odpoledne si také děvčata
vyrobila zvířátka z květináčků. Večer k nám zavítal Hurvínek s panem Spejblem, kteří zahráli
divadlo na dobrou noc, v noci jsme měly i malou zkoušku odvahy... program byl velmi pestrý a
pěkný.
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Díky výborné náladě a spoustě dobrých vedoucích se víkendovka podařila a děvčata
odjížděla s mnoha zážitky v neděli odpoledne z našeho Zoo domů.
Tato víkendovka proběhla pod záštitou SKM (Salesiánského klubu mládeže) Sebranice.
Organizátoři víkendové akce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v červnu a červenci oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
97 let

Helena Kovářová

65 let

Jan Kučera

82 let

Milada Polánková

60 let

81 let

Marie Kovářová

Marie Jílková
Petr Háp
Svatopluk Zamykal

70 let

František Šprojcar
Marie Roušarová
Anna Sýkorová

50 let

Miloš Štefl
Eva Broulíková
Stanislav Buben
Hana Šimková
V květnu se narodila Simona Salcmanová. Rodičům blahopřejeme a Simonce přejeme do
života jen to nejlepší.

ZLATÁ SVATBA
Manželé Josef a Emílie Klusoňovi oslavili zlatou svatbu, tedy padesát let společného života.
Slavnostní mše proběhla v sobotu 7. května 2011 v kapli sv. Anny.
Zastupitelé obce přejí manželům Klusoňovým hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších
let.

Děkujeme P. J. Kopeckému, I. Klusoňovi, M. Vostřelové a zastupitelům obce za
slavnostní mši a obdržené dary.
Manželé Klusoňovi
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PROGRAM KINA V LUBNÉ
12. 6.
26. 6.
10. 7.
24. 7.

RANGO
SVĚTOVÁ INVAZE
RIO
MÁMA MEZI MARŤANY

7. 8.
21. 8.
4. 9.
18. 9.

CZECH MADE MAN
MEDVÍDEK PÚ
WESTERN STORY
ČERTOVA NEVĚSTA
Začínáme v 19.30 hodin.

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ
Dne 6. dubna se k nám na chvilku zastavily děti z mateřské školy, aby našim seniorům
zazpívaly pár písniček o jaru. Vracely se z vycházky od mostu, kde u lubenského potoka spálily
Mořenu. Touto cestou chci dětem a jejich paním učitelkám ještě jednou poděkovat za to, že si
pro naše seniory našly i tu malou chviličku času.
O týden později, tedy 13. dubna, k nám přišla opět paní Růženka Tomanová, aby nám
pověděla něco o zdraví, bylinkách a také něco o tom našem českém zdravotnictví, které se už
několik let řítí někam do neznáma. Besedy s paní Tomanovou jsou vždy nejen poučné, ale i
příjemné, takže se budeme těšit na další setkání s ní.
Dne 29. dubna jsme za penzionem spálili zase jednu čarodějnici a poté jsme si opekli
klobásky. Počasí bylo krásné, a tak jsme u ohně seděli do odpoledních hodin. Byli jsme rádi, že
se naši senioři sešli ve větším počtu, za což jim chci poděkovat. Chci poděkovat také starostovi
naší obce J. Chadimovi, že si našel chvilku času a přišel se za námi podívat.
Dne 2. května za námi opět přišly děti z mateřské školy, tentokrát na akci „Malování na
chodníku“. Počasí nám přálo, a tak nám děti pomalovaly celé parkoviště až k hlavnímu vchodu.
Obrázky, které děti namalovaly, tam ale bohužel dlouho nevydržely, protože druhý den po
dlouhé době napadl sníh. Paní učitelka Vomáčková mi slíbila, že nám to tam přijdou brzy
pomalovat ještě jednou, tak se budeme těšit.
Rudolf Zapletal

