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Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Vás srdečně zve na
SETKÁNÍ SENIORŮ
v neděli 7. dubna 2013 ve 14 hodin na Skalce v Lubné
K tanci a poslechu hraje DOLNOVANKA.
Vystoupí imitátor Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás!

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 17. 1. 2013
RO schvaluje:
- Žádost p. P. Šimka, Lubná o dohledání smlouvy předchozího vlastníka parcely
p. č. 3006/14 o výstavbě komunikace.
- Cenovou kalkulaci obědů pro ZŠ a MŠ na rok 2013.
- Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 3176/1 – místní komunikace - do vlastnictví
Obce Lubná od Úřadu pro zastupování státu.
- Zřízení účtu u ČNB pro příjem dotací ze státního rozpočtu a státních fondů.
- Opravu obecního bytu č. p. 346 v objektu Skalka.
- Bezplatný pronájem objektu Skalka včetně spotřebované elektrické energie při pořádání
10. ročníku florbalového turnaje Dona Boska, současně poskytnutí věcných odměn pro
účastníky turnaje.
- Pronájem obecního bytu č. p. 34 pro p. M. Zindulku, Sebranice od 1. 2. 2013.
RO pověřuje:
- Starostu k jednání o připomínkách a návrzích k jízdním řádům.
RO bere na vědomí:
- Výsledky I. kola volby prezidenta ČR, které se konalo 11. – 12. 1. 2013.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o návrhu územního plánu obce Sebranice.
- Žádost občanů o úpravu komunikace k Sýkorovým - ČOV.
- Žádosti pí L. Jiráňové Černé, Lubná a pí Š. Klusoňové, Lubná o přijetí do pracovního
poměru na VPP a zařadila je do seznamu žádostí.
- Protokol o výsledku finanční kontroly u příspěvkové organizace – ZŠ.
- Protokol o zkoušce vody v MŠ ze dne 11. 12. 2012.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 21. 2. 2013
RO schvaluje:
- Souhlasné prohlášení Obce Lubná a Lesů ČR o přechodu vlastnického práva k nemovitosti
p. č. 400/1 – lesní pozemek - do majetku Obce Lubná.
- Žádost pí J. Stráníkové, Lubná o ukončení nájemní smlouvy na obecní byt č. p. 327.
- Smlouvu o nájmu obecního bytu č. p. 327 pro p. J. Boštíka, Lubná od 1. 3. 2013.
- Účetní závěrku příspěvkové organizace - ZŠ - k 31. 12. 2012.
- Bezplatný pronájem Skalky na uspořádání florbalového turnaje O putovní pohár ředitelky
školy, který proběhne 9. 4. 2013.
- Cenu obědů pro studenty, kteří vykonávají praxi v základní a mateřské škole.
- Bezplatný pronájem objektu Skalka včetně prominutí poplatku za spotřebovanou el. energii
pro TJ Lubná při konání dětského karnevalu 23. 2. 2013.
- Zaslání připomínek na opravu havarijního úseku silnice III. třídy Krajskému úřadu
Pardubického kraje. Jedná se o tyto úseky III. třídy ve správě Pk – příjezd od Sebranic
(od vjezdu do obce po bytový dům Lubná 295) a příjezd od hájenky (Zrnětína) po točnu
autobusu.
RO doporučuje:
- ZO schválit příspěvek na žáka 1 400 Kč/žák/2013 pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ.
RO bere na vědomí:
- Žádost pí L. Jiráňové Černé o pronájem obecního bytu. V současné době však není žádný
byt volný, proto byla tato žádost zařazena do seznamu žádostí.
- Pozvánku na valnou hromadu honebního společenstva Lubná, která proběhne 14. 2. 2013
v kině, a pověřuje starostu k účasti na valné hromadě.
- Informaci SDH Lubná o konání oslav 130. výročí založení sboru, které jsou naplánovány
na 21. 6. 2014.
- Informaci Krajského úřadu Pardubického kraje o termínu sčítání zvěře.
- Protokol o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lubná, které provedl Krajský úřad Pk.
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- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ ze dne 25. 1. 2013.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení řízení o programu hnojení statkovými a organickými
hnojivy v letech 2012 – 2016 včetně umístění hnojišť v ZD Dolní Újezd.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení projednání změny územního plánu Obce Budislav.
- Pohledávky po splatnosti k 21. 2. 2013 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Žádost o ukončení nájemní smlouvy v DPS Lubná od pí V. Maškové, Lubná 17
ze zdravotních důvodů k 28. 2. 2013.
- Pozvánku na výstavu Stavíme, bydlíme ve Svitavách.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 11. 3. 2013
ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Účetní závěrku obce k 31. 12. 2012.
- Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2012 včetně vyřazeného majetku.
- Závěrečný účet hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok
2012.
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2012, zisk ve výši 18 675,50 Kč a
převod zisku do Rezervního fondu školy k úhradě neinvestičních nákladů školy.
- Příspěvek na rok 2013 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka,
Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova,
Kraj Smetany a Martinů a pro výměnný fond Městské knihovny Svitavy.
- Příspěvek na rok 2013 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení
sociálních služeb.
- Příspěvek na rok 2013 pro Lubenské ženy - 7 000 Kč, Český svaz včelařů - 3 000 Kč,
Salesiánské středisko mládeže – 20 000 Kč, Český svaz zahrádkářů – 5 000 Kč,
Myslivecké sdružení - 1 000 Kč, pro ZŠ Lubná - Sebranice (florbalový turnaj) - 3000 Kč,
TJ Lubná – florbalový oddíl a ostatní oddíly - 42 000 Kč, sportovní družstvo SDH - 42 000
Kč a Lubenskou šťopičku, o. s. - 20 000 Kč.
- Příspěvek na rok 2013 pro dechovou hudbu Pohoranka na natočení CD ve výši 2 000 Kč.
- Rozpočet obce Lubná na rok 2013 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude
RO povinna řídit.
- Doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce v roce 2013.
- Rozpočtový výhled obce na rok 2014 – 2015.
- Stanovy svazku obcí Kraje Smetany a Martinů ze dne 28. 11. 2012.
- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/4 uzavřenou mezi obcí Lubná a paní
Věrou Matošovou, Lubná. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru
nemovitostí hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě.
- Konání festivalu Lubenská lodyha od 9. do 11. srpna 2013 a vstup na obecní pozemek p. č.
3015 za účelem přípravy a pořádání festivalu za podmínky souhlasu ostatních majitelů
pozemků, které se v této lokalitě nacházejí, a dále za podmínek, které stanoví RO.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Příspěvek na rok 2013 pro Salvia středisko sociálních služeb, Svitavy s tím, že příspěvek
bude poskytnut přímo žadatelům.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO 12. 12. 2012.
- Činnost kontrolního a finančního výboru ZO Lubná za rok 2012.
- Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Lubná za rok 2012.
- Informaci Mgr. Petra Cardy, právníka ze Svitav o vyřízení žádosti p. P. Šimka, Lubná
s tím, že po doplnění žádosti bude požadavek p. P. Šimka řešit příslušný silniční správní
orgán.
- Žádosti na opravu cesty k rodinným domům manželů Kyselých a Zavoralových, manželů
Pupsových a Pavla a Libuše Pavlišových s tím, že oprava se předpokládá nejdříve v roce
2014.
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ZO pověřuje:
- Starostu obce k jednání s vlastníkem pozemku p. č. 3006/14 P. Šimkem, Lubná
o směně uvedeného pozemku za obecní pozemky p. č. 265/2, 893/3 893/2.
- Radu obce schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu obce na rok 2013. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude
předložen ZO vždy na nejbližším zasedání.
Vážení spoluobčané,
plesová sezóna je už za námi. První ples uspořádali bývalí studenti poličských středních
škol v pátek 4. ledna. Ten se jim vydařil a stejně tomu bylo i u ostatních plesů, které uspořádaly
KDU – ČSL Lubná ve spolupráci s MS Lubná, TJ Sebranice, SDH Lubná, Lubenské ženy
společně s TJ Lubná. Na všech akcích panovala dobrá nálada, bohatá tombola, chutné
občerstvení a kvalitní hudební obsazení. Jediným nedostatkem některých akcí byla malá účast
návštěvníků.
Kulturní akce ve víceúčelovém zařízení Skalka ukončil 23. února dětský karneval, který se
konal pod záštitou Tělovýchovné jednoty Lubná. Velká účast dětí, rodičů a prarodičů byla
odměnou všem pořadatelům, především pak hlavní organizátorce Aničce Uhrové.
Dovolte mi však, abych Vás informoval také o dalších realizovaných akcích za uplynulé
období.
Oprava Skalky a úklid sněhu v obci
Koncem měsíce ledna objevil správce Skalky R. Zapletal kalužinu na podlaze tělocvičny.
Po bližším ohledání místa jsme zjistili, že voda zatéká do objektu prostřednictvím svodu
dešťové kanalizace. Na opravu jsme objednali
odbornou firmu a o rozkrytí dřevěného
podhledu jsme požádali pana J. Šplíchala,
který tento dřevěný podhled zhotovil. Opravu
jsme zvládli ve spolupráci se zaměstnanci
obce během jednoho dne, a tak ples hasičů
nebyl ohrožen.
Pro letošní zimní období jsme na obec
zakoupili ještě jednu sněžnou frézu. Naším
cílem byl včasný úklid sněhu z parkoviště,
chodníků a komunikací. Věřím, že i Vy občané
jste kladně ocenili práci našich zaměstnanců
M. Kováře a J. Šebka při úklidu sněhu.

