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Setkání rodáků a oslava 130. výročí založení SDH v Lubné
Obracíme se na lubenské občany s prosbou o poskytnutí informace k připravovanému
Setkání rodáků a oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, které se uskuteční
21. - 22. 6. 2014. Jedná se o sdělení kontaktů (jméno, bydliště, telefon, popř.
e-mailová adresa) našich rodáků. Tyto informace můžete nahlásit v kanceláři OÚ nebo
Lubenským ženám, které budou navštěvovat jednotlivé domácnosti. Předem děkuji.
Josef Chadima, starosta

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 31. 10. 2013
RO schvaluje:
- Plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 30. 9. 2013.
- Podání žaloby proti pí J. Makovské na vyklizení bytu v DPS v případě, že do 15. 11. 2013
nesdělí termín vyklizení.
- Zabezpečení rozsvícení vánočního stromu a silvestrovského ohňostroje.
- Směrnice Obecního úřadu Lubná.
- Smlouvu Mikroregionu Litomyšlsko na obnovu veřejného prostranství.
RO zamítá:
- Nabídku na zhotovení publikace o Lubné.
Rada obce pověřuje:
- Starostu obce ke zjištění vlastníků pozemků pro výstavbu rodinných domů.
RO bere na vědomí:
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ ze dne 14. 10. 2013.
- Žádost pí Š. Klusoňové o přijetí do pracovního poměru na VPP a zařadila ji do seznamu.
- Výpověď smlouvy o elektronické podatelně MěÚ Litomyšl a schválila novou adresu
pro e-podatelnu - obec@lubna.cz.
- Oznámení M. K. Klusoně a M. Hurycha o konání veřejné akce 19. 10. 2013 na veřejných
prostorách a komunikacích v Lubné.
- Sdělení Technických služeb Hlinsko s. r. o. o ceně za svoz komunálního odpadu, která
nebude pro rok 2014 navýšena.
- Územní souhlas pro manžele Bednářovy na oplocení rodinného domu.
- Výsledek finanční kontroly ze dne 22. 10. 2013 v ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná, kontrola
proběhla bez závad.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o společném jednání o návrhu územního plánu obce Budislav.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 21. 11. 2013
RO schvaluje:
- Žádost o poskytnutí dotace do knihovny na PC a programové vybavení.
- Dodatky ke smlouvám o pronájmu prostor v DPS pro pí J. Kruntorádovou a p. F. Vomáčku.
- Úklid sněhu před prodejnou Jednoty.
- Plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 10. 2013.
- Smlouvu o zániku věcného břemene mezi Obcí Lubná a manžely Chadimovými.
- Udělení písemného souhlasu pro SDH Lubná o sídlu sboru za účelem zápisu živnosti.
RO zamítá:
- Žádost p. Z. Kyselého o úpravu obecního bytu dle přiloženého nákresu.
RO pověřuje:
- Starostu vyhodnocením územního plánu obce a provedením případných změn.
RO bere na vědomí:
- Informace Pardubického kraje o přípravě rozpočtu na rok 2014.
- Veřejnou vyhlášku MěÚ Litomyšl o stanovení místní úpravy provozu na komunikaci
před č. p. 57, která nestanovuje umístění značek. Proti rozhodnutí
se nelze odvolat ani podat rozklad.
- Pohledávky po splatnosti k 18. 11. 2013 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Zápis Pk o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
- Sdělení MAS Litomyšlsko o financování infoplakátu v roce 2014.
- Nabídku firmy InterSoft s.r.o., Choceň na zhotovení turistických map.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 5. 12. 2013
RO schvaluje:
- Smlouvu o dílo se ZOD na zimní údržbu místních komunikací.
- Cenu palivového dřeva pro potřeby obce – bříza bělokorá – 300 Kč/m3.
- Smlouvu pro manžele Herovy na přístavbu k RD na parcele č. 87/2.
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- Měření odběrů elektrické energie v obecních objektech firmou VAY energo s.r.o.
RO bere na vědomí:
- Protokol o zkoušce vody v kuchyni mateřské školy dne 25. 11. 2013.
- Nabídku firmy VAY energo s.r.o., o vytvoření distribuční sítě pro plánovanou výstavbu
rodinných domků a sportoviště.
- Možnost optimalizace spotřeby elektrické energie v objektech s využitím alternativních
zdrojů tepla.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 11. 12. 2013
ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2013.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3/2013/ZO.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2014.
- Poplatek na rok 2014 za komunální odpad ve stejné výši - 580 Kč/osobu nebo objekt
k individuální rekreaci - byt, rodinný dům - ve kterém není hlášena osoba k trvalému pobytu
dle č. 5/2012.
- Cenu vodného ve výši 30,00 Kč/m3 s DPH a stočného 31,50 Kč/m3 s DPH pro rok 2014.
- Příspěvek na žáka pro rok 2014 zálohově ve výši 500 000 Kč, doplatek příspěvku na žáka
za rok 2013 zálohově ve výši 300 000 Kč, obojí hrazeno z rozpočtu Obce Lubná.
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní školu Lubná –
Sebranice a Mateřskou školu Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2014
ve výši 300 000 Kč od každé obce.
- Setkání rodáků a oslavu 130. výročí založení SDH ve dnech 21. a 22. 6. 2014.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 13/2013/ZO dne 11. 9. 2013.
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013.
- Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH na rok 2013
ve výši 3 640 Kč a 99 000 Kč.
- Výsledek dražby pozemků p. č. 185/1 a p. č. 185/2, které nabyla Obec Lubná.

Poplatky 2014
Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců
věku. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2014. Při platbě převodem na účet číslo
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 580 Kč za osobu, každé třetí a další dítě je
od poplatku osvobozeno. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2014. Při platbě převodem
na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1340 + číslo popisné.
Poplatek za sms – rozhlas: 120 Kč za jedno telefonní číslo pro období duben 2014
- březen 2015, splatnost poplatku je 1. 3. - 31. 3. 2014. Při platbě převodem na účet číslo
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné. Pokud sms – rozhlas ještě
nevyužíváte, stačí vyplnit v kanceláři OÚ registrační formulář.
Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou. Děkujeme.

Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2013
Narodilo se 9 občánků, zemřelo 8 občanů, bylo přihlášeno 13 občanů, odhlásilo se
21 občanů. K 31. 12. 2013 měla obec 1 004 obyvatel.
V roce 2013 se narodili:
Sofie Sigyn Hajská, Josef Jiráň, Dobroslav Bolomský, Chloe Gružik, Jasmína Bartošová, Julie
Gőrner, Nela Flídrová, Marie Hromádková, Ondřej Dřínovský.
V roce 2013 zemřeli:
Miroslav Bednář, Stanislav Zerzán, Jan Tměj, Pavel Uher, Vlasta Bartošová, Stanislav
Madejewský, Anna Bubnová, Anna Zavoralová.
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Tříkrálová sbírka 2014
Obec

Výtěžek 2012

Výtěžek 2013

21 646,00 Kč
20 429,00 Kč
Borová
40 017,00 Kč
38 082,00 Kč
Bystré
19 401,00 Kč
21 286,00 Kč
Korouhev
6 041,00 Kč
7 198,00 Kč
Květná
26
380,00
Kč
29
467,00 Kč
Lubná
18 055,00 Kč
17 064,00 Kč
Oldřiš
146
109,00 Kč
149 675,00 Kč
Polička
32 350,00 Kč
32 245,00 Kč
Sebranice
9 568,00 Kč
12 242,00 Kč
Široký Důl
518
073,00
Kč
518
740,00 Kč
CELKEM:
Průměrný výtěžek na 1 pokladničku: 4 273 Kč
Počet koledujících skupinek: 135

