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Zubní pohotovost 2014 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)

19. - 20. 4. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402
21. 4. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524

26. - 27. 4. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126
1. 5. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715

3. - 4. 5. MUDr. Kössler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369
8. 5. MUDr. Kösslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369

10. - 11. 5. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
17. - 18. 5. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670
24. - 25. 5. MDDr. Čermáková Ivana Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

31. 5. - 1. 6. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
7. - 8. 6. MDDr. Orgonášová Lenka Dolní Újezd 838 461 631 126

14. - 15. 6. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 19. 12. 2013
RO schvaluje:

- Zaplacení soudního poplatku za účelem vystěhování pí J. Makovské, DPS.
- Finanční příspěvek pro Sdružení přátel Pardubického kraje na publikaci Vlastivědné listy.
- Vypracování geometrického plánu na prodej pozemků pro ZOD Lubná. 
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 2/2013/RO.
- Ceník obce s platností od 1. 1. 2014.

RO bere na vědomí:
- Protokol o zkoušce vody v kuchyni ZOD dne 9. 12. 2013.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 23. 1. 2014
RO schvaluje:

- Pořízení územní studie dle platného územního plánu obce.
- Přijetí do jednotky SDH p. Karla Tejkala ml. a p. Kamila Vraspíra.
- Organizační zajištění setkání rodáků ve dnech 21. – 22. 6. 2014.
- Podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce v roce 2014.
- Plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 12. 2013.
- Novostavbu RD včetně inženýrských sítí, ČOV, zpevněných ploch a oplocení pozemku 

p. č. 884/2 pro p. J. Flídra.
- Odkup pozemků pod místní komunikací pro příjezd k RD – Pohorský, Štikovi. 
- Cenovou kalkulaci obědů základní a mateřské školy na rok 2014.
- Prodej pohledů obce - 10 Kč/ks, které je možné zakoupit v kanceláři OÚ, prodejně Nunvář, 

prodejně Jednota, v Pálenici a penzionu U Roušarových. 
- Připomínky k ÚP Sebranice. 

RO zamítá:
- Zpětvzetí žádosti o ukončení nájmu pro pí J. Makovskou, DPS.

RO bere na vědomí:
- Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR na zateplení budovy školy a obecního úřadu.
- Výzvu MěÚ Litomyšl o potvrzení úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajů o území.
- Finanční příspěvek pro prvňáčky v okolních obcích.
- Žádost manželů Zavoralových o odkoupení pozemku p. č. 208/1. 
- Pohledávky po splatnosti k 18. 11. 2013 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Sdělení PK o příspěvku na výkon státní správy.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 19. 2. 2014
RO schvaluje:

- Vytvoření 4 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce. 
- Smlouvu na technickou kontrolu tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť. 

RO doporučuje: 
- ZO schválit návrh na pořízení změny územního plánu.

RO bere na vědomí:
- Žádost p. P. Píče o výměnu oken v obecním bytě čp. 207, která bude realizována dle 

finančních možností obce v letošním roce či dalších letech.
- Oznámení MěÚ Polička o návrhu změny územního plánu Polička. 
- Rozsudek soudu - žalovaná pí J. Makovská, DPS je povinna vyklidit byt do 15 dnů od právní 

moci rozsudku.
- Informaci Krajského úřadu Pk o sčítání zvěře 1. 3. 2014.
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ dne 27. 1. 2014.
- Kolaudační souhlas s užíváním čistírny odpadních vod pro RD pí V. Matošové. 
- Informace MV na přípravu výzvy, která bude zaměřena na strategické plánování nižších 

územně samosprávných celků - obcí.
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Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 11. 3. 2014

ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Příspěvek na rok 2014 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka, 

Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova, 
Kraj Smetany a Martinů, výměnný fond Městské knihovny Svitavy, Záchrannou stanici 
Pasíčka, koalici STOP HF a finanční dar na babybox pro Nemocnici Svitavy.

- Příspěvek na rok 2014 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení 
sociálních služeb,

- Příspěvek na rok 2014 pro Lubenské ženy - 10 000 Kč, Český svaz včelařů - 3 000 Kč, 
Český svaz zahrádkářů – 10 000 Kč, pro ZŠ Lubná - Sebranice (florbalový turnaj) - 3000 Kč, 
TJ Lubná - florbalový oddíl a ostatní oddíly - 40 000 Kč, sportovní družstvo SDH - 40 000 Kč,
Lubenskou šťopičku, o. s. - 20 000 Kč a příspěvek na asistenci pro T. Flídra - 5 000 Kč.

- Rozpočet obce Lubná na rok 2014 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude 
povinna RO řídit.

- Rozpočtový výhled obce Lubná na rok 2015 – 2016.
- Zapojení Obce Lubná do MAS Litomyšlsko o.p.s. na období 2014 - 2020, se zahrnutím 

správního území do strategie rozvoje územní působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. pro období 
2014 - 2020 a s následnou realizací strategie ve správním území Obce Lubná.

- Bezúplatný převod požárního automobilu, světelné rampy a elektrocentrály do majetku Obce 
Lubná od HZS Pardubického kraje. 

- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- Nákup p. p. č. 1202/7, 1202/6, 1202/5, 590/1, asfaltového povrchu – na p. p. č. 590/1, 

1196/32, zemědělské stavby na st. p. č. 472 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání 
smlouvy, vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daňovou povinnost uhradí prodávající. 
Náklady na zhotovení geometrického plánu uhradí kupující a prodávající rovným dílem.  

- Prodej p. p. č. 494/1, 544, 493, 495/2, 453, 1196/5, 1196/25, 1224/6, 1224/7, 3078/83, 
3078/85,  1313/112, 1313/110, 3067/116, 1229/87, 1196/21 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu 
obvyklou s tím, že náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
Daňovou povinnost uhradí prodávající. Náklady na zhotovení geometrického plánu uhradí 
kupující a prodávající rovným dílem.  

- Nákup p. p. č. 3029/61, 1113/115, 1113/64, 1113/109, 1113/110, 1113/4 1174/2 v k. ú. 
Lubná u Poličky za cenu obvyklou s tím, že náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru 
nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující.

- Nákup p. p. č. 3029/56, 1113/62, 1113/104 v k. ú. Lubná u Poličky za za cenu obvyklou 
s tím, že náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí 
nemovitostí uhradí kupující.

- Darovací smlouvu na p. p. č. 1113/3, 1113/63, 1113/91, 1113/92, 1113/103, 1113/105, 
1113/106,  1113/107, 1154/4, 1229/91, 3029/58, 1150/3, 1154/12, 3049/2 v k. ú. Lubná u 
Poličky. Náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, zhotovení 
geometrického plánu a daňovou povinnost uhradí obdarovaný. 

- Darovací smlouvu na p. p. č. 3025/4  v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy, 
vklad do katastru nemovitostí, zhotovení geometrického plánu a daňovou povinnost uhradí 
obdarovaný. 

- Nákup p. p. č. 3029/46, 3029/47, 3029/60, 1113/66, 1113/82, 1113/97, 1113/98, 1113/99, 
1113/108, 1113/113 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu obvyklou s tím, že náklady na sepsání 
smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující.

- Nákup p. p. č. 1229/82, 3029/59, 1113/96,  1113/65 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu 
obvyklou s tím, že náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí 
nemovitostí uhradí kupující.

- Nákup p. p. č. 525/2 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu obvyklou s tím, že náklady na sepsání 
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daňovou povinnost uhradí 
prodávající.
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ZO zamítá:     
- Příspěvek pro Salvii - středisko sociálních služeb, Svitavy na rok 2014 s tím, že

příspěvek bude vyplacen rodičům T. Flídra.
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 11. 12. 2013.
- Činnost kontrolního výboru ZO Lubná za rok 2013.           
- Činnost finančního výboru ZO Lubná za rok 2013.           

ZO pověřuje:           
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu 

obce na rok 2014. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen 
zastupitelstvu obce vždy na nejbližším zasedání.

PARDUBICKÝ KRAJ JE INVESTORSKY NEJATRAKTIVNĚJŠÍM 
VÝCHODOEVROPSKÝM REGIONEM
VÝSLEDKY SVÉHO ŽEBŘÍČKU VYHLÁSIL BRITSKÝ MAGAZÍN FDI INTELLIGENCE

Ve francouzském Cannes byly ve středu 12. března 2014 slavnostně vyhlášeny výsledky 
žebříčku European Cities and Regions of the Future 2014/15. Certifikát za první příčku mezi 
východoevropskými regiony pro Pardubický kraj zde převzala Marie Černošová z pardubické 
kanceláře CzechInvestu, který region do soutěže nominoval. Hned za Pardubickým krajem se 
umístily Plzeňsko a Praha. 

