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

11. - 12. 10. MUDr. Kősslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369
18. - 19. 10. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
25. - 26. 10. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670

28. 10. MUDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
1. - 2. 11. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
8. - 9. 11. MDDr. Orgonášová Lenka Dolní Újezd 838 461 631 126

15. - 16. 11. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414
17. 11. MDDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501

22. - 23. 11. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423
29. - 30. 11. MUDr. Ševčíková Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423

6. - 7. 12. MDDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663
13. - 14. 12. MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  17. 10.,   31. 10.,   14. 11.,   28. 11.,   12. 12.,   26. 12.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 18. 3. 2014
RO schvaluje:

- Vyhlášení volného dne v základní a mateřské škole dne 8. 4. 2014.
- Podání nabídky na veřejnou zakázku - přístřešek a zpevněné plochy v letním areálu. 
- Rozšíření místní komunikace z důvodu plánované výstavby rodinných domů, zimní údržby 

komunikace a vedení inženýrských sítí v horní části obce - za Souškovými. 
- Ukončení nájemní smlouvy pro J. Boštíka na obecní byt.
- Žádost H. Jandlové, Polička o přijetí do DPS na základě doporučení MěÚ Litomyšl.
- Přijetí L. Vrabce na VPP od 1. 4. 2014 z důvodu zamítnutí (Úřadem práce) žádosti pro přijetí 

Š. Klusoňové.
RO bere na vědomí:

- Rozhodnutí Ministra životního prostředí o zamítnutí žádosti společnosti SouthOil s.r.o., 
o geologických pracích pro vyhledávání konvenčních ložisek ropy a plynu v rámci 
jihovýchodní části české křídové pánve.

- Podklady k účelové investiční dotaci na požární techniku v roce 2015.
- Přístupové údaje do aplikace „Registr přechodných pobytů“ za stavu nebezpečí. 
- Žádosti o přijetí do DPS – M. Křupka, J. Štarmanová, J. Čermák – a zařazení těchto žádostí 

do seznamu uchazečů, neboť v současné době není žádný byt volný.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 4. 4. 2014
RO schvaluje:

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro vybavení místní knihovny výpočetní technikou.
- Bezplatný převod pozemku p. č. 3176/1, který slouží jako místní komunikace 

za Chvojkovými, od Úřadu pro zastupování státu.
- Rozpočtovou změnu rady obce ve výdajových položkách.
- Rozhodnutí o přidělení zakázky Venkovní přístřešek a zpevněné plochy v letním areálu 

Lubná firmě DS DELTA s.r.o., Lubná z důvodu předložení ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky.

- Pozvánku na oslavu 130 let založení SDH a setkání rodáků a přátel obce Lubná, zhotovení 
výročního razítka, upomínkových předmětů a smlouvu se skupinou Argema.

- Smlouvu o zapůjčení krojů Městskému muzeu Polička pro výstavu Co Čech to muzikant. 
- Výsledek hospodaření kanalizace za rok 2013 spol. VHOS a.s., Moravská Třebová. 
- Zakoupení dárků pro kněží sebranické farnosti.

RO pověřuje:
- Starostu a M. Kováře k zjištění bližších informací o osobách padlých v 1. a 2 sv. válce. 

RO bere na vědomí:
- Oznámení MěÚ Chrudim o opakovaném jednání o návrhu územního plánu Proseč. 
- Sdělení spol. VHOS a.s., Moravská Třebová o projektu „DOODPADU aneb Co do kanalizace 

nepatří“, který je určen pro žáky základních a středních škol. 
- Výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro vlastníky nemovitostí, kteří 

nejsou dostatečně označeni v katastru nemovitostí.
- Žádost firmy Business Media CZ s.r.o., Praha o poskytnutí informace o investičních plánech 

a jejich financování. 
- Oznámení MěÚ Polička o zahájení řízení o návrhu změny územního plánu.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 6. 5. 2014
RO schvaluje:

- Zabezpečení oslavy Dne matek v neděli 11. 5. 2014 od 14.00 hod. v kinosále. 
- Opravu vodovodního řadu firmou VHOS Moravská Třebová a opravu stávající komunikace 

u Kabrhelových. 
- Zhotovení geometrického plánu na nákup a prodej pozemků v horní části obce.
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- Smlouvu na pronájem bývalého obecního úřadu.
- Vyjádření ke zřízení nové prodejny - cukrárny. 
- Vyjádření k vodojemu ATS v k. ú. Sebranice v rámci církevních restitucí.
- Cenovou nabídku na rizikové kácení stromů v horní části obce a na výsadbu živého plotu 

u kaple sv. Anny.
- Dodatek ke smlouvě na opravu a stavební úpravy v letním areálu. 
- Pronájem Skalky pro Lokomotivu Pardubice za účelem soustředění gymnastek.
- Aktualizovaný ceník OÚ Lubná. 
- Pronájem zařízení Skalka za účelem konání X. školního plesu a prominutí poplatku 

za spotřebovanou el. energii a vodu.
- Pronájem Skalky pro Jednotu Svitavy za účelem konání členské schůze.
- Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace rozpočtových prostředků Pk na opravu 

komunikace v horní části obce. 
- Nákup na dovybavení jednotky SDH Lubná dle schváleného rozpočtu.

RO bere na vědomí:
- Žádost V. Krškové o přijetí do DPS a zařazení této žádosti do seznamu uchazečů, neboť 

v současné době není žádný byt volný.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o veřejném projednání návrhu územního plánu Budislav. 
- Veřejné projednání návrhu Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. 
- Cenovou nabídku firmy ČEZ Prodej s.r.o. na dodávku el. energie pro obec a místní školu. 
- Protokol z kontroly BOZP a PO, kterou provedla společnost GUARD7.
- Poskytnutí podpory na zateplení budovy obecního úřadu a základní školy.
- Sdělení Krajské veterinární správy o ukončení opatření z důvodu šíření nebezpečné nákazy 

varroázy včel v Pardubickém kraji.
- Žádost o odkoupení pozemku p. č. 933/2 v k. ú. Lubná u Poličky.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 3. 6. 2014
RO schvaluje:

- Výměnu bytu v DPS pro A. Diváckou za bezbariérový byt ze zdravotních důvodů.
- Prodej použitých kovových podnoží SDH Lezník.
- Vybavení letního areálu zřizovacími předměty.
- Dodatek ke smlouvě o dílo na venkovní přístřešek a zpevněné plochy a dodatek ke smlouvě 

o dílo na opravu stávajícího letního areálu.
- Cenu palivového dřeva pro letní areál na výrobu laviček.
- Smlouvu o poskytnutí dotace od Mikroregionu Desinka na výsadbu v letním areálu. 
- Plnění rozpočtu k 30. 4. 2014 ve výdajových a příjmových položkách.
- Podání nabídky na zateplení budovy obecního úřadu a základní školy včetně požadované 

dokumentace. 
RO bere na vědomí:

- Návrh smlouvy pro manžele Pavlišovy o přístavbě k rodinnému domu.
- Pozvánku na valnou hromadu společnosti ČSAD a.s. Ústí nad Orlicí.
- Informace o reformě účetnictví od Krajského úřadu Pk.
- Protokol o zkoušce vody v kuchyni mateřské školy ze dne 7. 4. 2014. 
- Čestná prohlášení členů RO o nabytém majetku v roce 2013.
- Nabídku na povrchovou úpravu omítky kaple sv. Anny.
- Informaci předsedy Mikroregionu Desinka o poskytnutí dotace na biologické kontejnery

pro občany členských obcí.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 11. 6. 2014
ZO schvaluje:

- Činnost RO za uplynulé období, rozpočtovou změnu RO a plnění rozpočtu obce k 31. 5.
- Účetní závěrku a inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2013 včetně všech příloh a 

vyřazeného majetku. 
- Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
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- Hospodářský výsledek základní školy za rok 2013, který dosáhl ztráty ve výši 11 072,21 Kč,
a uhrazení ztráty z Rezervního fondu příspěvkové organizace.

- Zařazení pozemků v k. ú. Lubná u Poličky do změny č. 1 územního plánu obce.
- Zprávu o uplatňování územního plánu Lubná za období 2010 – 2014. 
- Starostu Josefa Chadimu jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem změny 

územního plánu.
- Pořízení změny č. 1 územního plánu a územní studie v obci. 
- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 856/3 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy 

a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající.
- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 339/7 a p. č. 339/8 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady 

na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitostí 
uhradí prodávající.

