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Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Lubná vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou
nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční 17. a 19. října 2011 od 7.30 do 17.00 hodin
ve dvoře za obecním úřadem.

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 1. 8. 2011
RO schvaluje:
- Plnění rozpočtu k 30. 6. 2011.
- Provedení stavebních úprav v bytě č. p. 301 včetně výměny oken a dveří.
- Uspořádání Prázdninového koncertu v neděli 21. 7. 2011. Výtěžek ze vstupného bude
použit na opravu varhan v lubenské kapli.
- Uspořádání akce na ukončení léta u bytovky v sobotu 27. 7. 2011.
- Nabídku na úpravu a výsadbu zeleně v blízkosti křížku u prodejny Jednota. Současně
projednala odstranění 2 lip u č. p. 178 ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.
Práce provede firma Pavla Haupta z Letohradu.
- Zakoupení dárkových balíčků a květin pro SDB v Sebranicích.
Rada obce bere na vědomí:
- Protokol BOZP a PO vypracovaný firmou GUARD7, v. o. s. Pardubice, včetně
doporučení odstranit elektrické přímotopy na WC na Skalce.
- Žádost p. M. Pechance o ukončení činnosti promítače v místním kině
k 31. 12. 2011 a pověřuje starostu obce k jednání s případnými zájemci o tuto práci.
- Informaci p. T. Vraspíra o prodeji rodinného domu Lubná č. p. 264 a pověřuje starostu
obce k jednání s majitelem této nemovitosti o kterou má obec zájem.
- Informaci o uvolnění bytu č. 8 v DPS Lubná z důvodu úmrtí.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 8. 2011
RO schvaluje:
- Plnění rozpočtu k 31. 7. 2011.
- Smlouvu o dílo č. 2/2011/PI s Mikroregionem Desinka a p. Z. Píchou v celkové výši
12 340 Kč.
- Žádost p. M. Jiráně o práci promítače v kině od 1. 1. 2012. Zaučení a seznámení s prací
provede p. M. Pechanec od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011.
- Zabezpečení 3. ročníku akce Lubenská šťopička občanským sdružením Lubenská
šťopička.
- Organizaci výběrového řízení pro výstavbu komunikace na sídlišti k Zrnětínu
Bc. Kateřinou Kašparovou včetně členů a náhradníků hodnotící komise.
- Žádost o prodloužení dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce ve Svitavách.
- Zaslání stanoviska mikroregionů a připomínek k návrhu autobusových jízdních řádů
v Lubné a okolí pro období 2011/2012 firmě OREDO Hradec Králové, které byly
vypracovány na základě připomínek občanů.
- Podporu RUD dle předloženého návrhu pro obce na rok 2012.
- Opravu poškozeného křížku u č. p. 162. Práce provede restaurátorka Marie Vamberská,
Pardubice a pan Zbyněk Soušek opraví oplocení. Práce budou hrazeny ze zákonného
pojištění viníka nehody.
- Opravu vodovodního řadu u č. p. 133 v rámci Sdružení skupinového vodovodu Poličsko
v roce 2012.
- Podání žádosti Mikroregionu Litomyšlsko o dotaci na opravu cesty pro pěší u č. p. 298
na pozemcích p. č. 2870 a 2073/20 s předpokládanými náklady 200 000 Kč.
- Podání žádosti Mikroregionu Desinka o dotaci na opravu prostranství za objektem Skalka,
Lubná č. p. 346 na pozemku p. č. 1049/3 s předpokládanými náklady 200 000 Kč.
- Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o identifikaci pozemků
v k. ú. Lubná u Poličky, pozemek p. č. 758 a 2988/1 využívá obec Lubná jako účelové
komunikace s přístupem do obecního lesa.
- Nákup publikace VÝCHODNÍ ČECHY a okolí – nejkrásnější výlety, nakladatelství Flétna
– Orlické Podhůří.
RO bere na vědomí:
- Pohledávky po splatnosti k 15. 8. 2011 a pověřuje starostu obce k jednání s dlužníky.
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- Územní souhlas MěÚ Litomyšl pro manžele Renzovy k umístění stavby pro drobné
pěstitelství.
- Připomínky občanů okolních vesnic k velkému hluku v době konání akce Lubenská
lodyha.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 15. 9. 2011
ZO schvaluje:
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2011.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 2/2011/ZO.
- Zaslané připomínky k nově navrženým autobusovým jízdním řádům na rok 2011/2012,
které byly zaslány firmě Oredo s. r. o. a Pardubickému kraji.
- Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku p. č. 906/14 o výměře 920m2 za cenu
120 Kč/m2 pro manžele Kadlecovy. Náklady na sepsání smlouvy hradí kupující.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 04/2011/ZO ze dne 16. června 2011.
- Stanovisko ředitelky školy ke stažení napomenutí Z. Laštovicové.
- Nabídku na nákup nemovitosti č. p. 264 v obci Lubná s tím, že bude vypracována
smlouva na nákup nemovitosti.
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás informoval o projektech a akcích, které jsme realizovali během
prázdnin a v měsíci září.
Oprava cesty pod hasičárnou
Začátkem července jsme začali s opravou uličky pod hasičárnou směrem k letnímu areálu.
Nejprve jsme opravili zeď nad sadem paní Jarušky Hurychové. Využili jsme zájmu našich
studentů, kteří se hlásili na brigádu, s odbornou zednickou prací nám pomáhal pan Josef Kovář
a zaměstnanci obce.
Po zhotovení zdi jsme upravili podél celé cesty zábradlí a veřejné osvětlení, které měl
na starosti, jako již tradičně, náš místostarosta Zdeněk Pícha. Svářečské práce prováděl pan
Josef Dřínovský. Veškeré odborné práce jsme realizovali za pomoci zemědělského družstva ve
spolupráci s panem Josefem Tmejem. Po těchto úpravách nastoupili zaměstnanci firmy
DS Delta Lubná. Upravili terén, založili štěrkový kufr a poté položili živičný koberec po celé
cestě pro pěší a cyklisty.
Celkové náklady na realizaci této akce činily cca 380 000,- Kč z toho bylo uhrazeno z dotací
74 000,- Kč. Zbývající částka 306 000,- Kč se zaplatila z rozpočtu obce. Naším cílem bylo
zvýšit bezpečnost dětí docházejících do mateřské a základní školy z horní části obce, proto
věříme, že budou tuto cestu okolo letního areálu k hasičárně využívat co nejvíce.

Oprava opěrné zdi pod hasičárnou
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Zhotovení zábradlí a živičného povrchu na cestě k letnímu areálu

Napojení cesty na silnici 3. třídy

Odstranění ostrůvku s veřejným osvětlením u MŠ

Při této akci jsme současně upravili prostor u kuchyně mateřské školy, kde jsme odstranili
ostrůvek se stožárem veřejného osvětlení, nacházející se uprostřed místní komunikace.
Závěrem děkuji všem, kteří nám pomohli, zvláště pak paní Jarušce Hurychové za poskytnutí
el. proudu.
Výměna oken v mateřské škole

Odstranění okenních rámů

Úprava spojovací chodby v MŠ
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Začátkem prázdnin nás učitelky očekávaly i v mateřské škole. Nebylo se čemu divit. Vždyť
zde byla naplánovaná výměna oken ve velkém pavilonu a v propojovací chodbě. Proto jsme
brigádníky rozdělili na dvě skupiny. Pod vedením místostarosty Zdeňka Píchy pracovali
na demontáži starých netěsných dřevěných oken. Osazení nových plastových provedl Pavel
Říha. Zednické práce jsme svěřili panu Romanu Němcovi a Luboši Bartoňovi. Nátěr fasády
provedl Bohumil Kopecký.