Hodnotitelé Pardubický kraj ocenili také v kategorii strategie podpory přímých zahraničních 
investic. Ta je v Pardubickém kraji podle nich třetí nejlepší z východoevropských regionů. 
„Výsledky srovnání se díky renomé magazínu, který patří do mediální skupiny Financial Times, 
dostanou k mnoha potenciálním investorům a zaměří tak jejich pozornost k regionu,“ konstatuje 
Ondřej Votruba, pověřený řízením agentury CzechInvest. „Pardubický kraj by se tak do 
budoucna mohl těšit na ještě větší zájem ze strany zahraničních investorů,“ dodává.

„Je to jasná zpráva o tom, že náš kraj může být vnímán investory jako silný a 
konkurenceschopný. Vděčíme za to nejen výhodné poloze kraje, ale také kvalifikované 
pracovní síle a promyšlené investiční politice kraje, kterou provádíme prostřednictvím 
rozvojových projektů,“ vysvětlil Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

V loňském roce sem agentura CzechInvest zprostředkovala investice za více než 5 miliard 
korun, které v kraji do budoucna vytvoří 584 nových pracovních míst. K silným stránkám 
Pardubického kraje, které hodnotitelé fDi Magazine posuzovali, vedle úspěšných investic 
z poslední doby patří také významné infrastrukturní projekty jako napojení na dálnici D11 nebo 
rozšíření pardubické univerzity o Centrum transferu technologií a znalostí, elektrotechnickou 
fakultu, nové prostory chemicko-technolgické fakulty i zvýšení mezinárodní mobility studentů.

Magazín fDi Intelligence hodnotí evropské regiony z pohledu investorské atraktivity jednou 
za dva roky. Letos porovnával celkem 468 evropských měst a regionů, a to podle kritérií 
rozdělených do šesti kategorií: ekonomický potenciál, náklady podnikání, lidské zdroje a kvalita 
života, infrastruktura, celkové podmínky pro podnikání a strategie podpory přímých 
zahraničních investic. Pardubický kraj zaznamenal úspěch už v posledním srovnání European 
Cities and Regions of the Future 2012/13, kdy se dostal do první desítky a jeho strategii 
podpory přímých zahraničních investic ohodnotila porota pátým místem. Více na 
www.fdiintelligence.com.

Zástupce pardubické kanceláře agentury CzechInvest slavnostně předá certifikát 
hejtmanovi Pardubického kraje v pondělí 17. března 2014 ve 13 hodin v sále Rady 
Pardubického kraje.

Pardubický kraj má rozklikávací rozpočet 
Nový nástroj k dosažení maximální otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými finančními 

prostředky spustil Pardubický kraj. Aplikace na internetu nabízí aktuální přehled hospodaření 
kraje, zejména očekávaných příjmů a jejich skutečného plnění a současně schválené objemy 
výdajů včetně jejich skutečného čerpání. Rozklikávací rozpočet je uveřejněn na hlavní stránce 
Pardubického kraje v sekci Nepřehlédněte nebo přímo na webu - rozpocet.pardubickykraj.cz.
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„Rozklikávací rozpočet potvrzuje naši snahu o maximální transparentnost, otevřené a 
průhledné hospodaření vedení kraje a jeho organizací. Nakládání s veřejnými finančními 
prostředky teď může sledovat kdokoliv. Zpřístupní se přehled o výdajích a příjmech kraje 
veřejnosti,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Široká veřejnost tak na internetu snadno najde seznam veškerých plánovaných výdajů a 
příjmů. Bez složitého hledání tak lze zjistit náklady Pardubického kraje na školská zařízení a 
další krajem zřizované organizace, kolik stojí jednotlivé investiční akce nebo třeba provoz 
zdravotnické záchranné služby. Možnost sledovat hospodaření kraje lze samozřejmě nejen na 
počítačích s připojením k internetu, ale také na chytrých telefonech a tabletech.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů Pardubického kraje

Vážení spoluobčané,
teplé jarní počasí nás vylákalo před naše domky a zahrádky k jarnímu úklidu. Ani my 

nechceme zůstat pozadu, a tak jsme začali s úklidem chodníků a přilehlých komunikací. 
Dovolte mi, abych Vás informoval také o dalších akcích, které jsme za uplynulé období
uskutečnili.

Rekonstrukce letního areálu
Mírné zimní období umožnilo firmě DS Delta a živnostníkům zahájit práce na areálu již 

koncem ledna, a to lepením obkladů a dlažby na sociálním zařízení. Dále následovaly vnitřní a 
vnější omítky na občerstvovacích stáncích, pódiu včetně zázemí pro účinkující, výstavba 
parketu a terénní úpravy přilehlých prostor. Přesto máme před sebou ještě mnoho práce 
do plánovaného setkání rodáků.

Obkládání sociálního zařízení

Omítání občerstvovacích stánků a stavba parketu
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Celkový pohled na stavbu letního areálu

Úklid prostranství 
Koncem měsíce ledna jsme začali s úklidem prostranství za Pálenicí, které jsme získali v 

rámci dražebního jednání. Zaměstnanci obce ve spolupráci s panem J. Faltysem odvezli 
mnoho valníků nepotřebného materiálu do sběrného dvora. V současné době nám ještě zbývá
provést terénní úpravy pozemku a opravit dešťovou kanalizaci.    

Úklid prostranství za Pálenicí

Nepotřebný materiál na vydraženém pozemku
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Divadelní  představení
Třetí únorovou sobotu uspořádali členové sociální komise v kinosále divadelní představení 

„Lucerna aneb Kněžna se vrací“ v podání ochotnického souboru Prut z Korouhve. Úpravou 
divadelní hry „Lucerna“ od Aloise Jiráska vznikla ztřeštěná komedie o čtyřech dějstvích, jež si 
nekladla za cíl nic menšího, nežli příjemně pobavit a polechtat bránice všech přítomných 
diváků. Touto cestou chci ještě jednou poděkovat režisérovi Františku Novotnému 
za vynaložené úsilí, se kterým byla hra nacvičena, technickým pracovníkům a hercům 
za profesionální výkon a členům sociální komise za chutné občerstvení pro všechny příchozí 
návštěvníky.

Zahájení divadelní hry a pohled na zaplněný sál

Ochotníci z Korouhve

Divadelní představení Lucerna aneb Kněžna se vrací
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Setkání seniorů
V druhé polovině března se uskutečnilo na Skalce setkání seniorů Mikroregionu Desinka. 

Úvodní slovo patřilo předsedovi mikroregionu F. Bartošovi, který všechny přítomné přivítal. 
Celým odpolednem nás provázel moderátor V. Šauer. K poslechu a tanci hrála dechová hudba 
Pohoranka pod vedením kapelníka J. Pohorského. Příjemným zpestřením nedělního odpoledne 
bylo vystoupení divadelního spolku Jožina Janouška z Litomyšle. O květinovou výzdobu a 
občerstvení se postarali místní zahrádkáři, starostové a starostky z členských obcí 
mikroregionu a lubenské kuchařky. Jsem přesvědčen, že toto tradiční setkání seniorů se všem 
zúčastněným líbilo.

Úvodní slovo předsedy mikroregionu                  Vystoupení divadelního spolku Jožina Janouška

                     
Seniorům zazpívali - W. Matuška, Eva a Vašek

Kuchařky a lubenští zahrádkáři v akci
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Senioři Mikroregionu Desinka na Skalce v Lubné

Setkání rodáků
V letošním roce slaví lubenští hasiči 130. výročí založení sboru. Při této příležitosti chceme 

uskutečnit setkání rodáků a příznivců obce Lubná, na které Vás srdečně zveme. Uskuteční se 
21. - 22. června 2014.

Milí občané,
velikonoční svátky nám klepou na dveře, proto mi dovolte, abych Vám popřál klidné a 

požehnané Velikonoce, naplněné pohodou a radostí.
          Josef Chadima, starosta obce
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května (14:00 - 22:00 hod.) 
a v sobotu 24. května 2014 (8:00 - 14:00 hod.).

Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může 
na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky.

Voličské průkazy budou vydávány pouze na základě PÍSEMNÉ žádosti podané 
obecnímu úřadu. Žádost lze podat od 19. února (ode dne vyhlášení voleb) do čtvrtka 
8. května 2014 do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena) 
- poté již nebude možné o vydání voličského průkazu požádat! Písemná žádost musí být 
opatřena ověřeným podpisem voliče (je-li žádost podávána poštou, popř. doručována jinou 
osobou).