Malování u DPS

TO VŠECHNO „VODNES“ ČAS
Slova všeobecně známé písničky Waldemara Matušky mě napadla, když pročítám i více
než sto let staré noviny. Dřív lidé v obcích odebírali noviny velice málo. Pro většinu lidí byl tisk
drahý, mnozí neuměli ani číst. Na jednom z okolních statků noviny kupovali a schovávali. A tak
místo kontejneru či plamenů ohně poskytují po tolika letech počtení o tehdejších problémech,
poměrech a událostech, které odnesl čas. Mnohdy jako by se čas zastavil, neboť jen datum
tisku říká, že se nejedná o současnost. Noviny se četly na vsích převážně zemědělské či
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katolické. V mnoha je veselý koutek, různé rady, ale i spousta reklam na vše možné. Zde
několik ukázek:
Nájemci z milosti Boží (Lidový hospodář)
Láska k našim polím je to, co nám činí těžkou a nepohodlnou práci lehkou a milou. A
nejednou se nám zdá, že jsme jako srostlí s tou hroudou, že půl našeho srdce je v zemi
uloženo. Nechme však naši lásku jíti jen na hranice Bohem vyměřené.
V kolika případech má zemědělec celé svoje srdce ve zděděné půdě? Nic nezná, nic mu
není bližší, milejší než jeho pole, meze, louky a stráně. Tato láska se stává pak chorobnou
vlastností. Každá píď meze, žvanec trávy je s to přivésti dva sousedy před soud, aby hájili svoje
vlastnictví, je s to způsobiti doživotní nepřátelství. Pod rouškou lásky k půdě a jejím darům
šlape se dnes bezohledně na boží přikázání. Ani Bohu není dopřán z lásky k půdě jeden
vyhrazený den služby. Láska k půdě se změnila u mnohých v pustou modloslužbu k hmotě a
mamonu, v něco protipřirozeného, co je v hrozném rozporu s vůlí našeho Tvůrce, dárce a pána
všeho, co nazýváme svým vlastnictvím - Vizme! Co lidí před námi chodilo po „našem“ poli a
tvrdě třeba hájilo svoje vlastnictví. Každý tvrdil: „Toto všechno je mé!“ A zatím ti před námi a i
my jsme jen – nájemníci z Boží milosti.
O tom, že vandalismus tu byl i před více než sto lety, píší v „Selské stráži“ v únoru 1908.
Smutné zjevy moderní doby.
Odchovanci sociální demokracie zpřeráželi na hřbitově v Mezilesí všechny náhrobní kříže a
u svatyňky okna vytloukli. Svedený lide, co činíš? Tak daleko to zvrácenost lidská dopracovala,
že ani mrtvým nedá se pokoje a hanobí se jejich hroby. Kam to spějeme!
V Liberci střílel v únoru t. r. v kostele do oltářů novinami podrážděný občan V., až ho sebrali
strážníci. Týž přiznal, že chtěl zastřelit kněze, ale žádného na ulici ani v kostele nenašel, tak
bouchal do oltáře, aby si zlost na kněze vylil. Anarchistu odvezli do Prahy, kde budou zkoumat,
jestli se nezbláznil.
Ve věstníku zemědělců z dob Rakousko-Uherska píší.
Se zdražení uhlí nabývají tím většího významu naše lesy. Ano, ty naše lesy. Jestliže
hrabivosti lidí neunikne ani to, co skrývá lůno země, pak před ní neobstojí, co na povrchu země
se nalézá a dá zpeněžiti a prodati. Ty naše milé české lesíky, lesy a hvozdy úžasnou měrou
hynou, kácí a ničí se, takže za nedlouho budeme je míti jen ve vzpomínkách či na papíře. Na
jedné straně jest to loupeživé kácení, na druhé straně jsou hospodáři vinni tím, že se nestarají
o jejich rozvoj a vznik, ano, nerozumně lesy svoje ničí a umenšují.
Dříví z Čech se vyveze v úžasném
množství hlavně do Německa. Od jara do
zimy každý den desítky vorů plaví dříví do
Hamburku, Brém na stavbu lodí. Dříví
pochází jednou ze Šumavy, kde se zásoby
tenčí, jednak z lesů Schwarzenberských na
Povltaví od Budějovic až k Orlíku se
táhnoucích. Následkem toho cena dříví
valně stoupá, takže lid musí se zpokojiti jen
s nějakou tou chvojí a pařezím, na jehož
dobývání aby člověk ruce nechal. Ano, lesní
zprávy našich velkostatkářů raději prodávají
dřevo cizáckým obchodníkům než lidu
domácímu. Zvláště zpráva Furst Karl Schwarzenbergsche je tak dobrotivá, že prkna a jiné
potřeby prodává domácím lidem za tu samou cenu, ano, ještě i dráže. Rovněž tak možno i
viděti na dráze Františka Josefa každé chvíle ohromné zásoby dříví, které odváží se po ní do
ciziny. Obchodníci s dřevem jsou ponejvíce lidé nám cizí, nepřátelští. Dříve se nad lesy
vznášelo jen to ptactvo nebeské, teď však zvláště křivonosé.
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Reklama z roku 1930.
Krásné, plné a pevné poprsí docílí každá dáma i dívka v krátké době zaručeně neškodným
pařížským kosmetickým balzámem - REKORD. Trvalý účinek v krátké době. Poprsí se vyvíjí,
mohutní a sílí. Skleslá a zanedbaná prsa nabudou zase krásné plnosti a pružnosti. Jedna
dávka Kč 21, k tomu balzámové mýdlo k pěstění poprsí za Kč 7. Silně působivý prostředek.
Tonete-li v starostech, jak se opravdu bezpečně chrániti, dopište si o můj seznam
ochranných prostředků pro pány i dámy a žertovné zvláštnosti. Gumové primeros světové
značky Energo, tucet Kč 26, trvalé, křišťálové, praktické a nezničitelné 3 ks za Kč 24. Nejlepší
dámská francouzská ochrana, tucet Kč 15. Skvěle osvěčený, jedině pravý a původní, pohodlný,
dietní prostředek pro úpravu měsíčků za Kč 14, silnější za Kč 23. Pište ihned! Dvořákova Praha
Strašnice.
A na závěr troška historického humoru též z roku 1930.
Povídá farář hajnému. Velice mě mrzí, pane hajný, že nechodíte v neděli nikdy do kostela.
Proč to? Nemohu, pane faráři. Kdybych šel do kostela já, nepůjde tam půl vsi, neboť všichni by
šli pytlačit.
A rada pro nemocné. Často lékař za peníze nemoci tě nezbaví, zato slunce, vzduch a voda
zdarma tebe uzdraví.
Alois Kovář