VÝTĚŽEK 2014
30 046,00 Kč
41 255,00 Kč
25 802,00 Kč
7 181,00 Kč
29 681,00 Kč
19 126,00 Kč
165 855,00 Kč
33 472,00 Kč
10 751,00 Kč
576 892,00 Kč

Počet
obyvatel
964
1690
790
363
1012
663
8915
883
383
23638

Průměrný
příspěvek
na 1 obyvatele
31,17
24,41
32,66
19,78
29,33
28,85
18,60
37,91
28,07
24,40

Porovnání s
předchozím
rokem
8 400,00
1 238,00
6 401,00
1 140,00
214,00
1 071,00
19 746,00
1 122,00
1 183,00
58 152,00

Ing. Štěpánka Dvořáková

Vlajka pro Tibet
Dne 10. března 2014 si připomeneme již 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 povstalců. Také naše obec se v letošním roce
připojí k této kampani vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu.
OÚ
Vážení občané,
není tomu tak dlouho, co jsme rozsvítili vánoční strom, altánky, budovu školy i obecního
úřadu a společně se rozloučili s loňským rokem. Teplé počasí zapříčinilo, že jsme svátky a
konec roku prožili bez sněhové nadílky. Ani další období nenasvědčuje tomu, že využijeme
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lyžařskou výstroj. Dovolte mi tedy, abych několika řádky připomněl dění v naší obci, v tomto
mimořádně teplém vánočním období.
Mikuláš na obecním úřadě
Ve čtvrtek 5. prosince náš obecní úřad navštívili žáci 9. třídy společně se svojí třídní
učitelkou Leonou Plešingerovou. V kanceláři se objevil Mikuláš, andělé a čerti, kteří přišli
s mikulášskou nadílkou.

Žáci 9. třídy s třídní učitelkou na obecním úřadě

Následky pádu větve napadené houbou
V ranních pátečních hodinách na Mikuláše
se přehnal naší obcí silný vítr, který způsobil
pád větve na rodinný dům v horní části obce.
Jednalo se o silnou větev javoru, která rostla
na kmeni silně napadeném houbou.

Pád větve na rodinný dům v horní části obce

Manželé Schmauzovi na obecním úřadě
Koncem roku navštívili obecní úřad Hans a
Vilemina Schmauzovi, aby přítomným popřáli
do nového roku. Součástí návštěvy bylo i
předání daru ve výši 100 € pro potřeby obce.
Finanční dar byl použit na pokrytí nákladů
spojených se silvestrovským ohňostrojem.
Manželům
Schmauzovým ještě jednou
upřímně děkuji.

Manželé Schmauzovi při předání finančního daru
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Společné setkání na sebranické faře
Před Vánocemi navštívili zástupci obce salesiánské středisko v Sebranicích. Jednalo se
o přátelské setkání s kněžími ze sebranické farnosti, s P. Jarouškem Kopeckým, P. Vojtěchem
Glogarem a P. Pavlem Hertlem. Po malém občerstvení jsme popřáli našim duchovním pevné
zdraví, hodně síly a vytrvalosti do dalších let.

Společné setkání na sebranické faře

Silvestrovský ohňostroj
V úterý na Silvestra v 18 hodin se před obecním úřadem uskutečnil silvestrovský ohňostroj,
na který se přišly podívat desítky občanů z naší obce i z okolí. Gejzíry světlic ozařovaly nebe
několik minut, potom zastupitelé nalévali přítomným chutnou starostovu silvestrovskou polévku.
Ohňostroj pro nás připravila Miluška Jílková z Poličky a touto cestou jí ještě jednou děkuji
za skvělou světelnou show. Náklady na ohňostroj dosáhly částky 25.000 Kč a byly hrazeny
z dobrovolného vstupného z vánoční výstavy – 10.056 Kč, ze sponzorského daru firmy
„Povrchové úpravy a tryskání- Stanislav Doseděl“ - 7.000 Kč, z daru manželů Schmauzových
z Vídně – 2.750 Kč. Zbylé finanční prostředky byly uhrazeny z rozpočtu obce.

Silvestrovský ohňostroj pohledem fotografa M. Lehockého
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Pohled od Huntovny

Silvestrovská polévka chutnala

O polévku byl velký zájem

Silvestrovská atmosféra a prodej horkých nápojů před obecním úřadem

Plesová sezóna
Plesová sezóna začala v naší obci 3. ledna Prvním plesem, který pořádají mladí lidé
z Lubné a okolí. V sousední obci Sebranice zahajoval plesovou sezónu Farní ples pod vedením
P. Vojtěcha Glogara a dalších dobrovolných pořadatelů z farnosti. Letošní 8. ročník zpestřili
svými vystoupeními skupina Handies z Lubné, Tanečko ze Sebranic a společenské tance
v podání Anežky Kopecké s místní mládeží. Celým plesem nás provázeli sympatičtí manželé
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Jílkovi. K tanci a poslechu hrála hudba MIX.MINI pod vedením kapelníka pana P. Tmeje
z Chotěnova. Výtěžek z plesu ve výši cca 35.000 Kč byl věnován na stavbu kostela v Bulharsku
ve Staré Zagoře, kde působí čeští salesiáni. Po celou dobu zde panovala dobrá, přátelská a
rodinná atmosféra. Touto cestou děkuji všem, kdo se na organizaci plesu podíleli.

Úvodní slovo manželů Jílkových a P. V. Glogara

Spokojení návštěvníci plesu

Skupina Handies z Lubné a Tanečko ze Sebranic

Mladší a starší děvčata ze Sebranic
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Vystoupení E. Kotoučkové s partnerem

Společná fotografie děvčat z Lubné

Vystoupení sebranické mládeže pod vedením A. Kopecké

Tříkrálová sbírka
První
sobotu
v novém roce jsme
uskutečnili Tříkrálovou
sbírku v naší obci,
kterou
pořádala
Oblastní
charita
Polička. I v letošním
roce
se
o
její
zabezpečení postaral
obecní úřad a místní
škola. Byly vytvořeny
čtyři
skupinky
koledníků,
které
navštívily
naše
domácnosti.
Po
ukončení sbírky bylo
pro všechny koledníky
připraveno
teplé
občerstvení v DPS
Lubná.
Celkový
Koledníci před obecním úřadem
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výtěžek z této sbírky v obci Lubná činil 29.681
Kč. Touto cestou děkuji vedoucím skupinek
Š. Klusoňové, V. Zavoralové, R. Zapletalovi a
M.
Zerzánovi,
žákům
základní
školy
A. Taberyové, K. Bulvové, V. Bulvovi,
M. Bulvové, L. Bednářové, B. Košňarové,
V. Jiráňové, V. Zavoralovi, K. Bartoňové,
A. Renzové, T. Vomočilové, K. Vomočilové a
zaměstnancům obce.

