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Oprava varhan v kapli sv. Anny v Lubné 
Chcete-li přispět na opravu varhan, můžete peníze darovat nejpozději do 31. 8. 2011: 

 
v v hotovosti do pokladničky v kanceláři obecního úřadu  

 
v bankovním převodem na účet 1283439359/0800, variabilní symbol 3322, 

jako zprávu pro příjemce uveďte „DAR - VARHANY“ 
 

v případně s Vámi uzavřeme darovací smlouvu 
 
 

          Přispět můžete i na koncertech, které se budou konat  
v neděli 21. 8. 2011  

od 17.00 hodin v kapli sv. Anny v Lubné a  
          od 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích. 

 
 
 

 
 

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 (adresa soutěžícího, rok pálení, druh ovoce a  pálenice, kde se pálil)  
- 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. 

Obec Lubná a Pálenice Lubná                    
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 5. 2011 
RO schvaluje: 

- Příspěvek pro základní školu ve výši 1 000 Kč. Částka bude použita na vstupné pro žáky 
z polské Wroclawi, kteří navštíví místní školu 23. - 24. 5. 2011.  

- Pronájem Skalky za účelem konání členské schůze Jednoty Svitavy. Nájemce uhradí 
nájemné a náklady za spotřebovanou energii, vodu a za praní ubrusů.    

- Údržbu zeleně a úpravu prostranství v obci dle cenové nabídky od firmy Pavla Haupta.  
- Plnění rozpočtu obce Lubná k 30. 4. 2011.  
- Rozpočtovou změnu RO č. 2/2011/RO. 

RO doporučuje:   
- ZO realizovat opravu varhan v kapli sv. Anny v Lubné s tím, že bude uspořádána sbírka. 
- ZO schválit prodej pozemků p. č. 421/1 a 421/2 p. K. Kovářovi po dokončení operátu 

digitalizace katastrálního území Lubná. 
RO zamítá:  

- Přeložení stávající příjezdové cesty k RD Mgr. J . Příhody z důvodu finanční náročnosti a 
povodňových poměrů v dané lokalitě.  

Rada obce bere na vědomí: 
- Oznámení Katastrálního úřadu - pracoviště Svitavy o opravě chyby v údajích katastru 

nemovitostí.  
- Nařízení Krajské veterinární správy pro Pk k ošetření včelstev ve věci nebezpečné nákazy 

varroázy včel.  
- Stavební povolení a Územní souhlas s umístěním autoopravny na pozemku p. č. 2082/1, 

2083/1, 2083/2 v k. ú. Lubná u Poličky pro p. P. Večeře. 
- Žádost manželů Madejewských, Chmelík o pronájem obecního bytu. Žádost se zařazuje 

mezi uchazeče o byt.  
- Závazné stanovisko MěÚ Litomyšl ke stavebním úpravám objektu č. p. 106. Jedná se  

o rozšíření provozu pálenice - nová kvasírna s nádržemi na kvas, přijímací prostor u 
vstupu a drtič ovoce.    

- Vyhlášení volného dne v ZŠ Lubná – Sebranice dne 27. 5. 2011. 
- Stanovisko MěÚ Litomyšl – odbor životního prostředí k posílení sítě na letní areál.   
- Oznámení o společném jednání k návrhu územního plánu obce Oldřiš. 
- Informaci starosty obce o materiálech a zabezpečení krizového řízení v obci Lubná. 
-  Územní souhlas MěÚ Litomyšl k umístění čističky odpadních vod na pozemku p. č. 906/4 

v k. ú. Lubná u Poličky pro pí V. Matošovou. 
-   Protokol o kvalitě vody v MŠ ze dne 11. 4. 2011. 
-  Informaci starosty k zasedání správní rady dne 3. 5. 2011 a k zabezpečení valné hromady 

Mikroregionu Litomyšlsko dne 2. 6. 2011 od 16.00 hodin na Skalce v Lubné. 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 6. 6. 2011 
RO schvaluje: 

- Vytvoření 3 pracovních míst v rámci VPP a podání žádosti o příspěvek na ÚP Svitavy. 
- Uvolnění pí P. Pavlišové z funkce členky sociální komise. Současně RO schválila členem 

sociální komise p. R. Zapletala. 
- Zhotovení dvou kusů reklamních tabulí firmou PULA, s. r. o., Litomyšl. Reklama bude 

umístěna na přední straně budovy Skalky a na zábradlí uvnitř. 
Rada obce doporučuje:  

- ZO schválit poskytnutí dotace od Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka na úhradu nákladů 
spojených s „Úpravou veřejného prostranství – cesta pro pěší“ ve výši cca 36 000 Kč. 

- ZO schválit smlouvu č. 09/2011 o poskytnutí mimořádného členského příspěvku pro 
Mikroregion Litomyšlsko ve výši 16 200 Kč na dokrytí dotace z POV 2011 (jedná se o akci 
„Lubná – oprava cesty pod hasičárnou“). 
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- ZO schválit smlouvu č. 08/2011/POV uzavřenou s Mikroregionem Litomyšlsko, kdy obec 
Lubná se zavazuje, že bude pro Mikroregion jeho jménem a v jeho zastoupení vykonávat 
veškerou činnost nutnou pro dílčí akci „Lubná – oprava cesty pod hasičárnou“. 

- ZO schválit smlouvu č. OŽPZ/11/41139 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 
venkova na výstavbu komunikace v horní části obce – sídliště k Zrnětínu. Dotace bude 
poskytnuta ve výši 50% skutečných nákladů vynaložených na akci, maximálně 100 000 
Kč. 

RO bere na vědomí: 
-  Zápis z valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka ze dne 9. 5. 2011. 
-  Protokol o výsledku kontroly plateb pojistného VZP. Kontrolou nebyl zjištěn rozdíl v 

odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za zaměstnance. 
-  Oznámení MěÚ Litomyšl o vodoprávním řízení na rybníku Zimka, který provozuje 

Rybářství Litomyšl s. r. o. Jedná se o schválení manipulačního řádu vodního díla. 
-  Pozvánku ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s, na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se 

bude konat 22. 6. 2011 v Jihlavě. 
-  Pozvánku LIKO SVITAVY a. s., na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude 

konat 21. 6. 2011 ve Svitavách. 
-  Nabídku manželů Zelinkových ze Svitav k prodeji pozemku p. č. 374 o výměře  

642 m² v k. ú. Lubná u Poličky. 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 20. 6. 2011 
RO schvaluje: 

- Nákup přenosného výčepního zařízení s vestavěným kompresorem v ceně do 20 000 Kč.  
- Ukončení členství p. Z. Kadidla v místní jednotce SDH ze zdravotních důvodů. 
- Vydání kladného stanoviska ke změně využití pozemků p. č. 2435, 2436/1, 2436/2, 2438, 

2439 v k. ú. Lubná u Poličky. Uvedené parcely budou po změně sloužit jako lesní 
pozemky. 

- Vyvěšení smuteční – černé vlajky na stožáru před obecním úřadem při úmrtí místního 
občana s platností od 1. 6. 2011. 

- Program odpoledne s dechovou hudbou Dolnovanka dne 10. 7. 2011. Občerstvení 
zabezpečí členové kulturní komise. Výtěžek ze vstupného bude použit na opravu varhan 
v kapli sv. Anny v Lubné. 

- Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2011. 
- Výstavbu zahradního domku pro p. J. Renzu na pozemku p. č. 3168/12 v k. ú. Lubná  

u Poličky za podmínky, že majitelé sousedních pozemků budou se stavbou souhlasit. 
- Partnerskou účast ZŠ Lubná – Sebranice na projektu DĚTI – BUDOUCNOST 

LITOMYŠLSKA v rámci akce „EU peníze školám“a převedení prostředků na účet školy. 
- Opravu varhan v kapli sv. Anny v Lubné v celkové výši 207 000 Kč.  
- Zabezpečení plánovaných akcí brigádníky – studenty, živnostníky, využitím místních a 

okolních firem. 
RO pověřuje: 

- Starostu obce k jednání s majitelem nemovitosti č. p. 264 p. V. Vraspírem. 
- Účetní obce doplněním informací do Centrálního registru evidenčních orgánů a její 

průběžnou aktualizací. 
RO bere na vědomí: 

- Návrh na optimalizaci autobusové a železniční dopravy v Pardubickém kraji.  
- Informaci o přípravách nového železničního řádu, který začne platit od 11. 12. 2011. 
- Pohledávky po splatnosti k 14. 6. 2011 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky. 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 11. 7. 2011 
RO schvaluje: 

- Odstranění 2 proschlých smrků u autobusové zastávky U mostu. Vytěžení provedou 
místní občané dle aktuálních poplatků. 

- Zaměření, vyjmutí z půdního fondu a odkoupení pozemku pod vodárnou p. č. 5478/4  
v k. ú. Lubná u Poličky. 
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- Ukončení nájemní smlouvy k 31. 7. 2011 na obecní byt čp. 301 v Lubné. Úklid a 
vymalování bude dohodnuto osobně s p. V. Němcem z důvodu výměny oken v bytě. 

- P. Štefla jako zodpovědnou osobu za výčepní zařízení LINDR a za vybírání půjčovného. 
- Půjčovné za výčepní zařízení 300 Kč/akce. 
- Výrobu ocelové udírny s topeništěm do hodnoty 15 000 Kč. Udírnu vyrobí p. Z. Soušek. 
- Nákup nového switche do knihovny, SW pro počítače na OÚ a nákup nového PC. 
- Pronájem místností v DPS pro Mgr. Jitku Rubkovou za účelem konzultační činnosti. 

   
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 16. 6. 2011 
ZO schvaluje:  

- Činnost RO za uplynulé období. 
- Rozpočtové změny rady obce č. 1/2011/RO a č. 2/2011/RO. 
- Plnění rozpočtu obce k 31. 05. 2011.        
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 1/2011/ZO. 
- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na výstavbu místní 

komunikace na sídlišti k Zrnětínu ve výši 100 000 Kč.  
- Smlouvu s Mikroregionem  Litomyšlsko, ve které se obec Lubná zavazuje, že bude pro 

Mikroregion jeho jménem a v jeho zastoupení vykonávat veškerou činnost a provádět 
veškeré úkony nutné pro realizaci projektu „Obnova veřejných prostranství v  
Mikroregionu  Litomyšlsko“ v rámci dílčí akce „ Lubná – oprava cesty pod hasičárnou“. 

- Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku pro Mikroregion Litomyšlsko  
ve výši 16 200 Kč na dokrytí dotace z POV 2011 - na realizaci dílčí akce „ Lubná – oprava 
cesty pod hasičárnou“. Dotace pro obce činí 37 800 Kč. Celkové náklady akce 54 000 Kč. 

- Smlouvu o poskytnutí dotace od Mikroregionu Litomyšlsko na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním akce „Lubenská šťopička – 2011“ ve výši 10 000 Kč. 

- Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2011 od Mikroregionu Litomyšlsko Desinka na 
„Úpravu veřejných prostranství – cesta pro pěší “ ve výši 36 363 Kč. Podíl obce činí  
15 600 Kč. Celkové náklady 51 963 Kč. 

- Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Sebranice a Lubná, která upřesňuje financování 
provozu Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřské školy Lubná. 

- Realizaci prodeje obecních pozemků a případný nákup pozemku od manželů Zelinkových 
ze Svitav až po dokončení operátu katastrálního území Lubná. 

ZO bere na vědomí:  
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 03/2011/ZO ze dne 16. března 2011. 
- Závěrečné účty za rok 2010 mikroregionů, svazků a sdružení: Mikroregionu Litomyšlsko, 

Mikroregionu Litomyšlsko Desinka, Svazku obcí AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinů 
Polička, Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ a provozu kanalizace obce 
Lubná (VHOS a.s. Moravská Třebová). 

- Stanovisko zřizovatele místní školy k výsledku šetření stížnosti ČŠIE-236/11.  
ZO pověřuje: 

- Starostu obce k podpisu projednaných smluv na činnost, dotace, příspěvky a spolupráci. 
 
 
Milí občané, 
 letní teplé počasí se nám vytratilo, a tak někteří z nás cestují na dovolenou za sluníčkem 
dále na jih. U nás v obci pokračujeme v realizaci naplánovaných akcí a toto méně teplé počasí 
nám vyhovuje. Nástupem brigádníků jsme začali s výměnou oken v mateřské škole a opravou 
cesty pod hasičárnou. Dovolte mi však, abych se ještě vrátil do období před prázdninami. 
 
Valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko 
 Ve čtvrtek 2. června se uskutečnila v odpoledních hodinách na Skalce v Lubné valná 
hromada Mikroregionu Litomyšlsko. Tento mikroregion sdružuje cca 40 obcí a město Litomyšl. 
Společně projednáváme projekty prospěšné pro naši oblast.  Mezi poslední patří studie 
protipovodňových opatření pro celý region.  
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 Na programu valné hromady v Lubné byla 
kromě projednání závěrečného účtu svazku 
obcí za rok 2010 a informací o projektech 
svazku v roce 2011 také návštěva náměstka 
hejtmana Pardubického kraje J. Tichého, 
ředitele firmy OREDO s. r. o. Pardubice  
Ing. Záleského a zástupce Českých drah a. s. 
Ing. Štěpána. Výše jmenovaní nás informovali 
o optimalizaci veřejné dopravy v Pardubickém 
kraji (viz článek „Informace o změnách 
v dopravě …“). Po projednání programu nás 
starosta města Litomyšle M. Kortyš pozval na 
malé občerstvení.  
 Závěrem starosta obce J. Chadima pozval 

zúčastněné do nově otevřeného Fitness Lubná, kterým nás provedla fitness instruktorka  
Mgr. J. Rubková. Někteří z účastníků si posilovací stroje i vyzkoušeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Společné foto starostů zleva: M. Kortyš, J. Škeřík, S. Hladík, R. Boštík, J. Jebousek,  
   J. Špajs, Z. Pícha, J. Chadima, H. Štěpánová, J. Rubková a M. Kubešová  

 
Starostky a starostové při cvičení ve Fitness Lubná 
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Mgr. J. Rubková při ukázce cvičení se starosty M. Kortyšem a S. Hladíkem 

 
Soutěž o putovní pohár starosty obce 
 První červnovou sobotu uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Lubná ve spolupráci 
s obecním úřadem již 8. ročník soutěže v požárním sportu. Tato soutěž je zařazena do soutěží 
Svitavské ligy. Na hřišti vedle zemědělského družstva se soutěžilo v pěti kategoriích: muži, 
ženy, veteráni, poctivé PS12 muži a ženy. Naše družstva žen předvedla kvalitní výkony, 
obsadila dvě druhá místa, muži obsadili 6. a 17. místo. Putovní pohár si tentokrát odvezlo 
družstvo Desná A za dosažený čas 18,18 vteřin. Vítěznému družstvu blahopřejeme a všem, 
kteří pomohli při zabezpečení a organizaci této akce, děkuji. 