- Přísedícího u Okresního soudu ve Svitavách Jaroslava Rensu na období 2014 – 2018.
- Udělení Ceny za významné zásluhy o rozvoj obce -  Jan Čupr, Marie Košňarová, Josef 

Vomáčka, František Flídr, Josef Renza, Libuše Pavlišová, Zdeňka Kvasničková, Jaroslav 
Kopecký, Josef Chadima, Jaroslav Flídr, Zdeněk Kvasnička. 

- Udělení Čestného občanství za celoživotní zásluhy o rozvoj obce - Jan Šplíchal, 
Zdeněk Pícha.  

- Udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí ve dvou třídách místní mateřské školy. 
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 11. 3. 2014. 
- Závěrečné účty, přezkoumání a výsledky hospodaření mikroregionů, svazků a sdružení

za rok 2013.    
- Smlouvu o odkoupení části pozemku p. č. 339/1dle geometrického plánu.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 25. 6. 2014
RO schvaluje:

- Smlouvu mezi MěÚ Litomyšl a manželi Pavlišovými na přístavbu k rodinnému domu.
- Rozpočtovou změnu ve výdajových položkách.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 5. 8. 2014
RO schvaluje:

- Plnění rozpočtu k 30. 6. 2014 ve výdajových a příjmových položkách.
- Smlouvu na zhotovení změny č. 1 k územnímu plánu obce a územní studii s firmou REGIO.
- Žádost J. Lagrona o pořádání pouti v letním areálu na období 2015 – 2018.
- Zhotovení dokumentace na opravu místní komunikace ke Kabrhelovým. 
- Zmapování sběrných míst a šachet vodovodu včetně stanovení ochranného pásma a 

přemístění elektroměru z pozemku pana MVDr. J. Tabery k vodojemu.
RO bere na vědomí:

- Smlouvu na směnu pozemků v horní části obce. 
- Prodej části pozemku p. č. 185/2 v k. ú. Lubná u Poličky. 
- Ústní žádost L. Petrásové o přidělení obecního bytu. 
- Oznámení o dílčím přezkoumání hospodaření obce dne 12. 9. 2014.
- Informaci ředitele Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o ukončení působení.
- Výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro vlastníky nemovitostí, kteří 

nejsou dostatečně označeni v katastru nemovitostí, aby se přihlásili ke svému vlastnictví. 
- Povolení k užívání ČOV pro rodinný dům manželů Kadlecových.
- Souhlas MěÚ Litomyšl k chovu zvěře pro MVDr. Josefa Tabery.
- Informaci MěÚ Litomyšl o možnosti zařazení zóny pro podnikání v naší obci 

do propagačních materiálů.

Komunální volby 2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se budou v naší obci konat volby do Zastupitelstva

obce Lubná. Volební místností bude zadní salonek na Skalce.
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Voličem je nejen svéprávný státní občan České republiky, který má trvalý pobyt v obci
a nejpozději 2. den voleb dosáhl věku 18 let, ale i státní občan jiného členského státu Evropské
unie, který alespoň 1. den voleb má trvalý pobyt v obci, dále který alespoň 2. den voleb dosáhl 
věku 18 let a není-li omezen na osobní svobodě.

Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy nevydávají.
Občané, kteří by chtěli volit, ale ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební

místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou.          OÚ

Vážení čtenáři,
dny odpočinku a dovolených pomalu končí, zahájili jsme nový školní rok a přivítali nové 

prvňáčky. Lonští žáci deváté třídy započali další etapu svého života na středních školách a 
učilištích, které si vybrali. Mně však dovolte, abych se vrátil o půl roku zpět a přiblížil Vám akce 
a dění v naší obci za uplynulé období.

Údržba, opravy, rekonstrukce a výsadby

Zhotovení zpevněné plochy pod hrací prvky v MŠ     Výroba laviček pro letní areál 

Vyrovnání dlažby u pomníku padlých     Oprava čerpadla ČOV

V měsíci dubnu jsme na zahradě mateřské školy zhotovili z betonových dlaždic plochu pro 
venkovní hrací prvky, současně jsme ve spolupráci s mistrem J. Šplíchalem zahájili výrobu 
30 ks stolů a 60 ks venkovních laviček pro připravované setkání rodáků. Ve spolupráci s panem 
V. Vomáčkou jsme opravili dlažbu u pomníku padlých a s pomocí zemědělského družstva jsme 
opravili poškozené kalové čerpadlo na čističce odpadních vod. 

V měsíci červnu jsme ve spolupráci s panem J. Držmíškem opravili poškozenou střešní 
krytinu, krovy, bednění, komín, dešťové žlaby a úžlabí na objektu Huntovna, DSP Lubná a 
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hasičárna. Brigádníci současně opravili 
venkovní nátěry na dřevěné buňce, deskách a 
stojanech pro košíkovou v letním areálu. Firma 
P. Haupt – údržba zeleně provedla novou 
výsadbu buksusů před kaplí. Odkyselovací 
stanici vodovodu pro naši obec vyčistili
zaměstnanci firmy VHOS, a.s. Moravská 
Třebová – provoz Polička.

Oprava střešní krytiny na pohostinství Huntovna

Brigádníci při nátěru stojanů pro košíkovou     Úprava prostranství a výsadba buksusů před kaplí   

Vyčištění odkyselovací stanice lubenského vodovodu

Společensko – kulturní a sportovní akce
V úterý 22. dubna jsme na faře v Sebranicích společně oslavili krásné kulaté a požehnané 

90. narozeniny P. Jarouška Kopeckého. Tehdy jsme netušili, že to budou Jarouškovy poslední. 
V našich srdcích však bude žít stále. Ve středu 30. dubna navštívil naši obec „Roj čarodejnic“ 
na kolech. Jak jim to slušelo, můžete zhlédnout na přiložené fotografii. Druhou květnovou 
neděli jsme v kině oslavili Den matek za účasti dětí ze základní školy. Odpolední program 
zpestřily ČUPR BABY Vlaďka Jakšlová a Blanka Tůmová staropražskými písničkami
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za doprovodu akordeonu Petra Patočky. V neděli 15. června 2014 se na hřišti vedle 
zemědělského družstva konal další ročník soutěže O putovní pohár starosty Obce Lubná 
v požárním útoku. V kategorii mužů vyhrálo družstvo z Míchova okr. Blansko a v kategorii žen 
družstvo z Bohuňova. Ukončení školního roku se uskutečnilo na Skalce 27. června za účasti 
žáků, pedagogů, zaměstnanců školy, rady rodičů a pozvaných hostů. Velkého úspěchu dosáhl 
náš občan na 4. srazu veteránů v Š. Dolu, který se konal 5. července 2014. Pan J. Bartoš 
získal pohár od starosty obce V. Vopařila za nejhezčí veterán, kterým se stal jeho motocykl 
CZ 98 LADY, rok výroby 1934. Nemalou zásluhu na tomto umístění mělo i jeho dobové 
oblečení.

Jarouškovi 90. narozeniny     Roj čarodějnic v naší obci

Společný přípitek našim maminkám 

Vystoupení dětí z prvního stupně základní školy
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Čupr baby za doprovodu Petra Patočky      Družstvo našich žen před požárním útokem  

Spokojení diváci a pořadatelé při pořádání okresní ligy v požárním útoku

Ukončení školního roku na Skalce
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Rada rodičů a hosté      Rozloučení s paní učitelkou L. Vomáčkovou

Sraz veteránů v Širokém Dole      Jiří Bartoš přebírá ocenění starosty V. Vopařila

Setkání rodáků 2014
Ve dnech 21. - 22. června 2014 se v naší obci po 15 letech uskutečnilo III. setkání rodáků a 

oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lubné. Při této příležitosti jsme 
pozvali do naší obce zástupce z Lubné u Rakovníka -  starostu P. Vyskočila, místostarostu
V. Sedláka a z Lubné u Kroměříže starostu Ing. J. Kováče s manželkou. Současně 
zastupitelstvo udělilo cenu Obce Lubná za významné zásluhy za rozvoj obce panu Janu 
Čuprovi - Lubná 25, panu Antonínu Flachovi - Lubná 6, paní Marii Košňarové – Lubná 285, 
panu Josefu Vomáčkovi – Lubná 11, panu Františku Flídrovi – Lubná 160, panu Josefu 
Renzovi – Lubná 107, paní Libuši Pavlišové – Lubná 292, paní Zdeňce Kvasničkové – Lubná 
300, panu Jaroslavu Kopeckému – Lubná 284, panu Josefu Chadimovi st. – Lubná 188, panu 
Jaroslavu Flídrovi – Lubná 132 a panu Zdeňku Kvasničkovi – Lubná 300. Dále udělilo čestné 
občanství Obce Lubná za celoživotní zásluhy o rozvoj obce panu Janu Šplíchalovi – Lubná 97 
a panu Zdeňku Píchovi – Lubná 33.