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO HOLANDSKA
Holandsko – kvetoucí pole tulipánů, narcisů, hyacintů, větrné mlýny, starobylá města,
romantický venkov, nádherná muzea, Severní moře, sýrové trhy, květinová burza,
Amsterodam, Rotterdam...
V zemi tulipánů, sýrů, klapajících větrných mlýnů i dřeváků se hned každý cítí jako doma.
Květiny tu najdete nejen v parcích a zahradách, ale doslova na každém rohu. Nizozemské
království patří mezi země, kde dokáží dělat s květinami úplné zázraky. Důkazem je slavný
park Keukenhof, který patří k největším a nejhezčím na světě. Při procházce tímto parkem
okamžitě zapomenete na běžné starosti a čerpáte novou sílu ze zeleně stromů a z barev
květin.
Prohlídka Rotterdamu, prohlídka Den Haagu (centrum, sídlo parlamentu a vlády Binnenhof,
město miniatur Madurodam), sýrová farma, výroba dřeváků, prohlídka Amsterdamu (projížďka
lodí po průplavech, čtvrť červených luceren, ukázka opracovávání diamantů).
Toto vše jsme zhlédli na poznávacím zájezdě v dubnu letošního roku pořádaným cestovní
kanceláří KO-TOUR Polička. Naším průvodcem byl pan Zdeněk Kvasnička z Lubné. Tímto
bychom mu chtěli poděkovat za perfektně zpracovaný program, díky kterému jsme si odvezli
nezapomenutelné zážitky.
Účastníci zájezdu - Marie Roušarová, Jaruška Vraspírová se synem Davídkem,
Lída a Pavel Šteflovi a Eva a Zdeněk Chadimovi
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VAŘENÍ BEZ HRANIC
Strava nebo chcete-li jídlo patří k základním
lidským potřebám. Již od dávných věků snažil se
člověk upravit svou kořist tak, aby byla nejen
poživatelná, nýbrž i chutná. Tak se během staletí
vykrystalizoval specifický obor mistrů kuchařů.
Výborní kuchaři i kuchařky stávali se váženými
osobami u královských dvorů a své recepty nám
leckdy zanechali jako zlaté dědictví. Ani
v současnosti není tomu jinak. Roztodivných
receptů jsou plné časopisy, na televizní obrazovce
kuchtí herci, zpěváci a jiné celebrity lhostejno, zda
skutečně něco umí. Kromě toho, že se člověk rád
dobře nají, je také tvor soutěživý. Své umění
předvádí v konvenčních, ale často i značně
bizardních kláních. Zápolit se dá opravdu takřka ve
všem, tak proč ne třeba ve vaření. Musím přiznat,
že nějaké kusé informace o závodech kuchařů
mám, avšak vůbec jsem netušil, že přímo v naší
obci máme nefalšovanou mistryni v tomto oboru.
Leckdo by možná typoval některou starší a
zkušenější kuchařku, ovšem chyba lávky! Jde o
mladou sympatickou slečnu Pavlu Bubnovou,
studentku druhého ročníku SOŠ Polička obor
kuchař-číšník. Na rozdíl od svých spolužáků
projevila obrovskou snahu a chuť zúčastnit se různých klání ve zručnosti vaření. Moc dobře
chápe, že nejde jen o to předvést své umění, ale naskýtá se zde možnost získat nové
zkušenosti a dovednosti.
První takovou příležitostí byla soutěž v Praze – Čakovicích. Sjelo se sem zhruba
40 kuchařů. Z tohoto semifinálového kola postoupila Pavla do finále konaného v Brně. I zde
v konkurenci 33 rivalů uspěla a probojovala se až do zlatého pásma. První soutěž a rovnou
takový úspěch. Ve vítězném tažení republikou
pokračovala v severočeském Jirkově na akci Vaření
bez hranic, kde společně se spolužákem Davidem
Báčou
převálcovala
i
zahraniční
účastníky
z Německa, Polska a Slovenska. A právě u našich
východních sousedů se konal další podnik pod
názvem Tatranský kuchár. Zkuste uhádnout, jaký byl
výsledek.

Vítězové v Brně

Soutěž v Praze
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Hodnota vítězství Pavly se násobí, vezmeme-li v úvahu několik velmi tvrdých kritérií, jež
celou soutěž provázejí. Posuďte sami. Každý soutěžící musí vypracovat technologický postup,
který předloží komisi. Poté si vylosuje pořadí a čeká, až nadejde jeho chvíle. Samotné vaření
se odbývá v rekordním čase. Na přípravu má soutěžící 15 min. a na samotný úkon pak
pouhých 45 min. Stanovenou hodinku lze přesáhnout pouze o 5 minut, což však znamená
trestné body. Stejně bedlivě je přihlíženo k hygieně a pořádku na pracovní ploše. Sebemenší
chybička či přesažení stanoveného limitu znamená konec v soutěži. Pak už „jen“ stačí trefit se
do chuťových pohárků porotců a zvládnout trému, i když tou prý Pavla rozhodně netrpí. Jak
vidno, případný úspěch je opravdu pořádná dřina. Možná vás napadne otázka, kampakže mizí
všechny ty dobroty. Nuže tedy první porce putuje na výstavu, druhá komisaři k degustaci, třetí
paní mistrové, která během soutěže smí pouze přihlížet a držet palce, a poslední porce je pro
každého, kdo zrovna hladoví.
Pavle děkujeme za čas, který nám věnovala, a zároveň jí přejeme spoustu úspěchů na poli
gastronomie. A vám čtenářům dobrou chuť, pokud právě obědváte.
Michal Kovář

Jirkov – Pavla Bubnová a David Báča (uprostřed)
Pečené kuřecí prso s rozmarýnem ve slanině, kuřecí stehýnko na paprice, paprikovo-cibulová marmeláda
a rozmarýnové glassé, žemlový knedlík, brokolice na másle

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI - BESKYDY
Chráněné krajinné oblasti jsou většinou plošně rozsáhlá území
s významným podílem původní nebo málo člověkem pozměněné přírody. Počet
chráněných krajinných oblastí je 24 s celkovou rozlohou 10 274 km² a pokrývají
13% plochy České republiky. Nejstarší CHKO je Český ráj vyhlášený v roce
1955 na ploše 93 km² a po rozšíření v roce 2002 má rozlohu 181 km².
Chráněná krajinná oblast Beskydy o rozloze 1160 km² byla vyhlášena
v roce 1973 na části okresu Vsetín, Nový Jičín a Frýdek – Místek a je naším největším
chráněným územím. CHKO Beskydy leží na Moravsko – Slovenském pomezí, kde navazuje
CHKO Kysoce. Chráněná krajinná oblast Beskydy zahrnuje Moravskoslezské Beskydy,
Rožnovskou brázdu, Javorníky a Vsetínské vrchy. Údolí Ostravice rozděluje Moravskoslezské
Beskydy na západní Radhošťskou a východní Lysohorskou hornatinu, v níž leží nejvyšší vrchol
Beskyd Lysá hora (1323 m) a kde několik dalších vrcholů dosahuje 1000 – 1200 m. Údolí
Vsetínské Bečvy odděluje Vsetínské vrchy od Javorníků s nejvyšším Velkým Javorníkem
(1071 m), od něhož pokračuje vyhlídkový hřeben na Kohůtku s nádhernými výhledy na okolní
malebnou krajinu.
Historie Beskyd se začala psát již v mladších třetihorách, kdy byly při alpínském vrásnění
vyzdviženy. Jsou tvořeny pískovci, břidlicemi, jílovci a slepenci. V Beskydech najdeme také
dutiny, jeskyně a propasti, které jsou však z bezpečnostních důvodů návštěvníkům
nepřístupné.
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Převážnou část CHKO
Beskydy pokrývají lesy,
místy jsou ještě zbytky
původních bukojedlových
porostů
pralesovitého
charakteru.
Roste
zde
rovněž mnoho chráněných
a velmi vzácných druhů
rostlin, největší ochrany
požívají nejrůznější druhy
vstavačů
rostoucí
na
malebných
horských
loukách.
Beskydy
jsou
domovem
také
mnoha
druhů živočichů, žijí tady i
velké šelmy, jako je vlk, rys
ostrovid a medvěd hnědý.
Nenáročný terén a dobré podmínky pro zimní i letní turistiku činí z Beskyd jedno
z nejnavštěvovanějších pohoří u nás.
Na přiloženém snímku je celkový pohled na beskydskou krajinu.
Rok 2011 je Mezinárodním rokem lesů. Važme si jich, neboť patří k tomu největšímu
bohatství, které naše planeta má. Bez činnosti lesů by život na Zemi nebyl možný.
Josef Trojtler