V případě osobního doručení žádosti voličem postačí ověření totožnosti voliče pomocí 
platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Žádost lze zaslat též v elektronické 
podobě, bude-li opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána 
prostřednictvím datové schránky.

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 8. května 2014.                   OÚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dopravní výchova
Blíží se jaro a sezóna cyklistů, proto jsme rádi využili nabídky Mozaiky DDM Polička na 

bezplatné lekce dopravní výchovy. Žáci si kromě zopakování znalostí o výbavě jízdního kola, 
dopravních značek a pravidel chování pro chodce vyzkoušeli i rozhodování na křižovatkách. 
Prezentace proběhla na výukových tabulích a zúčastnili se jí žáci 3. a 4. třídy. Děkujeme panu 
Odvárkovi za užitečné poučení a věříme, že si děti odnesly i pevné základy pro bezpečnost 
svého zdraví.                                                                                                          Jaroslav Bauer

Dopravní výchova na naší škole s panem Odvárkou - 3. a 4. třída

Okresní kolo malého florbalu v Moravské Třebové
Dne 20. 2. chlapci 4. a 5. tříd výborně reprezentovali naši školu ve florbalu. Po třech 

zápasech s plným nasazením zvítězili s těsným rozdílem nad žáky školy z Bystrého a obsadili 
PRVNÍ MÍSTO. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Martin Jílek.

Mgr. Ilona Břeňová
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Martin Jílek, Jan Kyselý, Dominik Šmíd,     Nejlepší střelec – Martin Jílek 
Pavel Jána, Vítězslav Kuchta, Jan Vostřel,
Jiří Hrůzek a Filip Chadima

Okresní kolo Školského poháru České pojišťovny ve florbale – I. stupeň
Dne 28. 11. 2013 se 

naše škola zúčastnila 
okresního kola velké 
florbalové soutěže Školský
pohár České pojišťovny
v MSH Litomyšl. 

V tomto turnaji hráli tito 
žáci: Jan Kyselý, Jiří 
Hrůzek, Martin Jílek, 
Vítězslav Kuchta, Dominik 
Šmíd, Filip Chadima, Pavel 
Jána, Jan Vostřel, Vít 
Zavoral, Dominik Flídr, 
Vojtěch Kárský.

Jelikož jsme venkovská 
škola, musela jsem vybírat 
sportovně nadané kluky ze tří 
odvětví sportu – florbalu, 
hokeje a fotbalu. Bylo těžké 

sestavit tři trojice, které by odpovídaly maximální sehranosti. 
  Po prvním prohraném zápase s Moravskou Třebovou jsme udělali změnu v sestavě hráčů 
a do konce turnaje kluci nepustili ani bod. Nakonec jsme se umístili na krásném 1. místě a 
postoupili jsme do krajského kola, které se koná 9. 2. 2014 v Přelouči.
   Děkuji všem zúčastněným hráčům za vynikající sportovní nasazení.

Skóre: Lubná : ZŠ Palackého, M. Třebová - 2 : 4
Lubná : Třebovští tygři - 3 : 2

           Lubná : white hawks, Svitavy - 6 : 3
Lubná : Modrásci, Litomyšl - 6 : 1                   Mgr. Ilona Břeňová    

Přijímačky nanečisto
Dne 25. února si žáci deváté třídy vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“. V souladu 

s naším zaměřením „Škola pro život“ se i touto cestou snažíme žáky připravit do praxe. Dnes 
se často setkáváme s přijímacím pohovorem na školu či do zaměstnání, také některé firmy 
uplatňují testování při náboru a zařazení pracovníků.
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Dopoledne bylo věnováno testům z českého jazyka, matematiky a obecně studijních 
předpokladů. Snažili jsme se přiblížit podmínky skutečným přijímacím zkouškám – zadání 
testových úloh, náročnost, čas k vyplnění, způsob vyhodnocení, bodový zisk. Po obědě při 
pohovoru  hodnotila zkušební komise přirozené vystupování, zdůvodnění volby budoucí školy a 
plány do budoucna z hlediska dalšího studia či uplatnění v praxi. Pro úspěšné vedení pohovoru 
byla velmi důležitá nejen příprava, ale i vhodné oblečení, kontakt očima při rozhovoru, sebejisté 
vystupování, potlačení nervozity a pohotová reakce na otázku. Bohužel výsledky z matematiky 
a českého jazyka ukázaly většině žáků, že mají ve svých znalostech mezery, které je třeba 
doplnit. Za nejtěžší označili žáci test z matematiky. V březnu čeká některé žáky generálka 
přijímacích zkoušek ještě na budoucích středních školách.

Nejlepší výsledky:
 v českém jazyce (max. 45 bodů) Radka Vimrová 32,50 bodů
 v matematice (max. 30 bodů) Tomáš Lněnička 12,00 bodů
 v OSP (max. 60 bodů) Michal Šimek 45,75 bodů
 v pohovoru (max. 20 bodů)    Monika Zindulková, Radka Vimrová      20 bodů

   Celkové vyhodnocení nejlepších žáků (max. 155 bodů) :
 na 1. místě  Radka Vimrová 105,25 bodů
 na 2. místě Nikita Pajchlová 101,25 bodů
 na 3. místě Anna Klejchová 93,00 bodů

Všem žákům přeji chuť do dalšího studia, vytrvalost, pracovní nasazení a odvahu zdolávat 
překážky.

Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

        Komise při pohovoru s Kryštofem Kučerou

Žákyně 9. třídy Nikita Pajchlová při pohovoru

Festival jeden svět 2014
Ve středu 19. 3. 2014 všichni žáci z druhého stupně navštívili v Poličce festival 

dokumentárních filmů o lidských právech.
Festival probíhal celý týden na různých místech republiky. Žákům bylo podle věku 

promítáno několik krátkých dokumentárních filmů, ke kterým patřily přednášky a diskuze.
Naši žáci zhlédli čtyři filmy:

Láska na smetišti – příběh o dětských bezdomovcích v Rusku
Tanečník Evžen -  zpověď žáka základní školy, který byl šikanován pro svou zálibu v klasickém 

tanci
Navždy hooligan - o gayovi, který žil dva životy a svou orientaci skrýval před svými kamarády
Leilina melodie – dokument o dívce z Afghánistánu, která hrála na hudební nástroj, což je 

stoupenci Talibanu považováno za smrtelný hřích
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Žáci z 8. třídy a chlapci ze třídy 6. a 7. ještě zavítali do Městské knihovny v Poličce, kde 
právě probíhala výstava ilustrací Zdeňka Buriana.

Po návratu do školy každý žák festival zhodnotil několika větami. Kája Dřínovská napsala: 
„Na festivalu se mi líbilo to, že se nám lidé ochotně snaží nastínit světové situace. Dost mě 
šokoval ten první film, že někde v Rusku (v Moskvě) se dějí takovéhle strašné věci. V zemi, kde 
byla teď velkolepá olympiáda, se denně lidé přehrabují v odpadcích. Druhý film mě taktéž 
zaujal, a to hlavně z toho hlediska, že ten chlapec musí být velice silný, když všechno tohle 
vytrpí. Pro mě osobně bylo toto přínosným zdrojem rozšíření si obzorů, jak to na světě chodí. 
Z mé strany pozitivní hodnocení.“

Mgr. Hana Preclíková

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY –  Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA
Byl kočičí? Na děti, které k nám přišly, si totiž počíhali "kočky a kocouři" z páté třídy hned 

za dveřmi. Po stopách kocoura Modroočka je pak prováděli celou školou, až je dovedli do 
blízkosti jeho domečku. Děti si mohly s 
kočkami kreslit, cvičit nebo hrát s hračkami, 
zatímco rodiče vyplňovali potřebné formuláře. 
Nakonec se ale všichni s kocourkem přece jen 
setkali v učebně 3. nebo 5. třídy. Pohráli si 
s interaktivní tabulí, stříhali a malovali. 
S kocourkem se nakonec rozloučili písničkou 
či básničkou. Domů si odnesli dárečky na 
památku.