Při této příležitosti ještě jednou děkuji Vám všem, kdo jste se podíleli na přípravách a 
zabezpečení celé slavnosti:
děkuji Lubenským ženám, které navštívily všechny rodiny za účelem aktualizace seznamu 
rodáků a doručily pozvánky našim občanům,
děkuji zaměstnancům obce i Vám občanům za úklid veřejných prostranství, okolí rodinných 
domů, chodníků, cest a dalších prostor v obci,
děkuji kuchařkám a všem ženám, které upekly koláče ze 17 kg na tuto akci,
děkuji zaměstnancům základní a mateřské školy, obecního úřadu, zemědělského družstva a 
hasičům za zabezpečení dne otevřených dveří v těchto objektech,
děkuji ČZS Lubná za uspořádání výstavy ve víceúčelovém zařízení Skalka s prezentací obce,
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děkuji zastupitelům, zaměstnancům, občanům a především Vám lubenským hasičům a 
hasičkám za přípravu a zabezpečení této dvoudenní slavnosti,
závěrem děkuji Vám všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem podíleli na jejím zabezpečení.

Vážím si Vašeho přístupu, podpory, pomoci a děkuji Vám za veškerý čas a úsilí, které 
jste věnovali této slavnostní události. Současně děkuji lubenským hasičům za to, že 
jsem mohl být jedním z kmotrů praporu. Vážím si Vaší důvěry a je to pro mě velká čest.

          Josef Chadima, starosta obce

Opravená požární stříkačka a členové SDH v průvodu

Projev Michala Kováře u pomníku padlých      Slavnostní průvod

Žehnání praporu SDH a kněží při mši
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Poděkování
Ahoj Josefe,

touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat za pozvání na oslavy 130. výročí 
založení SDH v Lubné a na sraz rodáků. Byl jsem nadšen z velkoleposti programu a 
z nasazení organizátorů a pořadatelů. Letní areál se bezesporu stane chloubou obce a 
věřím, že pořadatelé zábav a jejich účastníci ho ocení.
Hasičům prosím sděl, že si moc vážím skutečnosti být jedním z kmotrů praporu, že na ně 
myslím a že jim fandím. To samé platí o Lubné a o jejích obyvatelích.

S milou vzpomínkou P. Zdeněk Kubeš, Přibyslav

Dobrý den,
chci touto cestou poděkovat panu starostovi i všem ostatním, kteří se podíleli 

na přípravách a organizaci oslav v letním areálu dne 21. a 22. června 2014. Přeji hodně 
zdraví a krásné letní dny.                                         Bohunka Dvořáková, Třemošnice

Vážený pane starosto,
posílám Vám svoji emailovou adresu, na kterou prosím zašlete fotografie pro moji 

maminku Marii Štruncovou z Karlových Varů ze setkání rodáků. Zároveň Vám děkuji 
za to, že takové setkání pořádáte, pro maminku a tetu to v jejich vysokém věku hodně 
znamená, na setkání se těšily mnoho týdnů dopředu a bez Vaší akce by se do svého 
rodiště možná už ani nevypravily. Také Vám děkuji, že jste se s nimi vyfotil, budou mít na 
setkání hezkou památku.                              S pozdravem Hana Machovcová, Karlovy Vary

Kmotr praporu P. Zdeněk Kubeš a starosta obce Josef Chadima

Prezence rodáků     Ocenění hasičů
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Předání klíčů od zásahového vozidla veliteli jednotky J. Vomáčkovi

Ukázka hašení požární technikou 

Velitel František Flídr s mladými hasiči při zásahu

OSLAVA 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
III. SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCE LUBNÁ

Dne 21. 6. se konalo 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lubná a 
3. setkání rodáků obce. Při této příležitosti se oficiálně otevíral moderně zrekonstruovaný letní 
areál a žehnalo se novému praporu sboru dobrovolných hasičů, na který jsme velice pyšní.
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Místní hasiči se shromáždili před obecním úřadem za účasti okolních sborů. Jejich účasti si 
velice vážíme. Velitel hasičů vydal pokyn k zahájení průvodu, který pokračoval k pomníku 
padlých. Hasiči zde položili věnec a společně uctili památku obětem 1. světové války. 
Po proslovu a zaznění státní hymny se přesunul průvod k letnímu areálu. Tam proběhla 
slavnostní mše svatá, následoval nástup jednotek SDH a ocenění členů SDH Lubná. 
Významným okamžikem pro naši zásahovou jednotku bylo oficiální předání požárního 
automobilu Liaz CAS 25. Součástí odpoledního programu bylo uvítání starostou obce a 
ocenění lubenských občanů, vystoupení mažoretek, ukázka hašení koňskou stříkačkou a dále 
ukázky našich mladých hasičů. Návštěvníci se také mohli projet koňským povozem po obci 
nebo si nechat nakreslit karikaturu od pana Křemečka a Dvořáka. Během programu hrála 
dechová skupina Babouci. Vrcholem večera byla zábava se skupinou Argema.

V neděli oslavy pokračovaly programem, který zahájila dechová hudba Pohoranka. 
Následovalo vystoupení žáků mateřské a základní školy, školního sboru Lubenika a taneční 
skupiny Handies. Svým kouzelnickým vystoupením nás „okouzlil“ Aleš s Luckou. 

V obou dnech byly pro veřejnost připraveny dny otevřených dveří v mateřské škole, 
základní škole, zemědělském obchodním družstvu, hasičárně, knihovně, na obecním úřadě a 

ve zdravotním středisku. Návštěvníci si také 
mohli prohlédnout výstavu zahrádkářů ve 
víceúčelovém zařízení Skalka.

I když to pro pořadatele byly náročné dva 
dny i týdny před tím spojené s přípravami, 
myslím, že se akce vydařila, a doufám, že se 
oslavy líbily i všem zúčastněným. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem pořádajícím hasičům, 
panu starostovi a ostatním, kteří se na této 
akci podíleli a věnovali jí tak svůj volný čas.

Za SDH Lubná Lucie Zavoralová

Nejstarší jihočeská dechovka Babouci 
v letním areálu

Ocenění lubenských občanů se zastupiteli obce
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Nejstarší rodák - p. František Flídr                  Folklorní soubor Lubeňáček
se  synovcem P. Zdeňkem Kubešem

Kresba karikatur – I. Křemeček, L. Dvořák    Koncert skupiny Argema

Dechová hudba Pohoranka     Vystoupení lubenských „rodáků“
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Nedělní program zpestřily děti z mateřské a základní školy

Vystoupení skupiny Handies a pěveckého sboru Lubenika

Kouzelnické vystoupení Aleše a Lucky      Pohled na zaplněný areál

DĚTSKÝ DEN S MIKROREGIONEM DESINKA

Skupina mladších a starších žáků se odhodlala 23. 5. jet reprezentovat naši obec. Letos 
Mikroregion Desinka pořádal Dolní Újezd. Tato soutěž byla nápaditě orientována
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do starořímského stylu. Měli pro 
soutěžící připraveny zajímavé a 
rozmanité úkoly. Od znalostí o 
olympijských hrách, přes 
poznávání obcí, až po malování 
svého starosty. 