Původní stav před opravou

Pracovníci, kteří se podíleli na výměně oken

Stěrkování podlahy ve velké pavilonu

Zaměstnankyně MŠ po úklidu

Oprava venkovního nátěru

Současný stav po výměně oken
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Při této akci jsme současně v pavilonu opravili podlahu. Podlaháři z Poličky nejprve
vystěrkovali celou plochu a poté nalepili nové linoleum. Při úklidu nám pomohly šikovné
zaměstnankyně školky Milada Zdanovcová, Maruška Flachová a Anička Uhrová.
Náklady dosáhly částky cca 235 000,- Kč. Všem patří velký dík za dobře odvedenou práci.
Salesiáni oslavili 20 let

Zástupci obce a farnosti při loučení s P. Radkem Gottwaldem

Salesiáni při slavnostní mši

Přivítání P. Pavla Hertla v sebranické farnosti

P. Josef Kopecký vítá zástupce obce

Chutné občerstvení na dvorku fary
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V sobotu 6. srpna oslavili salesiáni Dona Boska 20 let působení v Sebranicích. Program byl
zahájen mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl vikář provincie P. Marek Sklenář. Při této
oslavě se také loučil s farností P. Radek Gottwald, kterého nahradil P. Pavel Hertl. Odpolední
oslava pokračovala na dvorku fary chutným občerstvením, k poslechu hrála skupina WIN XP.
Bylo to příjemně prožité odpoledne.

Vystoupení skupiny WIN XP

L. a A. Kopecká při loučení s P. R. Gottwaldem

Křížek u čp. 162
Druhý srpnový pátek jistě každý z nás zaregistroval, že křížek u Pohorských z roku 1853 byl
doslova smeten z pískovcového podstavce, kde byl ukotven. V srpnu 2008 na něm proběhla
generální oprava.
V ranních hodinách 12. srpna do něho narazil řidič osobního automobilu, kterému tento kříž
asi zachránil život. V současné době je už opraven. Zbývá ještě zhotovit kovové oplocení. Tato
událost je nahlášena na pojišťovnu, ale celá věc ještě není uzavřena. Předpokládáme, že
náklady na opravu budou hrazeny ze zákonného pojištění řidiče.

Poničený křížek u Pohorských č. p. 162

Oprava zábradlí
Už delší dobu jsme jednali se zástupci SÚS Pardubického kraje o zabezpečení krajnice
podél Lubenského potoka od Drobných ke Kalibánovým. Díky dalším jednáním mezi obcí a
správou a údržbou silnic došlo k dohodě. Obec zajistila montáž trubkového zábradlí, údržba
silnic materiál a vyvrtání otvorů do krajnice vozovky. V polovině měsíce srpna jsme
ve spolupráci se zemědělským družstvem, brigádníky, zaměstnanci obce a panem Josefem
Dřínovským upravili stávající zábradlí podél nebezpečného úseku silnice III. třídy v horní části
obce.
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Pracovníci při opravě zábradlí

Nově opravené zábradlí podél silnice

Odstranění starého rozhlasu
Po instalaci nového bezdrátového rozhlasu
jsme v druhé polovině měsíce srpna odstranili
staré rozhlasové vedení, včetně tlampačů a
sloupů.
Na
tuto
akci
jsme
použili
vysokozdvižnou plošinu z Litomyšle a bagr
pana P. Nováka z Oldřiše. Demontáž rozhlasu
byla zcela v režii místostarosty Zdeňka Píchy,
kterému patří velký dík.

Odstranění starého rozhlasu v obci

Benefiční koncert
Třetí neděli v srpnu byl uspořádán v lubenské kapli sv. Anny a v sebranickém kostele
benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na opravu varhan v Lubné. Z obou koncertů se
vybrala částka ve výši 11 666,- Kč, kterou předali členové pěveckého sboru ve složení Markéta
Pospíšilová, Miroslava Renzová, Marie Pohorská, Martina
Kučerová, Michaela Vostřelová, Matúš Trávniček a Ivo
Klusoň starostovi obce. Touto cestou děkujeme všem,
kteří na opravu varhan přispěli.
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Ukončení léta u bytovky
V sobotu 27. srpna uspořádal obecní úřad ve spolupráci s SDH Lubná zábavné odpoledne
s Homolskou heligonkou. O pestrý kulturní program se postaral Petr Šimáček a Dana Sokolová
z Chocně. K tanci a poslechu zahráli lidové a populární písně. Občerstvení zajistili lubenští
hasiči. Výtěžek ve výši 4 100,- Kč byl také věnován na opravu varhan v naší kapli. Všem, kteří
podpořili svým příspěvkem opravu, touto cestou děkujeme.

Ukončení léta u bytovky

Zhotovení živičného povrchu v dolní části cesty

Mladí hasiči přivezli stříbrné medaile z Kamence

Oprava cesty k Pohorským
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Oprava cesty k Pohorským
Koncem měsíce srpna a začátkem září provedla firma DS Delta Lubná opravu cesty
na Malé Straně směrem k Pohorským. Po úpravě terénu založili štěrkový kufr, jenž zasypali
prachem z budislavského lomu. V dolní části cesty ve „Drahách“ položili živičný koberec proti
přívalové vodě, která tudy již v minulosti protékala. Náklady na opravu činily cca 244 000,- Kč.
Vážení občané,
během podzimu nás ještě čeká výstavba místní komunikace na sídlišti k Zrnětínu a
částečná oprava cesty k Bolomským (bývalá chalupa pana Jílka). Věřím, že i tyto akce
do konce roku zvládneme.
Josef Chadima, starosta obce

TŘETÍ ŠŤOPIČKA SE TŘEMI SHOW
Poslední zářijová sobota v Lubné již tradičně patřila slavnosti Lubenská šťopička, kterou
pořádalo občanské sdružení Lubenská šťopička ve spolupráci s Obecním úřadem Lubná a
Pálenicí Lubná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Počasí nám přálo, a tak bylo dopolední setkání u Pálenice příjemným začátkem dne.
Dopoledne se neslo ve znamení dožínek, neboť jej otevřelo tematické vystoupení místního
dětského folklorního souboru Lubeňáček s vedoucí M. Průžkovou z Lubné. Místní děti starším
připomněly a mladším ukázaly dožínkové hry a tradice. Po společném přípitku mohli místní i
přespolní nahlédnout do Pálenice a ochutnat guláš místního Mysliveckého sdružení.
Následovala Westernová show Radky Zezulové, jež nám ukázala práci s lasem a bičem. Celým
dnem nás doprovázela skupina Vysočinka z Humpolce s kapelníkem Tomášem Vodrážkou.
Při jejich dopoledním vystoupení jsme si zazpívali staropražské písničky.
Od horní lípy jsme se za hudebního doprovodu vydali na Skalku. Tam byl pro pořadatele i
návštěvníky připraven opravdu výborný oběd s pohotovou obsluhou místních mladých
dobrovolných hasičů. Ostatně teplá kuchyně je v Lubné vyhlášená a dobroty
z udírny byly chutnou třešničkou na dortu.
Ve 14 hodin odpoledne pak začal hlavní program na sále Skalky, kterou krásně nazdobily
šikovné ruce zdejší kulturní komise. Dekorace byly pastvou nejen pro oko, ale, jak mnozí
vyzkoušeli, švestky byly skutečně sladké. Jako již tradičně, Lubenská šťopička byla zahájena
kovovým hlasem rekordového zvonu. Tentokrát jej rozezvučel náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek. Na letošním festivalu se kromě spousty návštěvníků sešlo i
mnoho vzácných hostů. Kromě již zmíněného R. Línka k nám zavítal také senátor V. Koukal,
senátor P. Šilar a starosta města Litomyšle M. Kortyš.
Divácká soutěž loni získala na oblibě, proto nemohla chybět vedle odborné soutěže i letos.
Diváci ani odborná porota s předsedou Ing. J. Klusoněm neměli lehký úkol. Letos bylo
do Pálenice odevzdáno 59 vzorků slivovice, hruškovice, třešňovice, meruňkovice, 2 vzorky
destilátu z černého bezu a 1 vzorek z malin, který získal Zvláštní cenu poroty. V odborné
soutěži třetí místo získala meruňkovice pana Z. Marka ze Zlína, druhé místo slivovice pana
J. Bartoše z Lubné a dárkový koš za první místo si tentokrát odnesl P. Šlosar z Chrudimi
za svoji hruškovici. Diváci vybrali jako nejlepší třešňovici pana P. Madejewského
z Lubné. Letošní program Šťopičky zpestřily 3 show. Nejprve se nám zatajil dech při
barmanské a fire show Václava Abraháma z Nové Vsi u Jarošova. Mladík se stal nejlepším
barmanem roku 2010 a v listopadu 2011 bude bojovat na mistrovství světa ve Varšavě. Držíme
palce! Druhé představení rozzářilo oči hlavně dětem. Bubble show Pavla Rollera byla jedním
slovem kouzelná. Menší publikum se také mohlo za Skalkou svézt na koni M. Kabrhela.
Program vyvrcholil vystoupením skupiny Pa-li-tchi, která nám předvedla kombinovanou show
– fire a UV show. Přípravy byly ze strany lubenských hasičů velké, ale podívaná to byla
opravdu velkolepá. A to nás ještě čekalo půlnoční překvapení v podobě vystoupení hudební
skupiny LuŠtěLa a taneční zábava se skupinou NaEx!
Kromě světového programu a koštování destilátů návštěvníky potěšila tombola s
hodnotnými cenami, kterou, jako každý rok, vtipně vyhlásil A. Kovář. Ti, kteří se zajímají nejen
9