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
Dne 6. května 2011 oslavil pěkné
85. narozeniny náš zakládající člen, přítel
Bohumil Kovář, Lubná 227.
Děkujeme za Tvoji dlouholetou činnost a
přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody,
slunných a radostných dnů.
Lubenští zahrádkáři

I takový může být máj – 3. 5. 2011
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Z HISTORIE – SKLÁRNA V LUBNÉ
Provoz sklárny a obživa sklářů
Rozsah výroby v lubenské huti není přesně známý. Účetní knihy jsou zatím nezvěstné.
J. G. Sommer ve svém místopisném díle zaznamenal, že se v huti ročně vyrábí přibližně
1 200 000 kop dutého skla. Tento údaj lze nalézt i v kronice obce Lubná. Údaj se zdá ovšem
nepřiměřeně vysoký a měli bychom o něm pochybovat. Materiál, který se používal, zvláště
křemen, byl prý výtečné jakosti a očekávalo se, že také výrobky budou velmi vyhledávány.
Nasvědčovaly tomu četné objednávky, zvláště ze Španělska, Holandska, Turecka a Ameriky.
Z produkce sklárny se zachovaly prosté slánky, košíčky, svícny a další sklo, z nějž je patrné, že
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ačkoli byla produkce sklárny rozsáhlá a materiál byl kvalitní, nedosahovala špičkových kvalit
dobové skla.
Nevíme ani přesně, kolik osob bylo při huti zaměstnáno. Nejspíše jich bylo méně než na
nedalekém Posekanci u Budislavi. S jistotou můžeme říci pouze to, že někteří skláři, kteří přišli
do Lubné, pocházeli z Tábora či Plzně.
Nezbytnou součást huti tvořilo zemědělské hospodářství. Skláři podle smlouvy s vrchností
užívali 200 měřic polností, které ležely u lubenského lesa. Vrchnost nájemci huti půdu pronajala
na dvacet let, uživatelé z ní však museli platit 2 zlaté za jednu měřici ročně. Skláři a jejich
rodiny tu pěstovali zemědělské plodiny k výživě všech obyvatel huti i domácího zvířectva.
Na pastvinách kolem huti se pásl dobytek. Chov dobytka a
pěstování rostlin umožňovalo sklářům soběstačnost v zásobování
základními potravinami.

Volný čas sklářů
Vzhledem k odloučenosti od vesnického obyvatelstva
v sousedních obcích, a tedy i od vesnických zábav a jiných forem
společenského styku si i v tomto ohledu museli skláři vystačit
sami. Vytvářeli si své vlastní odpočinkové možnosti, i když byly
značně jednoduché a nehluboké. Nemáme pramen, který by nás
podrobněji informoval, jak skláři trávili svůj volný čas. Ovšem není
důvod předpokládat, že tomu bylo jinak než u sklářů na Posekanci
nebo v jiných sklárnách, o kterých se svědectví dochovalo. Místem
odpočinku a zábav sklářů v Lubné byl letohrádek v lese, nedaleko
huti. Na hrázi rybníka kromě toho měli otevřený domek na kůlech,
určený k letnímu koupání, děti ho využívali i k zimním
radovánkám. V zahrádce u domu účetního stála laťová besídka.
Skláři se s lidmi z okolních vesnic mnoho nestýkali, jen v neděli a
ve svátek se skláři společně odebrali v čele s mistrem do Sebranic
do kostela na mši. O společenské úctě a vážnosti sklářů svědčí to,
že duchovní, jak praví tradice, nezačal s kázáním, dokud nepřišli
skláři ze vzdálené hutě. Pro lubenskou kapli vyrobili zbožní skláři
z tlačených kousků skla honosný lustr, který je jedním z mála zachovaných. Protože lustru
hrozilo nebezpečí zničení, případně odcizení, převzal jej do úschovy Jan Jána z Lubné č. 145.
Tento pozoruhodný kus je dnes zcela v pořádku, protože jej Jan Jána opravil.