V souboji mladších se naši 
umístili na krásném 5. místě, starší 
na 6. místě. I přesto, že jsme se 
neprobojovali na žebříček 
3 nejlepších, byli snad všichni se 
svým výkonem spokojeni a těší se 
na příští rok sem, kdy bude mít 
Lubná za úkol uspořádat další 
ročník soutěže Mikroregion 
Desinka.                  Radka Vimrová

Žáci na dětském dnu Mikroregionu 
Desinka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vaření bez hranic 2014
Ve čtvrtek 3. 4. se v Poličce v Tylově 

domě konala mezinárodní gastronomická 
soutěž Vaření bez hranic 2014, kterou 
pořádaly ve spolupráci SOŠ a SOU Polička. 
   Žáci 7. třídy tuto soutěž navštívili, 
ochutnali některá z jídel, podpořili právě 
soutěžící tým z Poličky a seznámili se tak se 
svým možná budoucím učilištěm. 

Mgr. Hana Preclíková

Tomáš Vomočil ochutnává flambovaný ananas

Lubenika slaví 10 let činnosti
V listopadu 2004 se uskutečnil zájezd dětského sboru do Vídně, kde vystoupil 

na česko-německé škole, tehdy ještě pod názvem Dětský pěvecký sbor ZŠ Lubná-Sebranice.
Nějakou dobu jsme potom hledali jednoslovný název sboru. Vzpomínám si, že jeden z návrhů 
dětí zněl sice zajímavě, ale nepoužitelně „ Lubenská Sebranka“.  Na zpáteční cestě jsme 
konečně pojmenovali sbor jménem  Lubenika, pod kterým jsme několikrát vystoupili v zahraničí 
i na soutěžích. Název měl vystihnout obě obce, ze kterých docházejí děti zpívat do sboru. 
Protože slovo „Lubanice“ by příliš libozvučně neznělo, bylo upraveno na Lubenika, i když je 
možná název obce Sebranice méně patrný.

Za deset let prošlo sborem několik desítek dětí, které prožily radost ze zpívání, z výletů do 
zahraničí i z úspěchů na přehlídkách sborů. Chtěli bychom těchto deset let připomenout 
společným koncertem s bývalými členy sboru.  Zkoušíme každé pondělí od 13 do 13.45 hod. a 
v pátek od 7.05 do 7.50 hod. Pokud by Vám tyto termíny nevyhovovaly, zavolejte každé pondělí 
do ZŠ Sebranice a můžeme se domluvit na jiném termínu.  Noty jsou pro Vás již připraveny a 
budeme se těšit na shledání.                                                       Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr
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Umístění našich žáků - školní rok 2013 / 2014
Jméno Škola Obor
9. třída
Hana Čermáková SOŠ a SOU, Polička Kuchař - číšník
Hana Drobná VOŠP a Střední pedagogická škola 

Litomyšl
Pedagogické lyceum

Anna Horáčková VOŠP a Střední pedagogická škola 
Litomyšl

Pedagogické lyceum

Kateřina Jílková Obchodní akademie a VOŠE Svitavy Obchodní akademie
Anna Klejchová SŠ automobilní Holice Dopravní prostředky
Jana Klusoňová SŠ podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. Ekonomika a podnikání
Jan Kopecký SŠ zahradnická a technická Litomyšl Mechanizace a služby
Markéta Kučerová SŠ podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. Ekonomika a podnikání
Kryštof Kučera SŠ zahradnická a technická Litomyšl Mechanizace a služby
Eliška Kuchtová VOŠP a Střední pedagogická škola 

Litomyšl
Pedagogické lyceum

Tomáš Lněnička ISŠ technická Vysoké Mýto Mechanik strojů a zařízení
Lukáš Madejewský VOŠ a SŠ technická Česká Třebová Operátor dřevařské a 

nábytkářské výroby
Nikita Pajchlová Gymnázium, Polička Gymnázium
Přemek Pakosta VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto Stavebnictví
Veronika Pohorská Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim Cestovní ruch
Lukáš Rensa VOŠ a SŠ technická Česká Třebová Elektrikář
Vojtěch Renza SOU plynárenské Pardubice Mechanik instalatérských a  

elektrotechnických zařízení
Lukáš Soušek SŠ zahradnická a technická Litomyšl Mechanizace a služby
Michal Šimek Střední lesnická škola, Hranice Lesnictví
Petr Večeře SŠ automobilní Ústí nad Orlicí Mechanik opravář 

motorových vozidel
Radka Vimrová Gymnázium, Polička Gymnázium
Kristýna 
Zavoralová

SŠ potravinářství a služeb Pardubice Technologie potravin –
management

Monika Zindulková SŠ Náhorní, Praha Informační služby
5. třída
Martin Jílek Gymnázium, Polička Gymnázium
Dominik Šmíd Gymnázium, Polička Gymnázium

Mgr. Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

1. místo v oblastním kole minikopané v Litomyšli
17. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky 1. - 3. tříd proběhl v Litomyšli 5. 5. 2014. 

Naši žáci vyhráli a postoupili do okresního kola.
Hráči: Jakub Vostřel (1. tř.), Matěj Vostřel (1. tř.), Jiří Mokrejš (1. tř.), Daniel Šmíd (2. tř.), 

Petr Kárský (2. tř.), Jiří Vomočil (2. tř.), David Svoboda (2. tř.), Daniel Brabenec (3. tř.), Lukáš 
Novotný (3. tř.), Štěpán Filipi (3. tř.) Ondřej Kopecký (3. tř.). 

Zuzana Laštovicová

„FOTBAL TO JE HRA, KDO DÁVÁ GÓLY, TEN VYHRÁVÁ“
Okresní kolo v minikopané pro žáky 1. - 3. tříd se uskutečnilo v pondělí 12. 5.

ve Svitavách, kam se sjelo 8 vítězných škol (postupové první a druhé místo) ze čtyř oblastních 
kol z Litomyšlska,  Poličska,  Svitavska a z oblasti Moravské Třebové.

Samozřejmě jsme si přáli vyhrát, ale nejdůležitější bylo postoupit ze skupiny, což se klukům 
podařilo. Dva zápasy vyhráli, jeden prohráli. Když už jsme byli v semifinále, chtěli jsme si 
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„sáhnout“ aspoň na nějakou medaili. Kluci hráli pěkný fotbal. Spolupráce byla skvělá. A také 
díky trenérovi, panu Mokrejšovi, který s námi byl na stadioně a dával ty správné rady, jsme 
vybojovali finále. Tak blízko prvnímu místu! Finálový zápas dopadl nerozhodně, a tak přišly 
na řadu penalty a tam jsme prohráli. Po zápase prohlásil trenér soupeřů, že naši kluci hráli 
lépe. Já si to také myslím.    Poděkování za skvělý výkon patří nejenom všem hráčům, ale 
také trenérovi, který jim věnuje svůj volný čas.

Hráči: Jakub Vostřel (1. tř.), Jiří Mokrejš (1. tř.), Daniel Šmíd (2. tř.), Petr Kárský (2. tř.), Jiří 
Vomočil (2. tř.), David Svoboda (2. tř.), Daniel Brabenec (3. tř.), Lukáš Novotný (3. tř.), Štěpán 
Filipi (3. tř.), Ondřej Kopecký (3. tř.). 

Zuzana Laštovicová

Žáci s trenérem

Florbalový turnaj O pohár ředitelky školy 2014
Dne 22. 4. jsme pořádali florbalový turnaj "O pohár ředitelky školy" pro žáky 2. stupně 

základních škol. Turnaje se zúčastnilo ve dvou kategoriích celkem 65 hráčů v 8 družstvech 
z těchto škol: ZŠ JIMRAMOV, ZŠ DOLNÍ ÚJEZD, III. ZŠ LITOMYŠL, ZŠ LUBNÁ a 
MASARYKOVA ZŠ POLIČKA. 

Celkem se odehrálo 12 zápasů a k vidění byly zajímavé sportovní momenty. Hlavně 
kategorie starších žáků byla velmi vyrovnaná. Naši hráči opět patřili mezi nejlepší. Ti mladší 
skončili na druhém místě a starší žáci ve své kategorii zvítězili. Po odehrání turnaje a vyhlášení 
výsledků byly mezi zúčastněná družstva i hráče rozděleny ceny a věcné odměny. Turnaj 

proběhl bez komplikací, 
ke spokojenosti všech 
zúčastněných i pořadatelů.
Hráči naší školy:
mladší žáci: Lukáš Kučera, Lukáš 
Jílek, Patrik Bartoš, Tomáš 
Vomočil, Martin Břeň, Martin 
Stráník, Ondřej Chadima, Jiří 
Dohnal, Jan Jiráň,
starší žáci: Radim Klejch, Jan 
Kopecký, Tomáš Lněnička, Lukáš 
Madejewský, Lukáš Rensa, 
Michal Šimek, Vojtěch Renza, 
Přemek Pakosta.