Přivítání čestných hostů na 3. ročníku Lubenské šťopičky

Předání odměn za odbornou a diváckou soutěž o nejlepší destilát
V odborné soutěži třetí místo získala meruňkovice pana Z. Marka ze Zlína, druhé místo slivovice
pana J. Bartoše z Lubné a dárkový koš za první místo si tentokrát odnesl P. Šlosar z Chrudimi za svoji
hruškovici. Diváci vybrali jako nejlepší třešňovici pana P. Madejewského z Lubné.
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o degustaci vypáleného moku, se mohli zúčastnit besedy s P. Šlosarem. Vysočinka, která hrála
a zpívala celé odpoledne, potěšila nejen milovníky dechové hudby, ale všechny, kteří si rádi
poslechnou a zazpívají známé písničky. Taneční páry se roztančily sálem hned od samého
začátku.
Sama za sebe musím říct, že letošní Šťopička byla opravdu příjemná. Je to asi tím, že
všechny složky, které se na festivalu podílejí, jsou sehraným orchestrem, který pod taktovkou
hlavního organizátora pana starosty Chadimy podávají nejlepší výkony. Díky patří všem, kteří
jakkoli pomohli tomu, aby LŠ 2011 byla taková, jaká byla: Z. Jelínkovi a celé Pálenici, kulturní
komisi a jejím rodinám, lubenským hasičům a hasičkám, kuchařkám, obsluze stánků,
šatnářkám, OÚ Lubná, fotografům a kameramanovi a všem, na které jsem nechtěně
zapomněla.
Letošní úroda švestek a ovoce je, zdá se, bohatá. A tak doufám, že dobrá slivovička a
nálada nebude chybět ani na Lubenské šťopičce 2012. Takže poslední zářijovou sobotu 2012
NA SHLEDANOU V LUBNÉ!
Eva Jílková

Poděkování
Touto cestou děkuji moderátorce Evě Jílkové a všem občanům, kteří se podíleli na přípravě
a zabezpečení společensko kulturní akce Lubenská šťopička, za precizně odvedenou práci!
Josef Chadima

Kulturní komise s lubenskou šťopičkou

Starosta a folklorní soubor Lubeňáček

Vysočinka zahrála majiteli Pálenice

Westernové vystoupení Radky Zezulové

11

Dechová hudba Vysočinka na Skalce

Spokojení diváci na Lubenské šťopičce

Barmanská show Václava Abrháma

Bubble show Pavla Rollera

Fire show – skupina Pa-li-tchi

Půlnoční překvapení - LuŠtěLa

INFORMACE PARDUBICKÉHO KRAJE
Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům, pozitivní změny jsou patrné i
ve vašem regionu
Pardubice - Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky
z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá
12

řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů v našem středním školství či dlouhodobé přehlížení
potřeb trhu práce. Za současnými problémy je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého
demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích
oborech.
Na situaci ve školství se díváme racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a
rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv, zaměstnavateli a
dalšími organizacemi. Snahou všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol,
podpořit technické školy a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout
úspory provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami a mzdovými
úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám nebyla
nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomohla ani média,
se ze škol ozývají první pozitivní signály. K optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou
nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství.
Změny proběhly také na Orlickoústecku a Svitavsku
V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky (k 30. 6.
2009), v roce 2010 byly převedeny domy dětí a mládeže a základní umělecké školy na obce
(k 31. 12. 2010), bylo sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední odbornou
školou obchodu, řemesel a služeb (k 1. 9. 2010), byl schválen útlum ekonomických oborů
(Ekonomika a podnikání) ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení
počtu otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum technických lyceí ve středních
odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3) a
sloučena byla Základní škola při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou v Ústí
nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V letošním roce pak byly sloučeny Střední škola zahradnická
Litomyšl a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k 1. 4. 2011),
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka
1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová,
Habrmanova 1540, (k 1. 7. 2011), Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a
Školní statek zemědělské školy Lanškroun (k 1. 7. 2011), Obchodní akademie, Choceň,
T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň (k 1. 8. 2011), sloučena byla
Základní škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, Jiráskova 825
(k 1. 7. 2011).
Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních odborných škol a
zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných
škol, kterým v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami.
Deklarujeme, že žák studium dokončí tam, kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu, abychom udrželi
oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových oborů, které si žádá pracovní trh.
Chceme tu ekonomicky silné a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým
vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové.
Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech
je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií v oborech,
které si trh práce žádá nejvíce – tedy oborech blízkých stavebnictví, kovoobrábění,
potravinářství (Řezník – Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz na
úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Rozšiřujeme nabídku o nové obory
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů vzdělání
– Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů
a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie a
Chemik. Již druhým rokem budou otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem
o tyto obory roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle kterých
mohou děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou
také výchovní poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím způsobem poradit.
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Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich další existenci.
Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na
střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků
základních škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné,
jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další postup. Na základě zjištěných
negativ budou ve školním roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola
přijímacích zkoušek.
Investujeme do škol a školských zařízení
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen ve výši 311 812
tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke snížení
rozpočtu o 3 % – s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje.
V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční prostředky
(7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu
organizačních změn ve školství).
Nejvýznamnější investiční akce v kraji
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve školách v tomto
roce patří výstavba sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ
chemické v areálu Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a služeb,
Pardubice, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba
šaten a rekonstrukce Domova mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké
Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice, rekonstrukce
střech Integrované střední školy Moravská Třebová a přístavba bezbariérového výtahu
v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk.
Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol
a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.
Více na www.pardubickykraj.cz, www.janapernicova.cz.
Ing. Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle až vypjaté životní situace. Mladí lidé nás
již mnohokrát přesvědčili o tom, že jejich generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních
zkušeností vidí někteří z nás. V době živelních pohrom, při záchraně životů u těžkých
dopravních nehod či za jiných, neméně dramatických okolností mladí lidé dokazují dostatek
rozhodnosti, rozvahy i nezbytných znalostí a dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál,
který je však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše pro to, aby jej mladí lidé mohli uplatnit. A
nemluvím nyní jen o vypjatých životních situacích, ale především o realitě všedních dnů.
Napomáhat by tomu měla celá naše společnost, v prvé řadě naše školství, které je nutno vrátit
k jeho zdravým kořenům.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začal nový školní rok
Ve čtvrtek 1. září 2011 byl slavnostně zahájen nový školní rok v kulturním domě
v Sebranicích.
Na jevišti byla uvítána a obdarována naše nová třída ve složení:
Daniel Branenec, Markéta Bulvová, Dominik Doseděl, Daniel Dostál, Markéta Faltysová,
Štěpán Filipi, Dominik Flídr, Robert Hasil, Markéta Jílková, Veronika Jiráňová, Adam Jůza,
Vojtěch Kárský, Adam Kopecký, Odřej Kopecký, Dominika Mastíková, Lukáš Novotný, Max
Patočka, Jakub Renza, Lucie Renzová, Filip Stráník, Jan Simon, Michaela Večeřová, Kateřina
Vomočilová, Tereza Vomočilová, Anna Víšková.
Třídní učitelka Mgr. Hana Klusoňová
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Slavnostní zahájení

