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OBECN Í ÚŘ AD
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 14.12.2004
Obec ní zastupitelstvo s chv aluje:
1. Plnění rozpočtu obce Lubná k 30.11.2004
2. Návrh provizorního rozpočtu pro rok 2005.
3. Změnu sazby poplatku v Dodatku č.2 k obecně závazné vyhlášce č.3/2001 obce Lubná
za likvidaci komunálního odpadu. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2005
bude ve výši 410,-Kč/občan včetně DPH.
4. Schvaluje smlouvu o dílo č.024/2005-S s TS města a.s., Bystřice nad Perštejnem
na likvidaci komunálního odpadu v obci Lubná v roce 2005 a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
5. Složení iventarizační komise:
paní Marie Košňarová – předseda, pan Radek Bartoš – člen, paní Ivana Pavlišová – člen,
paní Radmila Stráníková – člen, paní Hana Chadimová – člen, pan Josef Bouška – člen.
6. Příspěvek mikroregionům pro rok 2005:
Mikroregion Litomyšlsko
17,-Kč/občan
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka
10,-Kč/občan
7. Cenu vodného a stočného pro rok 2005 ve výši:
vodné
21,- Kč/m³ s DPH
stočné
18,55 Kč/m³ s DPH.

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 4.1.2005
•

•
•
•
•

Rada bere na vědomí níže uvedená stavební řízení :
Ludvík Buben, Lubná – kolaudační řízení na výrobnu uzenin
Jaroslav a Milena Faltysovi, Lubná – kolaudační řízení na II.etapu úpravy rodinného
domu
Jaromír a Jaroslava Novotní, Lubná – kolaudační řízení přístavby rodinného domu
Rada souhlasí s umístěním nového bojleru na 180 l do pánských sprch v tělocvičně Lubná.
Na základě žádosti Františka a Marie Košňarových, Lubná, ze dne 8.12.2004, o rozšíření
veřejného osvětlení ke Košňarovým. Rada souhlasí s umístěním nového světla.
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o 3 roky do 31.12.2007 manželům
Zbyňkovi a Dagmar Zavoralovým, Lubná.
Rada souhlasí s povolením vstupu na obecní pozemek parcela č.614/6, k propojení
hlavního vodovodního řadu.

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 2.2.2005
•

•
•
•

Rada bere na vědomí níže uvedená stavební řízení :
Petr Šprojcar, Lubná a Zuzana Taberyová, Bělá nad Svitavou – povolení užívání stavební
úpravy rodinného domu
ZOD Lubná – povolení užívání senážního žlabu
Jaroslav Faltys, Lubná - povolení užívání II.etapy úpravy domu
Obec Lubná – povolení přípojky VN 35kV k trafostanici a rozvody nn kabely v prostoru
výstavby k Zrnětínu
Jan Jílek, Lubná – kolaudace domovní čistírny
Rada souhlasí s předloženýmí kalkulacemi Základní školy Lubná na obědy v jednotlivých
kuchyních pro cizí strávníky :
Sebranice 43,-Kč, Lubná 40,-Kč, mateřská škola 38,-Kč.
Rada bere na vědomí zprávu Policie ČR Polička o řešení případů v roce 2004
v obci Lubná.
Rada schvaluje pronájem jídelny DPS Lubná, každý čtvrtek od 19.00 hodin do 21.00 hodin
pro paní Jaroslavu Novotnou, Lubná, k rehabilitačnímu cvičení pro ženy.
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•
•

Rada souhlasí s Dohodou o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejnoprávních prací, ze dne 26. 1. 2005, s Úřadem práce Svitavy.
Obec bude prodávat knihu Pardubický kraj za cenu 380,- Kč, která je vhodná jako dárek
k výročí. V této publikaci je prezentována i naše obec. Do knihy můžete nahlédnout na
obecním úřadě i v knihovně.

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 15.2.2005
•
•

•
•

Na základě obdržených nabídek na umístění pouťových atrakcí při pouti v roce 2005
v obci Lubná rada povoluje umístění pouťových atrakcí panu Josefu Lagronovi,
Obránců míru 121, Břehy.
Rada bere na vědomí níže uvedená stavební řízení :
oznámení o zahájení odstranění stavby č.p. 30,
územní rozhodnutí o umístění stavby - základní technická vybavenost pro 6 rodinných
domků.
Rada souhlasí, aby ZŠ Lubná vytvořila doménu pod doménou obce Lubná.
Rada bere na vědomí závěrečný účet Informačního centra Kraje Smetany a Martinů
za rok 2004.

Zápis z ve ře jného z ase dání za s tup ite ls tv a o bce Lu bná
konan éh o dne 22 .2 .200 5
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Závěrečný účet za rok 2004 bez připomínek.
2. Rozpočet pro rok 2005 dle předloženého návrhu.
3. Nákup pozemku od pana Jana Flídra, Lubná, par.č. 3006/16 o výměře 218 m²
za cenu 25,- Kč/m².
Směnu pozemku s panem Josef Zavoralem, Lubná - pan Zavoral dá obci
1453 m² a obec Lubná 1060 m².
Nákup pozemku od paní Marie Flídrové, Lubná, o výměře 4563 m², za 38,- Kč/m².
Nákup pozemku od pana Jana Jílka, Lubná, o výměře 398 m², za cenu 38,- Kč/m².
4. Zprávu inventarizační komise o provedených inventurách obecního majetku v roce 2004
bez výhrad.
5. Obec Lubná v roce 2005 nevstoupí do programu BRKO - biologicky rozložitelný
komunální odpad.

NABÍDKA
Obecní úřad Lubná přijímá objednávky na videokazety s nahrávkou
svěcení znaku a praporu a 120. výročí SDH Lubná.

Statistika – pohyb obyvatelstva v Lubné – rok 2004
Narození: 15 občánků, úmrtí: 9 občanů, přihlášeno: 26 občanů, odhlášeno: 18 občanů.
K 1.1.2005 má obec 1 019 obyvatel, 535 mužů a 484 žen.

Oznámení
Daňové přiznání můžete podávat ve Svitavách nebo i na Městském úřadě v Poličce v tyto dny:
15.března 2005 - úterý
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
17.března 2005 - čtvrtek
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
22.března 2005 - úterý
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
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Rozpočet obce Lubná na rok 2005
Příjmy:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Neinvestiční dotace od obcí
PŘÍJMY CELKEM

6 684 000,-Kč
1 985 200,-Kč
400 000,-Kč
9 069 200,-Kč

Výdaje:
Lesní hospodářství
Pitná voda
Silnice
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola
Základní umělecká škola
Kino
Knihovna
Záležitosti sdělovacích prostředků
Kultura, Lubeňáček, Lubenské ženy, církev
Tělovýchovná činnost
Bytové a nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj
Územní rozvoj – základní technické vybavení
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o zeleň
Pečovatelská služba
Sociální péče a pomoc mládeži
Požární ochrana
Zastupitelstvo, místní zpráva
Služby peněžních ústavů
Financování – úvěry, půjčka
VÝDAJE CELKEM

5 000,-Kč
200,-Kč
145 000,-Kč
53 000,-Kč
3 337 000,-Kč
6 000,-Kč
140 000,-Kč
28 000,-Kč
13 000,-Kč
136 000,-Kč
280 000,-Kč
160 000,-Kč
77 000,-Kč
469 000,-Kč
540 000,-Kč
415 000,-Kč
30 000,-Kč
390 000,-Kč
10 000,-Kč
90 000,-Kč
1 600 000,-Kč
190 000,-Kč
955 000,-Kč
9 069 200,-Kč

V případě zájmu je podrobnější rozpis rozpočtu k nahlédnutí na OÚ.