Mgr. Pavel Tmej

Starší žáci Lubná – 1. místo
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Návštěva Velkých Losin a Dlouhých Strání
     Ve čtvrtek 15. května se žáci sedmé a deváté třídy naší školy zúčastnili dvou exkurzí. První 
nás zavedla do Muzea papíru ve Velkých Losinách a druhá do elektrárny Dlouhé Stráně v obci 
Loučná nad Desnou v okrese Šumperk.
     V muzeu ve Velkých Losinách jsme si prohlédli expozici věnovanou historii papíru a také 
jsme měli jedinečnou možnost na vlastní oči sledovat, jak se ruční papír vyrábí. Toto muzeum 
se ve Velkých Losinách nenachází náhodně. Manufaktura na výrobu papíru zde stála již 
v 18. století a je zajímavé, že plně funguje do dnešních dnů. Je jedinou svého druhu v naší 
republice a patří mezi nejstarší v Evropě. 
     Přečerpávací a vyrovnávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně byla neméně zajímavou 

zastávkou. Tato 
unikátní elektrárna 
se může pyšnit 
hned třemi „nej“. Je 
vybavena největší 
reverzní vodní 
turbínou v Evropě, 
má největší spád 
v ČR a největší 
celkový instalovaný 
výkon. Jedinečnost 
elektrárny samotné 
spočívá v tom, že je 
řešena jako 
podzemní dílo a je 
velmi citlivě 

zasazena do přírody. Abychom se do podzemní části dostali, museli jsme projít dlouhým 
tunelem, který nás dovedl do tzv. kaverny, v níž jsou umístěna dvě soustrojí. Z kaverny jsme se 
potom autobusem přepravili k horní nádrži, která byla vybudována na vrcholu hory Dlouhé 
Stráně v nadmořské výšce 1350 metrů. Neměli jsme však příliš štěstí na počasí. Nahoře byla 
hustá mlha a foukal silný vítr, takže nádrž jsme bohužel neviděli. 
     Obě exkurze se vydařily a žáci si z nich odnesli spoustu zajímavých informací.
                                                                                                              Mgr. Leona Plešingerová

TECHNOhrátky 
   Dne 24. 4. se zájemci ze 7. a 8. třídy zúčastnili akce TECHNOhrátky na ISŠT Vysoké Mýto. 
Žáci se seznámili s povoláním čalouníka, nástrojaře, karosáře, strojního mechanika, 
autolakýrníka, automechanika, prohlédli si vybavení dílen a poznali vedoucí odborného výcviku. 
   Chlapci se zapojili do znalostní i dovednostní soutěže, kde prokázali zručnost při výměně 
kola automobilu, nástřiku barvy podle šablony, demontáži a montáži šroubů, čalounění, přepisu 
programu pro CNC stroje. Prezentace dvou firem z okolí Vysokého Mýta ukázala žákům 
možnost uplatnění technických oborů v tomto regionu.
   Akce TECHNOhrátky byla dobře připravena a zajímavou formou žáky seznámila 
s učebními obory i s prostředím školy.

Mgr. Andrea Kvasničková, výchovný poradce

Školní výlet žáků 8. třídy
     V pondělí 26. 5. vyrazila osmá třída na dvoudenní školní výlet. Nejprve jsme navštívili 
rodnou světničku Bohuslava Martinů a z věže kostela jsme shlédli na krásné okolí Poličky. Čas, 
který nám zbýval do odjezdu autobusu, jsme hodnotně využili v CBM, kde právě probíhala 
interaktivní výstava Hry a klamy.

Autobusem jsme se přesunuli do nedalekého Sněžného. Zchladili jsme se točenou 
zmrzlinou a pěšky jsme se vydali do JK Blatiny, kde nás přivítal chutný oběd. Ubytovali jsme se 
v neobvyklém prostředí, na půdě přímo nad stájí s koňmi a jinými hospodářskými zvířaty.
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Po obědě si skupinka nadšenců zaplatila výjezd kočárem taženým koňmi do okolí. 
     Odpoledne nás čekala túra na Čtyři palice, ale protože se počasí velmi zkazilo, obešli jsme 
pouze okolí a milovský rybník. Nakonec jsme utíkali před hrozící bouřkou. Na půdě jsme hráli 
hry, pomáhali ve stájích a déšť nám už tolik nevadil. Večer se počasí umoudřilo a u táboráku, 
za zpěvu trempských písní, jsme si opekli buřty.
     Přežili jsme noc v symbióze se zvířaty, nasnídali jsme se, uklidili noclehárnu a vykročili 
jsme po červené turistické značce na Devět skal. Odměnou za náročnou a dlouhou cestu byl 
nezapomenutelný výhled ze hřbetu skalního útvaru. Seběhli jsme do blízké vesnice, a protože 
únava zvítězila nad chutí po dalším dobrodružství, autobusem jsme namířili k domovu. 
     První den jsme ušli asi 6 km a druhý den zhruba 13 km. Finančně nenáročný výlet, 
zaměřený na chůzi a pobyt v přírodě, se vydařil a kromě několika puchýřů na nohou se nikomu 
nic nestalo. 

Mgr. Hana Preclíková

Školní výlet – 8. třída

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzpomínka na loučení nejen s předškoláky a školním rokem, ale i s paní
učitelkou L. Vomáčkovou

Ukončení školního roku v mateřské škole
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Odchod do důchodu
Odchod do důchodu je významná životní událost. Pro mnoho lidí je příležitostí jak mít více

času na svoji rodinu, přátele, záliby.
Odchází dobrá kolegyně Lída 

Vomáčková, a proto mi dovolte, abych jí
za všechny - za nás zaměstnance MŠ
- poděkovala především za práci, kterou 
doposud pro naši mateřskou školu vykonala, 
za stovky dětí, se kterými si hrála, zpívala, 
tancovala a předávala jim zkušenosti a nové 
poznatky, za rodiče dětí, které za ní chodily
na logopedii a potom odcházely do školy 
s výbornou výslovností.

Milá Lído,
nyní nastává nová kapitola Tvého života, 

ve které se budeš moci konečně věnovat 
tolika věcem, na které doteď nebyl čas. Přejeme Ti klidné a pohodové prožití následujících let a 
nechť Ti zdraví dlouho slouží!

                                      Zaměstnanci MŠ

                  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
náš život je plný různých setkání a tím i vítání a loučení. Každý den je plný různých setkání, 

kde znovu a znovu prožíváme obojí. Školáci se loučili před nedávnem se školním rokem a 
po prožitých prázdninách se vítají s novým. Jistě neseme v sobě mnoho krásného i bolestného  
z prožité minulosti, ale stejně tak se před námi otevírá sice neznámá, ale věřím že i krásná 
budoucnost. 

Rád bych vám nabídnul jeden příběh z knížečky od Bruna Ferrera nadepsaný Smrky.
Jedna zralá smrková šiška se utrhla od větve a kutálela se dolů horskou úžlabinou. Odrazila se 
od vyčnívající skály a žuchla do odkryté vlhké prolákliny. Ze šišky vypadla hrst semínek a 
rozprášila se daleko po zemi. „Hurá,“ křičela jednohlasně semínka, „konečně je to tady. Přišla 
naše chvíle!“ Začala se s nadšením zavrtávat do půdy, ale hrozně brzy poznala, že když je jich 
tolik, jsou s tím určité potíže. Všechna semínka nicméně nakonec našla i s tím strkáním a 
tlačením svá místečka a mohla vyklíčit. Teda všechna kromě jednoho. Krásné a silné semínko 
dalo najevo své záměry. „Vypadáte jako tlupa hlupáků. Jste natlačená jedno na druhé, berete si 
vzájemně místo i půdu. Nechci mít s vámi nic společného. Jenom samo budu moci se stát 
velkým stromem. Jenom samo.“

S pomocí větrů a deště se mu podařilo dostat se dál od sourozenců a zapustilo kořeny 
úplně osamocené na horském hřebeni. Přešlo několik ročních období a z onoho semínka 
vyrostl díky sněhu, dešti a slunci krásný mladý smrk. Vypínal se nad údolím, v němž se jeho 
sourozenci stali lesíkem nabízejícím stín, který zpříjemňoval cestu lidem, kteří tudy procházeli. 
Měli své problémy, protože prostoru nebylo zas až tolik. Osamocený smrk na ně vrhal 
povýšené a posměšné pohledy. On měl slunce a prostor jen pro sebe, kolik si přál.

