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ZOD Lubná nabízí volná místa v karavanech, které budou 
umístěny v autokempu Višňová u Křivoklátu. 

Jedná se o tyto termíny:

6. 7. - 13. 7. 2 volné karavany
27. 7. - 3. 8. 2 volné karavany
17. 8. - 24. 8. 1 volný karavan

V případě zájmu se hlaste v kanceláři ZOD u paní L. Večeřové
                                           nebo na tel. 461 745 124, 461 745 125.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 27. 3. 2013
RO schvaluje:

- Prodej palivového dřeva občanům, kteří bydlí v blízkém okolí letního areálu.
- Žádost o příspěvek na vytvoření 5 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku od Úřadu práce. Současně pověřila starostu obce k podpisu Dohod 
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.

- Přijetí do pracovního poměru na veřejně prospěšné práce - J. Šebek, Š. Klusoňová,
P. Velecký, J. Chadima a L. Vrabec od 15. 4. 2013.

- Proškolení pracovníků přijatých na VPP z BOZP a PO v kulturním domě v Poříčí.
- Pronájem Skalky pro Lokomotivu Pardubice ve dnech 10. 8. – 23. 8. 2013 za účelem 

sportovního soustředění gymnastického oddílu.
- Pronájem vestibulu a části sálu pro Bonsai klub ve dnech 18. - 19. 5. 2013 – výstava 

Bonsai 2013.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 1/2013/RO.
- Ukončení členství v jednotce SDH Lubná - p. J. Tabery a p. K. Tejkal k 31. 12. 2012.
- Přijetí pí K. Kadlecové do DPS Lubná od 1. 4. 2013.
- Zhotovení komínu pro byt na Skalce firmou Klempířství Jandera Dolní Újezd.
- Zákonné a havarijní pojištění pro osobní automobil volkswagen CADDY.
- Podání žádosti na HZS Pardubického kraje o bezúplatný převod požární techniky 

- automobilová stříkačka TATRA 815 s nádrží na vodu a pěnu včetně výkonného čerpadla.
- Vyúčtování nákladů za pečovatelské služby Svazku obcí AZASS na rok 2013.

RO pověřuje:
- Starostu obce, místostarostu a správce kina k návštěvě kina e-cinema v Šebetově ke 

zjištění bližších informací, které budou využity pro digitalizaci kina.
RO bere na vědomí:

- Pohledávky po splatnosti k 21. 2. 2013 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Petici pro zachování gynekologicko - porodnického a dětského oddělení v litomyšlské 

nemocnici.
- Pozvánku na valnou hromadu APK, která se koná 16. – 17. 4. 2013 v Teplicích.
- Žádost M. a L. Karalových na odkoupení obecního pozemku p. č. 339/1 a části pozemku 

p. č. 339/4 s tím, že bližší podmínky prodeje je třeba dohodnout s radou obce.
- Žádost p. M. Dvořáka o připojení veřejného vodovodu na stavební parcelu p. č. 165 a 163/1

dle pravidel Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
- Inspekční zprávu ČŠI z kontroly příspěvkové organizace Základní škola Lubná - Sebranice 

a Mateřská škola Lubná v lednu 2013.
- Sdělení Města Litomyšle - Obec Lubná obhospodařuje nemovitosti, které jsou všechny 

zapsány na listu vlastnictví Obce Lubná.

Výměna řidičských průkazů v roce 2013
V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou jsme se potkávali

v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch řidičských průkazů, které byly vydány 
v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. 

Co musíte mít s sebou?
Platný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému 
končí platnost, a vyplněnou žádost.         OÚ

SBĚR ODĚVŮ A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ

Obec Lubná ve spolupráci s firmou  DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního 
prostředí ČR připravuje pro naše občany umístění kontejnerů na sběr použitých oděvů a 
textilních materiálů. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
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Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu 
čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení 
vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, 
kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme
tyto organizace: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený 
Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení 
PROSTOR PRO a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení 
životního prostředí v naší obci.

Kontejnery na textil – vedle bývalého obecního úřadu a u prodejny Jednota

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje 
návod k požití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních 
kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. 
Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, 
ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, 
matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. 
Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

Kontejnery na textil jsou umístěny na těchto stanovištích: vedle bývalého obecního úřadu a 
u prodejny Jednota v horní části obce.                                                                  Jana Dřínovská 

Milí občané,
jarní sluníčko nás svými paprsky namlsalo pěkným počasím, ale vzápětí se ochladilo a 

déšť nás opět vrátil do našich domovů. S netrpělivostí očekáváme, kdy se počasí umoudří. Než 
se tak stane, dovolte mi, abych Vás informoval o akcích za uplynulé období.

Setkání seniorů v Lubné

Úvodní slovo předsedy Mikroregionu a pohled na zaplněný sál
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První dubnovou neděli se uskutečnilo na Skalce setkání seniorů z Mikroregionu Desinka. 
Tak jako každý rok byl o tuto akci velký zájem. Vždyť k nám do Lubné letos přijelo bezmála 450 
hostů. Úvodní slovo patřilo moderátorce Mgr. E. Šímové, která přítomné celým odpolednem 
provázela, a předsedovi mikroregionu panu F. Bartošovi, který všechny účastníky přivítal. 
K poslechu a tanci hrála dechová hudba Dolnovanka pod vedením kapelníka P. Čermáka, 
na programu bylo vystoupení imitátora Václava Faltuse a kouzelníka Aleše Krejčího.
O květinovou výzdobu a občerstvení se postarali místní zahrádkáři, starostové a starostky 
z členských obcí mikroregionu a lubenské kuchařky. Jsem přesvědčen, že se toto společné 
setkání všem zúčastněným líbilo.

Senioři z Lubné a okolí

Václav Faltus a Aleš Krejčí při vystoupení

Lubenští zahrádkáři v akci                Starostky a starostové z okolních obcí
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Provedené opravy a čištění v obci
Během měsíce dubna a začátkem května jsme na základě podnětů od našich občanů 

zabezpečili opravu silnice III. třídy v dolní části obce u mostu, opravu prasklého vodovodu 
u Vomáčkových č. p. 12 a veřejného osvětlení po zimním období. Současně jsme ve spolupráci 
se členy SDH Lubná vyčistili požární nádrž a vyměnili ucpané odtokové kanalizační potrubí. 
Pro potřeby DPS Lubná a obce jsme zakoupili novou motorovou travní sekačku.

Oprava silnice u mostu        Odstranění poruchy na vodovodu

Oprava osvětlení po zimním období     Nákup nové sekačky do DPS

Místní hasiči při čištění koupaliště
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Josef Renza a pracovníci obecního úřadu při opravě vypouštěcího potrubí z koupaliště

Oslava Dne matek  
V neděli 5. května jsme společně v kinosále oslavili Den našich maminek. Celým 

odpolednem nás provázel sympatický mladý muž Vojta Klusoň. Nejprve naše maminky potěšily 
děti ze školní družiny, které si připravily taneční příběh, divadlo O nezbedné kometě a břišní 
tance. Následoval slavnostní přípitek starosty obce a poté vystoupil pěvecký sbor Lubenika, 
taneční skupina Hendies a kouzelník Aleš s Luckou. Po malém občerstvení si maminky 
odnášely domů kytičku. Při této příležitosti děkuji všem vystupujícím a obsluhujícím za velmi 
pěkné nedělní odpoledne, které patřilo našim maminkám.