Rozhovor s paní starostkou
Navštívila jsem paní starostku Zdeňku Švecovou a položila jí několik otázek :
Jak hodnotíte uplynulý rok 2004?
„V roce 2004 nebylo tolik investičních akcí jako v roce minulém, byla provedena oprava
kaple sv. Anny. Za přispění všech občanů se kaple vystěhovala. Poté došlo k renovaci omítek,
zdi se napustily parafínem proti vzlínavosti vody atd. Po delší době se zpět do kaple vrátil
původní lustr. Po skončení celkové rekonstrukce kaple proběhla slavnost svěcení praporu
a znaku, která se spojila s oslavou 120. výročí založení SDH Lubná.
V polovině roku proběhla oprava sochy svaté Trojice mezi Lubnou a Širokým Dolem a křížku
směrem Zrnětín. Na rekonstrukci se finančně podílel Mikroregion Litomyšlsko - Desinka.
Pokračuje přestavba kuchyně školy, která bude dokončena v letošním roce.
Byla opravena komunikace od Simonových k Paťavovým.
Stále usilujeme o přemostění komunikace pod Čermákovými, zatím neúspěšně.“
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Jaké jsou plány v roce 2005?
„Dokončení přístavby základní školy.
Vybudování inženýrských sítí k Zrnětínu. V 1. fázi prodej a výstavba 6 parcel. Zbylé pozemky
musí být schváleny územním plánem (zbývajících 14 parcel).
Snažíme se o rozšíření veřejného osvětlení a výměnu žárovek za úsporné.“
Letošní problém s prohrnováním sněhu?
„Problém s prohrnováním sněhu byl na Malé straně a dolním konci Lubné. Písemná
objednávka na prohrnování sněhu byla zaslána na ZOD Lubná koncem roku 2004.
Na prohrnování jsou zhotoveny mapky, které používá jak p. Šprojcar (zde je vše
v pořádku), tak i ZOD Lubná. Problém nastal v části, kterou prohrnuje ZOD, které nezaslalo
včas informaci na obecní úřad o změně prohrnovacích hodin. V současné době je tato již
situace vyřešena.
Hlavní komunikaci udržuje SÚS Polička spolu s Agrodružstvem Sebranice, které s údržbou
této komunikace vypomáhají (komunikaci od Sebranic po křižovatku u nákupního střediska
udržuje Agrodružstvo Sebranice, zbylou část SÚS Polička).“
Jen pevně věřím, že se již nebudeme muset cestou do práce či k lékaři brodit sněhěm.
Děkuji za rozhovor.
Radmila Stráníková
Poděkování - Tříkrálová sbírka 2005
V sobotu 8. ledna proběhla Tříkrálová sbírka organizovaná FARNÍ CHARITOU v Poličce.
V Lubné bylo vybráno 26 407 Kč, v Borové 17 849 Kč, v Kamenci 12 964,50 Kč, v Oldříši
13 249,50 Kč, v Lezníku 4 539 Kč, ve Stříteži 3 340,50 Kč, v Sádku 18 722 Kč, v Sebranicích
25 504 Kč a v Širokém Dole 7 810,50 Kč.
Výtěžek sbírky v regionu činí celkem 369 914 Kč. Předem určený podíl z této částky bude
věnován na vybavení denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením v Poličce.
Děkujeme všem koledníkům, zaměstnancům obecního úřadu za pomoc při organizování
letošní Tříkrálové sbírky a také všem, kteří přispěli.
Přeji Vám úspěšný nový rok.
Mgr. Markéta Šafářová, ředitelka FCH Polička

Poděkování
Paní učitelce Ireně Rensové a celé kulturní komisi za přípravu Vánoční výstavy.
Díky patří i paní učitelce Ludmile Vomáčkové, Andree Pechancové a Janu Zdanovcovi
za pěkné vystoupení Lubeňáčku u jesliček, novoroční koledování a Tříkrálovou pochůzku.
Dotaz ze schránky obecního úřadu
Zajímalo by mne, jako mnoho spoluobčanů, proč není ještě 16. února uklizena chlouba
naší obce ručně vyřezávaný betlém?
Neangažovaný lubeňák
„Poprvé a naposledy odpovídám na anonymní dotaz.
Každá část betlému (figurína) má na spodní části připevněny železné držáky a tyto jsou
zabudovany pevně do země.
Páčením ze zmrzlé země, by mohlo dojít k poškození už takto popraskaných figurín.
Případné další dotazy musí být podepsány.“
Starostka obce Zdeňka Švecová

Svozo vý plá n z by tkov ého komuná ln ího odpad u z po pe lnic :
Středa: 16.3

30.3.

13.4.

27.4.

11.5.

25.5.
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8.6.

22.6.

Charakteristiky nezaměstnanosti
region : Litomyšlsko
k 31. 12. 2004
Obec

Celkem

EAO *
Celkem

Ženy

Muži

nezam. v %

Benátky
Bohuňovice
Budislav
Cerekvice nad Loučnou
Čistá
Desná
Dolní Újezd
Horky
Horní Újezd
Chmelík
Chotěnov
Chotovice
Janov
Jarošov
Karle
Litomyšl
Lubná
Makov
Morašice
Nová Sídla
Nová Ves u Jarošova
Osík
Poříčí u Litomyšle
Příluka
Řídký
Sebranice
Sedliště
Strakov
Suchá Lhota
Trstěnice
Tržek
Újezdec
Vidlatá Seč

12
5
36
38
57
21
90
3
21
12
6
11
53
6
30
500
57
17
34
7
3
56
21
8
5
41
6
19
2
25
13
5
17

146
55
205
396
458
153
889
45
214
110
58
50
368
81
198
5254
459
150
383
110
22
489
186
79
39
398
123
102
41
226
78
39
135

7
2
16
22
35
12
41
1
10
8
4
6
23
4
17
274
27
8
17
3
1
29
12
5
4
20
4
7
1
12
5
2
9

5
3
20
16
22
9
49
2
11
4
2
5
30
2
13
226
30
9
17
4
2
27
9
3
1
21
2
12
1
13
8
3
8

8,22
9,09
17,56
9,60
12,45
13,73
10,12
6,67
9,81
10,91
10,34
22,00
14,40
7,41
15,15
9,52
12,42
11,33
8,88
6,36
13,64
11,45
11,29
10,13
12,82
10,30
4,88
18,63
4,88
11,06
16,67
12,82
12,59

Oblast celkem:

1237

11739

648

589

10,54

Okres celkem:

6678

51025

3323

3355

12,39

* EAO – počet ekonomicky aktivních obyvatel
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Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v teritoriu
Obvodního oddělení Policie České republiky Polička za rok 2004

Město-obec
Borová
Bystré
Kamenec
Korouhev
Lubná
Oldříš
Polička
Pomezí
Sádek
Sebranice
Široký Důl

Trestný čin
8
6
5
8
4
1
172
5
16
4
3

rok 2004
Objasněno
5
2
2
2
2
0
72
3
7
2
0

V %
62,50
33,33
40,00
25,00
50,00
00,00
44,18
60,00
43,75
50,00
00,00

Trestný čin
11
22
9
14
0
6
189
10
12
6
1

rok 2003
Objasněno
5
6
1
3
0
0
79
4
2
3
0

Služby na DPS v Lubné v roce 2005
Praní a žehlení prádla rozšiřujeme o mandlování. Příjem a výdej prádla:
úterý 15 -16 h, pátek 9 -10 h. Prádlo bude k vyzvednutí za týden.
Cena za praní a žehlení :
drobné prádlo
25 Kč / kg
velké (ložní) prádlo 35 Kč / kg (včetně aviváže a škrobu)
mandlování
20 Kč / kg

Pedikúra
11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7., 12. 8., 9. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12.
Možnost objednání na tel. 605 409 459. S sebou si vezměte malý ručník.