Ve třídě

Evropský den jazyků
V pondělí 26. září proběhl na 1. stupni naší školy Evropský den jazyků. Letos jsme věnovali
pozornost španělštině, španělské kultuře a temperamentu. Někteří žáci znají Španělsko
z vlastní zkušenosti, a tak přinesli do školy různé upomínkové předměty, osobní fotografie,
pohlednice, z kterých si vytvořili ve třídě poutavou nástěnku. Dále se seznámili se státní vlajkou
a zeměpisnou polohou této cizokrajné země.
Evropskému dni jazyků byla věnována hodina hudební výchovy, českého jazyka a
literatury. Učitelé pro žáky nachystali a přečetli španělskou pohádku, učili se s nimi základní
španělská slova, fráze a číslice do 5. Při hudební výchově se žáci pobavili nejvíce, neboť pan
učitel Opletal nachystal poslech španělských písní, ukázku tance, který si mohli vyzkoušet. Při
tanci se doprovázeli na kastaněty, typický nástroj španělských tanečnic.
Doufáme, že letošní Evropský den jazyků zanechal v žácích nevšední dojem, možná
vzbudil touhu podívat se někdy v budoucnosti do této zajímavé země a možná u některých
z nich probudil touhu učit se španělštině. Přejeme tedy, ať se jim to vyplní.
Hasta la vista – Na shledanou
Za kolektiv učitelů 1. stupně Mgr. Hana Klusoňová
Evropský den jazyků si připomněli také žáci 2. stupně. Na Skalce v Lubné pro ně byl
připraven zajímavý program. Obsahoval různé soutěže, například poznávání vlajek, národních
jídel, světových řečí, pozdravů, přiřazování názvů hlavních měst k státům a vyluštění křížovky.
Žáci se rozdělili do skupin a obcházeli jednotlivá stanoviště. Za splněné úkoly získávali
body, které se nakonec sečetly, a ti nejlepší byli oceněni.
Pavla Chadimová, 9. třída

Evropský den jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ
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Exkurze v Litomyšli
Ve středu 21. září jsme se spolu s pátou třídou účastnili exkurze, při které jsme mohli vidět
celý záchranný systém města Litomyšle. Navštívili jsme policii a hasiče.
Městská
policie
nás
seznámila
s fungováním kamerového systému v celém
městě. Také nám ukazovali na pomůckách, jak
odchytávají zatoulaného psa. Prohlédli jsme si
policejní auto s celou výbavou. Zajímavá byla
neprůstřelná vesta i přístroj na zjištění alkoholu
v dechu řidiče.
Dále jsme pokračovali v exkurzi u státní
policie. Tam se nás ujal policista Lukáš
Chadima. Nejprve nás zavřel do cely
předběžného zadržení a vysvětlil nám, jak
pokračuje vyšetřování s takovým člověkem.
Potom nás zavedl na dvůr, kde jsme si mohli
prohlédnout perfektně vybavené policejní auto.
I houkání sirény jsme slyšeli. Mohli jsme si sednout na policejní motorku. To se nám líbilo
hodně.
Na závěr jsme došli k hasičům. Tam nás seznámili s tím, jak zasahují při povodních. Viděli
jsme zavazadlo s věcmi na přežití na 3 dny. Prohlédli jsme si hasicí přístroje, zásahové
oblečení při požáru a při likvidaci škodlivých látek. Nejvíc se nám líbil zásah na havarovaném
autě. Při této ukázce jsme viděli, jak velkými vyprošťovacími kleštěmi hasiči dovedou úplně
rozstříhat plechy na vozidle během několika minut. To byl opravdu zážitek.
Bohužel jsme si neprohlédli zdravotnický vůz rychlé záchranné služby, protože musel
neodkladně odjet k nahlášenému případu.
Žáci 4. třídy
Exkurze v rámci Dne otevřených dveří Integrovaného záchranného systému v Litomyšli
čekala také 6. – 8. třídu. Všichni jsme se moc těšili.
První naše zastávka byla u hasičů. Tam nám ukázali veškerou techniku, se kterou pracují.
Prohlédli jsme si hasičský vůz i zevnitř a ti odvážní si mohli sjet po hasičské tyči. Pak jsme se
přesunuli k dalšímu stanovišti, kde pro nás byla připravena ukázka vyprošťování osob při
nehodách. U státní policie nám předvedli zadržovací cely. Nakonec jsme zhlédli záznam
autonehody na městské policii.
Tato exkurze se nám moc líbila.
R.Vimrová, J. Klusoňová, 7. třída

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny nám utekly jako voda a začal školní rok, ve kterém bude naši mateřskou školu
navštěvovat 34 dětí. Některé děti se vrátily za svými kamarády, do známých prostor
a za stejným personálem, 14 dětí bude mateřskou školu navštěvovat nově. Každopádně
všichni budou získávat nové poznatky, zkušenosti, prožijí zajímavé zážitky a hodně legrace.
Všem přeji, ať se jim ve školce líbí. Děti čeká, stejně jako v předchozích letech, řada akcí.
Hned v září začnou jezdit na plavecký výcvik do Poličky, pokud jim bude počasí přát, navštíví
dopravní hřiště, určitě navštíví DPS, pro rodiče a děti bude připravena společná pracovní dílna,
nebudou chybět pohádky a divadelní představení……a bude tady prosinec, měsíc
nejkrásnějších svátků v roce. O tom ale zase příště.
Dovolte, abych se ještě na chvíli vrátila k období prázdnin. Dveře naší školičky se letos
o prázdninách nezavřely a bylo v ní rušno. V budově se přes letní měsíce pilně pracovalo.
Spojovací chodba dostala novou podobu stejně jako II. pavilon. Měnila se okna, linoleum,
malovalo se…Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat obecnímu úřadu v čele se starostou
J. Chadimou za umožnění těchto potřebných úprav, dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se
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jakýmkoliv způsobem na
těchto úpravách podíleli,
včetně našich provozních
pracovnic. Zvláštní a velké
poděkování patří p. Z.
Píchovi,
který
vždy
ochotně přispěchal na
pomoc, když bylo potřeba.
Odměnou nám jsou nejen
pěkně esteticky upravené
prostory,
ve kterých se dětem i
personálu
příjemně
pracuje, ale určitě dojde i
k ušetření energie, což
není
v dnešní
době
zanedbatelná záležitost.
Na závěr přeji všem
dětem radostný, příjemný
a pohodový školní rok,
rodičům
co
nejméně
starostí
a
personálu
mateřské školy hodně
trpělivosti a tolerance.
Bc. I. Rensová

Naši nejmenší malíři:
Adriana Hasilová, Johana
Šimková, Andrea Hápová,
Karolína Anna Obolecká,
Martin Němec, Anna
Zapletalová, Filip Petrás