 
Domácí družstvo mužů a žen při požárním útoku 

  

 
Radost P. Uhra po dokončení útoku žen      Spokojení diváci  
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Družstvo žen a naši nejmenší při požárním útoku 

 
Vítek Zavoral a starosta SDH Jan Rensa  Vítězné družstvo z Desné přebírá pohár  
   od starosty obce 
 
První sraz veteránů  
 V sobotu 2. července se uskutečnil první sraz veteránů v Širokém Dolu. Akci uspořádalo 
šest nadšenců, mezi ně patřil i starosta Š. Dolu V. Vopařil. Účast byla opravdu veliká. 
Návštěvníci mohli obdivovat nablýskané motocykly a historické automobily, mezi nimiž 
nechyběl třeba Jaguár, Velorex nebo Tatra 603. Uskutečnila se také společná projížďka 
vozidel, která vedla i přes naši obec.  

  
Sraz veteránů v Širokém Dole 
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Zateplení objektu Skalka 
 Od poloviny května do poloviny července probíhalo zateplení severní strany objektu Skalka.  
Jednalo se o stavbu lešení, očištění stávající omítky, zateplení stěny polystyrénem, stěrkování 
perlinky a zhotovení nové zatřené omítky. Současně jsme dokončili výměnu starých dřevěných 
oken. Tuto akci jsme realizovali ve spolupráci s místními občany, brigádníky, zaměstnanci obce 
a ve spolupráci se zemědělským družstvem a Stavebním sdružením Boštík s. r. o. z Poříčí.  
Do současné doby jsme proinvestovali cca 170 000 Kč. Celkové náklady ještě nejsou 
vyčísleny, ale předpokládáme částku okolo 200 000 Kč. Touto cestou děkuji všem, kteří nám 
pomohli tuto akci realizovat. 

 
Původní stav fasády         P. Říha při výměně oken   

 
L. Bartoň a a R. Němec zateplují objekt      Zateplená stěna Skalky 
  

 
Pomáhali nám i brigádníci       J. Šebek a J. Kovář při úpravách soklu 



 8 

   
Společné foto pracovníků po nanešení venkovní omítky a současný stav po opravě 

 
Instalace bezdrátového rozhlasu 
 Koncem měsíce července dokončila dodavatelská firma EMPEMONT s. r. o. Valašské 
Meziříčí instalaci bezdrátového rozhlasu v naší obci. V rámci projektu „Realizace 
protipovodňových opatření pro Svazek obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“ bylo 

vytvořeno 39 hlásicích míst a instalováno  
94 tlampačů. Celé vysílání je uskutečněno 
pomocí rozhlasové ústředny včetně 
příslušného PC a SW instalovaného  
na obecním úřadě. Místní rozhlas je napojen 
na integrovaný záchranný systém 
Pardubického kraje, který v případě nutnosti 
bude spuštěn. Dovoluji si Vás tedy 
upozornit, že spuštění sirény první středu 
v měsíci bude uskutečněno 
prostřednictvím bezdrátového rozhlasu! 
Celkové náklady na realizaci bezdrátového 
rozhlasu v naší obci dosáhnou částky  
cca 870 000 Kč, z toho podíl obce činí 
cca 105 000 Kč, ostatní náklady budou 

hrazeny z dotace, jejímž příjemcem je mikroregion. Velkou zásluhu na získání dotace má 
bývalý starosta obce Sebranice a předseda mikroregionu F. Kalvoda a současný starosta obce 
Poříčí F. Bartoš. Touto cestou jim patří velký dík od všech občanů našeho mikroregionu. 
 
Odpoledne s Dolnovankou 

  
Všechny zúčastněné přivítal starosta obce      Zpěváci: G. Řeháková a R. Klusoň  
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Senioři se dobře bavili a někteří i tančili 

  
 V neděli 10. července jsme uspořádali v letním areálu odpoledne s dechovou hudbou 
Dolnovanka. Z úst Radka Klusoně a Gábiny Řehákové jsme slyšeli známé písničky, které 
přilákaly velké množství příznivců dechové hudby. Pěkné počasí a dobré občerstvení, o něž se 
postarali členové kulturní komise, vytvořily příjemné prostředí. Domů se nikomu nechtělo. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 7 829 Kč bude použit na opravu varhan v kapli  
sv. Anny v Lubné. Současně děkujeme Pavlu Kovářovi, který toto celé vystoupení zdarma 
ozvučil. Ušetřené prostředky budou taktéž použity na opravu varhan. 
 
 
Vážení čtenáři, 
 před námi je druhá polovina prázdnin a někteří z nás ještě pojedou na zaslouženou 
dovolenou. Proto Vám přeji krásné, slunečné a teplé dny při odpočinku a šťastný návrat domů. 

                  Josef Chadima, starosta obce 
 

Obecní úřad Lubná hledá zájemce o práci promítače do kina v Lubné. 
Bližší informace v kanceláři OÚ nebo na tel. čísle 461 745 215. 

 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 

pátek:  26. 8.,   9. 9.,   23. 9.,   7. 10.,   21. 10. 
 

INFORMACE O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ  
V PARDUBICKÉM KRAJI 

 
 Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního 
integrovaného systému IREDO 
 Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a 
vlakové dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného neboli 
integrovaného dopravního systému budou nově zapojeni všichni dopravci zajišťující přepravu 
osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod 
organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. 
Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost 
autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje  
pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 
2011. 
 
 Pojďme si vysvětlit změny, které s sebou integrovaná doprava a její zavedení přináší pro 
občany Pardubického kraje. 
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Optimalizace dopravy 
 Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost OREDO  zpracuje 
nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy i 
hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajištění 
přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně 
cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou.  Ty se svou nižší spotřebou a nižší 
pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních a večerních 
hodinách nebo o víkendech.  
 V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní 
provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. 
Model taktové dopravy spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo 
páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech, v tzv. taktu. Například 
každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno 
zapamatovatelné. 
Cestování na jeden jízdní doklad  
 Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického 
kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset 
přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není 
ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou 
také zapojeny České dráhy a. s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO 
také svůj vlastní tarif. 
 
Zónově relační tarif IREDO 
 Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší 
počet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími 
obcemi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá 
kilometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní 
částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, aby např. 
odpovídala dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné 
dopravy spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu 
své cesty na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce. 
 
Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi 
 Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě 
starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné době jsou nové oběhy 
vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci.  Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně 
od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu budou také návrhy jízdních řádů zveřejněny na internetových 
stránkách www.oredo.cz.  První návrh vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13. 6. 
do 20.6. Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím 
elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti 
www.oredo.cz. Pokud již nyní máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být 
v novém projektu řešeny, můžete nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz. 
 
 Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné 
změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický kraje – dobře plnit 
svůj účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými 
dopravními prostředky. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Florbalmánie 2011 
 Florbalisté naší školy se letos poprvé zúčastnili FLORBALMÁNIE 2011 – 3. ročníku 
největšího turnaje školních týmů v České republice. Soutěž probíhala v Hradci Králové  
od 13. do 17. června 2011. 

http://www.oredo.cz
http://www.oredo.cz
mailto:oredopk@oredo.cz
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 V úterý 14. června nastoupili naši nejmladší z I. stupně. Jednotlivé týmy byly tak vyrovnány, 
že většina zápasů končila remízou. Štěstí chlapcům tento den moc nepřálo, takže jediná prohra 
je nepustila ze základní skupiny dál a tím pro ně turnaj skončil. 
 Ve čtvrtek 16. června vyjeli do Hradce Králové žáci 8. a 9. tříd doplněni dvěma hráči  
7. třídy. V základní skupině jasně porazili své soupeře a skupinu vyhráli. Následné zápasy mezi 
jednotlivými školami byly velmi vyrovnané, takže všechny další postupy si chlapci zajistili teprve 
samostatnými nájezdy. V konkurenci 33 týmů z celé republiky dokázali dojít až do finále, kde 
porazili Biskupské gymnázium Hradec Králové 1 : 0, a stali se vítězi FLORBALMÁNIE 2011. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy si zasloužili: 
Ondřej Pakosta, Petr Kučera, Tomáš Vomáčka, Tomáš Tmej, Miroslav Pajr (9. tř.), 
Jan Haupt, Radek Madejewský, Jakub Kučera, Pavel Kopecký, Adam Klejch (8. tř.), 
Dominik Bartoš, Jan Filipi (7. tř.). 

               Mgr. Jitka Kučerová 
 
Matematická soutěž KLOKAN 2011 
 Žák naší školy MARTIN JÍLEK (2. tř.) se umístil v celostátním měřítku v mezinárodní 
soutěži Matematický klokan na 1. místě v kategorii Cvrček. 
 Touto cestou mu ještě jednou gratulujeme. 

                           Vedení školy 
Návštěva Centra Bohuslava Martinů v Poličce 
 Naše česká klasická hudba má základ v tvorbě čtyř skladatelů. Jsou jimi Antonín Dvořák, 
Leoš Janáček, Bedřich Smetana a Bohuslav Martinů. Náš kraj má to štěstí, že poslední dva 
skladatelé se narodili v Litomyšli a v Poličce. 17. května tohoto roku jsme s žáky 9. třídy 
navštívili Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, kde nás „sestra“ skladatele provedla expozicí, 
která přibližuje život a dílo tohoto umělce. Martinů od roku 1938 v rodné Poličce nebyl a vždy 
snil o návratu do vlasti, bohužel okolnosti po roce 1948 mu v tom zabránily. Vrátil se tedy  
alespoň nesmrtelnou kantátou Otvírání studánek, která končí neobyčejně vroucnými i jímavými 
slovy: „Jdu cestou starou, vracím se k těm, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny  
roubili a pevné plátno tkali, z nich jsem a vracím se k nim znova. Co na tom, že jejich dny jsou 
nenávratně pryč, z ruky do ruky si podáváme těžký klíč, klíč od domova.“ 

Mgr. Vladimír Opletal 
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Den dětí – Indiánský den 
 Letos jsme Den dětí pojali velmi netradičně. Ve středu 1. 6. přišli žáci i učitelé oblečeni 
v indiánských kostýmech. Některé maminky si daly hodně práce a ušily dětem krásné kostýmy, 
které jsme okukovali a obdivovali ráno před školou, kde jsme se sešli u indiánského totemu 
s naším náčelníkem „Starým bobrem“ - panem učitelem Bauerem. Zahájení bylo samozřejmě 
doprovázeno zvuky bubnu, abychom si řádně navodili indiánskou náladu a vžili se tak  
do způsobu jejich života.  
 Náčelník dokonce svolal i radu starších, ve které se dozvěděli podrobné informace  

o průběhu celého dopoledne. 
Pak jsme se pod vedením 
náčelníka vydali na přesun  
do jiného tábořiště  
– na louku za koupalištěm, 
kam jsme přenesli i náš 
vlastnoručně vyrobený totem.  
 Jsme rádi, že se indiáni 
chovali hezky, a tak nebylo 
nutné přivazovat neukázněné 
indiány ke kůlu. Ba dokonce 
nás ani nenapadl žádný 
z nepřátelských kmenů.  
Na louce si děti v poklidu 
vyráběly   „lapače zlých snů“, 
které se všem povedly. Pak už 
se mohli naši indiáni ve svých 
kmenech vydat na stezku 
odvahy a zkoušku svých 
indiánských dovedností, např. 
stopování, otázky ze života 
indiánů, poznávání bylin, 
uzlování a nácvik svazování 
nepřítele, rozdělávání ohnišť a 
v poslední řadě i překonávání 
„kaňonu“ na laně. To byl podle 
mne asi největší zážitek pro 
naše malé indiány, neboť si  
o tom vyprávěli celou cestu do 
školy. 
 Příprava takového dne 
zábavy dá hodně práce a 
příprav, ale naší odměnou byly 
spokojené tváře dětí, z kterých 
jsme četli nadšení, radost a 
spokojenost. Nakonec bych 
chtěla moc poděkovat  
Mgr. Iloně Břeňové, která 
přichystala skvělou trasu 
v pěkné přírodě, a nutno 
podotknout, že ji chystala večer  
před akcí a znovu ji procházela 

ráno, jestli zůstalo vše v pořádku. Děkujeme. Děkujeme i Obecnímu úřadu v Sebranicích, který 
nám daroval finanční obnos na zakoupení bonbónů. 

                                                                                                                  Mgr. Hana Klusoňová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
  Odvážné tváře našich indiánů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
   U totemu 
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Návštěva z polské Wroclawi 
 Wroclaw jsme navštívili se sborem Lubenika v roce 2009 a byli jsme velmi vřele přivítáni. 
Již v té době jsme pozvali žáky i s učiteli k nám do Lubné a Sebranic. 23. - 24. května se tedy 
uskutečnil výměnný pobyt. Pro polské žáky jsme připravili program, který se jim snad líbil.  
Po uvítání v Sebranicích a prohlídce školy v Lubné jsme přejeli do zámku v Nových Hradech, 
kde jsme si prohlédli muzeum cyklistiky. Následoval pěší pochod přes Toulovcovy Maštale a 
opékání klobás v Horním Újezdě. Polská výprava přespala v orlovně v Sebranicích a druhý den 
se setkali žáci 1. stupně s polskými vrstevníky. Ten den jsme si prohlédli také Poličku a 
renesanční zámek v Litomyšli. 
 Byli jsme opět pozváni se sborem Lubenika do Wroclawi, a tak je možné, že do Polska 
pojedeme zase příští rok v květnu.  
 Děkuji obcím Sebranice a Lubná, pracovníkům naší školy a městu Litomyšl za pomoc  
při zajištění pobytu polských žáků. 

Mgr. Vladimír Opletal 
 

Ukončení školního roku 
 Ve čtvrtek 30. června se na Skalce v Lubné konalo slavnostní zakončení školního roku. 
Ředitelka školy zhodnotila práci žáků, připomněla úspěchy v různých soutěžích i počty 
vyznamenání. Z 203 žáků jich získalo vyznamenání 119. Rada rodičů potom předala dětem za 
úspěšnou reprezentaci školy drobné odměny, zástupci obcí se rozloučili s deváťáky knižní 
odměnou a popřáli jim hodně úspěchů v dalším studiu.  
 Na závěr slavnostního dopoledne zazpíval sbor Lubenika a všichni se konečně vydali vstříc 
toužebně očekávaným prázdninám.  