VÝMĚNA občanských průkazů
Občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů (OP)
bez strojově čitelných údajů vydaných:
a) do 31.12.1994, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2005,
žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30.11.2005
b) do 31.12.1996, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2006,
žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30.11.2006
c) do 31.12.1998, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007,
žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30.11.2007
d) do 31.12.2003, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008,
žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30.11.2008
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v%
45,45
27,27
11,11
21,43
00,00
00,00
41,80
40,00
16,67
50,00
00,00

Z výše uvedeného vyplývá, že se výměna OP týká i těch OP, ve kterých je vyznačeno
„bez omezení“. Kdo již má OP se strojově čitelnými údaji, toho se výměna OP netýká.
Doklady nutné k vydání OP :
- žádost o vydání OP
- 1x fotografie 35 x 45 mm
- rodný list
- oddací list, úmrtní list nebo rozsudek o rozvodu
Na zdejším OÚ jsou k dispozici tiskopisy žádostí, které si můžete doma v klidu předem vyplnit.
O vydání nového OP můžete požádat i přímo na MěÚ v Litomyšli. Zhotovení OP trvá
až 30 dní.
Upozornění
Dne 15.3.2005 od 9 do 12 hodin budou na Obecním úřadě v Lubné pracovnice MěÚ
Litomyšl, které žádosti vyplní nebo vyplněné žádosti a potřebné doklady od Vás převezmou.
Bude přítomen i fotograf, který Vám na počkání zhotoví 2 ks fotografií v ceně 60 Kč.

ZÁK LADN Í ŠKOLA
Údaje o vzdělávacích výsledcích a chování žáků
za I. pololetí školního roku 2004 / 2005
Vzdělávací výsledky
Ročník

Počet žáků

Prospělo
s vyznamenáním

I.
II.A
II.B
III.
IV.
V.
VI.A
VI.B
VII.
VIII.
IX.
Celkem

19
16
16
28
24
21
17
17
30
26
21
235

19
16
15
23
18
11
9
8
11
6
11
147

Z toho se
samými
jedničkami
11
6
6
12
4
1
2
3
4
49

Hodnocení chování
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitelky školy
Snížená známka z chování

Prospělo

Neprospělo

1
5
6
10
8
9
19
20
10
88

-

I.st.

II.st.

1
1
1
-

1
-

Pochvaly byly uděleny 4 žákům (za dobrou práci ve funkci předsedy třídy, za aktivitu při
vyučování, za svědomitou práci ve pěveckém sboru).
Mgr. Jitka Kučerová
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Tříkrálová sbírka na základní škole
Dne 6.1.2005 na den Tří králů navštívil naši školu na I. i II. stupni dětský soubor Lubeňáček
pod vedením pí. uč. Ludmily Vomáčkové z MŠ Lubná. Děti velmi nadšeně přivítaly vystoupení
souboru, společně si zazpívaly, v písních vzpomenuly křesťanských tradic tohoto data
ukončení vánočního času. Událost byla na naší škole spojena s lidskou solidaritou,
s pochopením a vnímáním utrpení mnoha nešťastných lidí v daleké Asii, která byla postižena
přírodní katastrofou.
Tak, jak nejsou nestranní občané naší republiky vůči tomuto neštěstí, nebylo tomu jinak
ani na naší základní škole. V dobrovolné finanční sbírce na pomoc potřebným a strádajícím
v postižené oblasti Asie děti a zaměstnanci školy poskytli částku 5 000,- Kč, která byla
odeslána na konto nadace Člověk v tísni.
Všem, kteří přispěli na sbírku, patří upřímné poděkování.
Mgr. Marie Dřínovská, učitelka ZŠ

Hon na Yettiho
Letošní zimu jsme chtěli žákům 1. stupně zpestřit nevšedním zážitkem a zároveň jim
poskytnout vhodnou inspiraci k hrám na sněhu a k zimnímu sportování. Vyčkávali jsme na
vhodné počasí a hlavně na dostatek sněhu. Konečně nastal vhodný okamžik a my jsme mohli
vyhlásit „ HON NA YETTIHO“ .
Ve středu 2.2.přišli žáci ráno sportovně a teple oblečeni do školy, kde nalezli stopy Yettiho
a dopis, který jim zanechal.
Dle instrukcí Yettiho obdrželi startovací kartičky na krk, zvolili si ve třídách svého vůdce
výpravy a mohli začít. IV. a V. třída se vydala
hledat Yettiho po jeho stopách na běžkách na
pole, ale Yetti záhadně zmizel, zůstaly jenom
stopy. Na hřišti pak všechny děti plnily různé
disciplíny, které pro ně Yetti připravil. Byly to :
běh bludištěm, hod koulí na cíl, převoz
nákladu na saních, lov zvířete oštěpem.
Navíc každá třída postavila ze sněhu svou
stavbu, takže vznikla umělecká díla:
Lisa
Simpsonová sedící na pohovce, veliký hrad,
chobotnice, velká lavička, dvouiglú.
Na závěr celého dopoledne všechny děti
vytvořily společnou stavbu. Navršily obrovskou
hromadu sněhu a vytvořily tak krásnou
skluzavku, kterou hned vyzkoušely za obrovského nadšení.
Příprava takového dne zábavy dá hodně práce a příprav, ale naší odměnou byly spokojené
tváře dětí, z kterých jsme četli nadšení, radost a spokojenost. Děti byly úžasně hodné
a doslova si ve sněhu lebedily celé dopoledne.
Za kolektiv učitelů 1. stupně, Mgr. Hana Klusoňová