Vystoupení dětí ze školní družiny 

Břišní tance
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Moderátor oslavy Vojta Klusoň a Josef Chadima      Sbor Lubenika pod vedením Mgr. L. Opletala

Společný přípitek maminek se starostou obce

Skupina Hendies, Aleš Krejčí a jeho asistentky – H. Flídrová a L. Bartošová

Den dětí s mikroregionem 
Předposlední květnový pátek se konal v Širokém Dole Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko 

- Desinka. Účastní se ho vždy děti z 13 obcí mikroregionu a soutěží ve dvou kategoriích - žáci 
1. a žáci 2. stupně základní školy. Pro letošní rok pro nás pořadatelé připravili celkem 10
disciplín. V kategorii 1. stupně ZŠ vyhráli žáci z Širokého Dolu, druhé místo obsadili žáci 
z Horního Újezda, a na třetím místě skončili žáci z Dolního Újezda. V kategorii 2. stupně ZŠ 
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vyhráli žáci z Morašic, druhé místo obsadili žáci z Makova, a na třetím místě skončili žáci 
z Vidlaté Seče.

Za mladší žáky soutěžili: Kateřina Bartoňová, Veronika Jiráňová, Pavel Jána, Adéla 
Renzová, Jan Renza a obsadili 5. místo. Za starší žáky soutěžili: Martin Břeň, Karla Dřínovská, 
Martin Štefl, Radka Vimrová, Marie Rensová a obsadili 10. místo.

Mladší a starší žáci při plnění úkolů 

Stojící zleva: Radka Vimrová, Marie Rensová, Šárka Klusoňová, Karla Dřínovská, 
             Martin Štefl, Martin Břeň, starosta Josef Chadima 

Klečící zleva: Jan Renza, Pavel Jána, Kateřina Bartoňová, Adéla Renzová, Veronika Jiráňová

Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba dovolených a prázdnin. Přeji Vám i Vašim blízkým příjemné chvíle 

odpočinku, při kterých načerpáte novou energii do dalších dnů a měsíců.
Krásné, prosluněné léto Vám přeje Josef Chadima, starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Přijímačky nanečisto
Dne 11. března si žáci deváté třídy naší školy vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“. 

Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich vědomostí a alespoň částečně je připravit na stresovou 
situaci. Průběh zkoušek jsme se snažili přizpůsobit reálným podmínkám. 

V 8:30 začali žáci řešit testové otázky z matematiky, následoval český jazyk a testování 
obecně studijních předpokladů. Po polední přestávce budoucí studenti a učni absolvovali 
pohovor, ve kterém zkušební komise hodnotila vystupování žáků a schopnost pohotově 
reagovat. Otázky byly zaměřeny především na volbu budoucí školy a plány do budoucna 
z hlediska dalšího studia či uplatnění v praxi. Při pohovoru nás příjemně překvapilo přirozené 
vystupování, promyšlené odpovědi některých žáků nebo jejich zdůvodnění volby školy.

Bohužel výsledky testů ukázaly většině žáků, že mají ve svých znalostech mezery, které je 
třeba doplnit.
Mezi nejlepší patřili: (max. 155 bodů)

Jiří Večeře 109,25 bodů
Dominik Bartoš 102,00 bodů
Jan Filipi   95,75 bodů

Nejlepší v jednotlivých oblastech:
Matematika (30 bodů)
Marie Rensová        16,00 bodů
Dominik Bartoš 13,75 bodů
Dominik Kopecký 11,25 bodů

Český jazyk (45 bodů)
Jiří Večeře 30,25 bodů
Jan Filipi 26,50 bodů
Dominik Bartoš 26,25 bodů

OSP (60 bodů)
Jiří Večeře 50,50 bodů
Dominik Bartoš 42,00 bodů
Jan Filipi 41,00 bodů

Pohovory (20 bodů)
Dominik Bartoš 20 bodů
Marie Rensová 19 bodů
Jiří Večeře 19 bodů

    
Některé ohlasy žáků:
- Tyto zkoušky jsou dobrým tréninkem a přípravou před opravdovými přijímačkami.
- Jsem rád, že jsme měli možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky, a vím, že mi to pomohlo.
   Mohl jsem v testu zjistit, co mi nejde, a doučit se to.
- Očekával jsem, že testy budou složitější, přesto mě potěšilo, jaké jsem získal bodové
   hodnocení.
- Jsem rád, že jsem měl tu možnost si to zkusit, zejména pohovor, přestože přijímačky
   nemám.                                                           Mgr. Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

Devátá třída – přijímačky nanečisto

                                                                                      Jan Němec
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Jak se z nás stali pekaři
     Před Velikonocemi uskutečnila 3. třída velmi zajímavou exkurzi do společnosti pekařského 

školicího centra firmy 
PFAHNL Backmittel 
v Litomyšli. Zde jsme 
zhlédli smažení 
mnoha koblížků 
najednou, pozorovali 
jsme vyvalování a 
krájení těsta a dále 
jsme sledovali 
rolování rohlíků 
pomocí stroje. 
Vstoupili jsme 
do objemných 
chladicích skříní a 
vodou jsme lepili 

na chléb cedulky, které jsou vyrobené z jedlého papíru. Bonbónkem exkurze bylo vlastnoruční 
motání pletýnek, preclíků a dalších tradičních i originálních tvarů. 

Mgr. Ilona Břeňová

Exkurze v pekárně v Litomyšli

Pokračuje doba stříbrná
Sbor Lubenika na přehlídce dětských 

pěveckých sborů v Chrudimi opět obhájil 
stříbrné pásmo z loňského roku. 
Poděkování patří mladým zpěvákům a 
zpěvačkám, kteří předvedli soustředěný 
výkon, a také rodičům, kteří ráno zavezli 
členy sboru do Poříčí. Se stříbrným 
repertoárem vystoupíme ke Dni matek 
v Lubné a také v polské Wroclawi, kam 
odjíždíme 24. a 25. května. 

Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr sboru 
Lubenika

Školní sbor Lubenika
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Florbalový turnaj O POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY, Lubná 2013
V úterý 9. dubna proběhl na naší škole již 6. ročník florbalového turnaje "O putovní pohár 

ředitelky školy". Tentokrát se zúčastnilo 10 družstev z  šesti škol: ZŠ SLOUPNICE, ZŠ DOLNÍ 
ÚJEZD, II. ZŠ LITOMYŠL, III. ZŠ LITOMYŠL, ZŠ LUBNÁ-SEBRANICE a MASARYKOVA ZŠ 
POLIČKA. Všichni zúčastnění hráli s velkým nasazením a k vidění byly zajímavé zápasy. 
V obou kategoriích se bojovalo o co nejlepší umístění až do posledního zápasu, zvlášť 
v kategorii mladších žáků 6. a 7. tříd, kde byly výkony velmi vyrovnané.

Pro nás je velmi příjemné, že v obou kategoriích skončila na prvním místě naše družstva
(ml. žáci: Jan Jiráň, Tomáš Vomočil, Jiří Dohnal, Ondřej Chadima, Martin Břeň, Petr Klusoň, 
Martin Stráník, Radim Klejch a st. žáci: Jan Kopecký, Přemek Pakosta, Lukáš Madejewský, 
Dominik Kopecký, Jiří Večeře, Dominik Bartoš, Jan Filipi, Vojtěch Zindulka). Oba putovní 
poháry se tak vrací minimálně na rok na naši školu. Po odehrání turnaje a vyhlášení výsledků 
byly mezi zúčastněná družstva a hráče rozděleny ceny a věcné odměny. 