Skupinka při obchůzce

Občerstvení v DPS

Tříkrálový koncert
První lednovou neděli se uskutečnil v kapli
sv. Anny v Lubné Tříkrálový koncert. Zazněla zde
hudba autorů J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
M. A. Charpentiera, F. X. Brixiho, J. K. Kuchaře, aj.,
dále zde zazněly vánoční pastorely a varhanní
improvizace
na
známá
hudební
témata.
Na varhany hrál Mgr. Jan Lorenc, recitovala
Bc. Miluše Lorencová. Výtěžek z dobrovolného
vstupného, které dosáhlo částky 2.164 Kč, byl použit
na nákup šicího stroje a úsporných kamen pro lidi v
rozvojových zemích v rámci projektu Skutečná
pomoc, který organizuje Člověk v tísni. Touto cestou
děkuji vystupujícími i vám posluchačům za darované
finanční prostředky.

Zakoupený certifikát – úsporná kamna

9

Koncert zahájil Ivo Klusoň

Pohled na posluchače v kapli sv. Anny

Mgr. Jan Lorenc a Bc. Miluše Lorencová

Vážení spoluobčané,
stojíme na začátku nového roku 2014, do kterého přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví,
hodně síly, vytrvalosti a optimismu.
Josef Chadima, starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Brno - Anthropos, Hvězdárna a planetárium, vánoční trhy
V úterý 10. prosince žáci 5. a 6. třídy navštívili Brno. Hlavní náplní exkurze byla prohlídka
expozice pavilonu Anthropos, kde žáci nalezli aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka
a počátků jeho kultury: „Genetika ve vývoji člověka" (J. Sekerák), „Příběh lidského rodu"
(Z. Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života primátů - tvorů
nejbližších člověku, prezentované v části „Primáti naše rodina" (V. a M. Vančatovi). Nejvíce
poučná a zábavná byla pro všechny návštěva Hvězdárny a planetária. Neuvěřitelnou vlnu
zvídavosti vyvolalo představení v digitáriu: „Astronaut“, během kterého se děti vydaly na
fantastickou cestu vesmírem. Zlatý hřeb exkurze, na který se všichni těšili, byly tradiční vánoční
trhy městské části Brno - střed na Zelném trhu, kde jsme si nakoupili vánoční dekorace a dárky
pro nejbližší.
Mgr. Dana Matejsková
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Exkurze v Brně

Mikuláš s čerty a anděly
Rok s rokem se sešel a už tu zase byl svátek svatého Mikuláše. Na naší škole si
každoročně tento svátek připomínáme návštěvou Mikuláše a jeho pomocníků, čertů a andělů,
v jednotlivých třídách na prvním i
druhém stupni. Také letos se této
tradice ujali žáci a žákyně
devátého ročníku a 5. prosince
dopoledne obešli všechny třídy,
aby
potěšili
své
mladší
spolužáky.
Čerti
si
vzali
na starost zlobivé žáčky a
odnášeli je v pytlích ze třídy ven,
zatímco andělé připravili pro
ostatní vánoční křížovku a hodné
děti mohly vyluštit její tajenku.
V některých třídách se dostalo
Mikuláši i jeho družině příjemné
odměny v podobě písniček či
básniček od odvážných dětiček.
Mgr. Leona Plešingerová

Vánoce 7. třídy

Vánoční besídka v 7. třídě
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Večer 19. 12. 2013 si žáci sedmé třídy zorganizovali vánoční besídku ve škole, na kterou
pozvali i bývalé spolužáky. Krásně vyzdobená třída, příjemná hudba, svíčky a vonící cukroví
vytvořily nádhernou atmosféru.
Při ukázce vánočních zvyků (lití vosku, krájení jablíčka) i při soutěži o nejlepší vtip jsme si
užili spoustu legrace. Připravené hry a soutěže žáky zaměstnaly až do večerky. Všichni se
potom nasoukali do spacáků, a přestože toho moc nenaspali, byli ráno usměvaví a při uklízení i
bruslení plni energie.
Děkuji za krásný vánoční dárek a trochu ukřičený večer plný smíchu a pohody.
Andrea Kvasničková, třídní učitelka

Exkurze žáků osmé a deváté třídy
V prosinci jsme pro žáky deváté třídy a zájemce z osmé třídy organizovali exkurze na tři
technické střední školy. Žáci se mohli seznámit s prostředím a vybaveností škol i dílen. Byly jim
představeny obory, které školy nabízí zájemcům o studium.
Některé názory žáků:
12. 12. 2013 VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
 Na střední škole nám řekli informace o studiu a potom jsme plnili připravené úkoly.
Přiřazovali jsme názvy k obrázkům, hráli „geokešing“, pracovali s počítačem a skládali
puzzle. Potom jsme přejeli do dílen, kde nám pověděli něco o truhlářství, zednictví,
vodařství a instalatérství. Mě nejvíc zaujala výuka architektury a autoškola, kterou si žáci
mohou udělat zadarmo.
 Škola je pro kluky, z učebních oborů se mi líbila práce truhlářů, kteří si mohou vyrábět
nábytek už od prvního ročníku.
13. 12. 2013 SŠ zahradnická a technická škola Litomyšl (pouze žáci 9. třídy)
18. 12. 2013 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí
 Nejlepší bylo, že jsem si mohla vyzkoušet řídit opravdové auto. Líbilo se mi šplhání po
skále a posilovna. Na tuto školu nepůjdu, ale je hezká, moderní a dobře vybavená.
 Líbil se mi trenažér a ukázka aut. Ale vadilo mi, že jsme se moc nedozvěděli o hodinách,
které se tam učí a nepodívali se do tříd.
 Líbily se mi dílny, možná bych na tuto školu šel.
 Bylo to uděláno zábavnou formou. Program byl dobrý, skoro ale neukázali, co se tam
opravdu dělá.
Andrea Kvasničková, výchovný poradce

Exkurze – SŚ automobilní Ústí nad Orlicí a SŚ zahradnická a technická škola Litomyšl

Kroužek francouzského jazyka
Od února bude pro žáky naší školy zahájen kroužek francouzského jazyka.
Při dostatečném počtu zájemců lze otevřít také kurz pro dospělé (v pátek odpoledne, čas
bude po dohodě upřesněn). Můžete se hlásit na tel. čísle 461 729 048 nebo 736 481 865.
Vedení školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Není tomu tak dlouho, co jsme se rozloučili se starým rokem. Dovolte mi vrátit se pár týdnů
zpět, kdy se v naší mateřské škole nadělovalo. Již poněkolikáté nás navštívily zástupkyně firmy
Poličská stavební s.r.o., paní J. Kučerová, H. Hasilová, a dětem nadělily hodnotné dárky,
ze kterých měly velikou radost a hned je vyzkoušely. Dovolte mi, prosím, ještě jednou velmi
poděkovat za hračky, které dětem udělaly nejen radost, ale zároveň slouží k výchovně
- vzdělávacím činnostem, takže se díky nim děti učí a zdokonalují. Děkujeme
a přejeme příjemný pocit z obdarování dětí.
Školní rok běží dál a nás čeká zase řada akcí. Nejbližší je návštěva 1. třídy v Sebranicích,
aby si předškoláci vyzkoušeli, jak to v opravdové škole chodí, potom je čeká zápis do 1. třídy,
vystoupení divadla Jójo a řada dalších akcí, ale o těch zase až příště.