Vedení školy 

 
Naši nejmenší a pedagogický sbor školy 

 
Ocenění žáků 9. třídy          Vystoupení sboru Lubenika  
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Umístění našich žáků – školní rok 2010/2011 
 

Jméno Škola Obor 
9. třída 
Filip Dohnal SOU, Svitavy Instalatér 
Ondřej Filipi VOŠP a Střední pedagogická škola, 

Litomyšl 
Předškolní pedagogika a 
vychovatelství 

Michaela Chadimová VOŠS a SŠS, Vysoké Mýto Stavebnictví 
Jakub Jílek VOŠS a SŠS, Vysoké Mýto Stavebnictví 
Adéla Klusoňová VOŠP a Střední pedagogická škola, 

Litomyšl 
Pedagogické lyceum 

Patricie Kopecká SOŠ cestovního ruchu,  s. r. o., 
Pardubice 

Cestovní ruch 

Jan Kopecký SOŠ a SOU technických oborů, Česká 
Třebová  

Elektrikář - silnoproud 

Vojtěch Kopecký ISŠ technická, Vysoké Mýto Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Eliška Kotoučková SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička Kosmetické služby 
Petr Kučera SŠ Bohemia s. r. o., Chrudim Pedagogické lyceum 
Kristýna Kučerová SOŠ a SOU, Polička Kuchař - číšník 
Michal Loučka SŠ řemesel, Jaroměř Umělecký kovář a 

zámečník 
Marek Neumeister SOŠA a SOU automobilní, Ústí nad 

Orlicí 
Dopravní prostředky 

Miroslav Pajr SOŠ a SOU, Hradec Králové Informační technologie 
Ondřej Pakosta OA a VOŠ ekonomická, Svitavy Obchodní akademie 
Jiří Pavliš SŠ automobilní, Holice Autoelektrikář 
Monika Sejkorová Gymnázium, Polička Gymnázium - všeobecné 
Pavel Stříteský VOŠS a SŠS, Vysoké Mýto Stavebnictví 
Eliška Sýkorová VOŠP a Střední pedagogická škola, 

Litomyšl 
Pedagogické lyceum 

Tereza Šimková SOŠ veterinární, Hradec Králové Veterinářství 
Tomáš Tmej SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Mechanizace a služby 
Tomáš Vomáčka SOŠ a SOU technických oborů, Česká 

Třebová 
Operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby 

Lenka Vomáčková SŠ umění a designu a VOŠ 
restaurátorská, Brno 

Grafický design 

Jiří Vopařil VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana, 
Česká Třebová 

Informační technologie 

Petra Zavoralová VOŠP a Střední pedagogická škola, 
Litomyšl 

Předškolní pedagogika a 
vychovatelství 

Lucie Zezulová SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička Kosmetické služby 
5. ročník 
Barbora Boštíková Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium 
Nikola Glänznerová Gymnázium, Polička Gymnázium 
Jana Jílková Gymnázium, Polička Gymnázium 
Anna Kopecká Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium 
Milada Vitoušková Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium 
Šimon Votřel Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium 

       
      Mgr. A. Kvasničková (výchovný poradce) 
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Žáci 9. třídy s třídní učitelkou Mgr. L. Plešingerovou 
 
INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY 
      Prázdniny ještě neskončily, ale už je třeba myslet na září a povinnosti z toho plynoucí, 
mimo jiné také na placení obědů: 
 Platí se zálohově, na celý měsíc dopředu. Je tedy nutné nastavit včas trvalý příkaz na 
jejich placení – 1. platba nejlépe kolem 20. 8. 2011. Číslo účtu školy je 181 888 597/0300, 
variabilní symboly zůstávají stejné také dětem, které jdou do základní školy z MŠ. 
 I přes zdražování úplně všeho ceny obědů zatím nezvyšujeme, takže platí tyto ceny: 
 Strávníci 7 – 10 let (1. – 4. třída) …….. 17 Kč/1 oběd  (záloha 340 Kč na měsíc) 
 Strávníci 11 – 14 let (5. – 8. třída)……. 19 Kč/1 oběd  (záloha 380 Kč na měsíc) 
 Strávníci nad 15 let (9. třída) ………….20 Kč/1 oběd  (záloha 400 Kč na měsíc) 
 MŠ Lubná děti 3 – 6 let ……………….. 26 Kč/1 den  (záloha 520 Kč na měsíc) 
 MŠ Lubná děti nad 6 let ………………. 28 Kč/1 den  (záloha 560 Kč na měsíc) 
 MŠ Sebranice děti 3 – 6 let …………... 15 Kč/1 oběd  (záloha 300 Kč na měsíc)  
 MŠ Sebranice děti nad 6 let ………….. 17 Kč/1 oběd  (záloha 340 Kč na měsíc) 

Hezký zbytek prázdnin přeje všem A. Boštíková, vedoucí ŠJ. 
  
Pozvánka 
 Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 se koná v kulturním domě v Sebranicích dne 
1. září 2011 v 8.30 hodin. 
 Srdečně zveme všechny žáky, zejména nové prvňáčky s rodiči a prarodiči. 

Vedení školy 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní, 
 léto se dostává do své druhé poloviny, kdy na polích dozrává úroda. Je to pro nás možná 
až moc samozřejmé a přece jsme každoročně svědky tohoto zázraku. Co by na jiných místech 
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naší planety za to dali. A tak vděčnosti není nikdy dost, ať už se to týká blízkých kolem nás a 
nebo i Boha, který nám dává tyto samozřejmosti znovu a znovu prožívat. A takovou 
samozřejmostí je i každý nový den. Je v našich rukou, čím ho poznamenáme a jak jej 
prožijeme. 
     Bylo jednou jedno dítě, které pozorovalo dědečka při psaní dopisu. V jednom okamžiku se 
ho zeptalo: „Dědečku, sepisuješ příběhy, které jsme spolu prožili? Není to vyprávění náhodou  
o mně?“ Dědeček přestal psát, usmál se na vnoučka a řekl: „ Píši o tobě, o tom není pochyb. 
Důležitější než slova je však tužka, kterou používám. Líbilo by se mi, kdyby ses jí podobal, až 
vyrosteš.“ Vnuk si tužku zvědavě prohlížel, ale nic zvláštního na ní neviděl. Zeptal se: „Co je  
na ní tak výjimečného?“ 
 Dědeček odpověděl: „Záleží na způsobu, jak se na věci díváš. Tužka má pět vlastností, 
které, pokud si je dokážeš v životě udržet, z tebe udělají teprve člověka žijícího v pokoji se 
všemi. 
 První vlastnost: Můžeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, že existuje ruka, která tvoje 
kroky řídí. Tu ruku nazýváme Bohem a On tě vždycky povede podle své vůle. 
 Druhá vlastnost: Občas musíš přestat psát a použít ořezávátko. Způsobí sice tužce trochu 
utrpení, ale nakonec bude ostřejší. Musíš být tedy schopný vydržet bolest, protože z tebe udělá 
lepšího člověka. 
 Třetí vlastnost: S tužkou máme vždycky možnost použít gumu a vymazat, co jsme napsali 
špatně.  Pochop, že napravit něco, co jsme udělali, není nutně špatné, ale je důležité, abychom 
kráčeli cestou spravedlnosti. 
 Čtvrtá vlastnost: Na tužce není nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale náplň uvnitř. Pečuj 
neustále o to, co se děje ve tvém nitru.    
 Pátá vlastnost: Vždycky po ní zůstane čára. Stejně i ty bys měl vědět, že všechno,  
co v životě uděláš, zanechá stopu. Snaž se tedy být si vědom všeho, co děláš.“ 
      A tak se stává, že někdy víc pozorujeme příběh svého života a už tak málo si všímáme 
tužky, kterou ten příběh píšeme.  
 Přeji vám všem hezky prožitý každý den a rád vám k tomu žehnám.   