                                                                                   Mgr. Pavel Tmej

Vítězná družstva mladších a starších žáků místní školy

Den matek        
I v letošním roce si školní družina připravila na oslavu Dne matek bohaté vystoupení. 

Během nedělního odpoledne se maminky, babičky a další diváci ocitli v prostředí pirátů, na své 
si přišli i vyznavači vesmíru, a to příběhem O nezbedné kometě. Představení ukončila malebná 
hudba z orientu, při níž břišní tanečnice z místní školy rozvlnily svá křehká těla.

Každá maminka odcházela s radostným pocitem z vystoupení svého dítěte a domů si 
odnášela vyrobené přáníčko.

Zkouška v kině v Lubné
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Děkujeme všem účinkujícím za jejich zdařilý kulturní projev. Poděkování patří i rodičům, 
kteří dětem pomohli s nácvikem textu, a dále obecnímu úřadu za sladké odměny pro děti i 
učitele. 
     Hlediště bylo zaplněné do posledního místa. A tak si přejeme, ať se i další školní akce 
setkají s takovým pochvalným ohlasem u veřejnosti.

           Mgr. I. Břeňová, P. Vetešníková, DiS.

Turnaj v minifotbalu
Žáci 1. stupně z první, druhé a třetí třídy se v úterý 7. května 2013 účastnili oblastního kola 

v minifotbalu McDonald ’s Cup v Litomyšli. Byla připravena celkem 4 družstva: naši žáci a tři 
litomyšlské základní školy. V tomto turnaji se našim chlapcům podařilo získat první místo, proto 
také postoupili do okresního kola do Svitav. Měli obrovskou radost, kterou projevovali hlasitým 
vítězným pokřikem. 

Ovšem ve Svitavách se 13. května 2013 sešlo už 8 družstev. Naši malí fotbalisté i tady 
bojovali urputně, ale vítězství z toho nebylo. Skončili celkově na 6. místě. Bylo jim to moc líto, 
dokonce i nějaká slzička ukápla. Přesto si ti naši elévové zaslouží pochvalu za reprezentaci 
naší školy. Poděkování patří také panu Kuchtovi a Mokrejšovi za jejich trenérské rady a 
povzbuzování.                                                                                           

Mgr. Marie Dřínovská  

Turnaj v minifotbalu

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
Dne 23. května proběhlo 

ve Svitavách okresní kolo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů, které jako 
každoročně pořádal DDM Svitavy 
ve spolupráci s organizací BESIP 
Pardubického kraje. Z naší školy se 
soutěže zúčastnili žáci s nejlepšími 
výsledky ze školního kola, které proběhlo 
dne 7. května na školním hřišti v Lubné.

Soutěžící byli rozděleni do dvou 
kategorií. Mladší žáky reprezentovali Jan 
Renza, Lukáš Kučera, Leona Pajchlová 
(5. třída) a Gabriela Zavoralová (6. třída). 
Starší družstvo tvořili Martin Břeň (6. třída) 
- náhradník za Lukáše Madejewského z 8. 
třídy, který náhle onemocněl, Klára 

Šturcová (7. třída), Přemek Pakosta a Nikita Pajchlová (8. třída).



12

Konkurence ve Svitavách byla veliká. I když obě naše družstva statečně bojovala, 
k umístění na prvních místech výsledky nestačily. Zkušenosti nasbírané v letošním kole 
soutěže ale jistě využijeme v příštím roce.     

  Mgr. Leona Plešingerová

Mc Donald’s Cup
Žáci 4. a 5. třídy vyhráli oblastní 

kolo turnaje v minifotbalu Mc Donald´s 
Cup a postoupili do okresního kola, 
které se konalo ve čtvrtek 16. 5. 2013 
v Moravské Třebové. Zde jim letos 
štěstí nepřálo a tak skončili na první 
bezmedailové příčce.

Výsledková listina:
1. ZŠ Bystré 
2. ZŠ T. G. Masaryka Svitavy 
3. ZŠ Jaroměřice 
4. ZŠ Lubná - Sebranice 
5. ZŠ Kunčina 
6. ZŠ Sokolovská Svitavy 
7. - 8. ZŠ U Školek Litomyšl 
7. - 8. ZŠ Na Lukách Polička

Mgr. Jitka Kučerová
Trenér: Václav Kovář
Zleva stojící: Patrik Bartoš, Lukáš Kučera, Lukáš Jílek, Jiří Šturc
Zleva klečící: Víťa Kuchta, Dominik Šmíd, Jiří Hrůzek, Jiří Jílek
Brankář: Martin Kopecký 

Školní ples
Dne 11. 5. se uskutečnil  již 9. ročník školního plesu, který se i přes menší počet žáků 

9. třídy  vydařil. Sešli se tu jak rodinní příslušníci, tak spousta kamarádů a bývalých žáků naší 
školy. Žáci si připravili  program, včetně předpůlnočního překvapení, a myslím si, že se nemusí 
za nacvičenou choreografii vůbec stydět. 

Velké díky patří právě jim a všem, kteří se na organizaci plesu jakýmkoliv způsobem 
podíleli, stejně jako sponzorům za příspěvky do tomboly i vám, kteří jste se plesu zúčastnili.

Tak snad opět za rok na plese na viděnou.                                    Za radu rodičů H. Flídrová

Žáci 9. třídy s třídní učitelkou a ředitelkou školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Stejně jako každý rok se v naší 
mateřské škole uskutečnil Čarodějnický 
rej. Děvčata se proměnila v malé 
čarodějnice a z chlapců se stali 
čarodějové a kouzelníci. Celé dopoledne 
si děti užily soutěží a tance. Nechyběly 
ani sladké odměny. Rodičům patří obdiv 
za šikovnost a nápaditost, se kterými 
dětem převleky připravili.

Ve školce byla hostina jako 
na zámku. Přišel pan král s královnou 
k slavnostně prostřenému stolu. Děti se 
učily prostírat, znát druhy kuchyňského 
náčiní a nádobí, k čemu se 
co používá. Brzy si prohlédnou vše opravdové na zámku v Litomyšli, který každoročně 
navštěvujeme.

Dne 9. 5. se odpoledne sešli 
v mateřské škole sourozenci, tety, 
babičky a maminky se svými dětmi, 
aby společně tvořili. Tentokrát 
náplní společné pracovní dílny byl 
tisk na trika. Akci jsme pořádali ve 
spolupráci s SVČ Mozaika Polička, 
které zajistilo barvy, šablony a 
šikovné lektorky - D. Procházkovou 
a Z. Švecovou, kterým bych touto 
cestou chtěla poděkovat 
za ochotu a trpělivost. Na dílně 
vznikla originální dílka, o která se 
s vámi chceme podělit. Akce byla 

Čarodějnický rej

Královská hostina ve školce

velmi úspěšná a na podzim bychom chtěli pokračovat ve spolupráci. Už nyní se rodiče a děti 
mohou těšit…Ale to nebudu prozrazovat. Vždyť přijďte a uvidíte!
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Tisk na trička

Dne 26. 5. se uskutečnila tradiční akademie dětí z mateřské školy. V letošním roce děti 
vystoupily přímo v mateřské škole, ne v kině, jak tomu bylo v předcházejících letech.  
I. oddělení se představilo pásmem „Myší dovádění“ a II. oddělení „Je nám dobře na světě“.
Atmosféra byla radostná a přátelská, děti se snažily předvést to, co se naučily, co nejlépe. 
Sklidily velký potlesk od rodičů, prarodičů a dalších hostů. Na závěr následovalo malé 
pohoštění. Věříme, že rodiče a hosté si odpoledne užili a odcházeli se spoustou pěkných 
zážitků domů.