J. Kučerová a H. Hasilová při předávání dárků v mateřské škole

Výstava „Ve světle vánoční svíce“ v muzeu v Poličce
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Před vánočními svátky děti navštívily výstavu v muzeu v Poličce s názvem „Ve světle
vánoční svíce.“ Vánoční výstava představila fenomén světla a jeho význam v životě člověka.
Děti se seznámily s tím, jak se rozdělával oheň křesadlem, jak se vyráběly svíčky, louče, sirky
nebo co dělal lampář a ponocný. Již tradičně byla výstava doplněna tvořivou dílničkou, kde si
děti vyrobily dekorativní stojánek na svíčku.
Dne 14. ledna děti z II. oddělení naší mateřské školy navštívily 1. třídu v Sebranicích.
Usedly do školních lavic, aby si vyzkoušely, jak to v „opravdové škole“ chodí, kamarádi jim
ukázali, co se naučili, a ještě si prohlédly družinu. Návštěva se dětem moc líbila a už se těší
k zápisu do 1. třídy.
Mgr. I. Rensová

Návštěva v 1. třídě

OHLÉDNUTÍ ZA LUBENSKÝM ZPRAVODAJEM
Vážení čtenáři,
právě pročítáte další číslo Lubenského zpravodaje. Tyto místní noviny vycházejí již
16. rokem. Někteří z Vás nyní drží v rukou 82. číslo. Dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, jak
často zpravodaj v minulých letech vycházel a kteří redaktoři se po dobu 15 let na jeho tvorbě
podíleli.
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Počet čísel
6
5
5
5
5
5
4
4
6
6
6
6
6
6
6
81
14

Vydání
čtvrtletně + II. sjezd rodáků + vánoční
čtvrtletně + vánoční
čtvrtletně + vánoční
čtvrtletně + vánoční
čtvrtletně + Zima 2003-2004
čtvrtletně + Svěcení znaku a praporu
čtvrtletně
čtvrtletně
dvouměsíčně
dvouměsíčně
dvouměsíčně
dvouměsíčně
dvouměsíčně
dvouměsíčně
dvouměsíčně

Všechna čísla Lubenského zpravodaje

Od roku 1999 do roku 2013 se na tvorbě Lubenských
zpravodajů vystřídali tito redaktoři:
Ludmila Vomáčková
(1999 – 2001)
Miroslava Kovářová
(1999 – 2003)
Mgr. Jitka Kučerová
(1999 – 2013)
Ilona Sejkorová
(2000 – 2005)
Mgr. Václav Flídr
(2000 – 2008)
Jarmila Šteflová
(2001 – 2005)
Mgr. Hana Klusoňová
(2001 – 2005)
Markéta Uhrová
(2004 – 2008)
Eva Chadimová
(2004 – 2008)
Jana Dřínovská
(2004 – současnost)
Radmila Stráníková
(2005 – současnost)
Libuše Bulvová
(2005 – současnost)
Hana Kyselá
(2005 – 2006)
Marta Sýkorová
(2006 – současnost)
Josef Chadima
(2007 – současnost)
Michal Kovář
(2007 – současnost)
Hana Dvořáková
(2007 – současnost)
Na grafické úpravě se podíleli:
Miroslava Kovářová
Ing. Josef Pavliš
Marek Zerzán
Jana Dřínovská

(1999 – 2003)
(2003 – 2004)
(2004 – 2004)
(2005 – současnost)
První výtisk našeho zpravodaje

Milí čtenáři,
přeji Vám, abyste se na další čísla zpravodaje těšili a našli v nich vždy mnoho zajímavého
z dění v naší obci a okolí. Týmu lubenských redaktorů přeji, aby se jim v jejich práci dařilo a
měli hodně nových nápadů.
Mgr. Jitka Kučerová
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Poděkování
Koncem minulého roku ukončila Mgr. Jitka Kučerová svoji činnost v Lubenském zpravodaji.
Touto cestou bych jí chtěl proto poděkovat za dlouholetou a obětovavou práci v redakční radě.
V roce 1999 se spolu s paní Miroslavou Kovářovou a Ludmilou Vomáčkovou podílela
na vzniku našeho Lubenského zpravodaje. Zpočátku vycházel pouze čtvrtletně, od roku 2007
pak jednou za dva měsíce. Během patnácti let vyšlo tedy 81 čísel. Za každým vydáním se vždy
skrývala spousta tvůrčí a zajímavé, ale i časově náročné práce.
Proto jménem redakční rady i Vás čtenářů Lubenského zpravodaje děkuji paní Kučerové
za tuto mnohaletou činnost a přeji jí hodně štěstí, stále pevné zdraví a mnoho pracovních i
osobních úspěchů.
Josef Chadima, starosta

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
jsou chvíle, kdy si víc než kdy jindy uvědomíme, jak rychle nám čas ubíhá. Po vánočních
svátcích se znovu dostáváme do reality všedního života. Výjimečných okamžiků v životě není
mnoho. Většinou se neděje něco zvláštního. Ale i ten nejvšednější den je vždycky nabídkou a
příležitostí. Záleží jenom na nás, jakou mu dáme hodnotu a smysl. V co hezkého jej
proměníme. Příběh z vyprávění jednoho mladého malíře:
Procházel jsem ateliérem jednoho malíře, starého a slavného pána. Ukazoval mi své
obrazy a vyprávěl o nich. Položil na stojan obraz a chtěl vědět, co mu řeknu. Obraz byl
nádherný. Řekl jsem mu: Jsou dva druhy obrazů. Jedny člověku poví po probuzení: „dobré jitro“
a druhé mu řeknou „skoč z okna“. Tenhle obraz je z těch, které popřejí dobré ráno.
Malíř se usmál a vzpomněl na svého profesora, který říkával: „Máme malovat ne jako
bychom malovali obraz, ale jako bychom malovali dny. Nebo lépe řečeno: každý den můžeme
mít jako umělecké dílo, pro každý den jsme dostali báječné barvy, štětce a plátno. Z každého
dne můžeme udělat skvělé umělecké dílo. Ať jsem lékař, zedník nebo učitel... Kdokoliv...
Pro každý život jsou přiděleny barvy, štětce i plátno. A na každém záleží,co, ... když se
probudí..., s obrazem udělá. Někdo maluje ten den krásnější, než kdyby ho maloval Raffael...
Někdo namaluje pár nesouvislých čar, plátno pokaňká nějakými vzteklými tvary... Jiný vůbec
nemaluje, jen plátno připravené pro nejkrásnější obraz prokopne.
A někdo si lehne vedle plátna, odpočívá, nechá úžasné plátno, aby se na konci dne
rozplynulo. Já se snažím každý den, než vstanu, představit si prázdné plátno - nový den. Den,
co začíná. A pak si pár tahy myšlenek namaluji, co bych na něm rád viděl..., co bych měl
udělat,... říct,... vykonat...
Zamyslel jste se třeba nad tím, jakou podobu má obraz, který jste dnes od rána namaloval
svými vteřinami, hodinami,... jaký obraz jste podal svým blízkým?... Jestli jste dnes někomu
udělal radost?...“
Myslím, že k tomu už není potřeba ani mnoho co dodávat. Každý máme před sebou nový
rok. Nevíme, jak bude pro nás dlouhý. Proto vám všem a každému zvlášť přeji, aby byl krásný,
požehnaný a aby se nám podařilo každý den a každou chvíli „namalovat“ skutečně ten
nejkrásnější obraz.
K tomu vám rád žehnám.
P. Vojtěch Glogar, salesián
Postní doba
Je to už takový pohled trochu dál na dobu, která vždycky předchází Velikonocím. Tyto
svátky už pro mnohé nejsou tak zajímavé jako Vánoce. Ale láska Boha, která dostala viditelnou
podobu ve zrození Božího Syna na tento svět v Betlémě, dostává v této postní a velikonoční
době konkrétní podobu. Z malého dítěte se stal dospělý muž, který nejen mluvil o lásce Boha
k člověku, ale když přišel čas, projevil svou lásku vůči člověku do krajnosti.
Když se zaseje, nesklízí se hned. Je potřeba doba růstu a zrání. Časem přípravy
na velikonoční svátky je doba půstu, který trvá 40 dní. Je poznamenán ochotou vzdát se toho,
co kazí přátelství s Bohem, a rozhodnutím se pro život s ním. Není jednoduché se něčeho
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vzdát, něco opustit. Ale nevzdáváme se proto, abychom byli chudší, ale abychom udělali místo
pro mnohem vzácnější dar. Vždyť maminka, která miluje své dítě, také nepočítá oběti. Láska ji
k tomu dává sílu, aby toho tolik dokázala.
Tak se i postní doba stává dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme tento Boží vztah
lásky k nám. A k tomu jistě slouží pobožnosti křížové cesty a postní duchovní obnovy, které
budou každou sobotu od 8. března do 5. dubna a jsou směřovány pro určitou věkovou skupinu.
Celé postní úsilí pak vrcholí prožitím událostí Svatého týdne (týden po Květné neděli).