Agresivní děti
Rostoucí agresivita dětí a mladistvých je celosvětovým problémem. Znepokojuje rodiče
i učitele a vzbuzuje obavy v celé společnosti.
Problémy s agresivitou začínají již v útlém věku. V prvním období života dává dítě najevo
nespokojenost křikem nebo odvrácením tváře. Velmi brzy se naučí používat svaly. Když se mu
něco nelíbí, kope a tluče kolem sebe rukama, případně škrábe a kouše. Občas popadne rodiče
za vlasy nebo po nich hází kostkami. Dvouletí si takto začínají vymezovat hranice
a brání svou nově se utvářející identitu. V žádném dalším období života není člověk tak
agresivní jako mezi druhým a třetím rokem. Lidský jedinec od malička získává zkušenost - že
nemá ubližovat druhým. Odvyká si fyzické agresi a zjišťuje, že může své emoce vyjádřit i jinak.
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V repertoáru dítěte se brzy objeví slovní agresivita , nadávky a popichování nebo lhaní
a úskoky. Dítě neustále testuje meze svých možností a experimentálně zjišťuje, co všechno si
může dovolit. Současně cítí potřebu ocenění, uznání a lásky. Proto je ochotno uzavírat
kompromisy a usmiřovat se.
Důležitost sociální regulace při krocení agresivity a upevnění vlastní identity se ukazuje
u dětí zanedbaných, vyrůstajících v izolaci nebo v nepodnětném či nefunkčním prostředí. Ty
bývají mimořádně agresivní nejen vůči okolí, ale i k sobě samým. Jejich autoagresivita se
může projevovat například tím, že při rozčilení tlučou hlavou o zeď nebo si rvou vlasy. Pro děti,
které vyrůstají ve vyloženě nepřátelském ovzduší, může takto zvýšená agresivita
a odblokování vlastní bolesti posílit šanci na přežití. Ve spořádaném společenském prostředí
se z nich však stávají outsideři a jsou bezradní. Kdo nezíská již v dětství povědomí
o pravidlech a nepocítí uznání a pochvalu, chová se často ještě v mladistvém věku jako dítě.
Daná společenská pravidla chování je nutné si plně osvojit a respektovat je, neboť platí :
Znám pravidla, tedy o sobě nepochybuji. Když se dítěti něco nelíbí, používá pěsti, bere si,
co chce, ve vzteku ničí okolí a odmítá se podřídit. Nezafixované normy chování se přenášejí
do vyššího věku…
Reakce lidského mozku na podněty vzbuzující agresivitu se utvářejí již
v raném věku. Na jejich formování se podílejí genetické faktory spolu s vlivy
během těhotenství a prvních let života. Studie ukazují, že sklon
k agresivnímu chování je geneticky podmíněn asi z padesáti procent. Ještě
výraznější dědičný vliv lze sledovat u temperamentu, který určuje sklon
k extrovertním nebo introvertním projevům. V posledních letech se rýsuje
stále jasnější souvislost mezi prenatálními faktory a budoucím vývojem
dítěte.
Význam výchovy v rodině je velmi důležitý. Pokud si rodiče s dítětem
nevědí rady, jejich potomek nebude správně zvládat své city a reagovat na nepříjemné
podněty. Dítě je pak problémovější a mohou se u něj rozvinout poruchy chování. Riziko
výchovy se stupňuje, pokud dítě klade na rodiče zvýšené nároky. Asi každé dvacáté je od
narození křikloun, špatně spí a pije a těžko se uklidňuje. Na to nejsou mnozí rodiče připraveni
a často jsou velmi zklamáni. Jiní nevěnují dítěti přílišnou pozornost, protože sami mají málo
času nebo žijí ve stresu. Problémové děti na sebe přitahují pozornost hlavně tehdy, když
působí komplikace. Dobré okamžiky berou rodiče jako samozřejmé, jako vytouženou
oddechovou přestávku a neposilují příslušné chování pochvalou nebo projevy lásky. Pevná
citová vazba a pocity bezpečí u svých nejbližších jsou tedy zřejmou ochranou před stresem.
Velkým problémem je násilí uvnitř rodiny. Existuje jasná vazba mezi utrpěným násilím a vlastní
agresivitou. Stejnou měrou jako násilí vůči dětem ohrožují jejich vývoj spory mezi rodiči. Dítě
při nich zažívá pocit bezmoci a často se pokouší spor přerušit tím, že na sebe upoutává
pozornost vlastní agresivitou, přestupky chování, ubližováním ostatním – zejména mladším
vrstevníkům apod.
Zajímavé je sledovat odolné děti, u nichž se navzdory rizikovým faktorům v rodině téměř
žádné problémy v chování nerozvinuly. Často tu hraje roli někdo mimo rodinu, u koho dítě
nalézá náklonnost a ocenění. Před negativními vlivy chrání dítě i vlastní schopnost zaměstnat
se nějakou činností, vysoká inteligence nebo tvůrčí talent. Děti jsou schopny čelit jednotlivým
rizikovým faktorům, ovšem ne jejich přílišnému množství.
Vliv rodiny s věkem dítěte slábne a zhruba od osmého roku se zlepšení rodinné situace na
jeho chování promítne jen velmi málo nebo vůbec. Vzorce chování jsou v tomto věku už velmi
pevné. Jestliže u tříletých je čtyřicetiprocentní pravděpodobnost, že po čtyřech letech budou
mít stále ještě problémy s chováním, potom u problémových osmiletých je pravděpodobnost už
šedesátipětiprocentní. Agresivita je jedním z nejstabilnějších znaků osobnosti a podle statistik
převážně mužskou záležitostí. V prvních letech života jsou sice dívky stejně náchylné
k fyzickým potyčkám jako chlapci, ale brzy se uchylují spíše ke slovním útokům nebo obracejí
agresi do vlastního nitra.
V dospívání začíná vliv vrstevníků převažovat nad vlivem rodičů a školy. Pubertální vzpoura
proti starší generaci je normálním jevem. Mládež zavrhuje normy výchovy, které dosud získala,
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je hladová po nových subjektech. Buduje si svou vlastní identitu a názory. Mladí muži se cítí
dospělí, musí proto demonstrovat nezávislost, získat respekt a hmatatelným způsobem stvrdit
svou sociální zralost. Tady je třeba citlivě rozlišovat mezi agresivitou, která je odrazem puberty
jako takové, a agresivními vzorci chování trvalejšího rázu. Velkou roli hrají v tomto období
party, především pro ty mladistvé, kteří se cítí ve společnosti nedoceněni. Parta se pro ně
stává jakousi náhradní rodinou a může podpořit a urychlit jejich agresivní chování. Osobnosti
tohoto typu mívají také největší problémy se zapojením do normálního chodu života
a společnosti. Pokles agresivity v dospělém věku je často jen zdánlivý, ve skutečnosti se
přesouvá do těžko přístupné soukromé sféry. V poslední době se často mluví o partnerských
konfliktech a násilí v rodině. Pokud v takovém prostředí vyrůstají děti, budou z nich s velkou
pravděpodobností opět společensky problémové osobnosti a dostanou se tak do
začarovaného kruhu násilí.
Z odborných statistik a osobní pedagogické praxe čerpala
Mgr. Marie Dřínovská, učitelka ZŠ

Další úspěchy našich florbalistů
Dne 26. 1. 2005 se v Litomyšli konalo oblastní kolo ve florbalu, kde žáci naší školy opět
bodovali. V kategorii 4. - 5.tříd skončili naši hráči na skvělém 2. místě a v kategorii 6. - 7.tříd
vybojovalo naše družstvo dokonce první, a jedinou postupovou příčku. V okresním kole, které
se konalo o týden později v Moravské Třebové, jsme potom úspěch potvrdili krásným
3. místem.
Mgr. Pavel Tmej