Vystoupení mladších a starších dětí při tradiční akademii
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Školní rok nám utekl opět jako voda a my se budeme loučit s našimi předškoláky, kteří 
po prázdninách usednou do školních lavic a stanou se z nich „prvňáci“. Posledním dnem 
v červnu pro ně skončí to sladké bezstarostné dětství a začnou povinnosti. Doufáme, že 
na naši mateřskou školu budou po čase vzpomínat… Letos se budeme loučit s jednou dívkou a 
čtyřmi kluky. Jsou to: Karolína Stráníková, Lukáš Hrůzek, Václav Bulva, Andrej Bartoš, Matyáš 
Waleczek. Předškolákům přejeme to nejlepší vykročení do nové životní etapy, hodně štěstí, 
úspěchů a držíme palce, ať další život zvládají bez mráčků.

Mgr. Irena Rensová, Libuše Šimáková, Václav Bulva, Matyáš Waleczek,
Andrej Bartoš, Lukáš Hrůzek, Karolína Stráníková

A protože se blíží i čas dovolených, přeji všem krásné a slunečné prázdniny, 
nezapomenutelné zážitky a hodně odpočinku. Zaměstnancům mateřské školy přeji načerpání 
nových sil do dalšího školního roku.

Mgr. Irena Rensová

                  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
     všechny vás z celého srdce zdravím v tomto krásném už skoro letním čase. Ty dlouhé noci 
jsou ty tam. Jak je krásné vystavit svou tvář teplu sluníčka. A ještě mnohem důležitější je 
nechat sluníčkem prohřát i své srdce. Vždyť druhým můžeme přinášet jenom to, čím je plné 
naše srdce. Proto bych vám rád k tomuto času nabídnul i jednu zkrácenou povídku od Eduarda 
Martina nazvanou Ti, kdo nás dnes potkají.  
     Od dětství jsem toho podivuhodného muže potkávala na vesnici, kam jsem jezdívala 
na léto za svým dědečkem a babičkou. Vždycky mi připadal starý. Když jsem ho poprvé 
uviděla, bylo mu třicet. Jenže dětem se třicetiletí lidé zdávají přímo staří. Obdivovala jsem jeho 
rodinu, že se snažil svým dětem udělat krásné dětství. I v šedesáti jsem ho potkávala jako 
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člověka zalitého světlem, vždy připraveného poradit, potěšit a povzbudit. Uměl si udělat čas 
na každého, kdo ho navštívil. 

Když jsem letos navštívila svého vnuka na rodné chalupě, opět jsem ho potkala. Už 
překročil osmdesátku, ale jeho úsměv je stále stejně mladý a stále stejně hřeje ty, s nimiž se 
potkává. 
     Pozvala jsem ho k nám na kávu a na nedělnou mámovku (jak jsme říkali maminčině 
bábovce). Povídali jsme si a já mu řekla, co pro mě znamenal už více než před půl stoletím, 
když jsem ho poznala. A pak jsem se na něho obrátila s prosbou, aby se podělil o recept na to, 
jak měl sám hezký život a jak dělal hezkým život i druhým. Myslela jsem si, že mi odpoví 
nějakou frází. Ale on se na chvíli zamyslel, podíval se mi do očí a pak řekl: „Mám recept. 
Vždycky se snažím, aby ten, kdo ode mne odejde, měl v sobě víc radosti, než když mě potkal.“ 
Mlčela jsem. Pak pokračoval: „Když si tohle navyknete, uvidíte, jak se vám promění celý život.“ 
Po jeho odchodu mi bylo moc hezky. Prosvítil můj život a pojmenoval těžkosti z opačné strany. 
Ale hlavně mi předal svůj recept.
     Když odešel, představovala jsem si, s kým jsem ten den mluvila. A začervenala jsem se. 
Nebyl to dobrý den. Musela jsem uznat, že lidé, s nimiž jsem ten den mluvila, odcházeli ne 
veselejší, ale několik odešlo dokonce pěkně dopálených. Uvědomila jsem si, jak je dobře 
někoho takového slyšet, ale že i já mám kolem sebe takové, kteří něco potřebují. Potřebují 
trochu radosti. Ode mne!

A tak kdyby se zítra všichni v naší vesnici rozhodli, že každý, koho potkají, má mít 
po setkání víc dobré nálady, než měl předtím... Jak by se naše vesnice změnila. Jak by se 
proměnilo každé místo na tomhle světě, kdyby na něm žili lidé zvyklí jednat moudře, vlídně, 
kdyby na světě žili lidé, kteří si zvykli procházet svými dny tak, jako svým životem procházel 
náš podivuhodný soused. Jak hezké by bylo se zítra probudit – vyjít mezi lidi – vyjít do radosti...
Ale to bych musela podávat radost už od rána i já...

K tomu vám ze srdce žehnám.
P. Vojtěch Glogar, salesián

Pozvání
V neděli 23. června na tradičním místě, v lese za koupalištěm u Mikuláška, proběhne 
Pohádkový les. Začátek je ve 14 hodin. Srdečně zveme.

Pouť k oslavě svaté Anny, patronky kaple i obce Lubné, bude v neděli 28. července 
v 9.30 hodin. Srdečně zveme.   

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

   

        

Všem oslavencům přejeme k narozeninám hodně zdraví, dobré pohody a mnoho úsměvů 
do dalších let.

83 let Marie Kovářová 70 let Marie Kučerová

81 let Jan Jetmar 65 let Anna Zavoralová

80 let Karel Pajchl 55 let Milan Stodola
Josef Chvojka Zdeněk Tabery

Dana Hanzlová
75 let Zdeňka Jůzová

Božena Jánová 50 let Marie Pechancová
František Jůza



17

25. 3. 2013 oslavila naše nejstarší občanka      15. 4. 2013 oslavila paní Emílie Flídrová 
paní Anna Šimková 90. narozeniny      85. narozeniny

Oslavenkyním přejeme pevné zdraví, hodně sil a pohody do dalších let.
Josef Chadima 

V květnu jsme se naposledy rozloučili s paní Vlastou Bartošovou.

V dubnu se narodila Sofie Hajská, v květnu se narodil Josef Jiráň. Rodičům blahopřejeme a 
novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.

KINO LUBNÁ

  16. 6. PEKLO S PRINCEZNOU
30. 6. NADĚJNÉ VYHLÍDKY Začínáme v 18.30 hod.

LUBENŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI

V pátek 2. května 2013 jsme oslavili pěkné 80. narozeniny našeho dlouholetého člena a 
předsedy Antonína Flacha. Přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody, radosti a slunných 
dnů. 