HODNOCENÍ ŽIVOTA FARNOSTI V ROCE 2013
Všechny vás srdečně vítám na samotném závěru letošního roku tady v našem kostele.
Pro mnohé to byl rok pokojný, jiní jste prožili různé změny, nesete v sobě i různé bolesti, životní
těžkosti a trápení. Mnozí prožíváte samotu, když jste se rozloučili s těmi, se kterými jste životně
spojeni. Ať je vám toto setkání naší farní rodiny útěchou a ujištěním, že neseme spolu věci
radostné i bolestné.
Do náruče Božího milosrdenství jsme svěřili tyto naše bratry a sestry:
Josef Jílek
88 let
Jan Tměj
75 let
Růžena Jetmarová
74 let
Jaroslav Vopařil
82 let
Marie Flídrová
97 let
Ludmila Pohorská
86 let
Anna Votřelová
91 let
Anna Bubnová
84 let
Miroslav Bednář
65 let
Anna Zavoralová
73 let
Stanislav Zerzán
62 let
Celkem 5 mužů a 6 žen.
Průměrný věk mužů byl 74,5 let a u žen 84,1 let.
Nejmladší byl pan Stanislav Zerzán (62 let) a nejstarší paní Marie Flídrová (97 let).
Svátost křtu přijalo 14 dětí:
Roman Flídr, Magdaléna Tauerová, Karla Hudečková, Terezie Sommerová, Eliška Taberyová,
Jasmína Bartošová, Viktorie Eltschknerová, Josef Motyčka, Jan Trávníček, Šimon Kotouček,
Sabina Hándlová, Terezie Beránková, Aneta Beránková, Kateřina Kadidlová.
Svátost manželství v tomto roce si udělily 3 manželské páry:
Daniel Stříteský a Petra Havranová, František Jeleček a Marie Drobná, Miloš Flídr a Lenka
Kopecká.
První svaté přijímání letos prožilo 15 dětí.
Svátost nemocných
Při společném udílení svátosti nemocných v kostele a při různých návštěvách u nemocných ji
přijalo asi 100 našich bratří a sester.
Svátost biřmování přijalo v naší farnosti 41 mladých lidí.
Ze srdce děkuji vám všem, kdo finančně přispíváte nejen na potřeby naší farnosti,
na běžné výdaje a opravy, letos zvlášť za finanční výdaje spojené s novými lavicemi na kůru,
ale též za vaši štědrost, kterou projevujete při sbírkách na potřeby církve i pomoc potřebným.
Co se podařilo s vaší pomocí udělat
Každý jistě neseme na tuto mši svatou v letošním roce ve svém srdci mnoho, zač dnes
chceme Pánu Bohu děkovat. Stejně tak jsme prožili společně i hodně krásných událostí v naší
farní rodině, za které chceme dnes také vzdát Bohu chválu. Setkání naší farní rodiny na závěr
roku je příležitostí si aspoň něco z toho společně prožitého připomenout. Vím, že se může
snadno stát, že na něco zapomenu, proto už teď prosím za prominutí.
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Ze stavebních věcí se podařilo uskutečnit zateplení stropu na kostele v Širokém Dole a
rovněž jsme vyměnili na kůru větší část lavic. Zbytek, pokud to bude možné, dokončíme
v druhé polovině roku 2014.
Na faře bychom rádi zrealizovali v prvním patře a podkroví plynové ústřední topení. To
bychom z velké části hradili z prostředků naší komunity a věříme, že i s přispěním diecéze.
V budoucnu už bude potřeba také obnovit fasádu na kostele. To jen abyste věděli, na co
budeme peníze střádat. A pak nás samozřejmě čekají běžné opravy a údržba.
Poděkování
Děkuji každému z vás za společně prožitý rok v naší farní rodině. Za všechny projevy
dobrého srdce, za vaši trpělivost a shovívavost při všem, co někdy nebylo tak, jak jste to
očekávali a třeba si to přáli.
Naše vděčnost náleží především Bohu, protože On je dárcem všeho dobrého. Potom
Panně Marii a jistě i přímluvci naší farnosti, svatému Mikuláši.
Je pro nás samozřejmostí přijít do krásného kostela na mši svatou a často nás ani
nenapadne, že za tím vším stojí ti, kteří všechno uklidí, vyzdobí a připraví.
Proto děkuji všem našim kostelníkům – panu Klusoňovi a Kulhavému z tohoto kostela, ale
stejně tak i těm, kteří se starají o naše další kostely a kaple: panu Renzovi a Bulvovi z Lubné,
Vopařilovi ze Širokého Dolu, Jílkovi z Lezníka a paní Vostřelové ze Stříteže. Vám všem za vaši
věrnou službu Pánu Bohu, nám kněžím a též celé farnosti.
Děkuji vám ženám, které se staráte o čistotu a květinovou výzdobu farního kostela i kaplí,
praní kostelního prádla. Děkuji za tolik samozřejmostí konaných k Boží oslavě.
Děkuji vám, ministranti, za vaši službu u oltáře. Za vaši věrnost a vytrvalost, když
přicházíte, ať je léto nebo zima, i když by se třeba chtělo ještě spát. Ale bez vás by bylo
u oltáře prázdno a pusto. Při každé mši svaté prožíváte blízkost a přítomnost Pána Ježíše
na oltáři. Moc vám přeji, abyste ho měli vždycky rádi, zůstali mu věrni i v dospívání.
Děkuji též akolytům za jejich službu u oltáře a stejně tak i našim nemocným. Ať i vám
přítomnost Krista v eucharistii, kterého podáváte druhým, pomůže i vám se mu stávat co
nejpodobnějším.
Děkuji vám, lektorům, kteří slyšíte výzvy ke čtení Božího slova při mši svaté a našli jste
odvahu k četbě Písma svatého. Vím, že to není samozřejmé předstoupit před druhé a číst Boží
slovo. Někdy svazují obavy, ale i lidské ohledy. A přece je tak důležité, potřebné i krásné
propůjčit svůj hlas k hlásání Božího slova druhým. Zároveň chci povzbudit i vás další k této
službě Bohu i farní rodině.
Moc vám přeji, aby to, co sdělujete druhým, se i pro vás samotné stalo silou vašeho života.
Děkuji varhaníkům Ivovi Klusoňovi, Josefu Kovářovi, Janě Jílkové, zpěvákům i schole, kteří
darem hudby a zpěvu slouží k Boží oslavě i ke kráse každé bohoslužby. Zvlášť děkuji i Lucii
Kopecké za vedení scholičky při dětských bohoslužbách a Janě Kopecké za vedení scholy. Ať
vám všem Bůh bohatě odmění čas, který dáváte skrze svou službu druhým.
Děkuji také katechetkám, Janě Mokrejšové, Petře Bulvové, Jitce Jílkové, Stanislavě
Kysilkové, Stanislavě Mastíkové a Romaně Kysilkové. Děkuji za váš čas, který jste věnovaly a
věnujete dětem ve školce a na prvním stupni, když pomáháte dětem objevovat blízkost Boha a
svým úsilím prohlubujete jejich vztah k němu.
Děkuji vám, mladí lidé, za váš čas, který dáváte druhým při různých prázdninových
chaloupkách, zážitkových víkendech pro druhé, pohádkovém lese, diskotékách i plesu pro děti,
za vedení kroužků i za vaši službu v klubu Stodola.
Děkuji členům pastorační a ekonomické rady za jejich službu farnosti při společném
hledání a uskutečňování všeho, co slouží k dobru naší farnosti.
Děkuji vám všem, kdo se účastníte různých brigád kolem kostela a kaplí, stejně tak při
organizování různých farních akcí a stejně tak i průběhu farního plesu.
Děkuji také vám nemocným a starým, kteří nesením svých nemocí a stáří vytváříte důležité
zázemí života farnosti. Ať vám Bůh odmění všechny vaše modlitby, nabízené utrpení a bolesti.
Protože bez této vaší pomoci by se mnohé neuskutečnilo a nebo by nebylo takové, jaké to je.
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Děkuji také naší Marušce za její starost a obětavost ve farní kuchyni, a to nejen pro nás,
kteří na faře žijeme, ale také za vytváření dobrého zázemí při různých farních i našich
salesiánských akcích.
Děkuji také panu Jindřichu Jílkovi za vánoční stromky pro kostely a kaple naší farnosti.
A v neposlední řadě také děkuji svým spolubratřím o. Pavlovi a o. Jarouškovi za to, jak
dávají své síly do služby naší farnosti. Jarouškovi zvlášť za čas věnovaný těm, kdo přicházejí
ke svátosti smíření.
Jsem vám všem opravdu vděčný za tolik samozřejmostí, za každou pomoc mužů při
různých brigádách a službách.
Poděkování náleží také i vašim partnerům v manželství, mužům i ženám, kteří vytváříte
dobré podmínky doma pro jejich službu ve farnosti.
P. Vojtěch Glogar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V únoru a březnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
91 let