                                                                                    
Za učitele 1. stupně J. Bauer

Zápis do 1. třídy –  kočky a Lumír Pospíchal

Zápis do 1. třídy – Martin Flídr, Barbora Renzová a p. uč. Břeňová

Návštěva Prahy
    V pondělí 24. 3. 2014 navštívili žáci 8. a 9. třídy Prahu. V Národním divadle zhlédli večerní 
představení Strakonický dudák. Osmá třída prošla navíc historickou část Prahy. Výlet žáci 
zhodnotili slohovou prací. Z krátkých ukázek vyplývá nabitý program, který se všem líbil:

"V Praze to bylo celkem hezké. Byli jsme u synagogy, na Pražském hradě, v chrámu sv. Víta, 
ve Zlaté uličce, v bazilice sv. Jiří a samozřejmě v Národním divadle na hře Strakonický dudák. 
Hra se mi docela líbila..." (Josef Vomáčka)
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"...pro nás byl nejlepší Mekáč a KFC. Po procházce středověkou Prahou byla objednána 
prohlídka Národního divadla..." (Michaela Hrůzková)

"Největší zážitek byl z KFC a z Mekáče. V 18 hodin jsme se šli všichni převléknout do autobusu 
do společenského oblečení a šli jsme na představení Strakonický dudák." (David Kovář)

"V 19 hodin začalo představení Strakonický dudák. Představení se mi líbilo, ale přišlo mi dost 
dlouhé." (Klára Šturcová)

"Prohlídka divadla byla hezká. Večerní představení bylo ze začátku nudné, ale ke konci se mi 
to líbilo. Hlavně s těma kostrama. Měli to dobře nazvučené." (Jiří Kučera)

"... Poznali jsme Ondřeje Pavelku, Taťjanu Medveckou, Jana Hartla, Filipa Kaňkovského a 
daší. Návštěva Prahy se mi velice líbila, určitě bych chtěla ještě někdy divadlo navštívit. "
(Martina Vomáčková)

"V divadlením představení se moc nevyznám (ve skutečnosti toto bylo moje první), takže ho 
pořádně nemohu ohodnotit, ale celkem se mi líbilo, je to úplně jiné než filmy nebo něco 
takového... Výlet do Prahy bych hodnotil kladně. Sice nám pršelo, od Palladia k Hradu je to kus 
cesty a snad každého z toho bolely nohy, ale i přesto hodnotím kladně." (Jiří Vomáčka)

"Výlet do Pahy byl krásný a vyčerpávající. Představení se jim velice povedlo." (Veronika 
Kordiovská)
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"Prohlídka Národního divadla se mi líbila asi nejvíce, byla opravdu hezká a zajímavá... 
Představení bylo pěkné a určité scény hodně zajímavé... Následoval návrat domů kolem 1.15 
hod. a hrozné vstávání kolem osmé hodiny ranní a výuka do půl čtvrté odpoledne... Ale i za 
těchto okolností se mi návštěva Prahy líbila." (Renata Křivková)

"Mé celkové hodnocení tohoto výletu je takové, že jsem strašně šťastná, že jsem do té Prahy 
měla možnost jet." (Karla Dřínovská)

                                                                  Mgr. Hana Preclíková

Voják z třicetileté války mezi žáky druhého stupně
Ve čtvrtek 27. března zavítal mezi žáky druhého stupně pan Flídr z Lubné. Již řadu let se 

zajímá o období třicetileté války, zejména o dobové zbraně. V rámci výuky dějepisu pro žáky 
připravil zajímavou přednášku z tohoto dějinného období a své vyprávění obohatil o ukázky 
zbraní i oblečení ze 17. století. Žáci se tak zábavnou formou seznámili se způsobem života 

středověkých bojovníků, a dokonce si mohli 
sami ohmatat, potěžkat a vyzkoušet jednotlivé 
druhy zbraní. Shodli se na tom, že nosit na 
sobě výstroj a výzbroj středověkého rytíře 
nebylo kvůli její váze a pohodlí zase až tak 
jednoduché. Přednáška se zdařila a my
děkujeme panu Flídrovi nejen za ochotu, s 
jakou se svého úkolu ujal, ale také za 
sponzorství celé akce pro první i druhý 
stupeň.                      Mgr. Leona Plešingerová

Pan Flídr se synem Dominikem a 
paní učitelka Kvasničková v oblečení 
z dob třicetileté války

Papoušci – létající národní klenoty
Zábavně vzdělávací program o 

papoušcích zpestřil žákům I. a II. stupně úterní 
dopoledne. Děti se zábavnou formou 
seznámily s všeobecnými znalostmi o různých 
typech papoušků z jednotlivých kontinentů 
světa a s jejich možným chovem doma, třeba 
jako domácích mazlíčků. Děti si akci užily a 
některé z nich se rozhodly pořídit si papouška 
domů.

Mgr. Dana Matejsková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

S příchodem prvních dní, které letos přišly opravdu brzo, čekala naše děti řada akcí. Již po 
několikáté se uskutečnil karneval v mateřské škole. Do příprav byly zapojeny nejen děti, ale i 
jejich rodiče, kteří měli za úkol dětem přichystat karnevalový kostým. V den karnevalu zaplnily 

třídu II. pavilonu 
pohádkové postavy, 
zvířátka, indiáni a 
mnoho dalších. Děti 
byly na akci perfektně 
připraveny, za což patří 
velký dík rodičům. 
Samotný karneval 
probíhal v dopoledních 
hodinách, kdy se 
nejprve masky 
představily, následoval 
taneček a soutěže, 
nechyběly ani odměny. 

Akce se zdařila a děti 
byly moc spokojené. 
Tak zase za rok….

Další akcí byla 
návštěva starších dětí 
v muzeu v Poličce. 
Navštívily výstavu 
zaměřenou na lidové 
zábavy našich předků 
v období od masopustu 
do Velikonoc. 
Připomněly si staré 
zvyky a zábavy, kterými 
naši předkové 
překonávali dlouhé 
zimní období – průvod 
maškar, vynášení zimy, 
přinášení nového léta, 
obchůzky s Jidášem až 

k velikonočnímu 
koledování. 

K oblíbeným zábavám 
patřily plesy, karnevaly, 
tancovačky či svatby. 
Výstava byla doplněna 
tvořivou dílničkou, kde
si děti vyrobily 

karnevalovou 
škrabošku. Všichni 
nasáli atmosféru jara, 
vyzkoušeli si tradiční 
zvyky – děti se převlékly 
do masek a vyzkoušely 

Karneval v mateřské škole
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malý masopustní 
průvod. Prohlédly si i 
velikonoční výzdobu 
třídy, kterou jako malý 
chlapec navštěvoval B. 
Martinů. S radostnou 
náladou se pak vrátily 
zpět do mateřské školy 
na dobrý oběd.

Návštěva muzea v Poličce 
- výstava s názvem -
Lidové veselí od zimy 
do jara aneb od masopustu 
k Velikonocím

V březnu nás také 
v mateřské škole 
navštívil, stejně jako 
vloni, p. František Flídr, 
člen šermířsko-divadelní 
skupiny Scandalia. 
Dětem odpovídajícím 
způsobem přiblížil 
historické kostýmy, 
zbraně, seznámil je 
s historickým šermem. 
Děti si mohly vše 
vyzkoušet, osahat, 
prohlédnout. Odnesly si 
řadu zážitků a nových 
informací.

Dovolte mi touto 
cestou poděkovat p. F. Flídrovi za podnětné vyprávění a ukázku skutečných skvostů.
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Beseda s p. Flídrem - Život a zbraně středověku

Březen pokračoval další velmi zajímavou akcí, kdy nás navštívil zástupce záchranné 
stanice a ekocentra „Pasíčka“ z Boru u Skutče. Lektor měl pro děti připraven program 
s názvem „Kdo žije na našich zahradách.“ Po zajímavém vyprávění o zvířátkách s obrázky, 
tradiční hře pexeso v netradičním provedení děti dostaly drobné odměny. Věřím, že návštěva 
nebyla poslední, a těšíme se na další spolupráci. Chtěla bych také jménem záchranné stanice 
poděkovat za materiál, který děti přinesly do mateřské školy a vše věnovaly zvířátkům. 
Poděkování především patří rodičům, kteří pomohli zasít semínko myšlenky pomoci přírodě, 
pomoci opuštěným nebo zraněným zvířátkům. Velký dík také za finanční dar od rodičů 
(přebytek ze vstupného), za který bude zakoupeno krmivo.                           Mgr. Irena Rensová

Záchranná stanice a ekocentrum PASÍČKA – Kdo žije v našich zahradách
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                  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
zanedlouho prožijeme velikonoční svátky. Pro někoho svátky jara, pro jiné pár volných dní. 