Přírodovědná sazka
Žáci a žákyně naší školy se účastní i ve školním roce 2004 - 2005 přírodovědných soutěží,
které pořádá Dům dětí a mládeže v Litomyšli. Krásných výsledků dosáhli tito žáci :
Přírodovědné soutěže:
v měsíci lednu (17.1.) M. Klusoň (IX.)
1. místo
B. Turbaková (VIII.) 1. – 2. místo
P. Stříteská (VIII.) 1. – 2. místo
V. Klusoňová (VIII.) 2. – 3. místo
v měsíci únoru (7.2.) I. Sejkorová (VI.A) 2. – 3. místo
P. Stříteská (VIII.) 3. místo
P. Nunvářová (IX.) 3. místo
Zeměpisné soutěže:
V měsíci únoru (14.2.) proběhlo finále, jehož se účastnili 4 žáci naší školy :
J. Ondráček (VIII.), A. Kopecká (VI.A), I. Sejkorová (VI.A), L. Zavoralová (VI.A). Nejlepší
umístění získal J. Ondráček (VIII.) – 1. místo v kategorii žáků 8. tříd.
Mgr. Věra Kořínková

Beseda v „ kotli “
V pátek 28. ledna se v Základní škole v Lubné uskutečnila beseda žáků deváté třídy se
starosty Lubné a Sebranic paní Švecovou a panem Kalvodou. Tato beseda proběhla v rámci
hodiny zeměpisu.
Akci pro nás žáky zorganizovala paní učitelka Víchová. Beseda měla spíše ekologické
zaměření, otázky se ale také týkaly správy obce. Žáci si připravili záludné otázky přímo na tělo
a kladli je hostům. Proto paní učitelka Víchová nazvala toto setkání „kotlem“. Ptali jsme se na
třídění a vývoz odpadků, rozšíření kanalizace a pouliční osvětlení.
Besedy se zúčastnili i dva novináři z Novin Svitavska.
Na konci předali žáci hostům pěkné dárečky vlastní výroby. Hosté žákům ukázali knihy
o našem kraji a rozdali jim informační letáky o obou obcích.
M. Klusoň, T. Večeře, IX. Třída
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MATEŘ SKÁ ŠKO LA
Zprávičky z mateřské školy
Leden začal ve znamení významné události – 25 let od otevření nové MŠ. Toto čtvrtletí
budeme oslavovat až v měsících květnu a červnu. Už nyní Vás ale zvu na akce, které pro Vás
připravujeme.
Bude to tradiční vystoupení dětí z mateřské školy pro rodiče a veřejnost, které se
uskuteční v neděli 29. 5. 2005 ve 14.00 hod. v kině Lubná. V pondělí 30. 5. 2005 bude
následovat přednáška o kineziologii, vedená pí. O. Horákovou ze Svitav, kterou řada
z Vás jistě zná. Kde a v kolik hodin se přednáška uskuteční, bude upřesněno na
plakátech.
V rámci oslav bude 4. 6. 2005 otevřena MŠ a my budeme rády, když se přijdete podívat.
Další lednovou událostí byl významný životní krok našich předškoláků, kteří šli k zápisu do
ZŠ. Zápisu předcházela schůzka rodičů dětí,které půjdou do školy, s pí. učitelkou ze ZŠ.
Tentokrát nás navštívila pí.uč. Dřínovská. Od září nastoupí do ZŠ 15 dětí.
V únoru na nás čekaly už tradiční akce. Nejprve karneval v MŠ, v březnu to bude pracovní
dílna pro děti a rodiče pod názvem „Barevné velikonoce“ a vítání jara, v dubnu potom
„Čarodějnický rej“ a v květnu nás čekají již zmíněné akce – vystoupení v kině, přednáška
a nesmím zapomenout na pohádkový výlet na zámek do Litomyšle. Na červen je naplánován
školní výlet, loučení s předškoláky a slavnostní zakončení školního roku společně se ZŠ.
Potom už nás čekají prázdniny…..
Ráda bych se zmínila o dotazníkové akci, která proběhla na naší
mateřské škole. Abych zhodnotila celkovou úroveň MŠ ze strany
rodičovské veřejnosti, rozdala jsem v lednu dotazníky. Hodnocení bylo
anonymní a tak věřím, že se rodiče vyjadřovali otevřeně. Celková úroveň
MŠ je hodnocena ze 70% známkou 1, což nás velice těší, ale zároveň
i zavazuje k tomu, že se dá ještě zlepšovat a zkvalitňovat naše práce.
Téměř všichni rodiče /kromě 3 případů/ necítí potřebu změny v MŠ,
z čehož usuzuji, že jsou spokojeni jak v přístupu k dětem, v nabídce činností,
ve vzájemných vztazích. Několik málo připomínek se přece jen objevilo, ty jsou však pro nás
výzvou ke změně a zlepšení.
S podrobnými výsledky dotazníků budou rodiče seznámeni na schůzce rodičů v MŠ. Touto
cestou bych jim chtěla poděkovat za ochotu a čas, který anketě věnovali a za sdělení – cituji:
„Jsme velice spokojeni s prací učitelek i ostatních, dělají pro děti daleko víc, než je jejich
povinností. Děkujeme.“ I my děkujeme a budeme se nadále snažit, aby další nápady a podněty
přinesly své ovoce a úroveň mateřské školy stoupala.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2005 / 2006 se uskuteční dne 18. 5. 2005 v době od 9.30 do 15.30 hodin
v budově mateřské školy.
Zapsat je nejen třeba děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2005, ale i ty, které budete chtít
umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte.
I. Rensová, vedoucí MŠ

OCHRÁNC I PŘ ÍR OD Y
Příroda nám to vrací…
Čísla jsou varující, rozvoj je překotný. Jen od roku 1950 se na zeměkouli populace
zdvojnásobila. Požadavky na energetické zdroje tvoří pětinásobek, spotřeba nafty narostla
dokonce sedmkrát, zhoršení životního prostředí emisemi i skleníkový efekt čtyřikrát.
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Tají ledovce a mizí tropické pralesy. Padají teplotní rekordy a jedna katastrofa a živelná
pohroma střídá druhou. Před Vánocemi Vysoké Tatry a po Vánocích jihovýchodní Asie. Po
Novém roce orkán zabíjel v Anglii, Dánsku, Švédsku a koncem ledna sněhová vánice zavalila
Ameriku.
Dříve byly živelné pohromy také, ale ne tak časté.
Podobný osud jaký postihl Vysoké Tatry se stal i v našich lesích
26. – 27. 10. 1929. Velký příval mokrého sněhu obalil stromy, na kterých
přimrzl, a vichřice dokončila dílo zkázy. Škody hlásily hájenky Borová, Pustá
Rybná, Bukovina, Královec, Polička, Telecí, Radiměř a Lačnov. Tento celek
má rozlohu 1 683 ha a skutečná zásoba dřevní hmoty byla 401 000 m³.
Polomem byl nejvíce zasažen celek hájenství Královec, který měří 208 ha
a byl zničen z 80%. V hájenství Bukovina a Borová byly zničeny 60 - 80-ti leté
porosty z 50% a místy až ze 100%. Z této kalamity bylo vytěženo 150 000 m³
dřeva. Vznikly holiny o rozloze 230 ha. Na odklízení kalamity u nás pracovalo celkem
800 dělníků, z toho 250 podkarpatských Rusínů a Slováků.
Práce byly ukončeny v květnu r.1931.
Chraňme si přírodu, neboť jak se k ní budeme chovat my, tak se ona bude chovat k nám.
Za spolek pro ochranu přírody a veřejné zeleně
Miroslav Kopecký