          P. Vojtěch Glogar 
Pozvání 
 Letos již počtvrté budeme putovat pěšky na Velehrad, a to v termínu od 22. do 27. 8.  
Zájemci se mohou přihlásit na faře nejpozději do neděle 14. srpna.    
 
Dívčí chaloupka 3. - 10. 7. 2011 
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      Na začátku prázdnin Salesiánský klub mládeže Sebranice uspořádal pro děvčata ze třetí až 
šesté třídy týdenní pobyt na chaloupce v Červené Vodě.  
      V neděli 3. července jsme se sešly v podzemním parkovišti v České Třebové a vyrazily 
jsme vlakem do Červené Vody u Králík. Vstupenkou na chaloupku byla originální papírová 
lodička. Cesta probíhala v pohodě, až na jednu zastávku, kde jsme měly přestupovat, a 
najednou se vlak rozjel. Naštěstí ho průvodčí zastavil a my v pořádku dojely do Červené Vody. 
Bydlely jsme na faře. K dispozici jsme měly celou zahradu i s ohništěm. Všem nám tam bylo 
přímo báječně. Počasí nám přálo, takže nakonec došlo i na vodu, vodní balónky byly vždy při 
ruce a užily jsme si také opékání. Na nákupy jsme šly do Králík (necelých pět kilometrů). Ani  
na stezku odvahy vedoucí nezapomněly. A mše svatá taky byla. Naučily jsme se spoustu 
nových her a vyrobily jsme si polštářek. Týden utekl jako voda, že se nám domů ani nechtělo. 
Měly jsme výbornou kuchařku Marušku Kučerovou a skvělé vedoucí: Monču Flídrovou, Anežku 
Kopeckou, Verču Uhrovou, Danču Marešovou, Janču Flídrovou a Markétku Kopeckou. Téma 
letošní chaloupky bylo „Po stopách za osmým divem světa“. Každý den byl zaměřený na jeden 
ze sedmi divů světa. Během celého dne jsme sbíraly body na části obrázků, které jsme vždy 
slepily dohromady. Indicie z každého divu světa nás navedly na závěrečnou pokladovku a 
dozvěděly jsme se, že největší div světa je život sám... Děkujeme všem, které se o nás staraly, 
a těšíme se na další chaloupku. 

        Katka Kvasničková 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

 
Markéta Faltysová, Tereza Vomočilová, Kateřina Vomočilová, Veronika Jiráňová, Lucie Renzová,  
Alena Broklová, Filip Stráník, Michaela Večeřová, Robert Hasil, Jakub Renza, Vojtěch Kárský, Adam Jůza, 
Markéta Bulvová, Dominik Flídr, Lukáš Novotný 
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Loučení v mateřské škole 

       
Loučení s předškoláky – šerpování       Opékání uzeniny 

  
Loučení se školním rokem - soutěže na zahradě na téma „Hurá k vodě“ 

 
 

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ 
 
 Dne 8. června se ve společenské místnosti uskutečnila další beseda s promítáním. 
Pobesedovat o svých cestách a promítnout snímky z těchto cest k nám do DPS přišel pan 
Machek. Tématem besedy byla jeho cesta na Kubu, ostrov ležící v karibské oblasti. Byla to 
další zajímavá beseda z oblasti amerického kontinentu. Zmínku o této besedě jsem zařadil  
do rubriky „Ze života DPS“, protože se konala u nás v DPS, ale pořádala ji sociální komise při 
OÚ Lubná. 
 Dne 29. června nám přišly pomalovat chodník děti z mateřské školy. Letos na jaře jsme už 
jedno malování s dětmi měli, ale tehdy nám na to hned druhý den napadl poslední sníh. Když 
sníh roztál, byly obrázky pryč. Paní učitelka Vomáčková mi tehdy slíbila, že nám přijdou 
namalovat obrázky nové. Za dodržení slibu jí touto cestou ještě jednou děkuji a děkuji i dětem 
za jejich krásné obrázky, které nám tentokrát vydržely déle. 
 Další akce v rámci této rubriky a sociální komise se konala 13. července na sále 
víceúčelového zařízení Skalka. Bylo to, teď už mohu říci, tradiční předpouťové posezení 
seniorů z naší DPS, seniorů z DPS v Poličce s partou děvčat z Poupat, jejich kapelníkem  
p. Hladíkem a jeho kamarádem harmonikářem p. Otepkou. Předpouťové posezení se konalo 
na Skalce, protože jsme letos měli velkou účast, a to kolem 80 seniorů. Dříve to bývalo 
posezení seniorů z obou DPS, ale letos v rámci sociální komise jsme pozvali seniory z celé 
Lubné.  
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  Myslím, že to bylo příjemně strávené letní prázdninové odpoledne, a doufám, že to tak cítí 
i naši a poličští senioři. Za přípravu akce chci poděkovat děvčatům M. Vitouškové,  
M. Boštíkové, V. Uhrové, Š. Klusoňové a J. Zapletalové. Za podporu děkuji i starostovi obce  
J. Chadimovi. 

Rudolf Zapletal 

 
Beseda v DPS s panem Machkem 

 

 
Posezení s Poupaty na Skalce 

 
        PROGRAM KINA V LUBNÉ 

           
21. 8. MEDVÍDEK PÚ 2. 10. PRINC A CHUĎAS 

4. 9.  WESTERN STORY 16. 10. CIGÁN 
18. 9. ČERTOVA NEVĚSTA 31. 10. KUNG FU PANDA 2 

     
   Začínáme v 19.30 hodin. 
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
 
Fotografická soutěž 
 Vyhlašujeme další fotografickou soutěž pro žáky ZŠ Lubná – Sebranice na téma  
„MOJE LÉTO V PŘÍRODĚ“.  
 Maximálně 3 snímky zasílejte během měsíce září na e-mailovou adresu 
vompepa@centrum.cz a nezapomeňte uvést název fotografie, jméno a věk. Vyhodnocení 
soutěže proběhne opět na vánoční výstavě v Lubné 2011. 

 Na Vaše zajímavé fotografické záběry se těší lubenští zahrádkáři. 
 

 

 

 

mailto:vompepa@centrum.cz
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 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Všem jubilantům, kteří v srpnu a září oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 V červnu jsme se naposledy rozloučili s paní Marií Homoláčovou. 
 