Ale Velikonoce by prostě nebyly, kdyby se na začátku nestaly události v rámci židovských 
Velikonoc (jimi si připomínali velký Boží čin vysvobození z egyptského proroctví) před 2000 
léty. V rámci jedněch Velikonoc Pán Ježíš naplňuje své poslání na tomto světě, prožívá 
s apoštoly Poslední večeři, večeři na rozloučenou, a pak už mají události rychlý spád – zrada, 
zatčení, výslech a odsouzení k trestu ukřižování. 
   Pro apoštoly jsou to pak chvíle beznaděje a prázdnoty. Všechno je jinak, než si 
představovali. Jenže při tom docela zapomněli na všechny ty Ježíšovy předpovědi o jeho 
utrpení, smrti, ale také zmrtvýchvstání. Proto také onoho nedělního rána si s tím sami neumí 
poradit.
    V Lukášově evangeliu je krásný příběh dvou učedníků, kteří se po tom všem vracejí domů 
do Emauz. Mají strach, prožívají beznaděj. Hovoří spolu o prožitých událostech a zdá se, že se 
jim zhroutil celý svět. A v té chvíli se k nim Ježíš připojil, šel s nimi a s trpělivostí jim naslouchal. 
A pak pomalu vysvětloval smysl všech jimi prožitých událostí a nakonec, když ho pozvou 
k sobě domů, se jim dá poznat. A výsledek: copak nám nebylo dobře, když nám otevíral smysl 
Písma?
  I náš život je vystaven mnohým zkouškám, je tolik událostí, jejichž smysl nám zůstává 
nepochopitelný. A stejně tak jako tenkrát i dnes je často potřeba ujít kus cesty, abychom 
pochopili. Cesta učedníků je cestou víry, z beznaděje a prázdnoty k poznání, že to všechno 
mělo smysl.

Přeji vám, abyste i vy mohli prožít skrze letošní velikonoční svátky ve svém životě 
podobnou zkušenost víry. Aby se staly příležitostí k obnovení, třeba po „jakémsi zimním 
spánku“ své víry.         

Myslím na vás a k nastávajícím velikonočním svátkům vám všem přeji hodně pokoje srdce, 
pravé vnitřní radosti a potřebné síly k dobrému prožití i toho nejvšednějšího dne. 

                                                                                  P. Vojtěch Glogar, salesián

Květná neděle (13. dubna)
Liturgie nám připomíná událost Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Na památku této 

události se na začátku mše svaté žehnají jívové ratolesti.
Zelený čtvrtek (17. dubna)

Liturgií večera Zeleného čtvrtku začíná velikonoční třídenní.  
Obsahem liturgie tohoto večera jsou tři historické události: 

-  Ježíšova večeře na rozloučenou zpřítomněná eucharistií a obřadem mytí nohou
-  Jidášova zrada
-  Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě na Olivové hoře a jeho zatčení.

Mše svatá na památku Poslední večeře začne v 18 hodin. 
Abychom mohli prožít s Pánem Ježíšem jeho opuštěnost, kterou prožíval před svým zatčením 
a utrpením, jsme pozváni k tiché adoraci do 23 hodin.
Velký pátek (18. dubna)

Den, kdy prožíváme Kristovo utrpení a bolestnou smrt na kříži. Přesto na ně nemyslíme se 
smutkem, ale s vděčností. Vždyť skrze jeho krev prolitou na kříži můžeme dosáhnout odpuštění 
svých hříchů. Církev prožívá tento den jako den přísného postu – od masa a půstu újmy v jídle.
Obřady Velkého pátku (neslaví se mše svatá) mají tři části:

- bohoslužbu slova, při které se čte zpráva o Kristově umučení a končí starobylými
  přímluvami
- uctívání kříže, který je znamením Kristova vítězství nad hříchem a naší záchrany
- přijímání, protože z Kristova utrpení se nám nabízí nový život – dává své tělo
  v eucharistii jako pokrm.

Obřady Velkého pátku začnou v 17 hodin. Pak od 19 hodin bude možnost adorace u 
Božího hrobu až do soboty do 15 hodin.
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Vigilie zmrtvýchvstání – Velká noc (19. dubna)
Na Bílou sobotu církev neslaví žádné obřady. Setkává se u Božího hrobu, modlí se 

v očekávání Kristova zmrtvýchvstání.
Tato noc – vigilie (bdění), ve které Kristus vstal z mrtvých, a tak dovršil naše vykoupení, má 

čtyři části:
-  slavnost světla – velikonoční svíce, zapálená od požehnaného ohně, prozařuje
   temnotu světa, je symbolem zmrtvýchvstalého Krista přítomného uprostřed nás 
-  bohoslužba slova – úryvky z Písma svatého ukazují na to, jak se Bůh stará
   v dějinách spásy o svůj národ, ale stejně i o svou církev
-  křestní bohoslužba – k ní směřuje celá postní doba – k obnově křtu, tedy  svého
   osobního rozhodnutí žít s Kristem
-  eucharistická bohoslužba – jako rodina Božích dětí se nejpravdivěji spojujeme se  
   vzkříšeným Ježíšem Kristem.

Obřady Velké noci začnou ve 20 hodin slavností světla.
Slavnost zmrtvýchvstání Páně (20. dubna)
Vrchol nejen Svatého týdne, ale hlavně celého liturgického roku. Proto událost Kristova 
zmrtvýchvstání prožíváme každou neděli. 
Mše svaté budou v 7.30, 9.45 a v 9.30 hodin v Lubné (v 11.00 hodin v Širokém Dole).
Při mších svatých budou také žehnány přinesené pokrmy.
Na Velikonoční pondělí budou mše svaté v Sebranicích v 7.30 a 9.45 hodin. 

Pozvání:
- V neděli 13. dubna (na Květnou neděli) vás zvu na společnou modlitbu za Boží ochranu 

letošní úrody s prosbou o požehnání také všem, kdo na našich polích pracují.  
- V neděli 27. dubna proběhne ve 14 hodin na parkovišti před kostelem žehnání kol, 

motocyklů a aut. Srdečně zvu všechny zájemce, abychom se vydali na cesty s Božím 
požehnáním. 

- Farní pouť se letos uskuteční v sobotu 17. května a budeme putovat na Mariánskou horu u 
Horní Čermné (Lanškroun). Bližší informace budou v ohláškách.

- Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 25. května při mši svaté v 9.45 hod.
P. Vojtěch Glogar   

          ROZHOVOR S OTCEM JAROSLAVEM KOPECKÝM 

Každý den v nás tikají tisíce minut radosti i smutku, obav a nadějí, lásky i hněvu, zkrátka 
naše ručičky se snaží uchopit prchající okamžiky a ty vzácné postavit na poličku věčnosti. Při 
setkání s otcem Jaroslavem neboli naším Jarouškem mám pocit, že se ty minuty obav, starostí 
a smutků, které nás v životě provází, rychle rozplynou a před námi se rozprostírá cestička plná 
naděje a pochopení.

V dubnu slavíte 90. narozeniny. Stále máte krásné, ale hlavně zajímavé promluvy 
v kázání. Kde čerpáte náměty?

Narodil jsem se na Velikonoční pondělí 21. dubna 1924 a mé devadesátiny budou též na 
Pondělí velikonoční. S farností oslavím vše o týden později, v neděli při mši svaté. Vždycky 
jsem rád četl životopisy nejen o svatých, ale i o ušlechtilých lidech, kteří se snažili naplňovat 
život jakýmkoliv dobrým úsilím. Dříve jsem četl hodně a moc rád, teď už méně, jsem často 
unavený. Své kázání píšu na počítači, jinak internet a jiné možnosti, které tento vynález 
umožňuje, nepoužívám, ani nepotřebuji mobil. A abych byl v obraze dění kolem nás,
poslouchám zprávy na rádiu Proglas a v televizi Noe sleduji v neděli Oktávu dies (souhrn zpráv 
z Vatikánu).
Každý všední den sloužíte ranní mši svatou?

Ano, každé ráno vstávám o čtvrté a musím si ošetřit oči, nohy, oholit se, připravit se na 
takzvaný výjezd z depa a pak můžu fungovat. O půl šesté jdu do kostela, kde před mší svatou 
zpovídám, a to velmi rád, nebo se modlím. Po mši svaté ve všední den k nám na faru chodí na 
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snídani malí ministranti, od nich se dozvím, kdo vyhrál ve fotbale nebo které mužstvo vede 
v hokeji. Je to pro mne radostné povzbuzení. 
Co Vás v poslední době potěšilo?

Všechno mě těší, rád se setkávám s lidmi a pohovořím s nimi. Jsem opravdu šťastný, 
prožívám zde pěkné stáří. Když něco potřebuji, je nablízku otec Vojtěch nebo Maruška.
Jaroušku, co byste nám váhajícím a klopýtajícím v životě vzkázal?