SA LE SIÁN SKÉ STŘE D ISKO ML ÁDEŽE
Vzkříšení
O vzkříšení vypovídají evangelisté různými příběhy. Slyšíme o odvaleném kameni,
o prázdném hrobu, o plátnu, o vystrašených vojácích či učednících putujících do Emauz.
Apoštol Pavel, který své listy psal nedlouho po Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání, se
o žádném z těchto příběhů nezmiňuje. Ale o vzkříšení nemá nejmenší pochyby, právě naopak
na něm zakládá svou víru. Ono zřejmě nejde o ten či onen příběh, ale o to, že smrtí nekončí
Ježíšova činná přítomnost ve světě. Snad proto vypráví evangelista Lukáš o cestě do Emauz.
Učedníci jasně cítili jeho přítomnost, stejně jako ji můžeme cítit my. Ježíš nás vede, ukládá
nám úkoly, posiluje nás, kárá i odpouští. Ježíšova přítomnost je pro křesťany něčím zcela
základním. Kolem Ježíše se docela spontánně vytvořilo společenství věrných, a to trvá i dnes,
mezi námi a v nás, společenství poutníků.
Zůstává úkol. Toto společenství má za úkol být na tomto světě náznakem a příslibem Božího
království. Má ukazovat světu, co to znamená žít podle Božích pravidel. ( Církev je
problematická, protože my jsme problematičtí. Ale je i svatá, protože Bůh je svatý). A to je
vzkříšení – Ježíš, společenství a úkol, nebo chcete-li poslání.
Požehnané Velikonoce přeje otec Pavel
Pořad bohoslužeb o Velikonocích:
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Vigilie vzkříšení
Neděle zmrtvýchvstání
Pondělí velikonoční

Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Lubná
Sebranice

18:00
17:00
19:00
7:30 a 9:45
11:00
7:30 a 9:45

Primiční mše sv. P. Martina Jílka, SDB bude v Sebranicích v neděli 24. dubna ve 14:00.
V neděli 22. května v 18:00 bude v kostele na Sebranicích koncert Evy Henychové.
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KN IHOVNA
Milé čtenářky a čtenáři místní lidové knihovny, dovolte mi krátkou bilanci minulého roku.
K 31. 12. 2004 je stav knihovního fondu 1 608 knih. Z toho 63 knih je
zakoupeno přímo v roce 2004. Jedná se o knihy různých žánrů
- převážná většina jsou romány pro ženy, detektivky, historické romány,
sci-fi, knihy pro mládež a dětské knihy.
Nejvíce se půjčují knihy od Nory Roberts, Sandry Bown,
M.H.Clarkové, Vlasty Javořické, Lenky Lanczové a Věry Řeháčkové.
K 1. 1. 2005 je zaregistrováno v knihovně celkem 128 čtenářů.
V roce 2004 byla návštěvnost 328 čtenářů a zapůjčili si celkem 1 317 knih, z toho 298 knih
bylo dětských. V minulém roce jsme poprvé s Martou Sýkorovou uskutečnily besedu o nově
zakoupených knihách. Díky Vašemu zájmu jsme se rozhodly, že tyto besedy budou
pravidelné.
Touto cestou bych chtěla pozvat všechny příznivce naší knihovny na předvádění
nových knih, které se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2005 od 17 hodin v místní lidové
knihovně.
Do roku 2005 přeji všem čtenářům hodně zdraví, štěstí a mnoho hezkých chvil strávených
nad zapůjčenou knihou.
Provozní doba knihovny :
Úterý
15.00 - 16.30 hodin
Čtvrtek
16.30 - 18.30 hodin
V knihovně můžete využít i služeb veřejného internetu. Mimo půjčovní dobu je internet
přístupný v těchto dnech (od 14. 3. 2005) :
Pondělí
10.00 - 11.00 hodin, 15.00 - 16.00 hodin
Pátek
15.00 - 17.00 hodin
Milada Krejčová, knihovnice

LUBE N SKÉ ŽE NY
Ples……V sobotu 5. února jsme společně se Sokolem Lubná pořádaly tradiční společenský
ples. Touto cestou děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly, děvčatům z kroužku
aerobiku Sokol Lubná za pěkné sportovní vystoupení, které bylo zpestřením večera, a jejich
rodičům za porozumění při shánění oblečení.
Vítání občánků…… připravujeme na měsíc duben.

POZVÁNKA NA OSLAVU DNE MATEK
Chyba!

Náruč kvítí
Nesu, nesu náruč kvítí.
Trhal jsem je všechna sám.
Pro koho mi očka svítí?
Až je mojí z nejmilejších
maminečce dám.