Z HISTORIE – SKLÁRNA V LUBNÉ 
 
 Huť v Lubné vyráběla kromě běžných cukřenek, slánek, košíčků a svícnů i lahve a sklenice. 
Výrobky byly zušlechťovány matováním, rytím, broušením i rubínováním měděným rubínem.  
„Z počátku byla rafinace velmi jednoduchá, obvyklé vybrušované terčíky, spojované lístky, 
větvičky i věnečky byly mělce matované. K tomu přistupovali zvláště naivně komponovaní 
ptáčci a poletující amorci. Jsou velmi komičtí, primitivní, ale při veškeré neumělosti provedení 
nepostrádají zajímavost a výtvarné hodnoty.“ V době, kdy fungovala sklárna v Lubné, dosáhlo 

matování vysoké umělecké úrovně. Vyráběli se válcovité sklenice 
zdobené věnečky z lístečků, které se ovíjely kolem celé sklenice. 
Lístky bývaly na okraji hustě zdobeny lehce rytými čárkami, takže 
vypadaly jako by byly obarveny. Nejvyšší výtvarné hodnoty  
ze všech známých památek z Lubné má nejspíše lahev skláře 
Františka Kováře. Fotografie byla otištěna v minulém čísle 
Lubenského zpravodaje. 
 Další zachovaná láhev, která ovšem nedosahuje takových 
kvalit, je láhev věnovaná Vostřelovi z Lezníka. Je vysoká 30,5 cm, 
dno má průměr 12 cm. Na přední straně je  
v květinovém věnečku nápis „Wáclav Wostřel Zlezníka“, na druhé 
straně je vyobrazen oráč, který oře ruchadlem s párem 
grošovaných koní. V horní polovině pláště je vkusná jednoduchá 
květinová výzdoba provedená mělkým matováním. 
 V Lubné se také vyrábělo rubínové sklo, rubínové výrobky 
ovšem nedosahují takové umělecké kvality jako výše uvedené 
vázy. Uvádím zde příklad rubínové vázy, která je součástí sbírky  
v Poličce. Váza je 29 cm vysoká, dno má průměr 12 cm. Hrdlo a 
horní část pláště jsou celé rubínované, bez dalších ozdob. Na 
plášti jsou tři palmy a mezi nimi se ve třech kruzích houpají tři 
ptáčci. Rubínování je doplněno malbou zlatou a bílou barvou.  

 Jak již jsem uvedla, v Lubné se vyráběly také lahve, ovšem ne všechny sloužily  
k praktickým účelům. V některých byly umístěny figurky a lahve tak sloužily pouze k dekoraci. 

88 let Věra Dosedělová 65 let Josef Kovář 
    

87 let Josef Vomáčka 55 let Jana Vítková 
   Marie Tejkalová 

86 let Anna Bednářová  Stanislav Hájek 
   Josef Jiráň 

84 let Oldřich Jiráň  Milada Zdanovcová 
    

82 let Božena Bubnová 50 let Helena Bubnová 
 Anna Bubnová  Petr Poláček 
 Marie Štiková  Zdeněk Dubač 
   František Průžek 

80 let Věra Rotzerová   
    

70 let Marie Šplíchalová   
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Huť v Lubné působila pouhých 15 let a zaměřovala se převážně na lidovou a užitkovou výrobu, 
nejspíše z tohoto důvodu se nedochovalo mnoho významných kusů skla z této sklárny. 
 Sklárna svým působením pomohla hospodářskému rozvoji svého okolí a skláři přinesli  
do místa svého působení nové zvyky. Bylo by škoda na ni úplně zapomenout, proto jsem ráda 
odkryla alespoň část její historie. 
 Čerpáno z kronik a literatury. 

Markéta Šafaříková, studentka – Gymnázium Litomyšl 
 

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – BÍLÉ KARPATY 
 

 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty o rozloze 715 km² byla 
vyhlášena v roce 1980. Leží v délce 60 km na moravsko – slovenském 
pomezí a sousedí se slovenskou CHKO Biele Karpaty. Nejvyšším 
vrcholem je proslulá Velká Javořina (970 m) ležící na hraničním hřebeni, 
na které se každý rok setkávají Češi a Slováci. 
 Z geologického hlediska je pohoří tvořeno z mohutných vrstev břidlic, 
pískovců a jílovců. Jde o měkké horniny, proto jsou pahorky značně 
zaobleny s průměrnou nadmořskou výškou 400 – 600 m. V okolí Starého 

Hrozenkova se vyskytují sopečné horniny a pozůstatkem sopečné činnosti jsou minerální 
prameny v lázních Luhačovice. Proslulé jsou 
zdejší minerální vody Aloiska, Vincentka, 
Otovka a další. 
 Bílé Karpaty se vyznačují velkou rozlohou 
voňavých květnatých luk, které ve střední 
Evropě nemají obdoby. Na těchto loukách 
rostou vzácné a ohrožené druhy rostlin. 
K nejvzácnějším patří tořič čmelákovitý, 
rudohlávek jehlancovitý, lilie cibulkonosná a 
šafrán bělokvětý. Název některých rostlin 
napovídá, který hmyz neodolá jejich sladkému 
nektaru. Zdejší pestrá květena je rovněž rájem 
pro mnoho druhů motýlů a nočních můr. 
 Střední část Bílých Karpat tvoří Moravské Kopanice s neopakovatelným krajinným rázem. 
Střídají se zde malebné chalupy, políčka, louky, sady a potůčky s lesními porosty. V severní 
části (Jižní Valašsko) jsou rozsáhlé porosty starých bučin. Lesy pokrývají necelých 50 % 
rozlohy CHKO. Pro zachování těchto jedinečných lokalit je třeba pokračovat v tradičním 
způsobu hospodaření. 
 Zvířata v oblasti jsou celkem běžná, ze sousedních Beskyd sem občas zavítá medvěd 
hnědý, rys ostrovid a kočka divoká. Z ptáků můžeme zahlédnout dudka chocholatého nebo 
čápa černého. 
 K větším sídlům patří na severu Valašské Klobouky, v centrální části Bojkovice a na jihu 
Strážnice. Známým rekreačním místem je vodní nádrž Lučina na potoce Radějovka, zimní 
sporty se provozují na Mikulčině vrchu (779 m). 
 Pro mimořádné přírodní a krajinné hodnoty byla chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty 
v roce 1996 zařazena do světové sítě biosférických rezervací a od roku 1996 je držitelem 
Diplomu Rady Evropy. 
 Na snímku je typický pohled na krajinu Bílých Karpat. 

Josef Trojtler 
 

 FOTBALOVÝ TURNAJ 
 
1. ročník okresního poháru přípravek 11. 6. 2011 Sebranice 
 Po organizačně vydařeném loňském finále přípravek dostal náš oddíl kopané možnost 
zorganizovat letos i první ročník okresního poháru přípravek. Rodiče našich malých fotbalistů 
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se postarali o chod celého turnaje a zvládli to na jedničku. Okresní fotbalový svaz dal pohár pro 
vítěze a medaile pro první tři mužstva. Velký dík patří sponzorům, kteří se postarali o to, aby si 
všichni malí fotbalisté odnesli, kromě únavy a zážitků z náročného turnaje, i něco dobrého a 
něco na památku. Bylo toho opravdu hodně. Zmrzlinu pro všechny věnovala firma Algida, 
tatranky firma Qanto, dětská „šampáňa“ firma Samba Model a o další ceny se postaraly  
firmy: SKH Sebranice, Taurus Trans, AB Plast, LV Servis, Ravensburger.  
 Hrálo se za pěkného počasí před velmi slušnou diváckou kulisou, kterou vytvořili fanoušci 
ze všech zúčastněných mužstev. Do poháru se přihlásila tato mužstva: Sebranice, Cerekvice, 
Borová, Jevíčko, Jaroměřice, Radiměř. Hrací doba 2 x 12 minut, systém každý s každým.  
 Pohár za konečné první místo převzal z rukou předsedy okresního svazu pana Jindry 
Novotného kapitán z Borové. Na druhém místě skončila Cerekvice, třetí domácí Sebranice. 
Delegovaní rozhodčí vybrali nejlepšího hráče turnaje Davida Sílu z Borové, nejlepšího brankáře 
Jirku Zindulku ze Sebranic a nejlepšího střelce Lukáše Bělohlávka z Cerekvice určil až 
penaltový rozstřel. 
          Konečná tabulka turnaje 

1. Borová 4 1 0   13:5 13 bodů 
2. Cerekvice 3 1 1   13:4 10 bodů 
3. Sebranice 2 2 1     8:3 8 bodů 
4. Jaroměřice 2 0 3 11:11 6 bodů 
5. Jevíčko 1 0 4 6:20 3 body 
6. Radiměř 1 0 4 7:15 3 body 

 
 Naši nastupovali takto:  
Zindulka Jiří, Bartoš Patrik, Jiráň Jan, Kučera Lukáš, Kysilka Matěj, Boštík Filip 
Střídali: Kysilka Lukáš, Šmíd Dominik, Jílek Martin, Jílek Lukáš, Kuchta Vít. 
 Kluci si nakonec pověsili na krk bronzové medaile. Škoda neproměněných brankových 
příležitostí v prvním utkání s Cerekvicí a nepovedeného zápasu s Radiměří. Ale to všechno  
k fotbalu patří a nakonec, myslím, byli všichni spokojeni. 
 Ještě jednou velký dík všem, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh turnaje a 
spokojenost všech zúčastněných. 