Zánik sklárny
Příznačné pro lubenskou sklárnu je bohatství sortimentu, od znamenitých kuličských a
hladinářských výrobků přes sklo hlazené a broušené, pro 19. století typické sklo vrstvené,
lazurované, kostní, lithialin až k tlačenému sklu. V Lubné se mimo jiné vyrábělo i duté sklo,
které se v kraji rozprodávalo i po zaniknutí sklárny, například láhve z Lubné se na Budislavi
malovaly ještě po desetiletí.
Po polovině století začaly stoupat ceny dřeva. Malé sklárny nemohly vydržet konkurenci
velkých podniků. Les stálým ničením řídl, dřeva ubývalo, cena dřeva v Lubné se zvedla na
4 zlaté za sáh, to je dvojnásobek ceny z r. 1800. Pro nedostatek paliva, i přes svoji širokou
nabídku výrobků, sklárna konkurenci neustála a musela být roku 1852 zavřena. Fungovala tedy
pouhých 15 let. I přes tuto krátkou dobu činnosti se zapsala do dějin obce Lubná a jejího okolí.
Ze sklárny nezbylo téměř nic, bývalé byty a kanceláře byly přestaveny roku 1872 na hájovnu,
která v místech působení bývalé sklárny stojí dodnes. Už jen věžička s hodinami se také
dochovala až do dnešní doby. Roku 1856 prodal hrabě Antonín z Valdštejna, zřizovatel
lubenské huti, panství se všemi budovami, lesy a dvory cizímu hraběti Thurn Taxisovi, který byl
držitelem panství až do roku 1945.
Čerpáno z kronik a literatury. Pokračování příště.
Markéta Šafaříková, studentka - Gymnázium Litomyšl
Foto - láhev bohatě broušená a matovaná. Písmena F. K., monogram skláře Františka Kováře. Nápis
švabachem: „Buď střídmí w jidle w pití budeš dlauhé zdraví míti 1852.“ Výška 26 cm, průměr dna 16 cm.
Vyrobena v roce 1852.
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TJ SOKOL LUBNÁ
Florbalová sezona elévů 2010 - 2011 skončila zlatem
V Lubné se sen stal skutečností. Náš tým stanul na prvním místě v Hradecké a Pardubické
lize elévů - B. Je to skvělý úspěch našeho florbalu.
Už první polovina turnajů ligy ukázala, že máme silný tým, ale i naši soupeři předváděli
skvělé výkony. Také proto v polovině ligy jsme měli jen jednu prohru a devatenáct vítězství.
Druhá část ligy pro nás dopadla taky dobře - jedna remíza, dvě prohry a sedmnáct vítězných
odchodů do šaten.
Hned první turnaj, jinak náš 6. turnaj po novém roce, se odehrál 29. 1. v Pardubicích.
Po více jak měsíční pauze turnaj skončil pro nás dobře. Hned první zápas proti Pardubicím B
byl pro nás 11:0, Hradecké Lvy - FBC Sion a FBC Hradec Králové jsme porazili 4:0, poslední
zápas s Pardubicemi A skončil 5:5.
7. turnaj se konal 20. 2. v Chrudimi, byl poznamenám neúčastí některých našich hráčů.
Hned první zápas jsme prohráli s Pardubicemi A 1:8. Pak si kapitán našeho týmu Jan Jiráň
před dalším zápasem s hráči vyříkal ten zpackaný vstup do turnaje, stalo se z mrtvýchvstání a
náš tým pak drtil soupeře. Nasázeli jsme jim 33 gólů - Pardubice B 12:0, CSP Hradec Králové
12:2 a FBC Piráti Sokol Chrudim 9:3.
8. turnaj byl 20. 2. v Hradci Králové, kde opět náš tým hrál to, co umí, a nepoznal porážku.
FBC Hradec Králové 3:1, FBC Piráti Sokol Chrudim 6:2, Pardubice A 5:3 a CSP Hradec
Králové 14:1.

Družstvo elévů s rodiči a trenéry

V Lubné jsme pořádali turnaj 27. 3. Byl týden po lubenském mega turnaji DONA BOSCA,
na kterém jsme získali stříbrné medaile. Takže jsme věřili v úspěch a že Lubnou budeme doma
reprezentovat na jedničku. Už příprava turnaje stála mnoho sil a nervů, jelikož jsme připravili
občerstvení pro hráče, rodiče a fanoušky. Hned první zápas proti FBC Hradec Králové byl plný
nervů, ale nakonec dopadl 4:3 v náš prospěch. Druhý zápas proti CSP Hradec Králové byl jako
přes kopírák, výsledek 4:3 pro Lubnou. Hradecké Lvy - FBC Sion jsme porazili 5:1 a poslední
zápas jsme vyhráli nad FBC Piráti Sokol Chrudim 7:1. Bylo to také díky našim lubenským
fanouškům, kteří nás hnali k vítězství. A nakonec děkovačka - byla plná krásných emocí. Tímto
děkuji všem za jejich pomoc a volný čas, který této akci věnovali.
Na poslední turnaj, který se konal 16. 4. v Předměřicích n/Labem, jsme odjížděli s
vědomím, že nám nikdo už nemůže vzít první místo. Hned první soupeř byl z Pardubic, a to
áčko. Úvod do turnaje nám nevyšel a prohra 4:2 byla hořká. Ale druhý zápas proti týmu
Hradečtí Lvi-FBC Sion byl opět v naši režii a výhra 5:0 nás potěšila. Třetí zápas jsme hráli proti
nejslabšímu týmu ligy, Pardubice B jsme deklasovali 15:1, při tomto zápase Lukáš Kučera
vstřelil svůj 100. gól. Poslední zápas letošní sezony byl proti FBC Sokol Chrudim, soupeř si na
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nás věřil, protože porazil Pardubice A 9:3. Také proto začátek utkání byl plný tvrdých soubojů a
hned v prvních minutách byl zraněn náš nejlepší střelec Lukáš Kučera a byl mimo hru. A kdo
jiný než kapitán Jan Jiráň zavelel do boje a svým gólem vzápětí rozjel brankostroj. Výhra 7:1
byla tečka za letošní sezonou. Poté byli naši hráči dekorováni zlatem a hned se v hale
rozezněly lubenské chorály, které rozjely oslavy.
Náš tým nastřílel 293 branek, inkasoval 74 branek a se 109 body obsadil první místo.
Druhý s 90 body skončil Sokol Pardubice a třetí FBC Hradec Králové - 81 bodů. Více na
www.fbklubna.cz.
Za tento výkon a odvedenou práci na hrací ploše musíme poděkovat všem hráčům. Jsou to
tito hrdinové: Jan Jiráň, Patrik Bartoš, Martin Břeň, Jiří Dohnal, Jan Hrůzek, Ondřej Chadima
ml., Martin Jílek, Lukáš Kučera, Vítek Kuchta, Martin Stráník, Vojta Šplíchal, Tomáš Vomočil,
Jan Pechanec a Daniel Vomáčka.
Poděkování patří taky všem rodičům, kteří s námi jezdili na turnaje, kde nám fandili. Bylo to
náročné časově i pro ně.
Jinak novou sezonu budeme hrát za mladší žáky, takže mohou hrát ročníky 1999 - 2001 a
mladší.
LUBNÁ JEDE, LUBNÁ VYHRAJE, HEJ, HEJ, HEJ.
Pavel Vomočil, Ondřej Chadima