Nedávno jsem se vrátil z nemocnice. Zapomínám, co jsem chtěl říct, nedovedu si  
vzpomenout na správné slovo, sílí pocit nedostačivosti. Už nejsou ti, s kterými jsem prožil život, 
kteří byli dominantními bytostmi v mládí i v dospělosti. Kdykoliv jsem byl v těžkostech a 
potřeboval pomoc, Pán mi poslal vždy někoho, kdo podal pomocnou ruku, aby mě podržel. Tak 
tomu je stále až do dnešního dne. Kdybych se mohl znova rozhodovat, opět bych otevřel náruč 
Donu Boskovi. Jsem přesvědčen, že to, co je nám připraveno v budoucnu, bude lepší než to, 
co už je za námi. Na nic si nestěžuji, naopak: raduji se, mohu prožívat šťastné stáří v komunitě, 
nic mi nechybí.

Toho, co jsem během života mohl udělat jinak a lépe, by byl dlouhý seznam, ale vedle toho 
tu je pocit, že za daných okolností se toho nedalo 
udělat o moc více. Přes třicet roků jsem musel 
dělat, co jsem nechtěl, pracovat pod dozorem, 
například být betonářem na přehradách, být 
horníkem v Jáchymovských uranových dolech, 
být pomocným dělníkem. Když jsem měl třicet 
roků, dozorci v táborech nám věstili, že se už do 
republiky nevrátíme, že tam zkapeme. Tito 
proroci byli starší, už pravděpodobně dávno 
nežijí, ale já dosud díky Bohu žiji. Býval jsem 
někdy na dně, v nejrůznějších nebezpečích 
života, ale Pán dal vždy více sil, pomoci, ochrany,
než bylo nebezpečí. Knězem jsem se stal s více 
než desetiletým zpožděním, měl jsem 37 roků. 
Do změny poměrů u nás jsem nikdy nedostal 
souhlas k veřejné činnosti. Režisér Jiří Strach 
říká: „Když je nejhůř, zavolám si o pomoc nahoru, 
ale Pán Bůh občas taky nebere mobil.“ 

Stále neodbytněji cítím, že světlo lampy 
slábne, že se blížím ke konci pozemské cesty. 

Nestěžuji si. Dosud vidím, slyším, mluvím, chodím, samozřejmě přiměřeně k věku… Denně 
posiluji svou víru, že tato cesta nekončí pádem do propasti nicoty, ale pádem do otevřené 
náruče Boží. Věřím, že až zemřu, Bůh mě přijme tam, kde už nejsou žádné potíže, žádné 
temnoty, žádný zármutek, ale budeme se všichni radovat doma u nebeského Otce, jak končí 
naše každodenní zásvětná modlitba k Panně Marii.

Jaroušku, děkuji Vám za čas, který jste věnoval pro náš zpravodaj. A poděkování zakončím 
citátem: „ Nejlepší část dobrého lidského života jsou malé, nenápadné, zapomenuté skutky 
dobroty a lásky.“  

Za redakční radu Vám přejeme k narozeninám, ať prožíváte radost v každém dni a Vaše 
moudré a povzbuzující  promluvy v kázání nám stále ukazují správný směr v naší klikaté cestě 
životem.

Libuše Bulvová

Milý otče Jaroušku,
k tomuto významnému životnímu výročí se připojujeme i my zastupitelé a občané 

obce Lubná. Do dalších let Vám z celého srdce přejeme pevné zdraví, hodně sil a Boží 
ochranu Panny Marie. Vážíme si Vás a máme Vás rádi.

Josef Chadima, starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

   

        

V dubnu jsme se naposledy rozloučili s paní Marií Dřínovskou.

V lednu se narodil Jakub Chromý. Rodičům blahopřejeme a Jakubovi přejeme do života 
jen to nejlepší.

Přání k narozeninám
V měsíci dubnu oslaví své krásné životní jubileum lubenská rodačka a naše kamarádka 

- Jaruška Vraspírová.
Svými výbornými schopnostmi a svojí lidskostí přispívá ke spoustě kulturních akcí v naší 

obci a je i činná aktivní hasička ve sboru SDH. Je to nejen výjimečný člověk, ale i osobnost 
oplývající neustálým humorem, optimismem a elánem, který jí můžeme mnohdy závidět.

K jejím krásným narozeninám bychom jí chtěly popřát jen to nejlepší, štěstí, zdraví a 
neutuchající vitalitu, stejně jako stálý úsměv na tváři.

H. Flídrová a L. Bartošová

Tak tiše jako sen
přišel Tvých narozenin den,

žij blaze, v plném zdraví,
užívej toho, co Tě baví.

Ať Ti všechno vychází,
co sama si nejvíce přeješ,
a i když slunce zachází,
tak ať se pořád směješ!

V řadě všech Tvých gratulantů
přijmi naše přáníčko,

lásku, štěstí, spokojenost,
hlavně pevné zdravíčko

                                                                                                        - to Ti přejí sestry hasičky ...

88 let Bohumil Kovář 65 let Emilie Chadimová
František Kalibán

86 let Emilie Flídrová
60 let Věra Kopecká 

82 let Marie Jiráňová
Josef Klusoň 55 let Stanislav Šimek

Miroslav Vítek
81 let Antonín Flach

50 let Jaroslava Vraspírová
80 let František Pechanec Zdeněk Kubeš

75 let Růžena Kopecká

70 let Jaroslav Kovář
Anna Pechancová
Růžena Fousková
Pavel Groulík
Libuše Bulvová
Jaroslav Zavoral
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V lednu, únoru, březnu a dubnu oslavili narozeniny

Marie Flídrová – 90 let      Bohumil Dřínovský - 80 let

Hana Pospíšilová – 70 let      Růžena Čuprová – 70 let

Marie Chvojková – 75 let            Anna Šimková – 91 let           Anna Pechancová – 70 let
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Jan Rensa – 90 let      Zdeňka Šteflová – 75 let

Marta Vomáčková – 85 let      Josef Chadima – 85 let

Vladimír Machek – 75 let      Jaroslav Kovář – 70 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
                      Zastupitelstvo obce
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         FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

   

         DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V sobotu 22. 3. se v kinosále Lubná uskutečnilo tradiční josefovské divadelní představení, 
které si pro lubenské i přespolní občany připravila kulturní komise. Toto představení pod 
názvem „Strašidlo cantervillské“ nám přijeli zahrát jako každoročně členové divadelního spolku 
Šlégl Němčice. Myslím, že divadlo se líbilo, a tímto děkuji všem hostům za hojnou účast, 
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protože pro plné hlediště se 
hraje s radostí. Děkuji též 
hercům, kteří k nám jezdí 
opravdu rádi. Přeji Vám krásné 
jaro a celý letošní rok.

Za členy kulturní komise 
Jaroslava Klejchová

Divadelní představení 
Strašidlo cantervillské v kině

         NA STARÉ POŠTĚ

V roce 1526 král Ferdinand I. začal zakládat poštovny, které sloužily výhradně pro potřeby 
vrchnosti, šlechty a klášterů. Poštovní poslové, kteří dopravovali jen listy úřední, byli jízdní. Na 
všech poštovnách museli být koně vždy připraveni k jízdě. Poštovna byla budova, kde byli 
ustájeni koně. Když přijel poštovní posel, vzal si čerstvého koně a pokračoval v jízdě. Přijel-li na 
noc, mohl i přespat.

Poštovna v Bystrém byla zřízena r. 1757 a v Poličce r. 1786. Později byla rozšířena o 
rozvoz balíků. Na těchto poštovnách se přepřahali koně. Jízdní propojení bylo Polička, 
Jimramov, Bystré, Svojanov, Svitavy, Litomyšl, Nové Hrady, hrad Rychmburk a přes Krounou 
zpět do Poličky.

V roce 1888 zahájila provoz pošta v Sebranicích. Na zřízení této pošty měl největší zásluhu 
pan Pohorský zvaný Machek z Třemošné. Pošta byla pro všechny obce patřící pod sebranskou 
farnost. Když táta skončil s tesařským řemeslem a stal se poštovním doručovatelem v roce 
1956, tak v Lubné ještě pošta nebyla. Musel jezdit na poštu v Sebranicích a po roznášce se 
zase vracel zpět. V létě na kole to bylo snadné, ale v zimě, když napadlo mnoho sněhu, musel 
chodit pěšky a to se vracel domů až večer. V roce 1958 žádala obec Lubná Krajský národní 
výbor v Pardubicích o zřízení poštovního úřadu v Lubné. Krajský národní výbor žádosti naší 
obce vyhověl pod podmínkou, že obec musí dodat vhodnou místnost pro tento úřad. Obec 
Lubná postavila poštu na č. p. 17, vedle bývalých kanceláří JZD. Dnes už tato pošta nestojí. 
V místech kde stávala je dnes budova DPS. Provoz na této poště byl zahájen 1. 10. 1961. 
První vedoucí pošty se stala paní Anna Flídrová, č. p. 111. Můj táta Josef Kopecký přešel ze 
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Sebranic do Lubné a stal se tak prvním poštovním doručovatelem lubenské pošty, na které 
pracoval až do důchodu. 