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milí přátelé,
v čase, kdy se přes podzimní období pomalu všechno schyluje k zimě a kdy si ve všech
krásách i darech podzimu uvědomujeme obdarování, se rád takto s vámi setkávám. Je to
období vděčnosti za všechno samozřejmé i to, co dostáváme tak nějak navíc. Je za co děkovat
Bohu i těm, kteří se o nás s láskou starají. Vždyť právě v nedostatku druhých tím víc vyniká to,
co se samozřejmostí přijímáme každý den.
Spisovatel Eduard Martin ve své povídce „Co nejvíc potřebujeme“ se zamýšlí.
Co vlastně potřebujeme? Co potřebujeme ze všeho nejvíc? Můj čtyřletý vnuk sedí na zemi
uprostřed velké hromady hraček. Vypadá bezradně. Rozhlíží se kolem sebe po svém dětském
království. Jako by mu z těch hraček bylo úzko. Pak se na mě podívá a postěžuje si: „Já nejvíc
potřebuji to, co nepotřebuji.“ Asi si ani neuvědomuje, jakou moudrost řekl. Když se tak
zamyslím nad spoustou zbytečných věcí, které opatruji já, plně chápu jeho moudré
pojmenování. Kolikrát jsem se cítila podobně zavalena hromadou věcí... Vlastně zbytečných.
Věcí, které si podvědomě nedokážu pojmenovat jako nepotřebné. A nakonec: „Jak málo toho
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ve skutečnosti člověk potřebuje?“ Jak málo z toho, co má kolem sebe. A přesto shromažďuje
nové a nové nepotřebné věci. Jako by platilo, že čím víc předmětů, tím větší naděje na přežití...
Dívám se na vnuka a to, čím je obklopený. Zesmutněl. Je majetkem majetku. Ale k tomu je
potřeba odvaha: nestát se majetkem svého majetku... Vnuk se rozhlíží kolem, jako by prohrál
bitvu se svými hračkami.
Mnoha lidem se stává něco podobného a smutného. Jsou majetkem svého majetku.
Nevím, zda si to dokáží pojmenovat. Nevím, zda si dokážeme pojmenovat to, co opravdu
potřebujeme, to, bez čeho by náš život nemohl být životem?
O kolika lidech by si mohl říct jejich byt: ti lidé mi patří...
O kolika lidech by mohl říct jejich dům: toto je můj člověk...
A hračky u vnuka říkají totéž: tohle dítě je náš majetek...
O kolika lidech by si mohly říct jejich peníze: ti lidé patří nám...
Vnuk ke mně obrátí své upřímné oči. „Babičko, ať už mi nikdo žádné dárky nenosí, nebo se
nevejdu domů...“
Není to jednoduché, uchovat si svobodné srdce. Není otázkou nemít, ale je důležité zůstat
svobodný.
Každý podzim je znamením Boží velkorysosti a jeho viditelné lásky v tom, co vidíme kolem
sebe. A každá chvíle je příležitostí, jak vyslovit své děkuji. Za mnoho, ale stejně tak i za málo.
Prostě za to, co si uvědomujeme jako dar, ať už ho dostáváme od kohokoliv.
Moc nám to vše přeji a vyprošuji Boží požehnání.
P. Vojtěch Glogar, salesián
Misijní neděle
Den, kdy budeme více pamatovat na ty, kteří dokázali nabídnout své síly, schopnosti a sebe
sama těm nejpotřebnějším, je neděle 23. října. Sbírka této neděle bude věnována na misie.
Děkuji vám všem za ty, kterým takovýmto způsobem pomůžete.
Svátost nemocných
Společné přijetí svátosti nemocných bude v sobotu 29. října ve 14 hodin v kostele
v Sebranicích. Svátost nemocných je především zdrojem Boží posily k nesení nemoci, aby i ji
dokázal nemocný proměnit v dar. Ale stejně tak je i posilou v prožívání stáří.
Modlitba za zemřelé
Ke společné modlitbě za naše zemřelé se setkáme v Sebranicích na hřbitově v neděli
30. října v 16 hodin.

Nečekaná vzácná návštěva z Hong Kongu
Když u nás Gottwald
udělal
v osmačtyřicátém
roce komunistický převrat,
pro
Edwarda
Kowalu
nastala
nejistá
budoucnost.
Měl
přes
dvacet roků, podařilo se
mu uprchnout na Západ.
Možnost dobře naplnit
život službou potřebným
lidem mu nabídli salesiáni
v Anglii.
Stal
se
salesiánem, vystudoval a
odjel učit na střední školu
do Hong Kongu v Číně.
Letos
škola
slavila
sedmdesátileté jubileum.
Vděční bývalí žáci nabídli
P. Edward Kowala (první zleva) s rodinou a P. Jaroušek Kopecký
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a zaplatili Edwardovi cestu do vlasti. Pětaosmdesátiletý spolubratr nabídku přijal a odvážil se
přijet navštívit známé dosud jen skrze korespondenci. Patřili mezi ně i salesiáni v Sebranicích.
Cesta z Číny do Zurichu trvala 13 hodin, cesta ze Švýcarska přes Vídeň na letiště do Mošnova
u Ostravy trvala skoro dva dny. Zaměstnanci aerolinek nebyli schopni zařídit pružnější
přepravu. Edward všechno přežil, návštěva u nás byla oboustranně velice přátelská. Pouze mu
zde byla zima, i když tady bylo tehdy teplé letní počasí.
P. Jaroušek Kopecký

MŮJ PRVNÍ ROK V LUBEŇÁČKU
Už je tomu rok, co jsem převzala folklorní soubor Lubeňáček. Soubor s desetiletou tradicí,
který úspěšně reprezentoval obec Lubná v blízkém i vzdálenějším okolí. Většinu vystoupení
konaných v obci jsem zhlédla a vždy jsem s nadšením tleskala účinkujícím dětem a zároveň
chovala velký obdiv k vedoucí souboru, pí učitelce Vomáčkové, která prostřednictvím
Lubeňáčku připomínala tradice, zvyky, rituály a učila děti lidové písničky, které doprovázela
hrou na housle. Oceňovala jsem, že někdo v dnešní moderní době připomíná tradice a
nemalou
měrou
přispívá
k jejich
předávání
z generace na generaci.
Když se na mě obrátila coby svou nástupkyni, byla
jsem moc ráda a bez přemýšlení jsem tuto nabídku
přijala.
První vystoupení, kterého jsem se zúčastnila, bylo
ve Studnici 4. září 2010. Oblékla jsem si poličský kroj
a obklopena dětmi z Lubeňáčku prožila hezký den
na slavnosti výročí obce. Kdo na sobě neměl kroj,
neví, jaký je to zvláštní slavnostní pocit. Připadala
jsem si v něm, jako kdybych se vrátila do atmosféry
dřívějších časů, a prožitky při zpěvu lidových písní
byly až dojemné. Potlesk po vystoupení, děkovné
úsměvy rodičů a milé pohledy lidí fandících folkloru ve
mně zanechaly nadlouho krásné a milé zážitky.
A tak je tomu po každém veřejném vystoupení.
Vše je intenzívnější, neboť už sama zodpovídám
za zdárný chod souboru a skladbu vystoupení.
Nejdůležitější pro vedoucího takového souboru je
získat děti a jejich podporující rodiče, kteří s vámi
vaše nadšení pro lidové tradice sdílí. Jsem ráda, že
se nám to s mojí kolegyní Monikou Šturcovou
povedlo. A tak když končil školní rok, rozhodly jsme se s Monikou odměnit pravidelnou
docházku a vůbec celý rok v Lubeňáčku zhodnotit.
Proto jsme se rozhodly připravit poslední schůzku netradičně a děti překvapit. Náplní bylo
putování do přírody „Za písničkou“. Na konci stopované s plněním písničkových úkolů bylo
připravené opékání a předání odměn za celoroční účast v Lubeňáčku.
My jsme chtěly překvapit děti, ale stejnou myšlenku měla i Kačka Kvasničková s Klárkou
Bulvovou, a tak se s dětmi domluvily a překvapily nás. Když jsme se všichni sešli před
putováním nastoupily děti a rodiče a odměnily nás. Přečetly složenou báseň a předaly v ní
zmíněné dárky a společně s rodiči poděkovaly za školní rok v Lubeňáčku.
Stály jsme tam s Monikou překvapené, dojaté k slzám, ale moc spokojené, protože takové
loučení jsme nečekaly. A tak touto cestou ještě jednou všem děkuji.
Jsem ráda, že nás v Lubeňáčku spojuje společné zpívání a tancování, ale i hezké vztahy a
přátelství. A tím se potvrzují slova autorky knihy Lidové tradice Dagmar Šottnerové – tradice,
zvyky a rituály od pradávna byly silným prostředkem ke stmelování a vnášely do života jistý řád
a pravidelnost, ale také radost, pospolitost a mravní hodnoty.
Za soubor Lubeňáček Marcela Průžková
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V památníčku je úvodní básnička s podpisy, ale i
obrázky od dětí ze souboru. Mám z něj velkou
radost. Často ho otvírám a při prohlížení je mi moc
hezky.
Básnička pro paní učitelku
Děkujeme paní učitelce naší,
že jí o Lubeňáček kráčí,
že básničky a písničky šíří,
s námi hodiny je cvičí,
hry nám vymýšlí a skládá,
nad pásmy dlouho sedává,
že říkadla nás učí,
to snad na poděkování stačí.
Potom pro vás něco máme,
3 gerberky vám dáme.
K tomu tuhle básničku,
čaj na dlouhou chviličku,
čokolády trošičku,
tohle všechno vám dáme,
protože vás rádi máme.