Ale jedné srpnové noci zmizely hvězdy za hradbou hrozivých mraků. Svištící vítr se vracel 
ve stále silnějších poryvech. Rozpoutala se ničící bouře.  Smrky v lesíku se přitiskly jeden ke 
druhému, třásly se, ale vzájemně se chránily a podpíraly. Když se bouře utišila, byly vyčerpány, 
ala zachráněny. Kromě jednoho. Ze smrku, který stál osamoceně a vypínal se nad ostatní, 
zůstal na horském hřebeni jen rozštěpený smutný pahýl.

Je dobře, že nežijeme osamoceni. Život s druhými sice může někdy přinášet těžkosti, 
problémy i mnohá trápení. Ale zároveň je pro nás jistotou, že nejsme sami. Že se můžeme
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o někoho opřít. Nevystačíme si sami a je tak dobře, že se vzájemně potřebujeme. A tak 
zkusme někdy poděkovat za to, že Bůh nestvořil jenom mě, ale že stvořil nás.

Vyprošuji vám požehnání pro váš život a zároveň děkuji vám všem, kdo jste se jakýmkoli 
způsobem podíleli na rozloučení s naším spolubratrem Otcem Jaroslavem Kopeckým a 
s vděčností Pánu Bohu za něho děkovali.

P. Vojtěch Glogar, salesián

Pozvání
V neděli 19. října je slavnost posvěcení kostela v Sebranicích a kaple v Lubné. Při této 

příležitosti též poděkujeme za letošní úrodu.   

TESTAMENT P. JAROUŠKA KOPECKÉHO

V životě každého člověka existují dva základní momenty – narození a smrt. Pozemský 
život, který začíná, a život, který se dokonává v čase a přechází do věčnosti. 

Ani ve snu mě nenapadlo, že překročím devadesátku, že se dožiji třetího tisíciletí. Na Pánu 
Bohu jsem nikdy nevymáhal dlouhý věk. Co dá, to dá, co nedá, to nedá. Věřím, že každého z 
nás Pán vede často i přes nepříjemné skutečnosti, které přestávají být po čase drásavými. Můj 
život byl často i ve velkých nebezpečích, především za války a během totality. Ale Pán dal vždy 
více ochrany, více pomoci, více sil, než bylo těžkostí. Častokrát jsem si to ani neuvědomoval. 

Pánu Bohu jsem nebyl nikdy dost vděčný za to, že mě povolal k životu, že jsem se narodil 
v příkladné věřící křesťanské rodině rodičům, kteří mě měli za všech situací rádi. Zdaleka jsem 
jim neoplácel jejich oběti a lásku přiměřenou vděčností. Otec zemřel v 57 letech, maminka jej 
přežila o rovných 40 let, dožila se 92 roků. Rodiče mi ukázali, jak má vypadat hodný a poctivý 
člověk, jak může vypadat naplněný a požehnaný život. Mít dobré rodiče je vzácný Boží dar. 
Do své rodiny přijali 8 dětí. Narodil jsem se jako prvý 21. 4. 1924. Za své sourozence rovněž 
Pánu vděčně děkuji, všichni jsme se rádi podporovali, setkávali, navštěvovali, doprovázeli. Šest 
se nás rozhodlo pro zasvěcený život. Josef a Ludmila rovněž nabídli své životy rodině Dona 
Boska, Regina voršilkám, Jiřina a Ivana cyrilkám. Děkuji za dětství v chudobě, pomáhalo mi to 
celý život. Děkuji Donu Boskovi, že mě přijal do své rodiny, že jsem se 16. srpna 1943 stal jeho 
synem. Jsem již přes sedmdesát roků salesiánem. Kdybych se měl znovu rozhodovat, opět 
bych mu otevřel náruč. Děkuji svému spolubratru salesiánu kardinálu Štěpánu Trochtovi, že mi 
s ohrožením vlastního života udělil tajně 7. ledna 1961 svátost kněžství. Stalo se to nedlouho 
po jeho podmínečném propuštění z vězení, kdy měl vážné potíže se srdcem a za vyzrazení 
svěcení riskoval svou svobodu. Knězem jsem se stal s více než desetiletým zpožděním, měl 
jsem 37 roků. Stalo se to proto, že buď jsem nebyl na svobodě já, nebo nebyl na svobodě 
ochotný světitel. Jako salesián - kněz jsem se cítil celý život šťastný. Během života mě 
provázeli početní spolubratři, prožil jsem s nimi většinu života, mnoho silných i pohodových 
chvil, šel s nimi společnou cestou, předcházeli příkladem, svědectvím života, odvahou. Kdykoli 
jsem byl v těžkostech a potřeboval pomoc, Pán mi poslal vždy někoho, kdo v době nouze, kdy 
jsem nestačil, podal pomocnou ruku, aby mě podržel. Tak tomu je stále až do dnešního dne. 
Kdybych se mohl znovu rozhodovat, opět bych otevřel náruč Donu Boskovi. V lednu 2011 jsem 
mohl Pánu vděčně poděkovat za padesát roků kněžství s celou svou komunitou i s celou 
farností. 

Když jsem se rozhodl zasvětit se Pánu v rodině Dona Boska, ztratily pro mne důležitost 
mnohé věci. Čím více jsem opouštěl, dobrovolně nebo nedobrovolně, tím svobodnějším jsem 
se cítil. Dnes už snad nelpím na ničem. Jsem přesvědčen, že to, co je nám připraveno 
v budoucnu, bude lepší než to, co je už za námi. 

Nyní už blahoslavený papež Jan XXIII. říkal: „S důvěrou pohlížím vstříc budoucnosti. Chci,
aby – ať už bude dlouhá či krátká – byla svatá a posvěcovala druhé.“ Během života jsem se 
učil naslouchat, chápat, čekat, odpouštět, mít všechny rád, nepropást nic závažného, neprožít 
čas marně. Mrzí mě četné slabosti těla i ducha, protože jsem mohl udělat pro Pána a pro bližní 
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více. Omlouvám se a prosím o odpuštění všechny, které jsem nedokázal podepřít nebo které 
jsem zranil neuváženým slovem. 

Stále neodbytněji cítím, že světlo lampy slábne, že se blížím ke konci své pozemské cesty. 
Nestěžuji si. Dosud vidím, slyším, mluvím, chodím… Denně posiluji svou víru, že tato cesta 
nekončí pádem do propasti nicoty, ale pádem do otevřené náruče Boží. Věřím, že z mého 
umírání se stane návrat dítěte domů k Otci a setkám se se všemi přáteli, kteří mě měli v životě 
rádi. Věřím ve zmrtvýchvstání. Celý život jsem se modlil: „Očekávám vzkříšení mrtvých a život 
věčný“. Věřím, že až zemřu, Bůh mě přijme tam, kde už nejsou žádné potíže, žádné temnoty a 
zármutek, „ale budeme se společně radovat doma u nebeského Otce“, jak končí naše 
každodenní zásvětná modlitba k Panně Marii. 

Drazí, těmito řádky se s vámi loučím. Děkuji Vám za Vaši modlitbu, za Vaši lásku, za Vaše 
přátelství, za Vaši mnohotvarou pomoc. Navzájem si odpouštějme. František Saleský říká: 

„Buďme rychlí k odpouštění. Buďme 
rychlí k zapomínání. Na kapku medu 
nachytáš více much než na sud octa“. 
Děkuji Vám, když se zastavíte a 
pomodlíte u mého hrobu. Láska 
nestárne. Denně prosím Pána, aby 
v této farnosti probudil nová salesiánská 
povolání. Ať vás posiluje Boží láska a ať 
vás těší Boží naděje. 

P. Jaroušek Kopecký SDB – 22. května 
2014

50 let kněžství Jarouška Kopeckého

Devadesátiny P. Jaroslava Kopeckého

350 LET OBNOVENÉ FARNOSTI SEBRANICE

Tento rok tomu bylo na svátek Svatého Václava 350 let, kdy byla obnovena farnost 
Sebranice. Málokdo dnes ví, že mezi podněty k jejímu obnovení byly i události v Lubné.