Úklid sněhu na parkovišti před obecním úřadem
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Oprava dešťové kanalizace na Skalce

Oprava obecního bytu
Na podzim loňského roku jsme se pustili do opravy obecního bytu nad pohostinstvím
Skalka. Vyměnili jsme netěsná okna a nyní pokračujeme v celkové opravě interiéru, rozvodů a
vybavení bytu. Po dokončení prací byt nabídneme k pronájmu provozovateli pohostinství
Skalka R. Nunvářovi.

Oprava obecního bytu na Skalce
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Nákup automobilu
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo nákup osobního automobilu.
V současné době používaný osobní automobil Forman, který jsme pořídili v červenci 2007, již
funkčně dosloužil, proto zastupitelé
rozhodli o jeho výměně a zakoupení
staršího
benzinového
automobilu
Volkswagen Caddy. Koupili jsme ho v
bazaru za 150 000 Kč a bude sloužit pro
potřeby zaměstnanců obce.

Zakoupený starší automobil

Masopust ve Studnici
Na 9. února 2013 jsem přijal pozvání manželů Šťáralových na masopustní veselí
do Studnice u Hlinska. Poslední sobota před Popeleční středou je sobota masopustní a to
ve Studnici opravdu něco znamená. Ještě za tmy se strojí a připravují jednotlivé masky tak, aby
před sedmou hodinou mohly vyrazit na obchůzku. Studnická maškara patří mezi unikátní
projevy lidového masopustního veselí na Hlinecku. Podoba masek se dvě staletí nezměnila.
Pro svoji jedinečnost se studnická
masopustní
obchůzka,
společně
s maškarami z Vortové, Hamrů a Blatna,
dostala v listopadu 2010 na seznam
kulturního dědictví UNESCO.
Obchůzka zde probíhala po celý
den. Počasí nám přálo, a tak
do Studnice přijelo i mnoho návštěvníků,
o čemž svědčilo zcela zaplněné
parkoviště. Pro mě osobně to byl
nezapomenutelný zážitek, na který budu
rád vzpomínat.

Masopustní veselí ve Studnici u Hlinska
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Výroční členská schůze TJ Lubná
Začátkem roku probíhaly výroční schůze našich spolků. Měl jsem možnost se několika
z nich zúčastnit. Na všech setkáních jsem byl svědkem zhodnocení uplynulého období, zájmu
členů o dění v obci a přátelského posezení. Bylo tomu tak i u členů Tělovýchovné jednoty
Lubná. Zde jsem však byl přítomen i volby nového výboru a ocenění odstupujících členů.
Na schůzi byl zvolen nový výbor, který bude pracovat ve složení: J. Flídr, Ing. J. Kovář,
Z. Kvasnička, P. Madejewský, P. Jiráň, J. Haupt, M. Boštíková, V. Uhrová, D. Jiráňová,
P. Vomočil a J. Zapletalová. Odstupující členové výboru J. Kopecký, J. Chadima st.,
L. Vomáčková, J. Rensa, J. Křivka a J. Jiráň byli oceněni předsedou tělovýchovné jednoty i
starostou obce. Touto cestou ještě jednou děkuji odstupujícím členům výboru za jejich
dlouholetou práci a novým členům přeji hodně elánu a dobrých nápadů do dalšího období.

Předseda TJ Jaroslav Flídr

Volba nového výboru

Odstupující členové výboru TJ Lubná

Foto: Martin Kvasnička

Milí občané,
přeji Vám krásné jarní dny plné sluníčka a pohody!
Josef Chadima, starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
FLORBALOVÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Během února se naši žáci účastnili druhého kola 8. ročníku florbalové ligy v Litomyšli.
Mladší žáci skončili v celkovém součtu se 4 body a skórem 8:18 na celkovém 5. místě z 6
zúčastněných družstev.
To starší žáci po mírném zaváhání v prvním kole zabojovali v kole druhém a s 16 body a
skórem 22:7 skončili v celkovém součtu na krásném 2. místě ze sedmi zúčastněných družstev.
Celkový skvělý výkon družstva ozdobil Přemek Pakosta ziskem ceny pro nejlepšího střelce
turnaje i nejlepšího nahrávače (14 vstřelených branek v 11 zápasech).
Všem zúčastněným hráčům patří dík za odvedené výkony a skvělou reprezentaci školy.
V kategorii 6. a 7. tříd to byli Jan Jiráň, Tomáš Vomočil, Jiří Dohnal, Ondřej Chadima, Martin
Břeň, Petr Klusoň, Martin Stráník a v kategorii 8. a 9. tříd Dominik Kopecký, Jiří Večeře,
Dominik Bartoš, Jan Kopecký, Přemek Pakosta, Lukáš Madejewský, Jan Filipi, Vojtěch
Zindulka.
Mgr. Pavel Tmej

Florbalová liga – mladší a starší žáci

Florbalový turnaj TOP 8 VÝCHOD
Žáci I. stupně se od podzimu účastnili florbalových turnajů Poháru ČFbU. Hráli s velkým
nadšením a podařilo se jim zvítězit v oblastním, okresním i krajském kole. Postoupili tak
do dalšího kola TOP 8 VÝCHOD, které se konalo ve středu 20. března 2013 v Olomouci,
ve sportovní hale Čajka Aréna.
Turnaje se zúčastnilo 8 školních týmů rozdělených do dvou skupin:
A – ZŠ Lubná-Sebranice, Cyrilometodějská církevní ZŠ – Brno, ZŠ Želátky – Přerov,
ZŠ Frenštát pod Radhoštěm
B – ZŠ Strž Dvůr Králové n. L., ZŠ Žďár nad Sázavou, ZŠ Emila Zátopka – Zlín,
ZŠ Opava – Kylešovice.
Žáci se na tento turnaj velice těšili, protože měli možnost postoupit do celostátního kola,
které se bude konat 19. dubna v Praze. Před turnajem však onemocněl Patrik Bartoš – jedna
z hlavních opor našeho týmu. Do Olomouce jsme tak odjížděli oslabeni a s určitými obavami.
Kluci vložili do jednotlivých zápasů všechny síly, v prvních minutách vyhrávali, ale absence
chybějící obrany byla přece jen znát. O pouhý jeden gól se nám nepodařilo postoupit ze
skupiny, což bylo pro všechny velkým zklamáním. Čekalo nás utkání o 7. místo se Žďárem nad
Sázavou, které skončilo remízou a rozhodnout tak musely nájezdy. Rozhodující brankou
Dominika Šmída jsme Žďár n. S. porazili a skončili na 7. místě.
I když se nám nepodařilo do Prahy postoupit, je to obrovský úspěch, že se naši žáci
probojovali až do Olomouce. Reprezentovali tak naši školu a naše dvě obce mezi samými
velkými městy.
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Konečné pořadí:

1. Přerov
2. Zlín
3. Opava
4. Dvůr Králové nad Labem
5. Frenštát pod Radhoštěm
6. Brno
7. Lubná – Sebranice
8. Žďár nad Sázavou
Děkuji všem hráčům za vynikající reprezentaci naší školy a přeji jim hodně takových
úspěchů v dalších soutěžích.
Poděkování patří též panu V. Kuchtovi a panu O. Chadimovi za dopravu žáků
do Olomouce, za trenérské rady a povzbuzování.
Mgr. Jitka Kučerová