Lubenští zahrádkáři 
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Tak takovéhle bylo loňské jaro 2012

Vlašský ořech a třešeň postižené mrazem

           Květ sakury

Japonská třešeň sakura před obecním úřadem v Lubné

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ, MOUDROSTI A LÁSCE

Dne 29. 4. v místním kině přednášel pan 
ing. Miroslav Hrabica na téma: „Zdraví, láska, 
moudrost …“ Léčitel a autor mnoha knih, který 
má na život a nemoci osobitý úhel pohledu. 

Věřím, že každý účastník přednášky si 
odnesl něco nového pro svůj další přístup k 
řešení problémů, o kterých témata přednášky 
byla. Děkuji všem za účast a přeji vše dobré.

František Vomáčka

Přednáška v kině

   TYFLOCENTRUM PARDUBICE

Vážení spoluobčané, 
ráda bych vás seznámila se společností TyfloCentrum Pardubice o.p.s., která je centrem 

denních služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Pardubickém kraji a která se svými 
klienty již několik let navštěvuje naši obec. 
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Posláním organizace je poskytování sociálních služeb osobám s těžkým zrakovým 
postižením a osobám s jiným, zejména kombinovaným postižením (postižení zrakové 
v kombinaci s jiným). Tyto služby pomáhají takto znevýhodněným lidem se začleněním 
do společnosti, napomáhají jejich osobnímu rozvoji a seberealizaci.

Pokud budete mít zájem seznámit se více s touto společností, navštivte stránky 
www.tcpce.cz. Zjistíte, že pro zaměstnance je jejich práce skutečným posláním, a přesvědčíte 
se o velké vůli, odhodlání a šikovnosti hendikepovaných lidí. 

Jako důkaz přikládám báseň o Lubné a obrázek. 
Marie Pechancová

BYLA TO POHÁDKA? 
V koruně lípy větřík duje. 
Včelky dnes mají po práci. 
Jen sýkorka, tu poletuje. 
Datel, se z lesa navrací. 
Kolik už zim tady stojí. 
Nespočet jizev, na kmeni. 
A těm, co tudy procházejí, 
větvemi dává znamení. 
Já kronika jsem obce Lubné. 
Chtěla bych vám teď vyprávět. 
Jak neumí to nikdo jiný. 
O tomto koutku, Vysočiny. 
Pán Bůh dal Lubné do vínku. 
Opravdu krásnou krajinku. 
Neudělal ji asi hned. 
On dal si, hodně záležet. 
Kopečky, ty vlny v moři. 
A pole, co se lesům dvoří. 
Louky, potok, vodu čistou. 
To vše a více, pak dal s klidem 
co boží dar, místním lidem. 
A lidé, ti ho nezklamali. 
Ten dar boží si za svůj vzali. 
Vesnice jak ze škatulky, 
jak nevěsta upravená. 
Na zahrádkách květin mají, 
hrušky, jablka dozrávají. 
Já připadám si jako v ráji. 
Kde barvy léta, ódu hrají. 
Uprostřed zahrad, pěkné domky jsou. 
Ať lidem štěstí přinesou. 
Každým dnem jsem tady rád, 
zas u Roušarů budu spát. 
A před spánkem, lípě, naslouchat. 
                                                          H. F 

ÚSPĚCH DESTILÁTŮ Z LUBNÉ

V sobotu 18. 5. 2013 se v Praze v Muzeu gastronomie konal 1. pražský košt destilátů. Své 
vzorky na něj poslali pěstitelé i pěstitelské pálenice z celé republiky. Je potěšující, že v kategorii 
slivovic vyhrál vzorek z Pálenice z Lubné u Poličky, který nakonec vyhrál celou soutěž a stal se 
šampionem 1. pražského koštu destilátů. 
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Pálenice Lubná se každoročně účastní kolem deseti degustačních soutěží v Čechách, ale 
hlavně na Moravě. Za většinu vzorků dostáváme ocenění – seznam by byl dost dlouhý, ale 
vyhrát šampiona koštu se nám podařilo až nyní. O to větší máme radost, že to bylo v Muzeu 
gastronomie.

To, že lidem naše destiláty chutnají, víme podle stále se zvyšujícího zájmu, ale chceme i 
posouzení odborníky a získání dalších nápadů, jak tu naši pálenku zlepšit. A hlavně chceme 
ohodnotit destilát, který vydáváme pěstitelům za ovoce, které nám dodají. 

Ing. Zdeněk Jelínek

Majitel Pálenice Zdeněk Jelínek a Milan Jelínek s vítězným vzorkem z 1. pražského koštu

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – KŘIVOKLÁTSKO

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko o rozloze 630 km2 byla vyhlášena 
v roce 1978 a již v roce 1977 byla zařazena mezi biosférické rezervace 
UNESCO. Oblast leží jihozápadně od Prahy na obou březích Berounky, 
mezi městy Rakovník, Kladno, Beroun a Zbiroh. Křivoklátsko je zcela 
unikátním a jedinečným územím, které nemá ve střední Evropě obdoby. 
V současné době probíhají jednání, která by měla vést k vyhlášení 
nejcennějších částí CHKO naším pátým národním parkem. Zdejší fascinující 
příroda by si to určitě zasloužila. Původní rozsáhlé listnaté a smíšené lesy 
s bohatou mozaikou ekosystémů představují ukázku středoevropského 

pásu lesů, které ve srovnatelných výškách sousedních zemí byly nahrazeny nebo změněny 
pěstováním nepůvodních druhů dřevin. V krajinné oblasti roste 84 druhů stromů a keřů, z toho 
52 druhů je původních. Rovněž zde zůstalo zachováno téměř 1 800 druhů ostatních mnohdy 
velmi vzácných a ohrožených rostlin. Také zvířena je a vždycky byla bohatá, o čemž svědčí i 
skutečnost, že se jedná o lovecké revíry českých knížat a králů. Nejvyšším pahorkem je 
Těchovín (617 m).

Geologické podloží tvoří převážně horniny starohorního stáří. Jsou to přeměněné droby a 
různé břidlice, místy jsou tvrdé buližníky, které můžeme vidět v podobě výrazných kamýků 
(Hudlická skála, Vraní skála a další). Sopečné horniny čedičového původu tvoří Čertovu skálu 
mezi Týřovicemi a Nezabudicemi. V jílovitých břidlicích byly nalezeny zkameněliny trilobitů, na 
něž jako první upozornil francouzský inženýr Joachim Barrande, který zde vyměřoval trasu 
zamýšlené koněspřežné dráhy.

Chráněná oblast zabírá velkou část Křivoklátské vrchoviny, která je tokem Berounky 
rozdělena na severní Lánskou pahorkatinu a jižní Zbirožskou vrchovinu. Řeka se tu vine 
v několika půvabných meandrech místy travnatou nivou. V létě ožívá vodáky a pro ně byla 
zřízena Vodácká naučná cesta se zastávkami na nejzajímavějších místech. Začíná na říčním
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km 80 za Zvíkovcem a končí na km 20 u Řevnic. Vodáci si tedy zapamatují: v létě si 
prohlédneme majestátní krajinu Křivoklátska z hladiny Berounky od vesel svých lodí. 