Byla to tenkrát velká sláva. Zahájení provozu se zúčastnili zástupci z vedení pošt a za MNV 
v Lubné tajemník Jaroslav Švihel. Také já jsem o prázdninách pomáhal tátovi roznášet po vsi 
poštu. Později, než jsem nastoupil do učení, jsem o sobotách roznášel noviny. Po tátovi 
roznášela poštu paní Pechancová, Klusoňová a Vomáčková. Poslední byla paní Milada 
Kovářová, která skončila vloni v září po 23 letech roznášky. Dnes je pošta rozvážena auty 
z Poličky. 

Je to už přes 50 let, ale rád vzpomínám na tu dobu, kdy se u Dřínovských v kovárně ještě 
kovali koně. Když mi táta v obchodě na Matějkovým koupil kousek salámu a velkou housku, 
kterou jsem jedl v cementárně na betonové skruži, když táta rozdával chlapům poštu. Vše je už 
minulostí. 

Nová pošta na OÚ zahájila činnost v květnu 2002. Vedoucí pošty se stala paní Marie 
Píchová, která přešla z pošty staré do nové. V dnešní době se ruší pošty, a tak musíme jen 
doufat, že to nepostihne naši poštu.

Miroslav Kopecký

Poslední úklid před otevřením pošty                               Slavnostní zahájení provozu pošty v Lubné

Na nově otevřené poště     První poštovní zásilka pro lubenskou poštu 

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ORLICKÉ HORY

Chráněná krajinná oblast Orlické hory a rozloze 204 km2 byla vyhlášena v roce 1969. 
Chráněnou krajinnou oblast tvoří více než 50 km dlouhé pásmo hor na severu České republiky. 
Orlické hory jsou jedinou CHKO, která je od nás nejčastěji vidět v celé svojí kráse. Pohoří se 
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dělí na tři části. Největší a nejvyšší je Deštenská hornatina s nejvyšším 
vrcholem Velká Deštná (1 115 m). Nejmenší a nejnižší částí je 
Mladkovská vrchovina, na kterou navazuje na jihovýchodě 
Bukovohorská vrchovina se Suchým vrchem (995 m). Orlické hory byly 
vyzdviženy za třetihorního vrásnění. Z hornin převažují staré krystalické 
břidlice, ruly, fylity, svory a amfibolity, vzácněji krystalické vápence a 

křemence. Místy se objevují mladší vyvřelé horniny, např. gabra na vrchu Špičák (841 m). 
Dnešní podobu hor vymodelovala erozní síla horských bystřin, která dala vzniknout hlubokým 
údolím, odkryla skalní útvary a vytvořila balvanové sutě. Zdejší skály nepatří k dominantám, ale 
jejich pěknou ukázkou jsou např. Marušiny kameny na plošině Maruši (1 042 m), skály na 
Kamenci nebo přírodní památka Sfinga nad údolím Zdobnice. Další zajímavé skály jsou v údolí 
Bělé, v Julinčině údolí nad 
tokem Říčky a na soutoku 
Říčky a Zdobnice najdeme 
Plačtivou skálu. 
Nejzachovalejší část 
Orlických hor tvoří údolí 
řeky Divoké Orlice, která 
v přírodní rezervaci 
Zemská brána, při hranici 
s Polskem, bouřlivě proráží 
horský hřeben hlubokou 
soutěskou a její koryto je 
plné zřícených balvanů. 
Romanticky naladěné okolí Pašerácké lávky připomíná místo, kde se přes hranice pašovalo 
zboží. Ledříčkovy skály jsou opředeny legendami o zbojníku Ledříčkovi, který se zde na 
začátku 19. století skrýval.

Lesy pokrývají převážnou část Orlických hor, jde většinou o smrkové monokultury. 
V přírodních rezervacích jsou zvláště chráněny zbytky původních lesů. Bučiny a jedlobučiny, 
doplněné dle stanovištních poměrů javorem klenem a jilmem horským. V podmáčených 
polohách olší lepkavou a šedou, jasanem ztepilým a vrbami. Nejhodnotnější zbytky pralesa 
jsou v rezervacích Bukačka, Pod Vrchmezím a Sedloňovský vrch. Velmi cenná jsou hřebenová 
rašeliniště, na kterých roste tučnice obecná, brusinka, rosnatka okrouhlolistá, suchopýr a další 
vlhkomilné rostliny. Orlické hory jsou protkány množstvím bystřin, potoků a řek. K hlavním 
tokům patří Divoká a Tichá Orlice, Bělá, Rokytenka, Zdobnice, Kněžná a Říčka.

Malebnost Orlických hor můžeme poznávat z červeně značené Jiráskovy cesty, která 
sleduje hlavní hřeben v celé délce. Turisticky významnými místy jsou: Deštné, Olešnice, Říčky, 
Rokytnice, Bartošovice, Klášterec nad Orlicí a Orlické Záhoří.         

Josef Trojtler

                       
Tetřívek obecný    Tučnice obecná
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FLORBALOVÝ TURNAJ DONA BOSKA

  Ve dnech 31. ledna a 1. února se v Lubné uskutečnil již 11. ročník florbalového turnaje 
Dona Boska, konaný pod záštitou prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka. Tradičně je turnaj pořádaný v období jarních prázdnin. Kvůli narůstajícímu zájmu o účast 
týmů z jiných okresů byl přesunut na prodloužený víkend o pololetních prázdninách. Tato 
změna se v nejmenším neprojevila na typické gradující atmosféře i množství diváku a fanoušků
při rozhodujících zápasech.

Při slavnostním zahájení prvního hracího dne účastníky přivítali a namotivovali k férové hře 
starosta obce Josef Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr, ředitelka ZŠ Lubná Mgr. Jitka
Kučerová a místostarosta města Litomyšle a člen zastupitelstva Pardubického kraje Radomil 
Kašpar. K nabuzení příjemné atmosféry přispěla vlídná slova otce Pavla Hertla ze 
salesiánského střediska mládeže Sebranice.

První části turnaje, v pátek 31. 1., se zúčastnilo 5 týmů mladších žáků a 10 týmů starších 
žáků. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo FBK Hradec Králové. Nejcennější kov 
za starší žáky si odvezl tým Peaksport Litomyšl.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Mladší žáci Starší žáci
1. místo: FBK Hradec Králové 1. místo: Peaksport Litomyšl
2. místo: Machine 2. místo: Rychlá rota
3. místo: In XP Cvrčci 3. místo: Mamka vzala baterky

V sobotu se proti sobě utkala družstva mužů. Pro velký zájem byl počet týmů z časových 
důvodů omezen na šestnáct. O bronzovou medaili se utkalo domácí družstvo Bratři Sokolové 
proti poličským Warriors. Po velice vyrovnaném zápase plném zvratů ve skóre se z třetího 
místa nakonec radoval tým Warriors. O zlatý kov se bojovalo mezi FBC Oujeee a Pošták tým. 
Po napínavém zápase si titul vítěze odvezl tým FBC Oujeee, který přepsal historické tabulky 
tím, že dokázal obhájit prvenství ve dvou ročnících po sobě.

Turnaj Dona Boska, to je pořádná porce kvalitního, dvoudenního florbalu s každoroční 
účastí přibližně tří stovek hráčů, kde se sehraje téměř sedmdesát dramatických komentovaných 
utkání.

Turnaj by se neuskutečnil bez obětavé práce všech pořadatelů a nestranného rozhodování 
profesionálních rozhodčích. Zápasy mají tradičně skvělou diváckou kulisu a atmosféru, na 
kterou se mohou hráči těšit i příští rok opět v Lubné.