Rady trenéra před zápasem

Žáci I. stupně na turnaji TOP 8 VÝCHOD v Olomouci

Malý florbal
Titéž žáci se zúčastnili florbalového
turnaje v „Malém florbalu“ (hraje se bez
brankáře). Vyhráli oblastní kolo v
Litomyšli i okresního kolo, které se
konalo v Moravské Třebové a není
postupující.
Obhájili
tak
loňské
vítězství.
Mgr. Jitka Kučerová

Malý florbal v Moravské Třebové

Oblastní kolo ve stolním tenisu
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 jsme se zúčastnili pinpongového turnaje v Litomyšli. Za naši školu
hráli Jiří Večeře, Jan Jiráň, Jan Němec, Martin Břeň, Jiří Dohnal a Jaroslav Pavliš.
V kategorii 8. a 9. tříd obsadil krásné 1. místo Jiří Večeře, v kategorii 6. a 7. tříd vyhrál Jan
Jiráň a 3. místo v téže kategorii získal Jakub Večeře. Ostatní se sice umístili pod medailovými
místy, přesto všem patří dík za skvělou reprezentaci naší školy.
Jaroslav Pavliš, Jan Němec, 9. třída
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Vítěz kategorie 6. a 7. tříd Jan Jiráň

Družstvo žáků naší školy

Zápis do 1. třídy
Ve středu 30. 1. se uskutečnil na naší škole zápis do 1. třídy.
Děti si s paní učitelkou povídaly pohádku Jak pejsek s kočičkou
pekli dort, pejskovi a kočičce zhotovily ozdobený dort, z kostek
postavily domeček, pejskovi uvázaly mašličku, sestavily
rozstříhaný obrázek. Na závěr si děti vyzkoušely pracovat
na interaktivní tabuli.
Přáním rodičů je, aby jejich dítě bylo ve škole úspěšné a
spokojené. Většina rodičů jistě ví, že příprava dítěte na školu
neznamená učit ho písmenka. Co je opravdu důležité, to jsou
určité motorické, jazykové a sociální dovednosti, které
začínajícímu školákovi pomohou k dobrému startu.
Z. Laštovicová
Zdobíme dort pro pejska a kočičku

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Dne 18. února 2013 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky
druhého stupně základních škol a studenty víceletých gymnázií. Tuto akci pořádal DDM Svitavy
ve spolupráci se III. základní školou v Litomyšli, kde soutěž samotná proběhla.
Hlavním cílem olympiády bylo prověřit komunikativní schopnosti žáků. Soutěž byla
rozdělena do dvou částí. První obsahovala poslechová cvičení a v části druhé mohli soutěžící
předvést své praktické znalosti angličtiny formou rozhovoru se členy poroty. Zkoušející poté
hodnotili plynulost projevu, správnost gramatiky, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost
rozvinout konverzaci vůbec.
Naši školu reprezentoval žák deváté třídy Jiří Večeře, vítěz školního kola. Porota ohodnotila
Jirkovy znalosti angličtiny a jejich porovnáním se znalostmi soupeřů se Jirka dostal do první
desítky z celkového počtu 19 soutěžících ve své kategorii.
Mgr. Leona Plešingerová

Hody, hody ……
Ve středu 13. 3. 2013 se ve školní družině pletlo. Velikonoce se již blíží a je nejvyšší čas
začít s přípravami. Pozvání přijal pana František Malý st., který nám předváděl, jak se plete
pomlázka z vrbového proutí a jaké různé techniky se při pletení používají. Všichni jsme si
pletení také vyzkoušeli a naučili se alespoň základy. Upletené pomlázky jsme si mohli nechat.
Ozdobíme si jimi prostory družiny před velikonočními svátky.
Ještě jednou děkujeme, pane Malý.
Petra Vetešníková DiS., vychovatelka ŠD
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Pan Malý vysvětluje pletení pomlázky

Zkoušíme plést pomlázku

Velikonoce v knihovně
Asi deset dní před velikonočními svátky navštívily děti z 1. třídy a školní družiny Městskou
knihovnu v Litomyšli, kde již tradičně probíhaly velmi pěkné prodejní výstavky výrobků
s velikonoční, jarní tematikou. Autorky malých dárečků a knihovnice byly k našim dětem trpělivé
a vstřícné při pomoci
vyzdobit si velikonoční
vajíčka osobně. Líbila
se
nám
příjemně
naladěná atmosféra, při
které si naši malí
návštěvníci mohli vybrat
z nabídky knih, do titulů
hned nahlížet a číst si
v nich.
I
tímto
nenásilným způsobem
lze vést děti k zájmu o
četbu. Vraceli jsme se
domů
spokojeni
a
obtěžkáni
krásnými
velikonočními
dekoracemi.
Mgr. Marie Dřínovská
Ozdobené kraslice z knihovny

Velikonoční tradice v muzeu
V pátek 8. 3. jeli žáci 2. třídy do muzea v Poličce, kde byl pro ně přichystaný velikonoční
program, o který je velký zájem, takže jsme využili tohoto brzkého termínu. V muzeu nás
přivítala „ stará babička“ ve starobylém oblečení, která poutavě vyprávěla o starých časech, o
Velikonocích a velikonočních zvycích. Žáci viděli klec na homolky, mohli si vyzkoušet sázení
pečiva do pece pomocí tzv. vozíku, zaujaly je i různé typy pomlázek, řehtačka a zdobení
vajíček ubrouskovou technikou. Program se líbil, domů si každý odnesl jedno ozdobené
vajíčko.
Mgr. Hana Klusoňová
10

Sázení pečiva do pece

Zdobení vajíček

Už mám svůj řidičák!!

Vyrobená auta a majitelé řidičských průkazů
Lamborghini a Porsche

11

Ve čtvrtek 14. 3. 2013 a v pátek 15. 3. 2013 se ve školní družině jezdilo. Přípravy začaly už
v pondělí, kdy jsme si opakovali, jak se má řidič správně chovat na silnici a jaké musí znát
dopravní značky. V úterý nás čekala zkouška na řidičský průkaz a výroba aut. Ve středu jsme
dostali řidičské průkazy opravňující nás k jízdě našimi auty Lamborghini a Porsche. A ve čtvrtek
to konečně vypuklo. Nejdříve jsme soutěžili v poznávání dopravních značek a pak
ve znalostech silničního provozu. Samozřejmě jsme museli při jízdě dbát na bezpečnost.
Policista je vždy připraven s pokutou! Bez řidičáku se prostě jezdit nedá.
Petra Vetešníková DiS., vychovatelka ŠD

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Skandalia
Dne 12. 3. navštívil naši mateřskou školu p. František Flídr, člen šermířské skupiny
Skandalia.
Děti krátce
seznámil
s obdobím
baroka, předvedl dobové
oblečení a ukázal dobové
zbraně. Dětem vše nejen
trpělivě
vysvětloval,
ukazoval, ale zejména
důležité pro ně bylo
vyzkoušet si to, osahat,
obléknout. Na závěr děti
odměnil sladkou odměnou.
Dovolte mi touto cestou
vřele
poděkovat
za netradiční dopoledne
pro děti, za bohatou
ukázku a ochotu.
Děti a p. učitelky

František Flídr ve školce

Zápis do mateřské školy
Pro školní rok 2013/2014 se zápis uskuteční dne 15. 5. 2013 v době od 10.00 do 16.00
hod. v budově Mateřské školy Lubná. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí
k docházce 1. 9. 2013, ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku.
Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte.
Mgr. I. Rensová, vedoucí učitelka MŠ
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Ještě si s ním pohrajeme, než nám roztaje!