Rostlinstvo CHKO lze rozdělit do několika 
typů. Na vyhřátých skalách a stráních roste 
teplomilná a suchomilná květena, chladnější 
místa s minerálně chudšími půdami si zabrala 
květena podhorského až horského typu. Pro
oblast je typická kyčelnice devítilistá, 
bělozářka liliovitá, lýkovec jedovatý, hvězdnice 
chlumní a další. Zajímavá jsou původní 
společenstva vzácného tisu, napočítáno bylo 
přes 3 000 jedinců, jsou chráněny 
v rezervacích. 

Ornitologové napočítali 120 druhů 
hnízdících ptáků, z nichž nejvzácnější jsou 
luňák červený, včelojed lesní a čáp černý. 

Z brouků tu žije pozoruhodný a vzácný teplomilný ploskoroh pestrý, který dovede chrastit křídly, 
nebo náš největší brouk roháč obecný, životně svázaný se starými dubinami, objevit můžeme i 
tesaříka obrovského a mnoho dalších.

Velkou pozornost turistů poutají také starobylé hrady a zříceniny Křivoklát, Krakovec, 
Týřov, Žebrák a Točník. K větším sídlům na území CHKO patří Zbečno, Žebrák, Zbiroh a 
Křivoklát, těsně za hranicí leží Rakovník, Nové Strašecí a Beroun.

Křivolátsko je biosférickou rezervací světového 
významu, proto je navštěvováno velkým množstvím 
turistů od nás i z celého světa.

Josef Trojtler

Kaňon Berounky        Kyčelnice devítilistá

DOLNÍ ÚJEZD – KOUZLO NAŠEHO DOMOVA

Motto: K jedinečnému půvabu venkova patří, že neokouzluje geometričností tvarů a 
technickou dokonalostí povrchů, které neumějí stárnout. Jeho předností jsou spíše přírodě 
blízké materiály, tvary a povrchy, které se mění během dne i roku a stárnutím dokonce nabývá 
nových půvabů, přičemž nechce být skanzenem. Chce však zůstat v těsném spojení s přírodou 
a souznít s krajinou, jejíž je součástí. A takovýto venkov nabízíme nejen všem, kteří se 
rozhodnou v naší obci natrvalo usídlit, ale i těm, kteří k nám přijíždějí na návštěvu nebo třeba 
jen naší obcí projíždí.

Obec Dolní Újezd se nachází na východě Čech, 6 km jihozápadně od Litomyšle,  asi 11 km 
od historické zemské hranice s Moravou, v mírně zvlněné krajině na okraji Českomoravské 



23

vrchoviny. Je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí říčky Desné. Dnešní 
obec vznikla splynutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako 
Rovinka, Malvařice, Praha, Pazucha, Víska, Ždár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov a 
Dolečka. Součástí obce jsou i menší osady Jiříkov a Václavky. Spolu s nimi má Dolní Újezd 
v současné době něco málo přes dva tisíce obyvatel.

Bohatá historie sahá až do poloviny 12. století, kdy je obec zmiňována v listině krále 
Vladislava datované k roku 1167 jako 
Újezd na Lubném.

Obec se může pochlubit řadou 
památek, mezi kterými vyniká kostel 
svatého Martina, obklopený upraveným 
hřbitovem a zvonicí s dřevěným patrem 
a hřbitovní bránou. Vesnický ráz obce 
dokládají udržované statky a chalupy a 
charakteristické opukové zídky. Na území 
obce se nachází také mnoho soch a 
sousoší. Před opravenou školou stojí 
pomník Lukáše Pakosty - památník 
selských bouří, který vytvořil, podle návrhu 
Jana Štursy, sochař Otakar Velínský. 

U křižovatky silnic na Poličku a Proseč se od roku 1737 nachází Mariánské sousoší od Jiřího 
Františka Pacáka.

Výuku a výchovu mládeže v obci zajišťuje mateřská škola, dobře vybavená základní škola 
a základní umělecká škola s obory hudebním, výtvarným, tanečním a dramatickým. Soukromé 
výtvarné studio pro mládež i dospělé pořádá každoročně na konci školního roku velkou výstavu 
prací svých žáků. Práci s mládeží se aktivně věnují i místní spolky, například sokol, hasiči, 
skauti a chovatelé. Školní sportovní hala a hřiště s umělým povrchem jsou celoročně plně 
využívány jak dětmi, tak i dospělými obyvateli obce. 

Pro pořádání společenských akcí je upravena sokolovna s divadelním pódiem. 
Ke kulturním účelům slouží též přírodní areál v údolí říčky 
Desné, kde se mj. každoročně začátkem července koná 
tradiční „Benátská noc“ (letos již po padesáté) a koncem 
srpna folkový festival Újezdské babí léto. V blízkosti areálu 
se nachází fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty a 
koupaliště se třemi bazény. Celá tato lokalita vytváří ideální 
prostředí pro kulturní i sportovní vyžití občanů i návštěvníků 
Dolního Újezda.

V obci nechybí zdravotní středisko, kde poskytuje péči 
praktický, dětský a zubní lékař. Nedaleko se nachází i místní 
výdejna léků. Obchodní síť je zastoupena jak nákupním 
střediskem, tak i řadou obchodů a služeb, které se neustále 
rozrůstají.

Obec v loňském roce dokončila I. etapu výstavby 
kanalizace a čistírny odpadních vod. Mezi velké investice se 
zařadila i výměna oken a oprava fasády na staré budově 
školy a změna vytápění školy pomocí tepelných čerpadel a 
slunečních kolektorů.

Srdečně Vás zveme na návštěvu Dolního Újezda.

PARDUBICKÁ FLORBALOVÁ LIGA MUŽŮ

V letošním ročníku Pardubické ligy mužů soutěžilo celkem 8 družstev. Jednalo se o týmy 
z Přelouče, Pardubic, Holic, Třemošnice, Chrudimi, Heřmanova Městce, Ústí nad Orlicí a 
Lubné. V takto nabité konkurenci naše družstvo obsadilo 1. místo s celkovým počtem 
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47 bodů a postoupilo do 3. ligy v kategorii mužů. Touto cestou ještě jednou děkuji všem hráčům 
a především pak trenérům Jiřímu Boštíkovi a Václavu Kučerovi, současně přeji mnoho 
sportovních úspěchů v nastávající sezóně 2013/2014.

                      Josef Chadima, sekretář oddílu

Společná oslava v šatně

Družstvo mužů TJ Lubná
První řada zleva: Petr Kuchta, Ondřej Chadima, Martin Klusoň, Jiří Boštík, Michal Lipavský, 

                     Josef Chadima, Pavel Štefl, Ondřej Háp, Václav Kučera, Ing. Jiří Boštík, Josef Chadima st.
Druhá řada zleva: Václav Kučera, František Košňar, Marek Boštík
Klečící zleva: Jiří Pavliš, Lukáš Kopecký, Pavel Vomáčka, Tomáš Klusoň, Jakub Haupt