Lubenské ženy a KDU-ČSL Lubná pro Vás, milé maminky, připravují
na neděli 8. května 2005 „Oslavu Dne matek“, od 14.00 hodin v sále kina.
Eva Chadimová, předsedkyně
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KVĚTNOVÁ DRA MA TA 1 945
Letos v květnu si celý svět připomene 60.výročí ukončení nejstrašnější války v dějinách
lidstva. Nutno podotknouti, že v květnu 1945 skončily boje pouze v Evropě. Na Dálném
východě a v Tichomoří probíhají operace proti fanatické japonské armádě. Japonsko nakonec
podepíše kapitulaci až v září 1945, také pod vlivem hrůzy způsobené použitím atomových pum
proti Hirošimě a Nagasaki.
Ale vraťme se zpět do onoho jara pětačtyřicátého roku, jara plného nadějí i dramat.
Střípek první
Lokálka z Poličky do Ždírce se drkotavě sune lesním úsekem k Pusté Kamenici. Málokterý
cestující tuší, že na místních hřbitovech odpočívají tři muži a dva mladí chlapci, na jejichž
náhrobcích je datum úmrtí 2.5.1945 a věta „Padl rukou fašistických vrahů“.
Kousek dále poblíž osady Čachnov stojí ve stínu lesa pomník se stejnými jmény:
Jiří Pospíšil, Jaroslav Dostál, Ladislav Sodomka, Josef Mareček a Václav Hvězda. Co se tehdy
vlastně stalo? Vydejme se proti proudu času, abychom poodkryli roušku tajemství jedné
tragédie.
Onen osudný 2.květen byl den jako každý jiný. Obyvatelé Čachnova a Pusté Kamenice žijí
svými všedními starostmi i radostmi. Po šesti letech války se zdá, že její konec je otázkou
několika dnů. Nasvědčují tomu opatrné zprávy z novin, ze kterých však pozorný čtenář vytuší
pravý stav věci. Třetí říše a její armády se zkrátka otřásají v základech. Berlín padl onoho dne
a i velká česká města Brno a Ostrava mohou svobodně vydechnout. Pouze matička Praha
musí ještě čekat.
S blížícím se koncem se rovněž stupňuje aktivita
partyzánských skupin v okolí. Množí se útoky na
komunikace i ustupující německá a maďarská vojska.
Ráno 2.května odcházejí věřící z Čachnova na mši do Pusté
Kamenice. V tu dobu minér partyzánského oddílu Vpřed
připravuje nálož na násep trati. Nikdo nic netuší.
Supící lokomotiva ohlašuje příjezd pravidelného spoje.
Dnes veze obzvlášť důležité pasažery. Několik německých
vojáků a příslušníků Hitlerovy mládeže. Souprava se blíží
k Čachnovu. Silná detonace rázem vykolejí vlak. Jsou mrtví
a ranění. Ostatní Němci se však rychle vzpamatují. Se
zbraněmi v pohotovosti, lační po pomstě pátrají po okolí.
Silná rána je slyšet i v Kamenci. Lidé před kostelem tuší, že
se stalo cosi nedobrého. Proto rychle domů, zjistit co se
vlastně stalo. A tehdy došlo k osudnému střetu. Němci
spatřivší přicházet několik civilistů, zahájí okamžitě palbu.
Instinkt radí ukrýt se. Vojáci v tom vidí jasný důkaz toho, že
ony osoby mají s událostí jistou souvislost. V několika Leták vydaný velitelstvým Rudé
armády v lednu 1945 vyzývající
okamžicích se z poražených vojáků stávají chladnokrevní občany k vytváření partyzánských
vrazi. Necelý týden dělil tyto nevinné oběti od vytoužené oddílů a odporu proti okupační
svobody, nejmladšímu z nich Jiřímu Pospíšilovi bylo moci.
pouhých patnáct let.
Ani pohřeb se neobešel v klidu. Němci střílejí do smutečního průvodu. Koně se plaší, lidé
utíkají. V poslední chvíli jako raněná hydra předvádí nacisté, co dovedou…
O této tragedii noviny nepíší. Večerní vydání Českého slova z 2.května 1945 s hlubokým
zármutkem oznamuje občanstvu, že v čele svých vojsk padl vůdce Adolf Hitler. Poslední velká
propagandistická lež. Otrávil se jako krysa a pro jistotu si prohnal kulku hlavou již před dvěma
dny.
Pojedete-li někdy malebnou krajinou kolem Čachnova, vzpomeňte si na pět obětí
nesmyslného vraždění.
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Střípek druhý
Několik kilometrů dále za městečkem Proseč leží zapadlá vesnička Miřetín. Několik
roztroušených chalup kolem špatné silnice. Na konci za posledním stavením pod vzrostlou
lípou se krčí malý pískovcový pomníček. „LAWRENCE SAYWEL ZABIT VRAHY SS 8.5.1945“,
hlásá omšelý nápis. Kdo byl onem LAWRENCE? Na to jsem se ptal i místní obyvatelky.
Z jejího vyprávění a z dostupných materiálů jsem
zjistil,že šlo o australského nebo novozélandského
vojáka. Po jeho zajetí se dostal do Moravské
Třebové, kde byl zajatecký tábor pro spojenecké
vojáky.
V závěru války se mu podařilo uprchnout. Na
prosečsku od 5.května probíhá povstání. Povstalci
nacházejí
nečekaného
spojence
v řadách
maďarské divize generála Lászla Koratsonyho.
Dalším spojencem se stává zajatec z druhého
konce světa.
Onoho 8.května byla podepsána kapitulace, avšak
Německý leták z 8. května 1945, nabádající
vojáky Werhmachtu, aby nerespektovali
pro essmany neplatí žádná pravidla. Rovněž
kapitulaci.
německý leták nabádá „Kapitulace nepřichází
v úvahu“. A tak umírá na samém prahu míru, daleko od domova novozélandský voják a bývalý
válečný zajatec LAWRENCE SAYWEL.
Nazítří ráno dorazí do Prahy první tanky 1.ukrajinského frontu Rudé armády. Němci jsou
nadobro poraženi a jejich cílem je pouze americké zajetí. Poslední výstřely padnou u obce
Milín 12.května.
Střípek třetí
Je krásný srpnový den. Vedro k zalknutí. Každý se sluní u vody a užívá si volna. Na
poličském nádraží nastupuje do autobusu starý muž. Nic zvláštního, řeknete si. Že není místní,
prozrazuje slovenština a podivné určení zastávky v Lubné. Nakonec se přece jen s řidičem
domluví a dorazí k cíli. Nečekané setkání po letech je na světě.
Oním mužem je válečný veterán, příslušník dělostřeleckého pluku 6. minometné čety,
4.brigády 1. čs. armádního sboru v SSSR
Jan Šimko a v Lubné není poprvé.
Usedněme naposledy do stroje času
a vydejme se do májových dnů 1945.
Válka konečně dospěla ke konci
a obyvatelé Lubné se počali vracet do
starých kolejí. Ve vsi byl po celou válku
klid, pomineme-li drobnou přestřelku
s obrněným transportérem u Horní
hospody 6. května. Obcí také prošla
německá
a
maďarská
vojska
i pronásledující ruská armáda. Týden po
kapitulaci v úterý 15.května dorazil do
obce ještě jeden vojenský oddíl. Vojáci Řidiči nákladních automobilů 1. čs. armádního
v uniformách československé armády sboru SSSR. Foto z knihy Květen 1945.
mluvící převážně slovensky. Všichni mladí
kluci vstoupivší do vojska při osvobozování Slovenska. Prošli těžkými boji u Liptovského
Mikuláše, v Javorníkách a vyčišťovacími akcemi na Moravě.
Teď je po všem a oni se přesunují do Prahy na slavnostní přehlídku. Lubenští poskytnou
vojákům ubytování, zejména ve statku č.p. 138. Důstojníci bydlí v hostinci Huntovna. Chlapci
ihned navazují přátelské kontakty s občany, zejména s místními děvčaty. Jeden z nich se třemi
frčkami četaře, by se dokonce rád oženil. Odjezd ku Praze jeho plány překazí.
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O třicet let později se četař do Lubné vrátí. Spolu se svým přítelem Štefanem Topolym přijíždí
na pozvání předsedy MNV Václava Kováře. Onen četař se jmenuje Jan Šimko a kromě
Václava Kováře udržuje přátelskou korespondenci i s paní Marií Pavlišovou č.p. 210. Právě jí
přijel navštívit onoho srpnového dne před dvěma roky.
To byly tedy střípky z bohaté mozaiky událostí onoho jara roku 1945. Nezapomínejme
našich obětí a hrdinů, mohlo by se totiž stát, že bychom byli odsouzeni prožít si ty hrůzy znova.
Tento článek věnuji památce všem vojákům zahraniční armády, příslušníkům domácího
odboje, vojákům vojsk USA, SSSR, Polska a Rumunska a všem ostatním, kteří položili životy
za naši svobodu. Zvláštní poděkování patří paní Marii Pavlišové č.p. 210 a paní Anně
Kovářové č.p. 252.
Obrazový materiál pochází z archivu autora.
Amatérský historik Michal Kovář

Oslava 30. výročí osvobození
Československa
konaná v Horní hospodě. Zleva: Jan Šimko,
Štefan Topoly, ?, předseda MNV
Václav Kovář

Samohybné dělo SU – 76 kozáckého průzkumného oddílu
Rudé armády při krátké zastávce na Lezníku. Osádka živě
rokuje s místními občany. Malý chlapec na korbě je zřejmě
jedním z mnoha válečných sirotků, který našel mezi vojáky
novou rodinu.
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Oddíl maďarské královské
armády na Pohoře
v květnu1945.

Sovětské samohybné dělo
SU - 76 a jeho posádka je
nadšeně vítána na poličském
náměstí - květen 1945.
Náčelníkem politické správy
18.armády 4.ukrajinského
frontu byl L.I.Brežněv.