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
možná si někdo řekne, tak konečně je po zimě. Jsme takoví zvláštní. Toužíme po tom, co
má přijít, očekáváme věci budoucí. V zimě už vyhlížíme jaro, na jaře zase toužíme po teplém
létě. Ale to už čekáme krásný podzim, a když ten přijde, zase se těšíme na pohádkovou zimu.
A někdy nám ani nepřijde, že tím nejdůležitějším je právě čas, který teď žijeme. A to je moc
škoda. Zkusme takto přijímat každý den, protože každý den je jedinečný a neopakovatelný.
František Lukeš v jedné své knize vypráví: Za svého života v Náchodě jsem se setkával se
slečnou Danuší. Byla to už starší slepá paní. Její přítelkyně ji vodily do kostela, kde patřila
k nejpozornějším posluchačkám. Když jsem k ní večer přicházel, bývala potmě, světlo
nepotřebovala, ale jakmile jsem vstoupil, okamžitě rozžala světlo, abych do něčeho nevrazil.
Sama si dokázala uvařit kávu, psala na psacím stroji a dělala minimálně chyb, opravovat se
nemohla. V létě sedávala na své verandě a těšila se z vůně květin a slunečních paprsků.
Dovedla si to ještě z mládí představit.
A já cítil v její blízkosti, že ona vidí a slepí jsme my. Oč byla ochuzena na zraku, o to
bohatěji žila. V radosti, že může chodit, že se sama obslouží, že dokáže psát. My jsme často
otráveni, i když vidíme, slyšíme a bez potíží můžeme kamkoli. Jaký dar je však vidět krásu
světa.
Učila mě pořádku. Všechno měla hezky srovnané na svém místě, aby všechno našla. A tak
to měla srovnané i v sobě. A tak mě učila, že nejde jen o to, abychom dávali věci, kam patří.
Jde více o to, abychom v sobě měli řád hodnot, jejich správné pořadí. Jinak budeme klopýtat a
narážet. Naučil jsem se, že je potřeba udělat nejdříve to nutné, pak to potřebné a nakonec,
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když zbude čas, to zábavné. Kdo jde opačnou cestou, ten se pro samou zábavu k naplnění
povinností ani nedostane.
Některá lidská duše může proto vypadat jako smetiště. Kdo je vnitřně neuspořádaný, ten je
schopen všeho. A jiný člověk zas v sobě nosí něco jako rajskou zahradu. Dá to hodně práce,
než se člověk k té kvetoucí zahradě v sobě samém dostane. A třebaže s tím nebudeme nikdy
docela hotovi, stojí to za námahu.
Moc vám všem přeji prožívat radost ze života, který můžeme žít. Umět tak vnímat kolem
sebe to, co k radosti, i uprostřed všech těch těžkostí, zkoušek a trápení, skutečně vede. Ať nás
nové jaro k tomu povzbudí.
Vzpomínám na vás a vám všem žehnám.
P. Vojtěch Glogar, salesián
Pozvání
Beseda pro mládež od 15 let s Tomášem Řehákem bude v pátek 19. dubna od 17 hodin
v přísálí orlovny. Je otevřena i pro další zájemce z řad mládeže, nejen pro biřmovance. Téma
přednášky: O nemoci aids, sexu, lásce a věrnosti. Přednáška je vedena v křesťanském pojetí
humornou formou.
Na začátku nové sezony bude v neděli 21. dubna ve 14 hodin před kostelem v Sebranicích
žehnání kol, motorek a aut. Požehnání vyprošuje těm, kdo s vírou přijímají Boží ochranu
na cestách.
Je již tradicí se na jaře setkat u kapličky na začátku (konci) Lubné ke společné modlitbě a
prosbám o ochranu úrody na našich polích. A také vyprošení Božího požehnání pro všechny,
kdo na polích pracují. Začátek 28. 4. ve 14 hodin u kapličky.
Zveme také na farní pouť na poutní místo Kalvárie u Jevíčka, které letos slaví 300 let
od svého vzniku. Pouť bude v sobotu 4. května. Bližší informace budou v nedělních ohláškách.
Slavnost prvního svatého přijímání prožijeme v Sebranicích spolu se 16 dětmi v neděli
19. května při mši svaté v 9.45 hodin.
P. Vojtěch Glogar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
87 let

Bohumil Kovář

65 let

František Kovář

85 let

Emílie Flídrová

60 let

81 let

Marie Jiráňová
Josef Klusoň

Jaroslav Vopařil
Marie Zamykalová
Ludmila Flídrová

55 let
80 let

Antonín Flach

Alois Kovář
Jaroslava Dřínovská

75 let

Miloslava Flídrová
Anna Flídrová

50 let

Rostislav Nunvář
Zdeňka Flídrová

70 let

Anna Neumeistrová

Všem oslavencům přejeme k narozeninám hodně zdraví, dobré pohody a mnoho úsměvů
do dalších let.
V únoru jsme se naposledy rozloučili s panem Stanislavem Zerzánem, v březnu s panem
Janem Tmějem.
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DIAMANTOVÁ SVATBA
Manželé Marie a Oldřich Jiráňovi oslavili
v únoru 2013 diamantovou svatbu, tedy
šedesát let společného života. Přejeme
manželům Jiráňovým hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.
Redakční rada

Manželé Marie a Oldřich Jiráňovi

Společná fotografie v kapli sv. Anny

KULTURNÍ KOMISE – DOBA KAMENNÁ
V sobotu 16. března 2013 členové kulturní komise připravili v kinosále divadelní
představení pro občany z Lubné i okolí. Toto divadelní představení s názvem Doba kamenná
nám přijel zahrát divadelní ochotnický soubor Šlégl Němčice, který k nám zavítal již
po několikáté v tuto jarní dobu. Děkujeme za pěkné představení, které bylo místy maličko
lechtivé. Ale myslím si, že se líbilo. Tentokrát se kinosál téměř naplnil. Tímto děkuji i všem
divákům, kteří se společně s námi přišli pobavit. Už teď se těším na příští rok, co si pro nás
ochotníci z Němčic opět připraví.
Takže za rok na viděnou.
Za členy kulturní komise Jaroslava Klejchová
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
Brkoslav severní
Na konci zimy jsme mohli pozorovat i u nás v Lubné
brkoslava severního, který jinak žije na severu
Evropy, ve Skandinávii, na Sibiři a Dálném východě.
V zimě přelétá v hejnech a stahuje se na jih
do střední Evropy, kde vyhledává zbytky jeřabin,
šípků, plody jmelí a nesklizená jablka na zahradách.
Amatérské záběry brkoslava severního v Lubné
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PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ, MOUDROSTI A LÁSCE
kino Lubná pondělí 29. dubna 2013 – 17.30 – 19.45 hod. – vstupné 70 Kč
Přednáší Ing. Miroslav Hrabica - autor knih o zdraví a lidském hledání, který také dobrým
slovem, radami i laskavýma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a štěstí.
Zdraví těla jako odraz laskavosti a moudrosti člověka. Co nám tělo říká i jak jeho řeč
vnímáme. Jak přispět k rychlému vyléčení. Léčení lidí - služba druhým. „Vstaň a choď.“
Partnerské vztahy a dopady jejich nezvládání na naše zdraví. O Cestě a Lásce.
Více informací na tel. 739 071 637 nebo na www.hrabica.cz.
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CÍSAŘSKÉ MANÉVRY V LUBNÉ V ROCE 1889
Velkou událostí byly manévry ve dnech 11. – 14. září 1889 za účasti čtyřiceti tisíc mužů,
kterých se zúčastnil i císař František Josef I. Před slavobránou pošty v Litomyšli byl uvítán
purkmistrem Josefem Friznerem. Císař i následovník trůnu
Ferdinand d’Este se ubytovali na zámku, ostatní z jeho doprovodu
po domech a na poště. Tehdy se stala Litomyšl na celý týden
vládním městem. Střídali se zde ministři a projednávali se zde
neodkladné státní záležitosti.
Ve dnech 11. až 14. září 1889 se v jihozápadní části
Litomyšlska odehrály rozsáhlé manévry za účasti 40 000 vojáků.
Zavítal na ně sám císař František Josef I. V průběhu druhého dne
manévrů přijel k Mladočovu, kde od desenského kříže na
zádušném poli sledoval cvičení vojsk probíhající v prostoru
Chotěnov – Vidlatá Seč – Dolní Újezd – Mladočov.
Následující den přijel císař do Budislavi a Mladočova. Jel nově
zřízenou cestou kostelní oproti hlavním dveřím chrámovým, objel
kamenné schody a jel vedle samého kostela mezi farou a školou,
umrlčí cestou, lesem zádušním na silnici. Dále pokračoval přes
Poříčí a Zrnětín na Lubnou. Zde pak z vyvýšenin za Lubnou
sledoval
vojska
cvičící
v prostoru
Horní
Újezd
– Sebranice a Lubná. Manévry se odehrávaly na tzv. Velké
František Josef I.
Straně v místech blízko kóty 530,6 m n. m., zhruba 200 m vpravo
od silnice z Lubné do Zrnětína. Císař František Josef zde měl proslov a manévry osobně
ukončil. Při návratu na zámek sjel šikmo polem na cestu k č. p. 48 a dolů kolem humen, kde
vyjel kolem Zavoralových k č. p. 32 na silnici a přes Sebranice na Litomyšl.
Krátce po této události hospodář ze statku č. p. 51 Jan Flídr na tomto místě zasadil
na památku lípu. Tato lipka rostla až do roku 1918. V tomto roce byla vyhlášena samostatnost
naší republiky. Ze škol
a
úřadů
byly
odstraňovány obrazy
císaře
Františka
Josefa. V tomto roce
byla také
skácena
lipka, kterou pan Flídr
před 29 léty zasadil.
Letošním rokem by
měla 124 let. Tak už to
bývá, že jeden míní a
druhý mění. Po smrti
hospodáře se na statek
přiženil nový hospodář
a ten lípu skácel. I když
byla tato lípa skácena,
kóta
v podrobných
mapách
je
stále
uváděna pod názvem
U Lipky.
V roce 1987 na
podzim, když jsme dokončili práce na lesoparku Kopajna, tak jsme vysadili v těchto místech
lípu ochránců přírody. Chtěli jsme, aby nám i budoucím generacím, které jednou přijdou
po nás, připomínala manévry a tuto historicky významnou událost naší obce.
K těmto událostem nemohu vynechat zápisy a paměti pana Josefa Kuchty č. p. 166,
narozeného r. 1800. V těchto dávných dobách dolce ještě nebyly zalesněny. Vojsko lágrovalo
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na lukách pod našima až k Podlubníčku. S tímto vojskem přišli do naší obce i Jan Andrle č. p.
16 a Jan Klusoň č. p. 137, kteří byli v té době na vojně. Po dohodě s velitelem a vzkazu po
muži, který pracoval na poli, se podařilo setkání s rodiči. Sami ležení opustit nemohli. Po
odtroubení a ukončení manévrů bylo dohodnuto, že dělostřelectvo a těžké vozatajstvo do vsi
pojedou Jiruškovou cestou. Jeli ale naší cestou. Pole a cestu od humen a statku rozbili tak, že
se tatínek tuze zlobil. Po odtroubení manévrů jsme stáli před okny na rohu statku a dívali se
přes údolí, jak jede císař Pakostovým kopcem k Sebranicům v kočáře taženém 3 páry bílých
koní. Bylo mně tenkrát 9 let a psal se rok 1889.
V současné době z této habsburské dynastie žije Hanz Adam II. v Lichnštejnsku na zámku
Vadúz. Je mu 51 let a má 4 děti.
Z lubenských kronik Miroslav Kopecký