MLADÍ HASIČI A ROK 2011
První soutěž – O pohár malé Hané - se tohoto roku uskutečnila 7. 5. ve Velkých
Opatovicích. Soutěžilo se v disciplínách štafeta CTIF a požární útok. V poměrně velké
konkurenci starší žáci vybojovali 3. místo a mladší žáci místo 4.
Druhým závodem byla ve dnech 27. a 28. května „dvoudenní soutěž“ - okresní kolo hry
Plamen 2011, které se konalo v Městečku Trnávka. I když nám počasí oba dva dny moc
nepřálo, starší žáci po výkonech v požárním útoku (1. místo) a discipilínách CTIF (1. a 2. místo)
získali celkové 3. místo. Mladší žáci po svých vyrovnaných výsledcích nakonec také získali
krásné 3. místo. Bohužel nám tyto výsledky na krajské kolo nestačily.
Po těchto závodech následovaly pohárové soutěže v požárních útocích v Poličce, Kamenci
a Dolní Dobrouči. V Poličce se naši nejmenší umísťují na 7. a 12. místě. Starší žáci si domů
odvážejí putovní pohár za 1. místo. Zároveň pak probíhá závod jednotlivců a jednotlivkyň
v běhu na 60 m překážek a soutěž dětí do 8 let o cenu dráčka Doda. I v těchto disciplínách
dosahujeme velmi dobrých výsledků:
běh na 60 m překážek - Martin Stráník 15. místo z 82, Jan Stráník 27. místo z 43 a
Ilona Uhrová 6. místo z 30 zúčastněných
soutěž dráčka Doda – předškoláci - Jan Bartoš 1. místo, Adam Jůza 3. místo,
Vojtěch Kárský 4. místo, školáci - Jiří Hrůzek 1. místo.
Prázdniny jsou u konce a jako každý rok následuje soutěž v Kamenci 27. 8. Zde se podařilo
našim soutěžícím umístit po výkonech v požárním útoku a štafetě 4 x 60 m překážek
na 7. místě - mladší žáci a na 2. místě - starší žáci. Účastnili jsme se také závodu jednotlivců
na 60 m překážek, kde děti podávaly dobré výkony. Hned druhý den 28. 8. jsme se vydali
soutěžit do Dolní Dobrouče, kde jsme zastupovali jako jediní náš okres. V tomto závodě jsme
se utkali s týmy, které se pravidelně účastní celorepublikových soutěží. Soutěžilo se ve štafetě
dvojic a požárním útoku. Naše 2. a 4. místa byla v konkurenci těchto družstev velkým
úspěchem. Naše děti ještě čeká pohárová soutěž v Mladějově. Doufáme, že nás štěstí
neopustí a umístíme se opět na stupních vítězů.
Za SDH Lubná Lucie Zavoralová
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Mladí hasiči SDH Lubná

KULTURNÍ KOMISE
Lampiónový průvod
V pátek 16. září se v naší obci již tradičně uskutečnil lampiónový průvod. Tentokrát jsme se
sešli v 18.00 hod. v letním areálu. Před začátkem vlastního průvodu předvedl pan František
Flídr ml. z Lubné ukázky historické zbroje. Průvod vyšel směrem k nové cestě pro pěší, kterou
již využili naši potomci pro svá výtvarná díla, a přivítali nás pěkným nápisem. Po slavnostním
otevření cesty Mgr. J. Kučerovou a panem Z. Píchou jsme pokračovali směrem k obecnímu
úřadu a po Malé Straně zpět na hřiště. Cestou pro nás bylo připraveno překvapení v podobě
svíček po obou stranách silnice na mostě a potom rozsvícená strašidýlka z dýní před letním
areálem. Na hřišti každý lampiónek obdržel sladkou odměnu a členové kulturní komise
pro všechny připravili občerstvení. Průvodu se zúčastnilo 84 lampiónů. Naplánovaná ohňová
show se bohužel pro nemoc aktérů neuskutečnila, ale předsedkyně kulturní komise
J. Klejchová pohotově obstarala náhradní program v podobě ohňostroje. Ohňostroj odpaloval
pan Jílek z Poličky a myslím, že se jednalo o zcela adekvátní náhradu, která se všem moc
líbila. O ozvučení celé akce se vzorně postaral pan Pícha. Jménem kulturní komise děkujeme
všem za účast.
L. Šteflová
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Ukázka historické zbroje

Slavnostní otevření cesty pod hasičárnou

Lampiónový průvod

Závěrečný ohňostroj

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V LUBNÉ
Kříž u č. p. 162
Nedávná nehoda možná mnohé donutila zamyslet se
nad tím, že kříže nejsou tak samozřejmou součástí krajiny.
Asi si jich povšimneme více až v okamžiku, kdy s nimi
není něco v pořádku. A to je škoda. Jsou nejen uměleckou
památkou, ale také nám něco říkají o minulém životě
v naší obci. Každá památka má totiž svou historii a
skrývají se za nimi zajímavé tragické i radostné životní
osudy a příběhy našich předků. Proto jsme se rozhodli do
každého čísla zpravodaje zařadit krátkou připomínku
jedné ze sakrálních památek, které se v Lubné nacházejí.
Tak trochu symbolicky začneme prvním křížem, který
potkáte na cestě od Sebranic a který po nedávné nehodě
prochází celkovou rekonstrukcí. Je to kříž u čp. 162, jehož
dominantou
je
bezesporu
reliéf
Panny
Marie
Sedmibolestné, což naznačuje meč, který směřuje k jejímu
srdci.
Nahrazuje
již
zmíněných
sedm
mečů,
symbolizujících sedm bolestí v životě Panny Marie
(předpověď Simeona, útěk do Egypta, hledání Ježíše
22

v Jeruzalémě, Kristova křížová cesta, ukřižování, Kristovo mrtvé tělo v Mariině náručí a jeho
uložení do hrobu).
Letopočet vyrytý na spodním podstavci nám připomíná, kdy kříž vznikl. Je to rok 1853 a
měli ho dát zhotovit manželé Kovářovi z čp. 1. Jeden z jejich synů měl být knězem a další měl
také na kněze studovat, ale předčasně zemřel, aniž by studia dokončil, proto jeho rodiče
nechali postavit na jeho památku tento kříž, který snad zase brzo bude vítat každého, kdo
do Lubné přijede.
Marie Pohorská