Roku 1547 se Sebranice neuvádějí mezi farami panství Litomyšl. V roce 1616 je však 
v Třemošné jmenován farář Stanislav Joanides. Události Třicetileté války však způsobily, že 
celá oblast byla přifařena k Dolnímu Újezdu. Obyvatelstvo se od dob husitských hlásilo ke 
kalichu. Významný vliv zde měla Jednota bratrská, která měla v Litomyšli svého biskupa i 
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tiskárnu. V roce 1624 byli vyhnáni z Čech všichni nekatoličtí kněží, stavem svobodní nekatolíci 
museli konvertovat ke katolictví, nebo zemi opustit. Odhaduje se, že vlivem protireformace 
odešlo z Čech a Moravy na 36 tisíc nekatolických rodin. Jinde se mluví až o 200 tisících osob. 
Odchod ze země byl však zakázán poddaným, kteří byli nuceni přijmout katolické náboženství. 
Řada z nich na oko katolickou víru přijala, ale ve svém srdci zůstala věrna původnímu učení. 
Hlavní oporou rekatolizace na Litomyšlsku se stali Piaristé a Jezuité. Podle jejich tvrzení byli 
po Třicetileté válce stále dvě třetiny obyvatel v Čechách kacíři (před válkou je množství kacířů 

odhadováno na 90%). Oficiální statistika, Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651, uváděl 200 tisíc 
kacířů, tedy přibližně čtvrtina. V tomto oficiálním 
seznamu se však řada „kacířů“ přihlásila 
za katolíky, aby unikli perzekuci. V Lubné byla 
za nekatolíky označena téměř polovina osob 
(84 z 178). Hospodáři byli vždy označeni 
za katolíky, v opačném případě by byli vyhnáni 
z gruntů, zatímco často jejich rodiny se odvažovaly 
ještě 27 let po vydání zákazu vyznávání jiné víry, 
než katolické, katolickou víru odpírat. Ti, kteří se 
přihlásili jako nekatolíci, byli následně cílem 
zvýšeného rekatolizačního úsilí, návštěv jezuitů, 
popřípadě při jejich neústupnosti i terčem 

perzekuce ze strany vrchnosti. Tak se také stalo například v případě gruntu Adama Frýdla, 
dnes označeného čp. 51., byť je v seznamu poddaných podle víry z roku 1651 uveden i se 
synem Jiřím jako katolík a manželka Anna s dcerou Evou jako nekatolíci s nadějí na obrácení. 
15. 5. 1657 na nařízení urozeného a statečného oberhejtmana panství litomyšlského rytíře 
pana Jakuba Kapauna došlo ke směně gruntů Adama Frýdla (dnes čp. 51.) a Bartoloměje 
Sedláka. Sedlák zle hospodařil a jeho grunt zpustl. Byl však dobrým katolíkem. Jeho grunt byl 
za cenu 244 kop míšeňských grošů.  Na druhé straně Adam Frýdl byl dobrým hospodářem a 
jeho živnost handlem byla dobře spravena. Cena gruntu byla 400 kop míšeňských grošů. Nebyl 
však patrně tak dobrým katolíkem – jedině tak si lze vysvětlit, proč musel za své dobré 
hospodaření odejít z gruntu na grunt spuštěný. Nepochybně mohl přijít i tvrdší trest, ale 
vrchnost si Adama Frýdla vážila pro jeho dobré hospodaření a takto tloukla dvě mouchy jednou 
ranou. Adam Frýdl byl nepochybně poté i pod přísným dohledem a patrně i s mnohými dalšími 
v Lubné cílem návštěv katolických misionářů. To spolu s výše uvedeným trestem od vrchnosti 
či spíše varováním před daleko horšími tresty také způsobilo, že celá rodina Adama Frýdla 
konvertovala ke katolictví a v této víře byli vychováni i všichni jejich potomci.

Od 26. 10. 1652 do 11. 3. 1663 byl farářem v Dolním Újezdě Jan Alexius Kamenický, který 
zavedl mimo jiné matriční knihy. Po jeho skončení v úřadu byla farnost administrována kněžími 
z okolí a čekalo se na jmenování nového faráře. Administrátora dělal i mladý kněz Mikuláš 
z Vysokého Mýta. Chodil vyučovat náboženství z Dolního Újezda i do Borové u Poličky. Aby 
mu nebylo po cestě smutno hlavně přes Lubenský les, vodíval sebou malého psíka. Chodil 
přes Zrnětín a příčnou cestou okolo polí gruntu později označeného číslem 51., kde tehdy 
hospodařil výše uvedený Bartoloměj Sedlák. Na polích pracovali lidé. Farář všechny pozdravil a 
hospodář jako dobrý katolík jej pozval do stavení na malé pohoštění chlebem a medem, neboť 
hospodářství mělo hojnost včelstev. Když kněz odcházel a děkoval za pohoštění, byl zván, aby 
se zastavil i příště, neboť menší odpočinek mu poslouží. A kněz Mikuláš tak skutečně činil. 
Stavoval se tak často, až vzbudil v hospodáři podezření, že kněz našel zalíbení v jeho ženě. 

Byla neděle 2. 12. 1663 a farář se vracel opět z Borové. Jako obvykle stavil se po cestě i 
na Sedlákově gruntu. Sedláka to rozlítilo. Odešel nepozorovaně z domu a skryl se při cestě 
do Zrnětína. Když šel kněz s psíkem kolem, vyskočil Sedlák z úkrytu a udeřil důstojného pána 
do hlavy tak silně, až jej zabil. Teprve v tu chvíli si uvědomil svůj hrůzný čin. Psík zběsile štěkal 
a tak se jej snažil zahnat. Farářovo tělo se pak snažil zahrabat do země. Neměl však s sebou 
potřebné nástroje a tak jej zahrabal mělce. Psík mezitím běžel zpět do Sedlákova stavení. 
Kňučel a běhal ode dveří ke vratům a zpět, kudy důstojný pán odešel. Všimli si toho domácí a 
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divili se, co psík činí a že je tak neklidný. Napadlo je, že se muselo velebnému pánu něco 
přihodit a když pes vyběhl z vrat směrem do polí a neustále se ohlížel, zda-li jej následují, 
vydali se za ním. Dorazili k místu, kde byl kněz zabit, psík začal čmuchat a hrabat na místě, 
kde byl farář zahrabán. Když psíkovi ostatní pomohli s hrabáním na měkotě a spatřili farářovo 
bezvládné tělo, strnuli hrůzou. Tělo kněze bylo pak odvezeno do Dolního Újezda a zde 
u kostela důstojně pohřbeno. Na památku této tragické události byl na místě vztyčen dřevěný 
kříž, několikrát obnovený, než byl nahrazen současným litinovým na kamenném podstavci.

Podle pověsti neměl pak hospodář klidu. Ve spaní se probouzel a křičel. O práci neměl 
zájem až z toho zešílel. Pro katolickou církev byla smrt kněze velkou ztrátou. Vedla také ale 
k rozhodnutí obnovit farnost v Sebranicích. Na den svatého Václava roku 1664 přišel 
do Sebranic farář Vavřinec Jiřička v kněžském rouše, s holí, kloboukem a breviářem. Zůstal až 
do roku 1690, kdy zemřel a pochován byl v Sebranickém kostele v hrobce před oltářem. 
Farnost dolnoújezdská byla administrována až do roku 1672, kdy se zde stal farářem Georgius 
Brauner.

Na statek čp. 51. se vrátil 15. 5. 1675 i Adam Frýdl poté, co se prokázal jako horlivý katolík 
a poté, co Bartoloměj Sedlák grunt spustil. Z původní ceny 300 kop míšeňských bylo sraženo 
za spuštěné stavení, hospodářské náčiní, klisny a vůz, ale také za zkažené osení a za dluhy, 
které po Bartoši Sedlákovi zůstaly a nezaplacenou berni neuvěřitelných 112 kop a 
41 míšeňských grošů.  Zbylá část měla být splácena na roky po 4 kopách grošů na předchozí 
závazky. Sražením částka celého podílu Bartoše Sedláka je z dnešního objektivního pohledu 
nespravedlivá a jejím cílem bylo z gruntu Bartoše Sedláka vyhnat bez nároku na jakoukoliv 
odměnu. Adam Frýdl si ponechal nejen grunt v roce 1657 směněný s Bartolomějem Sedlákem, 
ale vrátil se slavně i na svůj původní grunt, aniž by za to musel cokoliv zaplatit. Na původním 
gruntu Bartoloměje Sedláka pak hospodařil od roku 1677 Adamův syn Mikuláš. Rodný grunt 
předal Adam Frýdl 27. 2. 1687 k hospodaření dalšímu ze synů Matějovi a odešel na výměnek. 
Adam Frýdl zemřel ve věku 78 let 28. 9. 1689. V průběhu 18. století se podoba příjmí Frýdl 
přechýlila na Flídr a rod se v Lubné hojně rozšířil.