         VESMÍR OKOLO NÁS – NEJZAJÍMAVĚJŠÍ METEORITY

Tunguský meteorit je největší kosmický projektil (střela), který se v novodobé historii se 
Zemí srazil. Zmínka o něm byla v minulém čísle Lubenského zpravodaje – nyní podrobnější 
data. K události došlo 30. června roku 1908 nad Tunguskou v 7 hodin 17 minut místního času. 
Ve výšce okolo 8 kilometrů došlo k mohutnému výbuchu velkého bolidu (jasný meteorit). 
Vzdušná tlaková vlna byla tak razantní, že ve vzdálenosti 35 kilometrů od epicentra exploze 
vymrštila kočovné Evenky ze stanů a Evenkové padali k zemi i šedesát kilometrů daleko od 
místa výbuchu. Detonaci bylo slyšet na tisíc kilometrů vzdálených místech. Strojvůdce 
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transsibiřského vlaku, když slyšel ten příšerný rámus, v obavách zastavil soupravu. Rázovou 
vlnu zaznamenaly po pěti hodinách meteorologické stanice v Evropě, 6 000 km daleko 
od epicentra výbuchu – vlna dvakrát oběhla celou zeměkouli. Do atmosféry 40 až 70 km 
vysoko bylo vyzdviženo na tisíce tun jemného prachu, který způsobil, že několik následujících 
nocí byla obloha v Evropě mimořádně světlá, takže bylo možné bez potíží číst noviny. Sibiřské 
noci byly takto jasné celé dva měsíce, tak dlouho trvalo, než se jemný prach snesl na zemi. 
V místě výbuchu byla nezměrná spoušť a zkáza. V okruhu 60 km od epicentra byly stromy 
zcela zpřelámány a uprostřed zdevastované oblasti trčely ze země jen krátké pahýly kmenů, 
oloupané, roztříštěné a sežehnuté ohněm. Zcela bylo zničeno okolo 60 miliónů stromů na ploše 
2 200 km2. Takovouhle paseku způsobila vesmírná střela o průměru pouhých 100 metrů. 

Na místo pádu tunguského meteoritu se teprve v roce 1921 vypravil Leonid Kulik, vědecký 
pracovník Mineralogického muzea Ruské akademie věd. Místo pádu leží 700 km na sever 
od nejbližší železniční stanice v těžko přístupném terénu. Kulik nebyl na takovou expedici 
dobře připraven a k cíli své cesty nedošel. Podařilo se mu to v roce 1927, kdy s dalšími 
výzkumníky došel až do středu zdevastované oblasti.

Meteorit, který trefil auto
Stalo se tak 9. října roku 1992 ve 23 hodin 48 minut světového času, kdy se nad Kentucky a 
Západní Virginií objevil velmi jasný bolid. Měl výrazné nazelenalé zbarvení a nakonec se 
rozjasnil jako Měsíc v úplňku. Na východě Ameriky bylo tou dobou krátce po setmění a jasno, 
takže meteorit byl sledován velkým množstvím lidí. Někteří jeho let zaznamenali kamerou a 
pro vyhodnocení dráhy letu se sešlo 14 záznamů.

Při průletu atmosférou se bolid rozpadal na desítky poměrně velkých úlomků, což 
doprovázel hlasitý rachot. Jeden 13kilogramový úlomek trefil auto zaparkované na dvorku 
domu ve Wells Street číslo 207 v Peekskillu ve státě New York. Červené auto značky Chevy 
Malibu, ročník 1980, patřilo 18leté studentce Michelle Knappové a teď mělo úplně zničený kufr. 
Ostatní kusy meteoritu jsou rozesety v okruhu přibližně sta kilometrů, což je velká příležitost pro 
hledače kamenů z vesmíru. Přeji hodně úspěchů při hledání a o meteoritech ještě příště.

Josef Trojtler

Leonid Kulik                                     Poničená tundra, jak ji v roce 1927 při své první 
                                                           výpravě zaznamenal Leonid Kulik

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 21.54 hodin do 22.21 hodin proběhlo 
částečné zatmění Měsíce. Zajímavé bylo tím, že došlo pouze k 
nepatrnému dotyku zemského stínu na levém okraji Měsíce. 
Foto Martin Kvasnička
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AKCE V OKOLÍ

Svojanov
6. - 7. 7. - Královské slavnosti

Formou tradičních hradních slavností budou probíhat nejrůznější dobová vystoupení.
20. 7. - Festival akustické hudby - 5. ročník festivalu představující netradiční hudební žánr.
3. - 4. 7. - Divadelní pouť - 23. ročník akce představující vystoupení divadelních souborů na 

horním nádvoří hradu.

Veselý Kopec u Hlinska
1. 6. - 30. 9. - zajímavá hra v rámci jednotlivých expozic pro rodiny s dětmi

Litomyšl
Smetanův dům
16. 6. od 17 hodin – Pohádka pro děti „Pošťácká pohádka Karla Čapka“

Hraje divadelní soubor Mim z Prahy.
Toulovcovo náměstí 
soboty 1. 6. - 5. 10. od 8 do 12 hodin - Sobotní farmářské trhy

Každou sobotu (kromě 11. 8. a 21. 9.) si zde můžete nakoupit čerstvou zeleninu, uzeniny, 
medovinu, čaj nebo rukodělné výrobky.

15. 6. a 13. 7. od 8 do 12 hodin  - Bleší trhy + Větrání šatníků
Staré, použité nebo nepotřebné věci a oblečení můžete prodat či darovat, tím přispějete 
dobré věci.

pátky 5. 7. - 31. 8. od 18 do 19.30 hodin  - Toulovcovy prázdninové pátky 2013
Každý pátek o prázdninách pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé.

Okrasné a ovocné školky Litomyšl
7. 6. – neděle 9. 6. - Výstava irisů a jarních trvalek

Tradiční jarní prodejní výstava květin, parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno.
Různá místa v Litomyšli
13. 6. – 30. 6. – Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl

55. ročník zahájí Česká filharmonie, která předvede Mou vlast.
Zámecké nádvoří
30. 6. od 10.15 hodin – Neratovská mše

Latinská mše pro sóla, smíšený sbor a varhany jubilujícího opočenského rodáka Luboše 
Sluky komponovaná k poctě záchrany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově 
v Orlických horách zazní jako doprovod tradiční bohoslužby celebrované Mons. Tomášem 
Halíkem.

Kunštát - SVÁTKY ŘEMESEL
8. 6. - 9. 6. začátek od 11:00 - tradiční jarmark řemeslných výrobků s kulturním 
programem - zámek Kunštát

VI. ročník SVÁTKŮ ŘEMESEL u příležitosti 555. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a 
Poděbrad českým králem. Tématem pro letošní ročník je SKLO. 

Modelářské letiště Vlkov
5. 7. – 7. 7. – Velká maketářská - 5. ročník přehlídky leteckých modelů.
26. 7. – 27. 7. – Setkání kluzáků v Litomyšli - setkání majitelů větroňů, aerovleků…

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červen 2013
Bystré

- 17. 5. od 17:00 hod, sál ZUŠ – Pinocchio - divadelní vystoupení ZUŠ Bystré.
- 22. 6. od 20:00 hod., na zahradě za hasičskou zbrojnicí – taneční zábava. Zahraje    
  skupina Rock Faktor.
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Jedlová 
- 15. 6. 2013 od 19:00 hod. - Koncert skupiny Katapult na fotbalovém hřišti v Jedlové. Vstup       

  do areálu od 17:00 hod. 

Litomyšl 
- 7. 6. od 19:30 hod., Smetanův dům Litomyšl - HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDI.     
- 22. 6. - Smetanovo náměstí - Starodávný jarmark - Řemeslné trhy a hudební        

      doprovodný program.
Oldřiš - letní kino 

- 28. 6. od 22:00 hod. - Okresní přebor: poslední zápas Pepíka Hnátka
- 29. 6. od 21:30 hod. – dětské představeni dle výběru dětí z těchto filmů:

Autopohádky, Čtyřlístek ve službách krále, Rango, Taz-manie, Fimfárum - do třetice všeho 
dobrého.