Sovětský raketomet BM - 13 na
podvozku Studebaker US - 6
přijíždí do Poličky - květen
1945.
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SP OLEČ EN SK Á K R ON IKA
V měsíci březnu, dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané, kterým přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
50 let

55 let

60 let

65 let

Marie Boštíková
Josef Doseděl
Karel Tejkal
Zdeňka Pavlišová
Dana Hajská
Jan Kubík

70 let

Josef Zavoral
Zdeňka Šteflová

75 let

Josef Pavliš

80 let

Věra Mašková

Jana Kovářová
Jiří Jílek
Jiří Vrabec
Jiří Křivka
Jaroslav Flídr

81 let

Jan Rensa
Josef Vomáčka

82 let

Anna Šimková

83 let

Božena Kubešová

85 let

Zdeněk Flídr

86 let

Anna Havranová

89 let

Marie Flídrová

Jaroslav Simon
Jan Jílek
Marie Košňarová
Bohumil Kopecký
Anna Kabrhelová
Josef Klejch
Anna Doubková

Naroz ení o bčá nc i
Lucie Renzová
Jan Bartoš

„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího,
než je on sám.“
E. Sládková

Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.

Úmrtí
Emílie Zemanová
Josef Vomáčka
Jaroslav Stříteský
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„Je težké najít útěchu, když bolest
nedá spáti, život Tvůj náhle
ztracený nám nikdo víc nevrátí“

KULT URA
Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka Vás co nejsrdečněji zve na

SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se koná v neděli 3. dubna 2005 ve 14.00 hodin
v sále víceúčelového zařízení Skalka v Lubné.
K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba
Veselá sedma Jana Sedlaříka z Nového Města na Moravě.

PROGRAM ŠIROKOÚHLÉHO KINA V LUBNÉ
13.3 Příběh žraloka
27.3. Milenci a vrazi začátek v 18:30
10.4. Okrsek 49
24.4. Slavíci v kleci

začátek v 19:30

Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě
Informace o provozu muzea:
Zahájení provozu o Velikonocích v neděli 27. a 28. března, dále o nedělích od poloviny
dubna a od poloviny června včetně sobot, vždy od 13.00 do 17.00 hodin.

TJ SOK O L LUBNÁ
Volejbalový turnaj v Žamberku,
27. 12. 2004 jsme se zúčastnili volejbalového turnaje v Žamberku. Přihlásilo se 16 družstev
z Čech a Moravy.
Po slavnostním nástupu v 9.00 hod. probíhalo rozlosování do 4 skupin. Z důvodu velkého
počtu družstev bylo nutno upravit pravidla. V první části se hrály dva sety do 15-ti bodů. Ve
druhé části jeden set do 20-ti bodů. Tím se velmi zrychlil průběh zápasu a záleželo na každém
odehraném míči. Naše družstvo obsadilo 15. místo. Konkurence byla opravdu velká. Několik
družstev mělo věkový průměr 20 let a bylo vidět, že v tělocvičně tráví více času než my.
Každé družstvo si odneslo věcnou cenu – dárkový balíček. Atmosféra celého turnaje byla
velice příjemná, i když chvílemi velmi bojovná. Příští rok se na turnaj opět přihlásíme.
Na pátek 1. 4. 2005 od 19.00 hod. plánujeme „Aprílový turnaj“. Budou pozvaná
družstva z Litomyšle a okolí.
Marie Boštíková
Volejbalový turnaj v Litomyšli
V pátek 28. 1. 2005 jsme se zúčastnili volejbalového turnaje v Litomyšli. Celkem se turnaje
zúčastnilo pět smíšených družstev. Věkový průměr hráčů se pohyboval asi okolo 40 let. Mezi
nejlepší jsme nepatřili, ale nám to nevadilo, protože hrajeme hlavně pro radost.
Chceme touto cestou poděkovat za zakoupení nových dresů, které jsou a budou využívány.
Radmila Stráníková
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„FITNESS CLUB 233“ , Tyršova 233,Litomyšl
se představuje
Vážení přátelé, ráda bych Vám představila sportovně-relaxační zařízení pro muže a ženy
všech věkových kategorií.
Fitness klub 233 obsahuje :
1. Vlastní fitness: 30 jednoúčelových strojů, které umožňují procvičení všech partií těla,
fitness je rovněž vybaveno všemi druhy činek. Cena 50,- Kč za jeden vstup bez
časového omezení.
2. AMERICKÉ STOLY „SLENDER LIFE„ : 6 elektricky poháněných cvičících stolů řízených
počítačem „ cvičí za Vás „ , na každém stole ležíte 10 minut, tedy celá kúra je hodinová,
stroje zpevňují postavu - břicho, boky, stehna a lýtka, odbourávají celulitidu. Je možné
si zakoupit i jednu samostatnou kúru za 100,- Kč.
3. LYMFOVEN : je velmi účinné zařízení, které je určené k masáži lymfatických cest,
cévního systému a svalů. Jde v podstatě o jakési „kalhoty“ do kterých se nasunete
( ležíte na lehátku ). Po dobu 45 minut jste postupně od zadku a břicha postupně přes
stehna a lýtka velmi intenzivně masírovaná. Je možné si zakoupit i jednu samostatnou
kúru za 100,- Kč.
4. SOLÁRIA : Solárium je zařízení, které obsahuje UV trubice v různém množství
a geometrickém uspořádání. Výhodou solárií je :
• solárium neobsahuje jako sluníčko další škodlivé složky zářeni jako je
infračervené záření , VIS záření , UV- VIS atd….
• solárium umožňuje bezpečné a rychlé opálení
• solárium napomáhá k tvorbě vitamínu D
• solárium působí proti řadě kožních nemocí jako je lupenka, akne
Naše zařízení je vybaveno dvěma typy solárií:
TURBOSOLÁRIUM VERTIKÁLNÍ: světová značka ALFA SUN,vybaveno 54 UV
trubicemi, opalovací doba na jedno opalováni se pohybuje mezi 1-20 minutami, ideální
geometrie opalování ( stojíte uprostřed válce ). Základní cena je 12 Kč/ min.
SOLÁRIUM HORIZONTÁLNÍ : značka KORONA, vybaveno 26 trubicemi a speciálními
obličejovými trubicemi , vhodné pro zákazníky s citlivější kůží nebo světlejší fototypy
pro delší opalovací doby v ležící poloze, opalovací doba je od 5 do 40 minut. Základní
cena je 4,- Kč/min.
K dispozici jsou speciální solární krémy s obsahem beta karotenu a vitamínů
a dalších látek, které podporují hnědnutí kůže a dodávají kůži svěžest a vlažnost.

Přijďte si odpočinout a nabrat síly do našeho zařízení, jsme tu pro Vás.
Kdy : po, st, pá 13 - 20
bližší informace na tel : 461 615 965
út , čt
10 - 20
mobil: 605 269 860
so
15 - 19
e-mail: jana.od@tiscali.cz
ne
14 - 18
Těší se na Vás Mgr. Jana Odstrčilová , majitelka FITNESS CLUBU 233.
Poznámka redakce: Paní majitelka opět věnovala do tomboly výherní kupóny všem místním
složkám na výše uvedené procedury.
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Od 1. 1. 2005 funguje redakční rada „Lubenského zpravodaje“ v novém složení:
Šéfredaktorka : Radmila Stráníková
Členové rady:
Mgr.Jitka Kučerová, Eva Chadimová, Jana Dřínovská,
Libuše Bulvová, Markéta Uhrová, Hana Kyselá,
Mgr. Václav Flídr.

Touto cestou děkujeme Iloně Sejkorové za spolupráci při
přípravách zpravodajů od roku 2000 a Jarmile Šteflové
za spolupráci od roku 2001.
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