Václav Kovář 

 
Ležící zleva:  Lukáš Jílek, Jiří Zindulka 
Klečící zleva:  Filip Chadima, Jan Kyselý, Jiří Procházka, Jiří Jílek, Martin Jílek, Dominik Šmíd,  

Vítězslav Kuchta, Martin Kopecký, Ondřej Kopecký, Jan Nechvíle, Jan Vostřel 
Stojící zleva:  Jiří Šturc, Lukáš Kysilka, Matěj Kysilka, Filip Boštík, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Jan Jiráň, 

Matěj Vázler 
Nahoře uprostřed trenéři: Vítězslav Kuchta, Václav Kovář 



 24 

 VESMÍR OKOLO NÁS 
 POSLEDNÍ MISE RAKETOPLÁNU ATLANTIS 

 
 Raketoplán Atlantis startoval ke své poslední misi do vesmíru v pátek 8. července 
z kosmodromu na mysu Canaveral, stát Florida (USA). Tak jako u raketoplánů Discovery a 
Endeavour byla jeho cílem Mezinárodní vesmírná stanice ISS, ke které Atlantis dopravil 
víceúčelový logistický modul MPLM Raffaello, vybavení, přístroje a zásoby pro dlouhodobý 
provoz stanice. Jednalo se o rozměrné a hmotné vybavení a zásoby (hmotnost přes 5 tun), 
které lze k ISS dopravit jen velmi obtížně v automatických zásobovacích lodích nebo to není 
možné vůbec. 
 Space Shutle Atlantis je pojmenován po první americké oceánografické lodi, která 
mapovala oceány v letech 1936 – 1966. Atlantis je čtvrtý raketoplán NASA a ke své první misi 
vzlétl 3. října 1985. Byla to jedna z pěti misí, které byly pro ministerstvo obrany USA. Od roku 
1995 uskutečnil Atlantis celkem 7 letů k ruské vesmírné stanici MIR. Při druhém letu byl ke 
stanici připojen spojovací díl, který při dalších letech umožnil provádět výměny kosmonautů. 
Dále Atlantis vynášel do vesmíru satelity, sondy (Magellan, Galileo) a observatoře.  
Od 19. května roku 2000 dopravoval stavební díly a zásoby k Mezinárodní vesmírné stanici.  
11. května 2009 podnikl misi k Hubbleovu vesmírnému dalekohledu, u kterého posádka 
vyměnila většinu technologického zařízení, tím se prodloužila jeho životnost o další roky a 
výkon se mnohonásobně zvýšil. 
 Celkem raketoplán Atlantis uskutečnil 33 misí, ve vesmíru strávil 294 dní čistého času, 
uletěl 195 miliónů km a obletěl 4 648krát Zemi.  

 Posádka vesmírného letadla 
byla pouze čtyřčlenná, a to 
proto, kdyby se Atlantis 
v případě poruchy u stanice ISS 
nemohl z vesmíru bezpečně 
vrátit, aby kosmonauty dopravila 
zpět na Zemi ruská kosmická loď 
Sojuz.  
 Posádka raketoplánu 
Atlantis při posledním letu: velitel 
– Christopher Ferguson, pilot – 
Douglas Hurley, letový 
specialista – Sandra 
Magnusová, Rex Valhein. 
 Vážení čtenáři Lubenského 
zpravodaje, jestli někdo z vás byl 
na mysu Caneveral a osobně 
přihlížel některému startu 
raketoplánu, tak se mně ozvěte 

nebo nechte vzkaz na Obecním úřadě v Lubné. Rád bych se s vámi sešel a získal nové 
informace.                                                                                      Josef Trojtler 
 

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ 
LUBNÁ 
 20. 8. -  POSEZENÍ S COUNTRY HUDBOU TRIOLIT – od 15.00 hodin – letní areál 
  ukázka parkouru, drezury koní, možnost vození dětí, občerstvení zajištěno, 
  večer – taneční zábava – hraje skupina WIZARDS 
 21. 8. -  KONCERT V KAPLI SV. ANNY od 17.00 hodin    
 27. 8. -  UKONČENÍ LÉTA 
 16. 9. - LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD  
 24. 9. - LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA   
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POLIČKA - Festival 555   - 19. srpna – 21. srpna 
 pátek:  17.15 - Palackého náměstí - BIG BAND SVITAVY 
           18.45 - Palackého náměstí - JOSEF IX.  A ULTRABLUE 
           20.00 - věž kostela sv. Jakuba - VĚŽNÍ HUDBA 
           20.45 - Palackého náměstí - KAMELOT 
           22.00 - Palackého náměstí - TITANIC 
           23.15 - Palackého náměstí - SCHODIŠTĚ 
 sobota:  15.00 - Městský park u hradeb - ŠERMÍŘI  Skandalia Svitavy 
             16.00 - Palackého náměstí - QUAPA  FEA 
             17.15 - Palackého náměstí - DUB. O. NET 
             18.30 - Palackého náměstí - ZDENĚK  VĚTROVEC 
             19.45 - Palackého náměstí - WALTER  BARTOŠ BAND 
             21.30 - nábřeží Svobody - OHŇOSTROJ 
             22.15 - Palackého náměstí - MONKEY  BUSINESS 
             23.30 - Palackého náměstí - DEEP  PURPLE  REVIAL  BRNO 
             00.30 - Městský park u hradeb - ČISTIČKA (divadelní představení) 
 neděle:  10.30 - kostel sv. Jakuba - ZÁVĚREČNÝ  KONCERT  
             14.00 - Palackého náměstí - BEKRAS (dechovka) 
             16.00 - Městský park u hradeb - O CHYTRÉ LIŠCE (pohádka) 
Tylův dům - sobota 3. září ve 20 hodin - Koncert Marie Rottrové se skupinou Neřez 
SVOJANOV 
Víkend 20. – 21. srpna - Třicetiletá válka na Svojanově 

Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, 
dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky. 

Víkend 24. – 25. září - Slavnosti lovu 
 Šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé večerní vystoupení.  
VESELÝ KOPEC - sobota 10. září od 10 – 15 hodin 
 Tradiční jídla a zvyky, ukázky chovu včel, kulturní program. 

 
Zubní pohotovost 2011 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 

20. - 21. 8. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
27. - 28. 8. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524 

3. - 4. 9. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126 
10. - 11. 9. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
17. - 18. 9. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
24. - 25. 9. MUDr. Kősslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 

28.9. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
1. - 2. 10. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670 
8. - 9. 10. MUDr. Kučerová  Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

15. - 16. 10. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
22. - 23. 10. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414 
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