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

23

ZÁJEZD DO ZNOJMA
Dne 9. září se konal zájezd hasičů na znojemské vinobraní. Znojemské historické vinobraní
je pro jihomoravské město vždy událost roku. Nejinak tomu bylo letos, ve městě byly davy lidí,
na burčák návštěvník narazil na každém rohu a nechyběl ani historický průvod a souboje.
Tradiční znojemské vinobraní začalo už v pátek a pokračovalo v sobotu. Program začal
v pátek ve 14 hodin zahájením a postupným otevíráním mázhauzů. Oba dny byl však hlavním
bodem programu průvod družiny krále, který přijel do města vzdát hold vínu. Celou akci ale
zpestřuje mnoho doprovodných akcí, letos to byli například Hradišťan, Javory beat, Laura a její
tygři, Kollerband, ale i středověká či cimbálová muzika, divadla, šermířská vystoupení nebo
různé výstavy.
To už ale začaly bít zvony a průvod vyšel do města. Na 400 lidí v historických kostýmech
- družina krále Jana Lucemburského a jeho ženy Elišky Přemyslovny, dvorní dámy, králova
družina, rytíři na koních, žongléři, psovodi a další prošli před zraky diváků a předvedli svůj um.
Celý průvod uzavíral nazdobený kočár, ve kterém se vezl bůh vína a nespoutaného veselí
Dionýsos.
I přes velké ochlazení na nás ve Znojmě vysvitlo sluníčko a celá akce se velmi vydařila.
Domů jsme se vrátili všichni spokojení a v pořádku, proto děkujeme pořadatelům akce a také
řidiči p. Rojarovi za vynaložené úsilí při pořádání tohoto zájezdu.
Marta Sýkorová

Zájezd SDH Lubná na znojemské vinobraní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v říjnu a listopadu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
85 let

Josef Jána

70 let

Josef Kopecký

83 let

Anežka Jirušová

65 let

82 let

František Renza
Anna Kučerová
Jan Štěpánek

Božena Vomáčková
Jana Klejchová
Zdeněk Pícha

60 let

Jaroslav Faltys
Anna Bednářová
Marie Jiráňová

55 let

Miroslav Pechanec

50 let

Jiří Boštík
Jan Šplíchal
Miloš Flídr

80 let

Marie Jánová

75 let

Václav Machek
Věra Renzová
Emílie Klusoňová
Vlastimil Pohorský
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V září jsme se naposledy rozloučili s paní Helenou Kovářovou a panem Josefem Vomáčkou,
v říjnu s paní Zdeňkou Mikuličovou.
Narození občánci - Lucie Flídrová a Denis Zavoral
Rodičům blahopřejeme a novým občánků přejeme do života jen to nejlepší.

SVATBA MANŽELŮ PAVLA A MARCELY UHROVÝCH

V sobotu 10. září 2011
vstoupili do svazku
manželského
Pavel Uher a
Marcela Marešová.

Novomanželům přejeme
hodně štěstí a
spokojenosti na jejich
společné cestě životem!
Členové SDH a
Josef Chadima
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CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – BLANÍK
Naše nejmenší chráněná krajinná oblast Blaník o rozloze
41 km² byla vyhlášena v roce 1981. Leží na jih od Vlašimi,
ve východní části Vlašimské pahorkatiny a má přibližně čtvercový
tvar. Jeho osu tvoří řeka Blanice s plně zachovalým
ekosystémem toku a luční nivou. Chráněná krajinná oblast Blaník
představuje mozaiku lesních celků, polí a luk zpestřených alejemi
a další rozptýlenou zelení. Povrch území je mírně zvlněný.
Geologický podklad tvoří pararuly a ortoruly s ostrůvky svorů,
křemenců a pegmatitů, menší ostrov žul tvoří vrcholy Malého a Velkého Blaníku.
Krajina bývala souvisle porostlá především listnatými lesy. Dnes lesy pokrývají asi třetinu
rozlohy CHKO Blaník a jde většinou o smrkové nebo borové monokultury. Přirozené bučiny
jsou jen na několika menších místech. Na loukách najdeme rostliny typické pro českou krajinu
– kohoutek luční, zvonek, kopretinu bílou, na slunných stráních roste mateřídouška, pupava,
hvozdík kartouzek a svízel syřišťový. U polních cest kvete začátkem léta janovec metlatý a na
podzim vřes. Na rašelinných a vlhkých loukách roste tolije bahenní, ďáblík bahenní, rosnatka
okrouhlolistá a vachta trojlistá.
Na území CHKO je několik menších sídel s řadou historických památek, např. zámek a
kostel v Louňovicích, kostely v Načeradci, Kondraci a Libouni, tvrz a židovský hřbitov
v Načeradci a další. Turistickým centrem jsou Louňovice pod Blaníkem, odkud vycházejí
značené cesty.
Hlavní dominantou ležící téměř ve středu CHKO je nejznámější a nejvíce navštěvovaná
bájná hora Velký Blaník (638 m). Na vrcholu bývalo keltské hradiště. Dnes je tady turistická
chata s občerstvením a 32 m vysoká rozhledna postavená ve tvaru husitské hlásky, i když
husité v oblasti nikdy nepobývali. Tajemná a
legendami opředená hora je spojena
s pověstí o spícím vojsku, které přijde
českému národu na pomoc, až mu bude
opravdu zle.
Vrchol Velkého Blaníku je snadno
přístupný od parkoviště při silnici z Louňovic
do Načeradce, něco přes kilometr po červené
značce. V sousedství je Malý Blaník s výškou
580 m. Chráněná krajinná oblast Blaník byla
vyhlášena z důvodu ochrany harmonické,
biologicky vyvážené a typicky středočeské
krajiny na jihovýchod od Prahy.
Josef Trojtler
Pohled na Blaník od Louňovic

TJ SOKOL LUBNÁ
Gymnastika dívek začíná v pondělí 17. 10. 2011 v 17:30 hod. v tělocvičně na Skalce.
Cvičení je pro děvčata 5 - 15 let. Přineste s sebou příspěvek 30 Kč na tento školní rok. Kdo do
10. 11. 2011 nezaplatí tento příspěvek, bude z TJ vyškrtnut a nebude moci tělocvičnu
navštěvovat. Příspěvek se vztahuje na všechna cvičení (gymnastika, florbal a break dance).
Děvčata nad 15 let platí svému cvičiteli nebo u p. Josefa Chadimy st.
Za cvičitele A. Uhrová
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VESMÍR OKOLO NÁS
RAKETOPLÁNY CHALLENGER A COLUMBIA
Vzpomínka na kosmonauty raketoplánů Challenger a Columbia, které za letu havarovaly a
kde obě posádky zahynuly.
Raketoplán Challenger vzlétl do vesmíru v úterý 28. ledna 1986. V místě porušeného
těsnění na jedné z raket unikal žhavý plyn o teplotě přes 3 000 ˚C směrem k velké nádrži
s palivem pro raketoplán (tekutý vodík a kyslík). Během krátké doby byla nádrž propálena a
došlo k výbuchu paliva. Celá soustava se rozpadla ve výšce 14 km při rychlosti 550 m
za sekundu. Obě rakety se vydaly na samostatné nekontrolovatelné dráhy a na pokyn řídicího
střediska musely být samodestrukčním systémem zničeny. Výbuch nádrže byl tak silný, že utrhl
kabinu s kosmonauty od raketoplánu a vystřelil ji do výšky 20 km, odkud padala volným pádem
do Atlantického oceánu. Na jeho dně byla i s kosmonauty nalezena.
Raketoplán Columbia startoval do vesmíru 16. ledna 2003. Při startu odpadl z velké nádrže
kus izolační pěny o hmotnosti něco přes kilogram a narazil do křídla Columbie, na kterém
poškodil tepelnou ochranu z těžko tavitelných křemíkových dlaždic. Při tomto letu byla
na palubě raketoplánu vědecká laboratoř Spacehab, ve které od 31. ledna provedli kosmonauti
desítky velmi náročných vědeckých výzkumů. Zkoumali laboratorní krysy, australské pavouky
křižáky, housenky a zámotky bource morušového, mravence zrnojedy, včely drvodělky a
v akváriích řadu druhů ryb. V malém skleníku sledovali vývoj lnu, v jiném růst rohozubu
nachového a v nádrži s vodou prováděli fyziologické pokusy na vodní rostlině růžkatci ostnitém.
Probíhaly také biotechnologické experimenty na různých mikrobiálních a tkáňových kulturách.
Kosmonauti také prováděli krystalizaci bílkovin a připravovali speciální farmakologické
přípravky.
V pátek 31. ledna začali kosmonauti postupně jednotlivé vědecké přístroje vypínat a
připravovat se na návrat. Ten nastal druhý den 1. února. Pilot raketoplánu zapnul nad Tichým
oceánem (přes 8 tisíc km od Floridy) na krátko brzdící motory, tím byla snížena rychlost a nad
Columbií převzala vládu zemská přitažlivost. Raketoplán vletěl do atmosféry ve výšce 120 km
rychlostí asi 7 km za sekundu před Kalifornií. Při tak velké rychlosti teplota na povrchu
vesmírného letadla rychle narůstala. Poškozené dlaždice na křídle (při startu) tento žár
nevydržely a začaly odpadávat. Postupně uhořelo celé křídlo, tím se Columbie dostala do
nekontrolovatelného letu, hořela a rozpadala se. Bylo to ve výšce 90 až 60 km.
Josef Trojtler