TJ Lubná - vítěz Přeboru starších žáků - divize IV
Tak nám sezóna skončila jasným vítězstvím našich starších žáků, kteří z celkových
20 odehraných zápasů pouze 1x remizovali a ostatních 19 výsledků bylo vítězných. Tomu se
říká krásná florbalová sezóna. Odráží to skvělou práci obětavých trenérů, perfektní zázemí,
podporu TJ Lubná, Obce Lubná a také rodičů, kteří svůj čas věnují podpoře nejen svých dětí
pro sportovní vyžití. Nebudu zde již podrobně popisovat naše zápasy, neboť se nám skvěle
rozběhl náš web na adrese www.fbklubna.cz,
kam se všechny akce a průběh celkové
sezóny všech týmů v našem klubu zapisují a
kde si můžete prohlédnout také fotky, videa a
statistiky jednotlivých hráčů. Jen bych na
závěr apeloval na všechny hráče, pokud se
rozhodnou
pro
kolektivní
sport,
aby
nenechávali svůj tým na holičkách, když se jim
zrovna nechce jet na zápas nebo mají
důležitou návštěvu, protože přijel strejda
z Prahy. Práce ostatních hráčů a trenérů,
jejich čas i chuť jsou pak nenaplněny nebo
ztraceny. Věřím, že pro příští sezónu budou
všichni naši hráči zodpovědnější a týmovější,
než tomu bylo na konci sezóny letošní.
Ale abych nekončil neveselou notou, musím znovu zdůraznit, jak skvělých výsledků náš
tým dosáhl. Pro porovnání uvádím konečnou tabulku a obrázek si už jistě umí udělat každý
sám.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Družstvo
TJ Sokol Lubná
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
FbK Kostelec nad Orlicí
FBC Piráti Sokol Chrudim
Orel Přelouč
CSP Hradec Králové B
FbK Svitavy
F. B. C. Nové Město nad Metují
FTC Vysoké Mýto
Orel Rtyně v Podkrkonoší
Hradečtí Lvi – FBC Sion

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
19
16
15
12
10
9
8
8
3
2
2
31

R
1
3
0
1
2
0
1
1
2
1
0

P
0
1
5
7
8
11
11
11
15
17
18

B
58
51
45
37
32
27
25
25
11
7
6

BV
150
130
119
92
81
92
80
69
37
35
35

BO
28
38
66
48
56
102
86
96
124
124
152

BR
122
92
53
44
25
-10
-6
-27
-87
-89
-117

Na konci sezóny také patří poděkování našim sponzorům, bez kterých by náš klub nemohl
fungovat: Obec Lubná, ZOD Lubná, Cobra Transport, s. r. o., Pavel Madejewský – uhelné
sklady, VBV plast, AB plast. Byl využit také výtěžek z turnaje Dona Boska. Poděkovat je ale
třeba také všem, kteří přiložili ruku k dílu při pořádání turnajů, ochotným rodičům a příznivcům
florbalu v Lubné.
Děkujeme!
Radek Bartoš, vedoucí družstva starších žáků, FBK Lubná

Sezóna 2010/2011 ve florbale - muži
Svoji první sezónu v kategorii mužů odehráli naši florbalisté v Pardubickém přeboru skupiny
A. Je to výkonnostně 4. liga v Čechách. Přebor hraje 9 mužstev a do třetí ligy postupuje pouze
jedno mužstvo. I když jsme hráli v mužích první sezónu, vytkli jsme si za cíl postup do 3. ligy,
což by byl pro lubenský florbal obrovský úspěch. Do mužstva přišli noví hráči - Chadima Ondra,
Lipavský Michal a Boštík Pepa, kteří do kolektivu skvěle zapadli. Kolektiv máme úzký, hraje
pouze 13 hráčů (Boštík Jiří, Boštík Josef, Haupt Jakub, Chadima Josef, Chadima Ondřej,
Klusoň Tomáš, Klusoň Martin, Košňar František, Kučera Václav, Kuchta Petr, Lipavský Michal,
Novotný Jan, Štefl Pavel) a dva brankáři (Kopecký Lukáš a Vomáčka Pavel). Jelikož se jedná o
sport plný osobních soubojů, tělo na tělo, ke zranění dochází vcelku často a pro náš úzký
kolektiv je každé zranění citelné oslabení.
Jsme jediný vesnický klub ve východních Čechách. Spoléháme se jenom na své
odchovance z Lubné a tři hráče ze Sebranic. Hrajeme proti městům, jako jsou Pardubice,
Holice, Heřmanův Městec, Chrudim atd., kde mají daleko více hráčů na výběr. V prvních
zápasech jsme sbírali zkušenosti a také ztratili nějaké body. V mužích se hraje daleko tvrději

Družstvo mužů TJ Lubná s extraligovými hráči z Pardubic

než v juniorech. O tom se naši hráči plně přesvědčili již v prvních zápasech. V polovině sezóny
jsme postupovali na vyšší příčky, soupeři nás začali respektovat a některé týmy začaly
taktizovat, zavřely prostor před brankou a hrály na brejky. Proti takovým týmům se nám nehrálo
dobře a ztratili jsme tím zbytečně nějaké body. Jedním z našich soupeřů bylo mužstvo
Pardubice G, jejichž hráči hráli dříve Extraligu, což je nejvyšší soutěž v Čechách. Toto mužstvo
nemělo v soutěži konkurenci a zcela jasně ji vyhrálo. Musíme se pochlubit, že naše mužstvo
proti pardubickému G mužstvu mělo nejlepší výsledky ze všech mužstev, dokonce nás tito
ligoví hráči pochválili, že hrajeme dobrý florbal. To byla pro nás obrovská pochvala. I když
Pardubice G skončili na prvním místě, nemohli postoupit do třetí ligy, protože ve třetí lize hrálo
pardubické céčko. Proto přímo postupovalo mužstvo, které skončilo na druhém místě.
Ke konci soutěže jsme se dostali na druhé místo, kde nás velice těsně stíhalo mužstvo
Holic. I když jsme Holice v průběhu sezony 2x porazili, ve třetím vzájemném zápase, ve kterém
šlo o postup, jsme bohužel prohráli těsným rozdílem 4:5 a v podstatě ztratili šanci na postup do
třetí ligy. Naše družstvo skončilo tedy na pěkném třetím místě, za což hráčům děkuji.
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Veliké díky patří také trenérovi Václavu Kučerovi, který se mnou táhl celou sezónu. Chtěl
bych také poděkovat všem sponzorům, bez nichž bychom hrát ani nemohli.
V příští sezoně máme před sebou jediný cíl, a to postup do třetí ligy. Vše ostatní by pro nás
byl neúspěch.
Florbalu zdar!
Květoslav Kykal