Sebranice
- 29. 6. - Sebranický pětiboj - sportovní turnaj dvojic ve sportovním areálu na koupališti.

Svojanov
- 1. 6. - vernisáž výstavy obrazů s tématem Svojanovska na radnici ve Svojanově.
- 8. 6. od 14:00 hod. - ZÁVIŠOVA ŠKORNĚ 

  start - ve Svojanově – předměstí u turistického odpočívadla na rozcestí 
Pěší výlet po kraji Záviše z Falkenštejna: Předměstí – rybník Šindelka –  Rožinka – Žleby –       

    Trpín – Hlásnice (Beseda). Nebude chybět tradiční kvíz a jiná překvapení. Buřtíka s sebou!    
Podrobnosti o trase na www.mestyssvojanov.cz

   ZMĚNA GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE

Vážené klientky naší ordinace, 
na základě již dříve uvedených faktů v předchozích článcích bude ukončena činnost 

gynekologické ambulance na adrese D. Újezd 383 v budově střediska k 31. 5. 2013. 
Od prvních informací, které jste dostaly, již uplynulo několik měsíců, takže bych rád 

připomněl ještě znovu fakta k dalšímu provozu. K ukončení dochází z celé řady důvodů 
(neúnosný nájem, nemožnost investic do dalšího vybavení, pokles počtu pacientek …), 
které ale v konečném důsledku budou znamenat zvýšení kvality péče o ženy z regionu. 
Péče bude samozřejmě kontinuálně pokračovat v Litomyšli na adrese Trstěnická 911 (tzv. 
budova Grácie), kterou ale již většina z vás zná. Zde je ženám zajištěna péče komplexní na 
jednom místě, včetně ultrazvukového vyšetření, kardiotokografických monitorů u těhotných, 
odběrů krve a celé řady dalších služeb. Rovněž zde funguje již 2. rok tzv. transportní centrum 
asistované reprodukce, tedy místo, kde je poskytována rozsáhlá péče ženám s problémy s 
otěhotněním. Dále zde ženy mohou absolvovat další služby související s gynekologickou péčí, 
jako je ošetřování laserem v celé řadě indikací či hydrocolon, tedy detoxikace střeva. Od roku
2013 provádí také naše centrum tzv.prvotrimestrální screening u těhotných s certifikací FMF z 
Londýna. Na toto vyšetření musely zájemkyně dříve cestovat do vzdálených center. Pro 
nastávající maminky je zde k dispozici také 3D/4D ultrazvukové vyšetření, které je pro laika 
velmi atraktivní. Veškeré služby jsou zajišťovány po dobu celého týdne v rozsáhlých 
ordinačních hodinách, z toho 3x týdně do podvečerních až večerních hodin. Jednou měsíčně 
rovněž v sobotu či o svátku. 

Na všechna vyšetření je potřeba se předem objednat. Objednávání na konkrétní čas ale 
zvyšuje komfort ženám, snižuje čekací doby a díky šíři ordinačních hodin si může žena 
snadněji vybrat termín, který jí vyhovuje. Péči zde poskytuje MUDr. Čadílková, MUDr.
Šalamonová a prim. MUDr. Harald Čadílek. Při objednávání je potřeba vždy upřesnit, koho 
preferujete, a dle časových možností bude nalezen termín. Akutní stavy jsou k ošetření brány i 
bez objednání, ale je vhodné předem zavolat. Pokud žena potřebuje jen recept či žádanku 
třeba na mamograf, musí zavolat den předem a poté si může kdykoliv během ordinační doby 
toto vyzvednout. 
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Telefonická čísla k objednávání jsou 461 61 88 61, 733 570 637 a dále tam bude 
převedeno číslo z D. Újezda 461 63 11 03 ( www.gracie-litomysl.cz ).

Mnoho žen si v posledním roce již žádalo o převedení karty do Litomyšle z důvodu lepší 
dostupnosti kvůli práci či škole. Rovněž těhotné pro komplexnost celé péče, kterou ordinace 
zajišťuje na jednom místě, toto také preferovaly. Takto komplexní péči na jednom místě 
neposkytuje žádná gynekologická ordinace v širokém okolí. Tímto neustále ubývalo klientek a 
ty zbývající musely na ultrazvukové vyšetření na kvalitním přístroji rovněž navštívit Grácii. Věřte 
mi, že celá tato změna je pouze ku prospěchu našich žen, když jim bude poskytována péče na 
nejmodernějších přístrojích personálem, který si neustále doplňuje vzdělání na českých i 
zahraničních doškolovacích akcích. Péče o ženy i nadále zůstane naší nejvyšší prioritou. V 
neposlední řadě bych upozornil, že žádná z našich pacientek se nemusí starat o svoji 
kartu, tato jí bude automaticky převezena do Litomyšle a od 1. 6. 2013 ji bude mít na 
Grácii. Registraci u svého gynekologa budete mít i nadále platnou. Opouštíme tedy pronajaté 
prostory v Dolním Újezdě, ale neopouštíme rozhodně zdejší ženy! 

Krásné jaro a hodně zdraví vám přejí prim. dr. Harald Čadílek a dr. Radmila Čadílková.

Zubní pohotovost 2013 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)

8. - 9. 6. MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157
15. - 16. 6. MDDr. Čermáková Ivana Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
22. - 23. 6. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733
29. - 30. 6. MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236

5. 7. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524
6. - 7. 7. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126

13. - 14. 7. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715
20. - 21. 7. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369
27. - 28. 7. MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369

3. - 4. 8. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
10. - 11. 8. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  14. 6.,   28. 6.,   12. 7.,   26. 7.,   9. 8.,   23. 8.

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. 7. 2013.
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Obecní úřad LUBNÁ – telefon 461 745 215
Pondělí 7.30 - 11.30 13.00 - 17.00
Středa 7.30 - 11.30 13.00 - 17.00

Česká pošta, s. p., LUBNÁ - telefon 461 745 810
Pondělí 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30
Úterý 8.00 - 9.45
Středa 8.00 - 9.45 13.00 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30
Pátek 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30

Prodejna Potravin – Martin Nunvář LUBNÁ
telefon 461 745 129

Pondělí 7.00 - 12.30
Úterý 7.00 - 16.30
Středa 7.00 - 15.00
Čtvrtek 7.00 - 16.30
Pátek 7.00 - 16.30
Sobota 7.00 - 10.00

Prodejna potravin JEDNOTA LUBNÁ
telefon 461 745 176

Pondělí 7.30 - 12.00
Úterý 7.30 - 12.00 15.00 – 17.00
Středa 7.30 - 12.00
Čtvrtek 7.30 - 12.00 13.00 – 17.00
Pátek 7.30 - 12.00 15.00 – 17.00
Sobota 7.30 - 10.00

Domácí cukrárna – Anna Taberyová
telefon 724 225 497

Úterý 13.30 - 16.30
Pátek 13.30 - 16.30
Sobota 14.00 - 16.30
Neděle 10.00 – 11.30 14.30 - 16.30

Po telefonické domluvě Vás obsloužím i mimo pracovní dobu.
Více informací najdete na www.domacicukrarna.cz.