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – KOKOŘÍNSKO
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o rozloze 273 km2 byla vyhlášena
v roce 1976. Krajinná oblast leží mezi městy Mělník, Štětí, Česká Lípa a
Mšeno. Nazývá se také Máchův kraj nebo Dubské a Mšenské Švýcarsko.
Krajina oblasti je utvářena neobyčejně malebným typem pískovcových skal,
které jinde u nás nenajdete. V loukách nebo lesích se před námi náhle
objeví okraj rokle se strmými stěnami. Zodpovědná je za to geologická
minulost tohoto území. Pískovce se zde ve formě písků usadily před 80 – 90 milióny roky.
Po ústupu moře písek vytvořil rovnou tabuli, jejíž dnešní nadmořská výška je kolem 400 m.
Tektonické pohyby tabuli rozlámaly a vznikla síť svislých puklin, kudy protékala srážková voda.
Tím byly pukliny dále narušovány ve stovky roklí a kaňonů zvaných doly. Největší kaňony
vytvořily řeky Liběchovka (Liběchovský důl) a Pšovka (Kokořínský a Konrádovský důl).
Za sopečné činnosti v mladších třetihorách pronikly mohutnými vrstvami pískovce znělcové,
trachytové a čedičové lávy a vytvořily pahorky jako je Vlhošť, Velký a Malý Beškovský vrch,
Nedvězí, Vrátenská hora nebo Korecký vrch.
Unikátem Kokořínska jsou rozmanité drobné tvary povrchu, jež jsou často formovány
do bizardních tvarů. Najdeme tu Obří hlavu, Žábu, Kance, Sněhurku a sedm trpaslíků a širokou
škálu voštin, drobných jamek připomínajících včelí plásty. Jsou na skalních stěnách
v Kokořínském dole, Kaninském dole, v Bludišti a ve Skalním městě nad Planým dolem.
Na každém výše uvedeném místě vypadají voštiny jinak. V CHKO Kokořísko jsou rozšířené
želivce, tedy železité sloučeniny, které zpevňují určitá místa v pískovci. Jsou to ploché desky
v pískovcových stěnách (Kamenný vrch u Křenova, Špičák u Střezijovic). Nejnápadnější jsou
skalní útvary zvané pokličky při ústí údolí Močidla do Kokořínského dolu. Na protilehlé straně,
směrem k obci Jestřebice, se tyčí Jestřebické pokličky. Jsou to zbytky silně železitého
pískovce, které svou odolností kryjí podstavce pod nimi. K hlavním Mšenským pokličkám se
dostaneme z místa Cikánský plácek (parkoviště). Kokořínsko lze rozdělit na dvě části.

Unikátní krajina kokořínska (pokličky)

Lišaj vrbkový
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Detail mokřadu

Za centrum jižnější a větší lze považovat Kokořínský důl (kaňon) s hradem Kokořín, Housecké
vrchy se zámkem Houskou a rozhledový vrch Nedvězí (458 m). Centrum severní části je Vlhošť
(614 m, nejvyšší pahorek CHKO) s okolím.
Původní smíšené lesy byly nahrazeny smrkovými a borovými monokulturami. Zajímavé
suťové lesy a vegetaci skalních stepí najdeme na kopci Ronov. Přírodovědné velmi významné
postavení mají mokřady, které jsou z větší části zahrnuty do seznamu mezinárodně
významných mokřadů ve smyslu Ramsarské úmluvy (Mokřady, Liběchovky a Pšovky).
Kokořínsko láká turisty svou neobyčejně zvláštní a krásnou krajinou a mnoha stavbami
lidové architektury.
Josef Trojtler

FITNESS LUBNÁ
Potřebovaly by vaše nohy po zimě do servisu?
Problém zvětšené celulitidy a povolených
tvarů řeší po zimě mnoho žen. Pokud chcete
zkvalitnit pokožku i podkoží na nohách a ještě
si zpevnit celé tělo, využijte jarní slevový
balíček našeho fitka. Jedná se o kombinaci
dvou efektivních programů na tvarování těla
– formovacího anticelulitidového zábalu a
posilovacího cvičení na vibrační plošině.
Třicet minut cvičení na plošině se vyrovná hodině na běžeckém pásu. Při klasickém cvičení se
ale zapojuje pouze 40% svalstva a na vibrační plošině 100%, a to je zásadní rozdíl, který
vibrační plošinu zviditelnil po celém světě. Zábal účinky cvičení ještě maximálně zefektivní.
Jarní balíček:
formovací zábal + minimálně 20 min. cvičení na vibrační plošině (s instruktáží)
270 Kč 200 Kč (možnost i výhodných permanentek)
Objednávky na tel. 605 877 699 (Mgr. Jitka Rubková)