Posádka letu STS-51L raketoplánu Challenger.
Stojící zleva E. S. Onizuka, S. C. McAuliffeová,
G. B. Jarvis a J. A. Resniková,
sedící zleva M. J. Smith, F. R. Scobee a
R. E. McNair.

Posádka letu STS-107 raketoplánu Columbia.
Zleva D. M. Brown, R. D. Husband, L. B. Clarkeová,
K. Chawlaová, M. P. Anderson, W. C. McCool a
I. Ramon.
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PROGRAM KINA V LUBNÉ
Začínáme v 19.30 hodin.

31. 10. KUNG FU PANDA 2
13. 11. ŠMOULOVÉ
27. 11. ZKAŽENÁ ÚČA

Od listopadu začínáme v 18.30 hodin.

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ
LUBNÁ
V neděli 27. listopadu 2011 pořádají Lubenské ženy v sále kina od 16 hodin Mikulášskou
besídku s klaunem Hopsalínem v Čertí show. Zveme všechny děti bez rozdílu věku. Na závěr
mikulášská nadílka.
V sobotu 10. prosince 2011 pořádá kulturní komise tradiční Vánoční výstavu. Kdo máte chuť
ukázat výsledky svých šikovných rukou a dobrých nápadů, nahlaste se prosím co nejdříve
kterémukoliv členovi kulturní komise.

LITOMYŠL
Lidový dům - neděle 20. 11. od 9 do 17 hodin
II. LITOMYŠLSKÝ DEN MEDU - představí se včelařské farmy a včelařský kroužek, seznámíte
se s prací včelařů a s jejich výrobky. Doprovodný kulturní program, občerstvení zajištěno.
Městská sportovní hala při III. ZŠ - sobota 12. 11. od 9.30 hodin
Litex aerobic show 2 - akci bude provázet Miroslav Šimůnek.
Regionální muzeum v Litomyšli - do 27. listopadu
Výstava: MERKUR – legendární stavebnice
Zámecké sklepení - sobota 12. 11. - neděle 13. 11., 14 hodin
Ochutnávky svatomartinských a mladých vín pro veřejnost - pořádá vinotéka Pulkrábek.
Vlakové nádraží ČD - sobota 26. 11. – odjezd v 9.50 a 16.58 hodin
Mikulášská jízda parním vlakem - tradiční jízdy historickým vlakem s Mikulášskou družinou.
Odjezdy z Chocně v 7.44 a 13.44, příjezd do Litomyšle v 9.05 a 15.05 hodin
odjezdy z Litomyšle v 9.50 a 16.58, příjezd do Chocně v 11.10 a 18.16 hodin.

Zubní pohotovost 2011 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
22. - 23. 10.
28. 10.
29. - 30. 10.
5. - 6. 11.
12. - 13. 11.
17. 11.
19. - 20. 11.
26. - 27. 11.
3. - 4. 12.
10. - 11. 12.
17. - 18. 12.

MUDr. Pokorná
MUDr. Sejkorová
MUDr. Ševčík
MUDr. Švecová
MUDr. Veselíková
MUDr. Zeman
MUDr. Zeman
MUDr. Adamcová
MUDr. Adamcová
MUDr. Adamec
MUDr. Cacek

Jana
Jitka
Stanislav
Dagmar
Ivana
František
Oldřich
Markéta
Silva
Stanislav
Tomáš

Litomyšl, ul. 9. května 809
Polička, Husova 25
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
Trstěnice 184

461 615 414
606 202 501
461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 725 987
461 634 157

MUDr. Jaroslava Zahnášová oznamuje, že od 1. října 2011
očkuje proti chřipce. Vakcínu můžete zakoupit přímo v ordinaci.
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MAS LITOMYŠLSKO
MAS Litomyšlsko pro rozvoj života na venkově.
Do regionu bylo rozděleno přes 7 mil. Kč!
Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko o. p. s.) je nezisková organizace, která
působí na území 38 obcí a dvou měst v okresech Svitavy a Chrudim. Cílem působení MAS
Litomyšlsko je podpora rozvoje území a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. MAS
Litomyšlsko zprostředkovává dotace z Programu rozvoje venkova (jeden z fondů Evropské
unie) na menší investiční projekty měst, obcí, svazků obcí, zemědělců, podnikatelů,
neziskových organizací nebo církevních organizací. MAS Litomyšlsko také poskytuje
poradenství pro všechny subjekty v území v oblasti využívání dalších existujících dotačních
titulů (strukturální fondy EU, národní programy a dotace, krajské dotace, nadace apod.) a sama
realizuje rozvojové projekty, které zvyšují kvalitu života obyvatel v obcích a městech na území
působnosti MAS Litomyšlsko.
Od roku 2009 byly vyhlášeny v rámci Programu rozvoje venkova 4 výzvy k příjmu žádostí
o dotaci na projekty měst, obcí, svazků obcí, zemědělců, podnikatelů, neziskových organizací
nebo církevních organizací. V těchto výzvách bylo přijato 54 žádostí o dotaci, 32 bylo navrženo
k finanční podpoře, 22 jich je zrealizováno a 10 jich nyní čeká na schválení nadřízeným
orgánem – Státním zemědělským intervenčním fondem – SZIF. Na realizace projektů v území
prostřednictvím MAS Litomyšlsko bylo dosud získáno přes 7 mil. Kč a použití těchto finančních
prostředků je již v území viditelné v podobě realizovaných projektů. Další 3,4 mil. Kč jsou již
vyčleněny na projekty ze 4. výzvy.
MAS Litomyšlsko také realizuje další projekty na podporu života ve venkovských oblastech,
pravidelně každý měsíc vydává plakát informující o společenském životě v regionu, uveřejnění
informací je pro zájemce bezplatné. K prezentaci aktivit jsou otevřené i webové stránky MAS,
kde můžeme na žádost organizátorů zveřejnit plánované akce aktivity. MAS Litomyšlsko
aktivně vyhledává oblasti, kde může být nápomocna při rozvoji života na venkově.
V průběhu listopadu 2011 bude vyhlášena 5. výzva k příjmu žádosti o dotaci. Již nyní
můžete kontaktovat kancelář MAS a konzultovat Vaše záměry a projekty. Rádi pomůžeme
s realizací žádosti o dotaci, protože ŽIVOT NA VENKOVĚ NÁS BAVÍ!
Příklady zrealizovaných projektů naleznete na www.mas-lit.cz/fotogalerie.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.
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