Anna Šimková

90 let

Jan Rensa

87 let

Ludmila Štěpánková

86 let

Růžena Boštíková
Libuše Doubková

85 let

Růžena Stráníková
Marta Vomáčková

84 let

Josef Pavliš

81 let

Zdeňka Čermáková
Jan Bulva

75 let

Marie Chvojková
Zdenka Šteflová
Vladimír Machek
Věra Zavoralová

70 let

Hana Pospíšilová
Růžena Čuprová

60 let

Jan Flídr
Marie Flídrová
Růžena Flídrová

55 let

Ludvík Buben
Marie Vobejdová
Lubomír Grund

50 let

Miroslav Chadima
Zdeněk Hurych
Miloš Havran
Marie Šplíchalová

V prosinci oslavili narozeniny

Marie Zavoralová – 70 let

Josef Šimek – 70 let
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Václav Rensa – 70 let

Marie Čepová, roz. Bartůšková – 80 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelstvo obce
Milý pane starosto,
chtěla bych Vám tímto poděkovat za krásné překvapení k mým 80. narozeninám, které
jsem slavila s rodinou 28. prosince 2013 na Skalce v Lubné. Velice mě potěšilo přání nejen od
rodiny, ale hlavně i od Vás. Bylo hezké slyšet přání v místním rozhlase i přesto, že už zde
pěknou řádku let nebydlím. Několikrát do roka se do Lubné moc ráda vracím, a dokud mi to
zdraví a věk dovolí, budu jezdit stále. Je hezké vědět, že myslíte nejen na své obyvatele, ale i
na své rodáky.
Ještě jednou děkuji za krásné přání a písničky, které jste mi zahrál. Moc se mi to líbilo,
udělal jste mi ohromnou radost a pěkně jsme si venku zatančili.
S pozdravem a přáním hezkého dne Marie Čepová rozená Bartůšková

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA SKALCE
Každoročně zdobí vánoční výstavu smrk, který je dominantou celé akce. Na 11. ročník
věnoval krásný vzrostlý strom pan Miroslav Matejsek z Lubné. Prostory objektu Skalky byly
dále vyzdobeny chvojím ze dvou smrků od paní Jarušky Vraspírové. Při kácení a dopravě
smrků jsme se obrátili na pana S. Bubna, zemědělské družstvo a zaměstnance obce. Vše se
podařilo na výbornou, a tak touto cestou ještě jednou děkuji oběma dárcům a všem šikovným
pracovníkům.

Kácení a přeprava smrků
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Vlastní výstava přilákala jako tradičně do Lubné stovky lidí, měla nadstandardní úroveň jak
z pohledu zabezpečení akce a přítomných vystavovatelů, tak z pohledu programu, výzdoby,
včetně příjemné vánoční atmosféry, o kterou se postarali členové kulturní komise v čele s paní
Jaruškou Klejchovou, za což jim patří velký dík!
Josef Chadima, starosta obce
V sobotu 7. 12. 2013 se uskutečnila ve
víceúčelovém zařízení Skalka tradiční prodejní
vánoční výstava, letos již jedenáctá. Zúčastnilo
se jí několik desítek vystavovatelů a prodejců.
I přes nepřízeň počasí k nám zavítali
návštěvníci a hosté z blízkého i vzdáleného
okolí. Letos si členové kulturní komise pohráli
s prostory vestibulu a pro návštěvníky připravili
výstavu zimního vybavení s názvem „JAK ŠEL
ČAS“. Mohli jsme zde zhlédnout vybavení
našich prarodičů, rodičů, naše i našich dětí.
Stáří některého sportovního vybavení sahá až
na začátek minulého století. Jedny lyže
připomínaly film Krakonoš a lyžníci. Některé
Výzdoba ve vstupní chodbě

Historická výstava „JAK ŠEL ČAS“ ve vestibulu na Skalce

Sportovní výbava a kresby L. Vomáčkové
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Členové kulturní komise se starostou

Zahájení výstavy a celkový pohled na sál

Ladova zima v podání L. Vomáčkové,
P. Chadimové, L. Šteflové a I. Souškové

Sbor Vlastimil z Litomyšle

22

Vystoupení Litomyšlské scholy a kapely XILT

historické kousky nebyl až tak velký problém sehnat, navštívili jsme půdy našich babiček, kde
jsme tyto poklady našli. Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala všem, kteří nám tyto věci
zapůjčili.
Program, který proběhl tradičně na sále, nám zpestřil sbor Vlastimil z Litomyšle, sbor
Litomyšlská Schola a na závěr nám zahrála kapela XILT, pro změnu také z Litomyšle. Na sále
bylo možné ochutnat medovinu, vánoční nápoj a několik druhů míchaných nápojů. Paní
Taberyová nám ukázala, jak jednoduché je uplést vánočku a někteří z nás si pletení vyzkoušeli.
Vánoční atmosféru dotvořila „LADOVSKÁ ZIMA“ za okny. Myslím, že jedenáctá vánoční
výstava se opět vydařila a všem prodejcům, vystavovatelům a návštěvníkům se líbila. Tímto
Vám děkuji za účast, protože bez Vás by vánoční výstava neměla ten správný smysl. Děkuji
ještě jednou členům kulturní komise za přípravu, základní a mateřské škole za hezkou a
vkusnou výzdobu jako vždy. Těšíme se na další ročník - již 12.
Jaroslava Klejchová