Úprava pracovní doby ve Fitness Lubná od 1. 4. 2013:
úterý, čtvrtek, sobota 16 - 19 hodin
PARDUBICKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2012 - 2013
Florbalová sezona se blíží ke konci a náš tým bude nejhůře na druhém místě! Jen horší
skóre nás řadí na druhé místo za Sokol Pardubice bílí. Zbývá odehrát už jen dva turnaje, což
jsou čtyři zápasy. Pokud chceme zvítězit v letošním ročníku, tak musíme vyhrát všechna utkání
a doufat, že Pardubáci budou mít bodovou ztrátu. Poslední turnaje jsme odehráli na výbornou a
všech sedm zápasů jsme vyhráli. V Poličce 26. 1. jsme porazili týmy Fbk Orlicko Třebovsko
15:5 a Fbk Piráti Sokol Chrudim 10:6. V Přelouči 23. 2. to byly týmy FBC Peaksport Litomyšl
8:4, Fbk Svitavy 10:6 a Orel Přelouč 14:6. A poslední turnaj se konal opět v Poličce 9. 3., kde
jsme po těžkém boji porazili zatím neporazitelný Sokol Pardubice bílí 7:6 a Sokol Pardubice
zelení 10:2.
Tak teď musíme zvládnout turnaj v Dolní Dobrouči 23. 3., kde budeme hrát s Orlicko
Třebovskem a s Chrudimí. Poslední turnaj odehrajeme 13. 4. ve Svitavách, a to proti týmům
FBC Peaksport Litomyšl a Orel Přelouč. Jinak děkuji všem hráčům za odvedené výkony během
letošní sezony a dík patří i rodičům, kteří nám pomáhají na turnajích, které pořádáme v Poličce.
Poděkování patří také Petře Nunvářové, která zastává funkci zdravotníka.
Pavel Vomočil, Ondřej Chadima
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Družstvo mladších žáků TJ Lubná na turnaji v Přelouči
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Už je tradicí, že v únoru pořádáme dětský karneval. Letos byl již patnáctý. I přes nepříznivé
počasí přišlo mnoho dětí s rodiči i prarodiči. Nás pořadatele to rozhodně potěšilo a povzbudilo
do příštích karnevalů.
Každý ví, jak se těžko shání věci do tomboly, dá to hodně starostí, ale musím říct, že pro
děti přispěl každý, koho jsem oslovila. Děkuji všem, kteří do tomboly něco darovali a udělali tak
radost dětem. Velký dík patří našemu kouzelníkovi J. Krejčímu, který si vždy připraví program
pro děti bez nároku na honorář a oživí tak celý karneval. Rovněž děkuji všem pořadatelům,
kteří ochotně pomáhají s organizací a úklidem po karnevalu.
Doufám, že se nám podaří zorganizovat i ten příští.
Za pořadatele A. Uhrová
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FLORBALOVÝ TURNAJ DONA BOSKA
Druhý týden v únoru se ve dnech 8. a 9. uskutečnil v Lubné na Svitavsku jubilejní
10. ročník florbalového turnaje Dona Boska. Nad turnajem převzal záštitu první náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, čímž vyjádřil svůj zájem o rozvoj regionu, a
zároveň deklaruje význam a přínos pro Pardubický kraj. V pátek se ve víceúčelovém zařízení
Skalka sešli mladší a starší žáci. Za mladší žáky se zúčastnilo šest týmů, z toho i jeden dívčí.
Do kategorie starší žáci se přihlásilo osm týmů. Na úvod pozdravili hráče starosta obce
J. Chadima, předseda TJ Lubná J. Flídr, ředitelka školy Mgr. J. Kučerová a otec V. Glogar ze
Salesiánského střediska mládeže Sebranice. Jeho milá slova o patronovi tohoto turnaje
účastníky nabudila k férové hře.
Výsledky jednotlivých kategorií:
mladší žáci:
1. Lubenští tygři
2. Mejťáci
3. FBC Peaksport Litomyšl
starší žáci:

1. Kometa Polička
2. FBC Peaksport Litomyšl
3. MAS 3 z Lubné.
V sobotu pokračovali svými zápasy muži. Pro velký zájem byl počet týmů z časových
důvodů omezen na 16. Turnaje se zúčastnily i velmi kvalitní týmy, které hrají nejvyšší krajské
soutěže. Šestnáct týmů hrálo od rána do večerních hodin. Poté pořadatelé vyhlásili vítěze,
kterým se stal tým třetí ligy FBC Oujeee z Poličky, na druhé příčce skončil Warriors, taktéž
z Poličky a stejné ligy, domácí tým Lubenská smršť získal bronzovou medaili.
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Jediný dívčí tým turnaje

Vítězné družstvo mladších žáků - Lubenští tygři

Společné foto bronzového týmu - MAS 3 z Lubné

Domácí tým mužů - Kardiaci

Lubenská smršť - 3. místo, kategorie muži

Ocenění nejlepšího střelce turnaje – T. Klusoň

Dobrou úroveň turnaje podpořilo nestranné rozhodování licencovaných rozhodčích
- odchovanců FBK Lubná v žákovských kategoriích a rozhodčích z Brna, kteří pomohli pískat
turnaj mužů. Tento nestranný přístup byl kladně oceněn účastníky turnaje. Atmosféra jako
každoročně v hale Skalka gradovala ve vyřazovacích zápasech, kdy hráči podporováni velkým
množstvím fanoušků podávali své nejlepší výkony. K této výjimečné atmosféře přispěli i
komentátoři, kteří tento nevšední zážitek ještě umocňovali. Pro všechny návštěvníky pořadatelé
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připravili ohlédnutí za již proběhlými ročníky. Na chodbě rozmístili
nástěnky s popisem a fotografiemi z jednotlivých ročníků, dále v salónku
běžela tříhodinová videoprojekce s výběrem nejlepších momentů z celé
historie turnaje. Turnaj si za svou desetiletou existenci získal velkou
popularitu a díky počtu účastníků patří mezi největší v regionu.
Takto velký turnaj, kterým projde za dva dny téměř 300 hráčů, by se
neuskutečnil bez obětavé práce 25 pořadatelů, kteří věnovali pomoc a
volný čas této akci.
Tento moderní sport s malými náklady, ale s velkým sportovním nadšením oslovuje stále
více lidí. Je dobře, že pořadatelé ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže
v sousedních Sebranicích vytvořili tento turnaj, který se stal vyhledávaným kláním týmů, kdy se
odehraje mnoho zajímavých zápasů za skvělé atmosféry, na kterou se mohou hráči těšit i příští
rok opět v Lubné.
František Košňar

Poděkování
Touto cestou děkuji všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení
10. ročníku florbalového turnaje Dona Boska.
Josef Chadima

Nejlepší brankář – T. Tmej, kategorie muži

Slavnostní zakončení

Společná fotografie pořadatelů, hráčů a ostatních účastníků turnaje
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CHARITA POLIČKA INFORMUJE
O ohebném slůvku
„Charitativní sbírka šatstva a obuvi“ – tento leták našli v únoru 2013 ve
schránkách obyvatelé našeho regionu. Stálo v něm, že mohou darovat
oblečení, boty, lůžkoviny, přikrývky a další textil a že veškeré dary budou
předány charitativním organizacím.
Každý chce někdy být dobročinný a každý se také potřebuje zbavit starých
a nepotřebných věcí. Spojit dobročinné s užitečným je jistě ta nejlepší
kombinace. Navíc, pokud je to úplně bez starostí, protože si pro věci přijdou až
na práh domu ….
Obchod s obnošeným šatstvem zaznamenává v ČR mohutný boom. V Poličce stojí čtyři
kontejnery na obnošené šatstvo, obce jsou zasypávány letáky podobného znění z úvodu,
starostové obcí jsou žádáni o povolení provádění sběru šatstva na svém území dokonce
firmami sídlícími v zahraničí. Jen málokterá z nich se odváží přiznat, že v jejím případě jde o
regulérní podnikání, nikoliv o charitu.
Principem fungování podobných firem je především: sběr a svoz šatstva, třídění, oprava,
praní a vrácení zboží znovu do oběhu – prodeje v secondhandu. Část nepoužitelného se pak
posune k technickému zpracování nebo zlikviduje. Je to OK, jen kdyby…
Kdyby se nám lidé uvedení v omyl ohebným slůvkem „charitativní“ nesvěřovali, že nám
pomohli, když odevzdali obnošené věci tehdy … a tam. Krátce, že přispěli na Charitu. Buďte
ujištěni, že nepřispěli. Dárci v dobré víře pomohli, ale úplně někomu jinému… Pravděpodobně
firmě zpracovávající použitý textil. Do Charity se nic z darovaného určitě nedostalo.
Uznáváme, že v Oblastní charitě Polička nejsme schopni převzít všechno, co nám lidé
nabízejí, ale jsme vděčni za veškeré kvalitní kusy oblečení, bot, lůžkovin i prádla. Co s nimi
děláme my? Roztřídíme je podle druhu a velikosti a zařadíme do humanitního šatníku, kam se
chodí oblékat bezdomovci, lidé i celé rodiny sociálně slabé. Dodáváme várky oblečení do
Azylového domu Koclířov a na požádání poskytujeme šatstvo i klientům z okolních sociálních
ústavů, kterým na nové oblečení nezbývá po zaplacení všech nákladů za bydlení a služby
kapesné. Oblečení stojí 5 – 30 Kč. Je to symbolická částka, která má zabránit kšeftování
s darovaným oblečením a pomáhá nám s hrazením provozních nákladů Nízkoprahového
denního centra (letos dotačním řízením příspěvek zkrácen na ½ požadovaného). Osoby bez
prostředků oblečení pochopitelně dostanou zdarma. Úplně nejlepší kousky postupujeme
našemu obchodu Fimfárum. Tady je prodáváme za o něco vyšší, ale oproti secondhandům
stále symbolické ceny. Darované zboží potřebujeme, abychom v obchodu zajistili dostatečný
sortiment. Naši postižení klienti totiž nejsou schopni tak intenzivně vyrábět, aby naplnili jeho
regály. Tržby z darovaného zboží nám pomáhají hradit režie s provozem obchůdku. Případný
přebytek v řádu tisícikorun v měsíci je použit na krytí schodků ve financování sociálních služeb
státem. Nepoužitelné oděvní dary předáváme Diakonii Broumov k technickému zpracování.
Diakonie Broumov je dlouholetá charitativní organizace podobně jako všechny Charity v ČR.
Shrnuto, oblečení darované přímo poličské Charitě negeneruje zisk a slouží přímo
potřebným. Šatstvo odevzdané v obchodě Fimfárum nebo ve Vrchlického ulici 185 v Poličce je i
bez kouzlení se slůvkem „caritas“ darem charitativním, tedy „darovaným z milosrdné lásky“.
Takový dar zůstává v regionu a pomáhá lidem zde na Poličsku. Vážení občané, je dobré,
abyste toto věděli.
Štěpánka Dvořáková