Fotografie z turnaje naleznete na adrese http://www.florbaldb.cz.
Tereza Košnarová

Poděkování
Touto cestou ještě jednou děkuji všem organizátorům, kteří se podíleli na 11. ročníku 

florbalového turnaje Dona Boska.
Josef Chadima

Předávání cen a poděkování pořadatelům turnaje
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Volnočasové aktivity ve vstupní hale    Certifikovaní rozhodčí turnaje

Vítězná družstva - mladší žáci

Vítězná družstva - starší žáci
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Vítězná družstva mužů a pořadatelé akce

       DĚTSKÝ KARNEVAL

V letošním roce už tomu bylo 17 let, co mě napadla myšlenka uspořádat dětský karneval 
v rámci cvičení oddílu děvčat. Tento karneval se vyvedl, a tak příští rok jsme uspořádali 
karneval pro veřejnost. Oslovila jsem některé členy TJ Sokol a poprosila o pomoc. Musím říct, 
že někteří pořadatelé pomáhají stále už od začátku. Každý rok nacvičíme s děvčaty vystoupení, 
aby tak dívky přivítaly účastníky karnevalu a ukázaly, co se v sokole naučily. Po vystoupení 
následuje promenáda masek, kterých bývá přes sto. Každé dítě (i bez masky) dostane drobnou 
sladkost. Radost mají děti z tomboly, kde každý lístek vyhrává. 

A. Uhrová při zahájení karnevalu    Vystoupení děvčat 

Touto cestou chci poděkovat všem našim sponzorům, kteří přispějí většími nebo menšími 
cenami do tomboly, kterými se pak pokryjí všechna vydání karnevalu.

Letos jsme udělali změnu a pozvali partu tří mladých lidí z Dolního Újezda, kteří jsou na 
karnevalový program připraveni. Děti si zasoutěží, zatancují, zakouzlí a hodně se jim líbilo 
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pouštění bublinek. U toho si hlavně malé děti zaskotačily. O úspěchu nás přesvědčilo, že se 
děti nemohly rozejít, a nám byly velkou odměnou úsměv dětí a očička rozzářená radostí.

Za TJ Sokol A. Uhrová

Poděkování
Touto cestou děkuji všem pořadatelům a především paní Aničce Uhrové za přípravu a 

zabezpečení dětského karnevalu.
Josef Chadima

Promenáda masek

Společné soutěže a hry
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       VESMÍR OKOLO NÁS – NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PLANETKY

243 Ida
Planetka Ida byla objevena 29. září roku 1884. 

Místem jejího pobytu je hlavní pás planetek. Ida má 
nepravidelný tvar, její délka je 60 km, od Slunce je 
průměrně vzdálená 428 milionů km a oběhne jej za 
4,84 roku. Okolo vlastní osy se otočí za 4,63 hodiny. 

Ida je jednou ze 119 planetek, které objevil 
rakouský astronom Johann Palissa. Spolu s Maxem 
Wolfem z německého Heidelbergu byl průkopníkem 
v použití fotografie při hledání objektů ve vesmíru. Ida 
je členem rodiny planetek Koronis. Rodiny planetek 

objevil v roce 1918 japonský astronom Hirayama Kiyotsugu. Ida proslula díky tomu, že ji 
v srpnu roku 1993 ze vzdálenosti 11 000 km detailně snímkovala sonda Galileo při své cestě 
k Jupiteru. Nejzajímavějším výsledkem průzkumu byl objev vlastního měsíce planetky, který 
dostal jméno Dactyl. Jde o malý kámen, na délku má pouze 1,6 km a Idu oběhne ve 
vzdálenosti 90 km jednou za 27 hodin. Dactyl je prvním objeveným měsícem planetky. Na 
snímcích sondy Galileo ho nalezla Ann Harchová.

433 Eros
Planetka Eros byla objevena 13. srpna roku 1898. 

Eros je blízkozemní planeta, má nepravidelný tvar, její 
délka je 31 km, od Slunce je průměrně vzdálená 218 
milionů km a oběhne jej za 1,76 roku. Okolo osy se 
otočí za 5,27 hodiny.

Eros se nachází v blízkosti dráhy Země. Při svém 
posledním největším přiblížení v roce 1975 byl od 
Země vzdálen méně než 22 milionů km. Jeho oběžná 
dráha je nestabilní a s velkou pravděpodobností se 
tato planetka v budoucnu srazí se Zemí nebo 
s Marsem. Povrch Erosu je hustě posetý krátery, 

prachem a dopadlo na něj několik tisíc kamenů větších než 
15 metrů. Je složen z křemičitanů a odráží hodně světla. Planetka je první, kolem níž létala 
kosmická sonda, a rovněž první, na které přistála. Sonda NASA nazvaná NEAR (Near Earth 
Asteroid Rendezvous) v překladu – Setkání s blízkozemní planetkou odstartovala 17. února 
roku 1996. V průběhu mise (14. března roku 2000) však byla přejmenována na NEAR 
– Shoemaker, na počest význačného amerického planetárního geologa Eugena 
M. Shoemakera, který v roce 1997 tragicky zahynul. Sonda během cesty ke svému cíli proletěla 
kolem další planetky Mathilde a pořídila její první snímky – 27. června roku 1997. V prosinci 
roku 1998, když se sonda měla dostat na oběžnou dráhu kolem Erosu, došlo k naprostému 
selhání hlavního motoru, který měl sondu přibrzdit a navést na oběžnou dráhu kolem planetky. 
Oba objekty se minuly velkou rychlostí. Řídicí pozemní středisko závadu na motoru odstranilo a 
při dalším setkání 14. února roku 2000 byla sonda NEAR – Shoemaker úspěšně navedena na 
obežnou dráhu ve výšce 330 km nad planetkou. Začal roční intenzivní průzkum Erosu, 
pořízeno bylo 160 000 snímků. Nakonec byla sonda navedena na sestupnou dráhu a 12. února 
roku 2001 velmi jemně dosedla na povrch planetky. Bylo to nejpomalejší a nejšetrnější přistání 
na cizím kosmickém tělese.                                                                                      Josef Trojtler 

AKCE V OKOLÍ

Litomyšl
Smetanův dům

- čtvrtek 24. 4. v 19:30 hodin – Butch a Sundance Kid (western z Bohnic)
První příběh z Divokého západu - účinkují: T. Matonoha, J. Polášek, B. Poláková.
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- pátek 25. 4. v 19:30 hodin – Vražda v salónním coupé - divadlo Járy Cimrmana.
- středa 21. 5. v 19:30 hodin- Stabat Mater – Antonín Dvořák - koncert v rámci 

Litomyšlských hudebních večerů.
- úterý  27. 5. v 19:30 hodin – Baronky

Příběh porozumění, který napínavě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání 
baronky k oddané a zanedbané služce - účinkují: Eva Holubová, Zuzana Bydžovská.

- středa 4. 6. v 19:30 hodin – Hrdý Budžes
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové - účinkují: Bára 
Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník.

Lidový dům
- neděle 27. 4. od 14 do 18 hodin – Lázeňské odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje živá 

kapela.
- neděle 25. 5. od 14 do 18 hodin – Májové odpolední čaje

Různá místa v Litomyšli
- pátek 25. 4 – neděle 27. 4. – Zahájení 3. litomyšlské lázeňské sezóny

Lázně ducha – lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy.
Okrasné a ovocné školky

- pátek 6. 6. – neděle 8. 6. od 8 do 17 hodin – Výstava irisů a jarních trvalek
Výstava jarních květů a irisů spojená s prodejem širokého sortimentu okrasných rostlin.

Polička 
Polička Jazz 2014
- 18. ročník proběhne ve dnech 22. – 26. Dubna. Festival pro jazzové nadšence každoročně 

přiláká stovky posluchačů.
Martinů fest 2014 - 17. ročník proběhne ve dnech 16. – 25. května.

         INFORMAČNÍ CENTRUM POLIČKA

Informační centrum Polička nabízí:
- KALENDÁŘE 2014 s náměty z Poličky a okolí, stolní i nástěnné, DÁLNIČNÍ ZNÁMKY, 

dárkové výrobky od včelaře z našeho regionu, novou kolekci pohledů z POLIČKY, 
směnárnu bez poplatku, dobíjecí karty IREDO

- Předprodej vstupenek na koncert skupiny KABÁT dne 13. 9. 2014 v Praze
- Předprodej vstupenek na turné Daniela Landy ŽITO TOUR 2014 - koncerty budou v Brně, 

Praze a Pardubicích. Pro skupinky od 4 osob nabízíme zajištění dopravy mikrobusem. 
- Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem organizujeme již tradiční zájezd

na výstavu FLORA OLOMOUC, tentokrát spojený s návštěvou atraktivního hradu
BOUZOV a Muzea tvarůžků v Lošticích s možností výhodného nákupu v nové 
podnikové prodejně. V sobotu dne 26. dubna 2014. Odjezd cca v 8.00 hod. z Poličky, 
ostatní nástupní místa upřesníme.  Cena je 270 Kč.
Přihlášky na zájezd: IC Polička 461 724 326, Lubná 739 997 617 Josef Vomáčka.

Kolektiv Informačního centra Polička
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