POZVÁNKA na 1. florbalovou zábavu v letním areálu Lubná
Rádi bychom vás všechny pozvali na 1. florbalovou zábavu, která se bude konat
25. 6. 2011 od 20 hod. v letním amfiteátru Lubná. Tuto akci hudebně doprovodí skvělá rocková
skupina MOUCHA a jako hosta přivítáme legendu nejen místního punk - rocku
ECHO - ECHO !! Pošlete to dál po sociálních sítích a všechny vás čekáme ve skvělé náladě.
Je zajištěno občerstvení i dobrá muzika.
Radek Bartoš, FBK Lubná

Letní čtyřboje 2011

Účastníci okresního kola

M. Stráník a P. Stráníková při běhu
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Jako každý rok se v květnu konalo okresní kolo v letním čtyřboji. Proběhlo 9. 5. 2011
v Moravské Třebové. Okresního kola se už po několikáté zúčastnily i předškolní děti. Z Lubné
jich bylo 7 a jely s velkým nadšením, ale do krajského kola nepostupují. Školáků závodilo 16 a
do kraje postoupilo 11 dětí.
Výsledky z okresního kola:
Předškolní děvčata:
2. místo Verunka Jiráňová
3. místo Markétka Faltysová
4. místo Natálka Němcová
5. místo Kačenka Bartoňová
Předškolní chlapci:
1. místo Vojta Kárský
2. místo Dominik Flídr
3. místo Filip Stráník
Školní děti:
Mladší žákyně I.:
2. místo Kristýna Kysilková
3. místo Markéta Bednářová
Předškolní chlapci na startu
4. místo Nikola Šimková
Mladší žáci I.:
1. místo Lukáš Kučera
2. místo Patrik Bartoš
4. místo Vít Kuchta
Mladší žákyně II.:
3. místo Jana Jílková
Mladší žáci II.:
3. místo Martin Stráník
Starší žáci I.:
4. místo Radim Klejch
Starší žákyně II.:
1. místo Petra Stráníková
Starší žáci II.:
2. místo Jan Stráník
Předškolní děvčata na startu

Lukáš Kučera na stupních vítězů

M. Bednářová – skok do dálky

Z postupujících dětí mohlo jet do Pardubic pouze 7 závodníků. Ti se 21. 5. 2011 museli
poprat nejen s atletikou, ale i s velmi teplým počasím. Pořadatelé dětem připravili pro zpestření
doprovodný program za malé odměny. V Pardubicích obsadil 1. místo Lukáš Kučera v kategorii
mladší žáci I. Za mladší žáky II. skončil Martin Stráník na 4. místě. Nejstarší žákyně
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zastupovala Petra Stráníková a umístila se na 4. místě. Ostatní děti skončily přibližně
v polovině startovního pole.
Všem dětem patří velké poděkování za jejich ochotu závodit.
Za TJ Sokol A. Uhrová

VESMÍR OKOLO NÁS
POSLEDNÍ MISE RAKETOPLÁNU ENDEAVOUR
Raketoplán Endeavour se vydal ke své poslední cestě do vesmíru v pondělí 16. května
z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Cílem kosmického letadla byla Mezinárodní
vesmírná stanice ISS, ke které Endeavour dopravil několikatunový magnetický spektrometr,
který bude astrofyzikům sloužit ke zkoumání především částic přicházejících z vesmíru, což by
mělo poodhalit tajemství temné hmoty, o které téměř nic nevíme. Dále ke stanici dopravil
venkovní nehemetizovanou plošinu EXPRESS a zásoby.
Space Shutle Endeavour (česky úsilí, snaha) je pojmenován po velitelských lodích
mořeplavců a velitelském modulu Apolla 15,
rovněž nazvaného Endeavour. Jméno bylo
vybráno v celostátní soutěži žáků základních
škol a středních škol. Endeavour je pátý a
poslední vyrobený raketoplán NASA. Jeho
výroba byla schválena v roce 1987 jako
náhrada raketoplánu Challenger (česky výzva)
zničeného krátce po startu v roce 1986.
Ke stavbě Endeavouru byly použity také díly
nevyužité při výrobě raketoplánu Discovery a
Atlantis. Vesmírné letadlo bylo dokončeno
v roce 1991 a ke své první misi vzlétlo
7. května 1992. Endeavour plnil jak výzkumné
mise, tak i mise při výstavbě a zásobování
Mezinárodní vesmírné stanice. Vynášel do
vesmíru družice, setkal se s ruskou stanicí Mir a provedl mnoho vesmírných experimentů.
V prosinci 1993 se vydal k Hubbleovu vesmírnému dalekohledu, který posádka zachytila,
v nákladovém prostoru opravila a znovu vypustila na oběžnou dráhu.
Celkem raketoplán Endeavour uskutečnil 21 misí, ve vesmíru strávil 220 dní čistého času,
uletěl 137 miliónů km a obletěl 3 259krát Zemi.
Posádka raketoplánu Endeavour při posledním letu: velitel M. Kelly, pilot – G. Johnson,
letový specialista – A. Feustel, M. Fincke, G. Chamitoff a R. Vittori, který je z Itálie.
Na přiloženém snímku je posádka raketoplánu Endeavour před posledním startem
ke hvězdám.
Josef Trojtler