VESMÍR OKOLO NÁS – VIDĚLI DVĚ SLUNCE
Dvě Slunce viděli Evenkové při pádu tunguského meteoritu 30. června roku 1908 v povodí
řeky Podkamennaja Tunguska v téměř neobydlené části centrální Sibiře. A dvě Slunce viděli
také lidé při pádu čebarkulského (čeljabinského) meteoritu 15. února letošního roku na pomezí
Evropy a Asie v oblasti jižního Uralu. O tom, že viděli dvě Slunce, vypovídali očití svědkové
obou výše uvedených vesmírných divadel. Co se to vlastně odehrálo během několika sekund
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nad Uralem nebo Sibiří? V obou případech měl hlavní roli velký kus skály, který vletěl velkou
rychlostí do hustých vrstev atmosféry ve výšce 120 km nad Zemí. Průměr balvanu, chcete – li
planetky (asteroidu) byl nad Tunguskou přibližně 100 metrů, hmotnost desetitisíce tun. Kámen
nad Uralem byl podstatně menší, díky Bohu za to, jinak bychom byli svědky obrovské
katastrofy. Průměr meteoritu zde byl 10 m a hmotnost stovky tun. Meteority prolétají
atmosférou obrovskou rychlostí. Během dvou sekund je teplota na povrchu ve směru letu okolo
4 000 ˚C. Kámen je rozpálený do běla a rychlostí blesku se mění na kapalinu a vzápětí na plyn.
A vyděšení pozorovatelé na Zemi vidí na slunečné obloze ohnivou kouli, která se svítivostí a
velikostí podobná Slunci. Takže Evenkové i obyvatelé Uralu skutečně viděli dvě Slunce. U
velkých meteoritů (bolidů) se zároveň rychle prohřívá celý kámen, ve kterém dochází
k obrovskému pnutí, to meteorit neustojí a začne se rozpadat za příšerného rachotu na desítky,
stovky nebo i tisíce různě velkých úlomků (fragmentů). Ty dále hoří, a které shořet nestačí,
padají na zemský povrch jako žhavý kamenný déšť. Mohou být rozesety na ploše i několika
desítek kilometrů čtverečních, což je nedávný případ na Urale. Okolí Čeljabinsku je protkáno
množstvím jezer a hlavní úlomek čebarkulského meteoritu si to podle zákona schválnosti
zamířil přímo do jezera Čebarkul. Naši astronomové jako první na světě spočítali přesnou
dráhu letu tohoto meteoritu. Pád bolidu kromě mohutného dunění a hřmění doprovázela silná
rázová vlna, která v Čeljabinsku a okolí rozbila okna, dveře a výkladní skříně o celkové ploše
větší jak 20 hektarů (200 tisíc m2). Materiální škody dosáhly výše téměř tři čtvrtě miliardy korun.
Toho pátečního rána byl na jižním Urale obyčejný pracovní den. Ve školách se již učilo, lidé
ve svých domovech byli také vzhůru a mnoho z nich bylo již v práci. Náhle uviděli oslnivý
záblesk a běželi k oknům podívat se, co je to za úkaz. To však neměli dělat. Vzápětí nato
dorazila k zemskému povrchu silná tlaková vlna, ta rozbíjela okna, u kterých stáli lidé a děti.
Proto bylo padajícími střepy zraněno přes 1 200 obyvatel. Někteří lidé utrpěli zranění při tom,
když je rázová vlna povalila na zem ve volném terénu. Je to historicky poprvé, kdy pád
rozměrného bolidu zažilo tak velké množství lidí. K takto významnému kosmickému divadlu
dochází jednou za několik desítek let.

V době uzávěrky Lubenského zpravodaje nebyl ještě hlavní úlomek na dně jezera Čebarkul nalezen, proto
přikládáme alespoň snímky menších úlomků tohoto bolidu.

Letošní 15. únor se vyznamenal ještě jednou mimořádnou kosmickou událostí. Byl to průlet
asi 45metrové planetky v těsné blízkosti Země, ve vzdálenosti pouhých 28 tisíc kilometrů.
Planetka okolo nás prolétla blíže, než létají některé družice. K takto těsnému průletu dochází
jednou za 40 let.
Josef Trojtler

KINO LUBNÁ
7. 4.

ŽELEZNÁ LADY

21. 4. AUTOPOHÁDKY
Začínáme v 18.30 hod.
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AKCE V OKOLÍ
Svojanov
20. - 21. 4. - Slavnostní představení obnoveného hradu veřejnosti
Po celkové rekonstrukci budou otevřeny obnovené prostory hradu. Doprovodný program
zahrnuje vystoupení kejklířů, šermířů, dobovou hudbu a další.
11. – 12. 5. - Hradní jarmark
Tradiční jarmark s dobovými řemesly a doprovodným programem na horním nádvoří hradu.
Veselý Kopec
27. 4. začátek od 10 hodin – Živé dědictví - zahájení návštěvnické sezony, technické
památky v chodu, ukázky řemesel a tradiční stravy.
18. 5. začátek od 10 hodin – Hrnčířská sobota - ukázky výroby, prodej, kulturní program.
Polička – Tylův dům
6. 4. v 19 hodin – KRISTÍNA - slovenská zpěvačka Kristína ve svém koncertním programu
v doprovodu kapely zazpívá nejen své dosavadní hity, ale i žhavé novinky z nové desky.
10. – 14. 4. – Polička Jazz 2013
7. 5. v 19 hodin – VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK - koncert
30. 5. v 19 hodin – Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ - divadelní hra vypráví o ovdovělé
matce, kterou ztvární Iva Janžurová
Litomyšl - Smetanův dům
14. 4. v 17 hodin - pohádka pro děti „ KOCOUR V BOTÁCH“
Hraje pražský divadelní soubor Elf. Po pohádce rytíř děti zavede do místní čokoládovny,
kde se bude ochutnávat čokoláda. Na návštěvu čokoládovny je nutné se objednat na
adrese info@dobredivadlo.cz, pohádka je určena dětem od 5 let.
24. 4. v 19.30 hodin – 520. litomyšlský hudební večer – Perličky (nejen klasické) hudby
Slavné filmové melodie v podání Litomyšlského symfonického orchestru.
13. 5. v 17 hodin – pohádka pro děti „ZLATOVLÁSKA – podle M. D. Rettigové“
Příběh nás zavede mezi mistry kuchařského umění, aktérům nechybí ani humor, ani
kuchařská zručnost. Inscenace bude určena nejen dětem, ale i dospělým a slibuje vám
typické i netypické divadelní vůně i zážitky.
15. 5. v 19.30 hodin – P. Jarchovský a J. Hřebejk: MUSÍME SI POMÁHAT
Divadlo Na Jezerce – divadelní společnost J. Hrušínského - hra zachycuje tragické období
českých dějin s komediální nadsázkou. Děj tragické komedie z období druhé světové války
o tom, jak Češi umějí pomáhat, pobaví, dojme i přiměje k zamyšlení.
Městská sportovní hala při III. ZŠ - Litomyšl
13. 4. – Litex aerobic show 5 - móda, pohyb, zdraví k české kráse ladí.
Státní zámek Litomyšl
18. 5. v 18.30 hodin, II. zámecké nádvoří - Pavel Šporcl a Gipsy Way
Koncert Pavla Šporcla a cikánské cimbálové skupiny v pořadu nazvaném Gipsy Way.
Různá místa v Litomyšli - 24. 5. – Noc kostelů
Také letos budou moci návštěvníci poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty
křesťanství.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – duben 2013
Bystré - 28. 4. 2013 od 14:00 hod. - Přehlídka vodních mlýnků - Zveme všechny malé i velké
kutily, aby roztočili mlýnky a oživili potok pod sokolovnou svými výrobky.
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Dolní Újezd - 27. 4. 2013 od 18 hod. – Stavění máje - průvod a následně slavnostní vztyčení
máje.
Litomyšl - 20. 4. 2013 – zámek Litomyšl - Za příběhem zámku. Prohlídky k Mezinárodnímu
dni památek, vstupné 120 Kč.
Polička - 24. 4. 2013 od 19:00 hod. – velký sál Tylova domu FEŠÁCI - 45 let - TAM U
NEBESKÝCH BRAN.