MYSLIVECKÝ HON
V sobotu 14. 12. 2013 uspořádali členové mysliveckého sdružení Lubná hon na zajíce a
bažanty. Za krásného počasí se podařilo ulovit, jak je možné zhlédnout na fotografii, 1 kapitální
lišku, 11 zajíců a 19 bažantů. Všem účastníkům honu se průběh a organizace honu velice líbily.
Pro zpestření následné zábavy, která proběhla v pohostinství Skalka, byla pro účastníky
honu i ostatní veřejnost připravena krásná myslivecká tombola, též na fotografii. K tanci a
poslechu zahrál místní rodák Zd. Šejbl.
Za myslivecké sdružení Josef Klejch, předseda

Myslivecký hon a tombola na Skalce v Lubné
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů a starosta obce
Budislav děkuje panu Michalu Kladivovi
za
zajištění
opravy
hasičského
auta
MITSUBISHI V60 PAJERRO. Provedené
práce daroval pan Michal Kladiva sponzorsky.

Luboš Šplíchal, starosta obce Budislav

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – MORAVSKÝ KRAS
Chráněná krajinná oblast Moravský kras o rozloze 92 km² byla
vyhlášena v roce 1956. Po Českém ráji (1955) je to druhá nejstarší CHKO
v České republice. Naši nejvýznamnější a největší krasovou oblast tvoří
3 – 5 km široký a 25 km dlouhý pás prvohorních devonských vápenců
v Drahanské vrchovině severně od Brna. Nejcennější části Moravského
krasu jsou chráněny ve 4 národních přírodních rezervacích, 3 národních
přírodních památkách a 10 přírodních rezervacích.
Krasové plošiny se svažují od nejvyššího místa na severu (Helišova skála 613 m) směrem
k Brnu. Do plošin jsou zaříznuté až 150 m hluboké kaňony, zvané žleby, např. Suchý a Pustý
žleb. Asi 60% území pokrývají lesy, které mají na těžko přístupných místech přirozenou
skladbu. Významným krasovým jevem na povrchu jsou závrty, které mají nálevkovitý nebo
mísový tvar. Většinou jsou propojeny s podzemními dutinami a povrchová voda jimi prosakuje
do podzemí. Typický je Blažkův závrt, závrty v polích u Vilémovic nebo Jandourkovy závrty na
Ostrovské plošině. Další povrchové jevy jsou samostatné skály, zvané hřebenáče, skalní okna
a mosty. Ve většině případů jde o zbytky zřícených jeskyní. Unikátní je Hřebenáč u Sloupu,
hřebenáče v Kolíbkách, Čertův most v Suchém žlebu nebo Čertova branka v Pustém žlebu. Ke
krasovým jevům mezi povrchem a podzemím patří ponory a vývěry. V ponorech nebo
propadáních se toky ztrácejí do hlubin, ve vývěrech podzemí opouštějí a vytékají na povrch.
Ponor můžeme sledovat u Staré skály u Sloupu nebo u Rudice. Naopak vývěr Punkvy
v Pustém žlebu nebo vývěr Jedovnického potoka u Býčí skály.
Typickým krasovým fenoménem jsou jeskyně, kterých je v Moravském krasu přes tisíc.
Jeskyně Amatérská s úctyhodnou délkou téměř 34 km je nejrozsáhlejší jeskynní systém
v České republice. Turistům jsou zpřístupněny čtyři jeskynní systémy, které se svým
charakterem liší. Návštěvníky nejvíce lákají Punkevní jeskyně s plavbou po řece Punkvě a
prohlídka dna propasti Macocha. Největší zpřístupněný dóm o rozměrech 97 x 44 x 20 m
ohromí návštěvníky v Kateřinské jeskyni. Jeskyně Balcarka má monumentální krápníkovou
výzdobu. Jeskyně Sloupsko – šošůvské mají vyhlídkové můstky, ze kterých jsou vidět mohutné
chodby a propasti.
Unikátní je i živá příroda. Teplomilná společenstva s dubem, koniklecem velkokvětým,
kosatcem nízkým a kavylem Ivanovým střídají ve středních polohách krasu rozsáhlé bučiny
s kyčelnicí cibulkonosnou i devítilistou, prstnatcem bezovým, okroticí červenou nebo lilií
zlatohlavou. V chladnějších žlebech rostou mohutné jedle a ohrožená kapradina jelení jazyk, na
skalách najdeme tis červený. Na dně Macochy roste zdejší endemit kruhatka Matthiolova
moravská. V krasu žije přes 200 druhů motýlů a všechny druhy netopýrů žijící u nás, např.
netopýr velký, černý, vodní, řasnatý a velkouchý. Výchozími místy pro poznávání krás
Moravského krasu jsou sídla po obvodu chráněné oblasti. Patří k nim Brno, Adamov, Blansko,
Sloup, Ostrov u Macochy, Rudice a Křtiny.
Josef Trojtler
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Krápníková výzdoba v Moravském krasu, prstnatec bezový a netopýr dlouhouchý

KRAJ SMETANY A MARTINŮ – MĚSTO POLIČKA
Město Polička je malebné historické město ležící ve výšce
555 metrů nad mořem v krajině Českomoravské vrchoviny.
Královské věnné město Polička bylo založeno v roce 1265
králem Přemyslem Otakarem II.
Polička je rodným městem hudebního skladatele Bohuslava
Martinů. Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjatá
malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde, ve výšce 36 metrů, se slavný
skladatel narodil a žil se svojí rodinou. Vystoupejte 192 schodů do věže a odměnou bude nejen
magické místo se světničkou vybavenou původním nábytkem rodiny Martinů, ale i krásný
výhled na město Poličku a jeho okolí. V létě si nenechte ujít „Oživené prohlídky“, kdy vám o
životě na věži budou vyprávět historické postavy rodiny Martinů. Mezi další poličská nej patří
mohutné kamenné hradby s 19 baštami, které v délce 1220 m obepínají celé historické jádro
města a patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě. V samém centru
města se nachází Palackého náměstí s barokní radnicí, Mariánským morovým sloupem a
barokními kašnami, to vše je zařazeno na Seznam národních kulturních památek ČR.