AKCE V OKOLÍ
LUBNÁ
25. 6. – 1. florbalová zábava, hraje skupina MOUCHA, host ECHO - ECHO
23. 7. – pouťová zábava, pořádá SDH, hraje WIZARDS, v případě nepříznivého počasí se
zábava koná na Skalce
POŘÍČÍ – Penzion hospoda NA RANČI – prázdninové večery od 20.00 hodin
25. 6. – HARMONIKÁŘI – Z. Šejbl, M. Andrs, M. Petráň, P. Dostál
16. 7. – TRIOLIT Litomyšl
30. 7. – VIVA MUSIC Pardubice
12. 8. – STREJCI Skuteč
27. 8. – FRANTA LEVÝ – varhany, saxofon
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POLIČKA – Tylův dům
15. června v 19 hodin - Záskok – se Zdeňkem Svěrákem v hlavní roli – divadlo Járy
Cimrmana.
SVOJANOV
Prázdniny začínají! - víkend 2. – 3. července
Na Svojanov za kejklířem a kouzelníkem. Akce určená dětem a rodinám s dětmi. Formou
tradičních hradních slavností budou probíhat představení kouzelníka, kejklíře, ukázky
historických tanců a šermu.
Divadelní pouť - víkend 30. – 31. července
Návštěvníci se přenesou do 19. století. V prostorách hradního areálu vznikne i stylové
tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami.
LITOMYŠL
Smetanův dům
Záskok – 14. června v 19.30 hodin - se Zdeňkem Svěrákem v hlavní roli – divadlo Járy
Cimrmana.
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
víkend 11. – 12. června od 8 do 17 hodin - prodejní výstava
Smetanova Litomyšl - 53. ročník Mezinárodní operního festivalu Smetanova Litomyšl
- pátek 10. června – pondělí 4. července
Toulovcovo náměstí - Toulovcovy prázdninové pátky
pátek 1. července - 18.00 - pohádka – Divadlo Víti Marčíka – Bajaja
19.30 - folkový koncert – Péro za kloboukem
20.30 - hra – Romeo a Julie
pátek 8. července - 18.00 - Koňmo (Vícemil) – Vodnická pohádka
19.30 - folkový koncert – Kumbalu
pátek 15. července - 18.00 - Divadlo Já to jsem – Pinocchio
19.30 - folkový koncert – Jananas
pátek 22. července - 18.00 - Malé divadélko – O kohoutkovi a slepičce
19.30 - folkový koncert – Ponožky pana Semtamťuka
pátek 29. července - 18.00 - Divadlo Praha – O nemocné princezně a čertu Popletovi
19.30 - folkový koncert – Mário Boháči a Bachtale Apsa
pátek 5. srpna 18.00 - pohádka – Divadélko Mrak – Pirátská pohádka
19.30 - folkový koncert – Pavel Bobek
Klášterní zahrady - Slavnostní mše neděle 3. července v 10.15 hodin
Tradiční děkovná bohoslužba celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem
Zámecké sklepení - duben – říjen
85 let a 85 dní s Olbramem Zoubkem a jeho sochami, v zámeckém sklepení je právě
85 plastik.
TŘEBOVICE V ČECHÁCH - 9. 7. 2011 – 8. ročník fotbalového turnaje
Pokus o rekord - nastřílet během tří minut co nejvíce gólů do fotbalové branky.
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RADY A TIPY – BÍLÝ ČAJ
Bílý čaj je jemný, znamenitý společník pro pěkné chvíle, pochází z Číny a je více než
1200 let starý. Pro svou vzácnost byl pit pouze čínskými císaři. Pověst výborného moku si
udržel dodnes. Čaj je tvořen prvními a nerozvinutými lístky čajovníku. Právě mladé čajové lístky
daly jméno bílému čaji. Jsou totiž stříbřité či bílé s nepatrnými chloupky.
Bílý čaj, stejně jako čaj zelený, se nesmí zalévat vařící vodou. Příliš horká voda by zničila
jeho jemnou chuť i látky působící příznivě na lidský organismus. Velice důležitá je i doba
louhování. Některé čaje je třeba louhovat až deset minut, aby se lístky rozvinuly a nápoj dosáhl
plné chuti.
Popíjení bílého čaje prý působí jako podpůrný prostředek při hubnutí, faktorem ovšem je,
že ani bílý čaj nepomůže, pokud vaše strava bude nevyvážená, plná tuků a cukrů. Čajovníková
rada tedy zní: Všeho s mírou.
Libuše Bulvová

ORDINAČNÍ DOBY LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
PRO DOSPĚLÉ V PARDUBICKÉM KRAJI OD 1. 5. 2011
Ordinační doby LSPP pro dospělé
Pardubická
krajská
nemocnice,
a.s.

Svitavská
nemocnice,
a.s.

pátek

sobota+neděle+svátky

umístění

14.00 - 22.00

10.00 - 22.00

Erno Košťála 1014,
Pardubice

9.00 - 17.00

LSPP sídlí v budově
polikliniky naproti
nemocnici. Adresa:
Kollárova 2070/22,
Svitavy

8.00 - 17.00

v areálu nemocnice, v
budově ředitelství

8.00 - 13.00

v areálu nemocnice, v
budově ředitelství

9.00 - 18. 00

v areálu nemocnice, v
přízemí neurologického
pavilónu

18.00 - 21.00

Chrudimská
nemocnice,
16.00 - 20.00
a.s.
Litomyšlská
nemocnice,
a.s.
Orlickoústecká
nemocnice,
17.00 - 21.00
a.s.

poznámka
slouží se i ve
všední dny,
službu zajišťuje
Pardubická
lékařská
pohotovost s.r.o.

v pátek se
neslouží

Zubní pohotovost 2011 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
11. - 12. 6.
18. - 19. 6.
25. - 26. 6.
2. - 3. 7.
5.7.
6.7.
9. - 10. 7.
16. - 17. 7.
23. - 24. 7.
30. - 31. 7.
6. - 7. 8.
13. - 14. 8.

MUDr. Ševčík
MUDr. Švecová
MUDr. Veselíková
MUDr. Zeman
MUDr. Zeman
MUDr. Adamcová
MUDr. Kučerová
MUDr. Adamcová
MUDr. Adamec
MUDr. Cacek
MUDr. Eliáš
MUDr. Hebltová

Stanislav
Dagmar
Ivana
František
Oldřich
Markéta
Marta
Silva
Stanislav
Tomáš
Adolf
Vladimíra

Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, 1. máje 606
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Trstěnice 184
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Sloupnice 188
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461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 724 635
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 612 733
465 549 236