MĚSTO BYSTRÉ SE PŘEDSTAVUJE
Malebné
městečko
Bystré
se
nachází
v Hornosvratecké vrchovině, v nadmořské výšce kolem 620 m
n. m., na rozvodí řek Svratky a Křetínky. Bystré náleží
k osadám prastarým, o počátku se dle dochovaných zápisů
Pešiny z Čechorodu hovoří o bitvě v roce 1012. Zcela
nezpochybnitelná je písemná zmínka o Bystrém z roku 1349
pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Město Bystré je zajímavé nejen z pohledu historie. Za návštěvu rozhodně stojí bysterský
zámek, který v renesančním slohu postavil Jan Bezdružický z Kolovrat (1586-1590), jehož
základní podoba zůstala zachována dodnes. V posledních desetiletích slouží jako domov
pro mentálně a kombinovaně postižené obyvatele. Krásnou nostalgickou atmosféru má i
rozlehlý zámecký park, který byl v nedávné době obnoven. Nádvoří a zámecký park je
přístupný veřejnosti.

Poutní chrám je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a je údajně nejstarším poutním místem Panny
Marie Karmelské u nás. Původní stavba pocházela asi z 12. století a prošla několika změnami,
z nichž významná byla oprava v roce 1601, kterou nechal provést tehdejší majitel zámku - Jan
Bezdružický z Kolovrat. V roce 1692 byla dostavěna budova fary, v jejímž průčelí je znak
tehdejších majitelů panství - pánů z Martinic a Valderode. Do dnešní podoby byl chrám
vystavěn v letech 1722-1726 tehdejším pánem Františkem Rudolfem z Hohenemsu.
Městká památková zóna je tvořena měšťanskými domy, vystavěnými do tvaru podkovy.
V čele stojí radnice, barokní budova (z r. 1719), která tvoří spolu s chrámem "srdce" bysterské
Podkovy.
Jedno z nejstarších dřevěných stavení je současné Minimuzeum v čp. 137 z roku 1723.
Stálá expozice lidového umění a ševcovského řemesla připomíná v 19. stol nejrozšířenější
řemeslo v Bystrém.
Při procházce městem každého zaujmou barokní sochy, které nesmazatelně podtrhují
atmosféru historického města. Nejvýznamnější je socha Sedmibolestné Panny Marie, jejímž
autorem je J. Pacák (r. 1725), dále sochy sv. Šebestiána (r. 1714), sv. Prokopa (r. 1714.),
sv. Václava (r. 1888), sv. Jana Nepomuckého (r. 1713).
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Město pořádá každoročně řezbářské sympozium v rámci mezinárodní partnerské
spolupráce Kultura evropského venkova, řadu exponátů dřevěných plastik máte možnost
potkávat po celém městě. Také během celého roku zde probíhají různé kulturní akce.
Pro rekreační sport v letních měsících se nabízí víceúčelové sportovní hřiště s lezeckou
stěnou pro děti, veřejná dětská hřiště, v zimních měsících pak 350 m dlouhou sjezdovku s
lyžařským vlekem v Hamrech. Celoročně je v provozu krytý bazén s mořskou vodou (28°C)
v Hotelu Bystré.
Pokud budete potřebovat doplnit energii,
přijměte pozvání do několika restaurací a
penzionů
s
ubytováním.
Vydejte
se
po stopách historie, spisovatelky Terezy
Novákové, spisovatele a básníka Jaroslava
Vrchlického, režiséra Vojtěcha Jasného a jeho
filmu „Všichni dobří rodáci“. Romantické
zážitky prožijete při procházkách do okolí
s četnými odpočívadly. Projděte starými
robotními cestami, lemovanými stromovými
alejemi s výhledy do krásné kopcovité krajiny,
voňavých lesů a zrcadel rybníků.
Srdečně vás zveme k návštěvě.
Ing. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré

CK KO-TOUR POLIČKA ve spolupráci s ČZS POLIČKA, BOROVÁ, LUBNÁ
pořádá zájezd

FLORA OLOMOUC
+ SVATÝ KOPEČEK – poutní bazilika, ZOO + ARBORETUM HORIZONT Bystrovany

sobota 27. 4. 2013 - cena 260 Kč
Cena zahrnuje: dopravu busem
Vstupné Flora (orientačně):

dospělí – 100 Kč, důchodci, studenti – 80 Kč
držitelé průkazu ZTP a ZPTP - P – zdarma
Vstupné ZOO (orientačně):
dospělí – 80 Kč, důchodci, studenti, děti (3 – 15) - 50 Kč
Vstupné Arboretum (orientačně): dospělí – 20 Kč, děti do 10 let v doprovodu rodičů
- zdarma
Nástupní místa: Sádek, Oldřiš, Borová, Lubná, Sebranice, Polička (v 7.40 hod.),
Svitavy … /trasa směr Olomouc/. Ostatní místa po dohodě.
CK KO-TOUR Polička, Riegrova 52, 461 723 740, 461 724 662, policka@kotour.cz; www.kotour.cz
Informační centrum Polička, Palackého nám. 160, tel. 461 724 326, 605 592 562, ic@kotour.cz

KOMINICTVÍ – KLEMPÍŘSTVÍ – ZDENĚK DOLEŽAL – DOLNÍ ÚJEZD
tel. 737 027 632 – www.klempirstvi-kominictvi.cz
čištění komínů, vložkování, povinné kontroly,
prohlídky kamerou, výroba komínových napoleónů
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Zubní pohotovost 2013 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
6. - 7. 4.
13. - 14. 4.
20. - 21. 4.
27. - 28. 4.
1. 5.
4. - 5. 5.
8.5.
11. - 12. 5.
18. - 19. 5.
25. - 26. 5.
1. - 2. 6.
8. - 9. 6.
15. - 16. 6.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Sejkorová
Ševčík
Ševčíková
Švecová
Sejkorová
Veselíková
Zeman
Zeman
Adamcová
Adamcová
Adamec
Cacek
Čermáková

Jitka
Stanislav
Pavla
Dagmar
Jitka
Ivana
František
Oldřich
Marketa
Silva
Stanislav
Tomáš
Ivana

Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Polička, Husova 25
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, 1. máje 606
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Trstěnice 184
Litomyšl, Mariánská 1137

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

MUDr. Vladimír Oliva – změna ordinační doby v Lubné - čtvrtek – 8.00 – 16.00 hodin
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Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Lubná vyhlašují

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 a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv - veškerá nepoškozená
hračky - nepoškozené a kompletní
8. a 10. dubna 2013 od 7.30 do 17.00 hodin ve dvoře za Obecním úřadem v Lubné
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.

Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327
telefon: 461 745 215
http://www.lubna.cz
e-mail: zpravodaj@lubna.cz
Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková,
Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář, Hana Dvořáková,
grafická úprava Jana Dřínovská
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce.
Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.
Tisk Petr Dvořák – tiskárna Osík, tel. 461 618 111.
Uzávěrka příštího čísla bude 15. 5. 2013.
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