Palackého náměstí

Hrad Svojanov

Město Polička vlastní již více než100 let nedaleký hrad Svojanov. Hrad prošel rozsáhlou
rekonstrukcí a o jeho velké proměně se můžete přesvědčit při jeho návštěvě. Ve venkovním
areálu jsou poprvé v historii zpřístupněny parkány podél vnějšího hradebního obvodu s baštami
a vyhlídkovými altány. V rámci okruhu A se můžete zcela nově projít po vyhlídkových terasách
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kolem empírového paláce a v rámci okruhu B uvidíte unikát hradu - obnovený dům zbrojnošů.
Hradem vás provedou průvodci v dobových kostýmech.
Město Polička je městem festivalů a kultury. Mezi tradiční festivaly patří letní multižánrový
festival Polička 555 (15. - 17. 8. 2014), jarní Polička Jazz (22. - 27. 4. 2014), festival klasické
hudby Martinů fest (16. - 25. 5. 2014), rockový festival na poličském koupališti Poličské
Rockoupání (30. - 31. 5. 2014) a nově i mezinárodní festival pantomimy Mime fest (15. - 21. 9.
2014). Bohatý program pro děti a dospělé najdete v Centru Bohuslava Martinů v Poličce i
v Tylově domě v Poličce.
Informace najdete na www.policka.org, www.cbmpolicka.cz, www.svojanov.cz,
www.tyluvdum.cz
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

VESMÍR OKOLO NÁS – NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PLANETKY
4 Vesta
Planetka Vesta je v hlavním pásu planetek
mezi Marsem a Jupiterem. Objevena byla
27. března roku 1807, průměr má 560 km, od
Slunce je průměrně vzdálená 353 milionů km a
oběhne jej za 3,63 roku. Okolo vlastní osy se
otočí za 5,34 hodiny.
Vesta patří mezi největší planetky, její
povrch odráží velkou část slunečního světla. Je
tedy nejjasnější planetkou na noční obloze a
jedinou viditelnou pouhým okem. Je také jedinou
známou planetkou, která má na povrchu
zřetelné světlé a tmavé oblasti. Planetky
velikosti Vesty mají tvar koule, jenže Vesta byla
v minulosti zdeformována dopadem velkého
tělesa, které na povrchu zanechalo obrovský kráter o průměru 460 km a hloubce 13 km.
Úlomky z planetky byly při této srážce vyhozeny do kosmického prostoru. Některé dopadly na
Zemi a byly určeny jako kamenné bazaltické meteority. Jejich složení je podobné lávě
z havajských sopek a tvoří šest procent ze všech dosud nalezených meteoritů. Stavba Vesty je
vrstevnatá, podobně jako u planet. Kůra na povrchu má nízkou hustotu, pod ní je vrstva
pyroxenu, olivínu a železa. Vesta je patrně jedinou planetkou, u níž proběhlo rozvrstvení, a
planetkou s největší hustotou.

1 Ceres
Ceres je největší planetka. Nachází se
v hlavním pásu planetek. Objevena byla jako první
(proto má číslo jedna) 1. ledna roku 1801, průměr
má 960 km, od Slunce je průměrně vzdálená 414
milionů km a oběhne jej za 4,6 roku. Okolo vlastní
osy se otočí za 9,08 hodiny.
Planetku ceres objevil Guiseppe Paizzi, ředitel
Palermské observatoře v Itálii, když pracoval na
katalogu hvězd. Při pozorování určité části oční
oblohy zjistil, že se jeden vesmírný objekt v průběhu
noci pohyboval. Nemohla to proto být hvězda, byla
to náhodně objevená planetka Ceres. Piazzi
pozoroval vesmír dalekohledem, který byl známý
pod označením vertikální kruh. Dalekohled vyrobil
v Londýně největší konstruktér dalekohledů 18. století Jesse Ramsden. Výška i azimut se na
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přístroji odečítaly pomocí mikroskopu. Ve své době to byl nejpřesnější přístroj. Roku 1802 se
německý doktor a astronom Heinrich Olbers snažil zpřesnit údaje o oběžné dráze planetky
Ceres. Při tom objevil druhou planetku. Ta má číslo 2 a jméno Pallas. Oběžné dráhy Pallas a
Ceres se kříží. Ceres je planetka uhlíkatá.

5535 Annefrank
Planetka Annefrank je nepravidelný a malý kus skály o
délce 6 km. Okolo Slunce obíhá v průměrné vzdálenosti 331
milionů km jednou za 3,29 roku. Objevena byla 23. března
roku 1942 a místem jejího pobytu jsou vnitřní oblasti hlavního
pásu planetek. Planetky se soustřeďují do různě velkých
skupin. Annefrank patří do rodiny planetek Augusta. Snímky
planetky pořídila 2. listopadu 2002 sonda NASA Stardust,
která kolem ní proletěla ve vzdálenosti 3 300 km při své
cestě ke kometě Wild 2. Planetka byla pojmenována po
slavné pisatelce deníku Anne Frankové, která zemřela za
holocaustu.
Josef Trojtler

Ramsdenův vertilkální kruh, kterým objevil Piazzi planetku Ceres

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ
Lubná
7. 2. – 20.00 hodin – Skalka - ples SDH, hraje Vepřo Knedlo Zelo
15. 2. – 18.00 hodin – kino – divadelní představení Lucerna aneb kněžna se vrací,
v podání ochotníků z Korouhve
22. 2. – 14.00 hodin – Skalka - dětský sportovní karneval
22. 3. – 19.15 hodin – kino - divadelní představení Strašidlo cantervillské – Šlegl Němčice
23. 3. – 14.00 hodin – Skalka – SETKÁNÍ SENIORŮ Mikroregionu Desinka

Litomyšl
Smetanův dům
středa 19. 2. v 19.30 hodin – Travesti revue Techle Mechle: Změna je život
Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela novou koncepcí a provázaností najdete velkou
řadu komických scének, které znáte z oblíbených zábavných pořadů.
Městská galerie – Dům U Rytířů
sobota 8. 2. – 13. 4. – út - ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin – Patchwork
Společná výstava prací spolku Patchwork v Litomyšli a výtvarnic ze spolku Quiltgroup
z partnerského města Roden v Holandsku.

Polička – Tylův dům
úterý 18. 2. v 19.30 hodin – Komici s.r.o.
Skvělé stand-up celovečerní představení, ve kterém se představují ti nejlepší baviči – Miloš
Knor, Ruda z Ostravy a Tomáš Matonoha (místo Ivy Pazderkové).
čtvrtek 6. 3. v 19 hodin – Michal Horáček: Mezi námi
Textař Michal Horáček se rozhodl vyrazit i do menších měst se svým recitálem.
úterý 8. 4. v 19 hodin – Věra Martinová - koncert k 25. výročí samostatné sólové dráhy.

Vysoké Mýto - Regionalní muzeum
pondělí 13. 1. – 16. 2. 2014 – výstava – Na stopě
Unikátní putovní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice, vytvořená Mendlovým
muzeem v Brně. Na návštěvníky čeká fiktivní kriminální případ, který budou moci sami vyřešit a
odhalit pachatele. Během řešení se neotřelou a zábavnou formou seznámí s moderními
metodami vyšetřování. Chybět nebudou ani překvapivé informace z dějin kriminalistiky
z českého prostředí.
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Zubní pohotovost 2014 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
8. - 9. 2.
15. - 16. 2.
22. - 23. 2.
1. - 2. 3.
8. - 9. 3.
15. - 16. 3.
22. - 23. 3.
29. - 30. 3.
5. - 6. 4.
12. - 13. 4.

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

Ševčíková
Švecová
Veselíková
Zeman
Zeman
Adamcová
Adamec
Cacek
Novák
Eliáš

Pavla
Dagmar
Ivana
František
Oldřich
Markéta
Stanislav
Tomáš
Peter
Adolf

Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, 1. máje 606
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 56
Trstěnice 184
Sloupnice 188
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404

461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 634 157
465 549 236
461 612 733

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4.
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