Radek Zdvořilý, http://zdvorily.wz.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu, červenci a srpnu oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané:

85 let Božena Bubnová 65 let Antonín Klejch
Eduard Břeň

84 let Marie Kovářová Zdeňka Kalibánová
Miroslav Kopecký

82 let Jan Jetmar Jaroslav Hrůzek
Jan Pavliš

60 let Anna Šimková
81 let Karel Pajchl Arnošt Brandner

Josef Chvojka Ludmila Vomáčková
Jiří Pohorský

80 let Jiřina Chadimová
Božena Štiková 55 let František Renza

Bohumil Kratochvíl
75 let Anna Jílková

50 let Miroslav Klusoň
70 let Marie Šimková Dagmar Makovská

Jaroslav Kopecký Marie Flachová
Jan Pavliš
Hana Stříteská
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V září, říjnu a listopadu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

V dubnu, květnu a červnu oslavili narozeniny

Růžena Fousková – 70 let     Pavel Groulík – 70 let

Jaroslav Zavoral – 70 let     František Pechanec – 80 let

87 let Oldřich Jiráň 70 let Jaroslav Havran
Václav Hera

85 let Marie Štiková
František Renza 60 let Jana Rősslerová
Jan Štěpánek Růžena Kuchtová

Marie Flídrová
83 let Věra Rotzerová

Marie Jánová 55 let Jiří Pavliš
Vít Rensa

81 let Jan Andrle
50 let Irena Rensová

80 let Lidmila Vomáčková Václav Šplíchal
Růžena Bartošová Anna Taberyová

Roman Tuma
75 let Josef Sýkora

Marie Pavlišová
Václav Bulva
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Libuše Bulvová – 70 let     Růžena Kopecká – 75 let

Marie Šimková – 70 let

V květnu oslavila krásné životní jubileum paní Květuše 
Kunstmüllerová. V Lubné tráví léto již přes 30 let. Začala tu 
chalupařit s manželem, teď sem jezdí už i s pravnoučaty. K jejím 
krásným narozeninám dodatečně přejeme hodně zdraví a dobrou 
mysl.                                                       Rodina a Marie Klusoňová

V červenci, srpnu a září oslavili narozeniny

Jiřina Chadimová – 80 let     Božena Štiková – 80 let
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Jaroslav Kopecký – 70 let    Božena Bubnová – 85 let

Anna Jílková – 75 let     Václav Hera – 70 let

Lidmila Vomáčková – 80 let     Marie Štiková – 85 let
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Růžena Bartošová – 80 let                         Jaroslav Havran – 70 let

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

V květnu jsme se naposledy rozloučili s paní Danou Hanzlovou, v červnu s panem 
Františkem Kovářem, paní Annou Bednářovou a paní Annou Neumeisterovou, v srpnu s paní 
Annou Kučerovou.

V červenci se narodil Marek Šíma, v srpnu Michaela Lehocká. Rodičům blahopřejeme a
novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.

50 LET

Přesně tolik roků uplynulo od doby, co jsme naposledy zasedli do školních lavic ZŠ v Lubné 
- Sebranicích. V sobotu 13. září 2014 se uskutečnil v Lubné sraz spolužáků, kteří tuto školu 
ukončili v roce 1964, tedy právě před 50 lety. Sešlo se nás 19 z 26, což můžeme v našem věku 
hodnotit jako slušnou účast.

Vlastnímu srazu předcházel zajímavý program. Sešli jsme se ve 14:30 na Obecním úřadě
v Lubné, kde nás přivítal přípitkem starosta obce, pan Josef Chadima. Seznámil nás s historií a 
rozvojem obce Lubná za několik desetiletí a současným životem v obci. Velmi pozitivní bylo, že 
neopomněl zdůraznit práci a výsledky svých předchůdců, především dlouholetého starosty,
pana Roušara, ale i poslední starostky před ním, paní Švecové. Ze současnosti vyjmenoval 
mnoho aktivit a podpory akcím v obci na poli společenském, kulturním i sportovním. Lubná 
opravdu žije a má se čím chlubit. Na závěr jsme dostali drobné upomínkové dárky a udělali 
společné foto před obecním úřadem.

Poté jsme se přemístili do základní školy, kde nás již očekávala ředitelka školy, paní 
Kučerová. Zasedli jsme do třídy, která byla pro lubenské spolužáky tou první v životě, a 
vyslechli info paní ředitelky o škole v současnosti. Po několika dotazech následovala prohlídka 
školy a jejího zařízení a opět společné foto před školou.

Procházkou naproti hasičárně směrem dolů jsme se potom dostali k nově zbudovanému 
letnímu areálu, který měl premiéru při setkání rodáků v letošním roce. Pro Lubenské to sice 
z tohoto důvodu nebylo nic nového, ale i tak jsme se všichni zastavili a obdivovali toto dílo.

Poslední zastávkou byla Pálenice v Lubné u lípy. Přestože probíhal zrovna sběr ovoce 
na vypálení destilátů, majitel p. Jelínek si našel chvilku a krátce nás seznámil s procesem 
pálení destilátů. Pro některé z nás to nebylo nic nového, ale našli se tací, kteří to viděli poprvé
v životě. Že jsme byli pohoštěni ochutnávkou hruškovice a slivovice, není třeba dodávat. Pan 
Jelínek také uvedl, že nejenom pálí, ale také i moštují, což lze jenom kvitovat.



29

Počasí nám přálo v tom smyslu, že nepršelo, a tak jsme mohli v pohodě absolvovat 
připravený program a v klidu se hlásit po půl páté v místě hlavního dění, v restauraci Skalka, 
kde jsme byli již očekáváni. Zábava byla výborná, bylo o čem povídat, paní Nunvářová 
za asistence paní Kalibánové (shodou okolností také účastnicí srazu) se o nás výborně staraly. 
Poslední vytrvalci odcházeli ve 24:00 s tím, že to zkusíme za dva roky…

Závěrem bych chtěl jménem účastníků srazu poděkovat všem, s kterými jsme měli během 
srazu co do činění, tj. především starosta Lubné - pan Chadima, dále ředitelka ZŠ - paní 
Kučerová a majitel Pálenice - pan Jelínek, kteří byli velice vstřícní, ochotní a věnovali nám svůj 
volný čas. V neposlední řadě také obsluze restaurace Skalka. Děkujeme.

Za účastníky srazu Ing. Václav Jílek, Litomyšl

                       
            
          Setkání bývalých žáků před základní školou

NÁVŠTĚVA Z NOVÉHO SVĚTA

Rodina je základ státu, zní jedno z hesel. Snad tomu tak bývávalo a možná je doposud. 
Nakonec i ten stát může být členem velké rodiny, jako kupříkladu Spojené státy americké. A 
každý státní útvar má i svou historii, své kořeny, stejně tak i každý člověk, každá rodina. Člověk 
je od přírody tvor zvídavý, rád poznává vše nové, ovšem se stejným zájmem se občas ohlédne 
do minulosti. Není také nic zvláštního na skutečnosti, že zejména o prázdninách míří do naší 
země zahraniční turisté. Třeba ze zámoří. Jako manželé Nancy a John Grechovi (snad mi 
prominou to počeštění jejich příjmení). Ale proč si tito Američané vybrali ausgerechnet (teď mi 
pro změnu prominou češtináři) naši obec? Protože…., ale pěkně popořádku. 

Vše začalo, když starostovi zazvonil telefon. Co je na tom tak tajemného, ptáte se, vždyť 
pokud zrovna netelefonuje sám, zvoní telefon v kanceláři téměř neustále. Jenže tenhle 
telefonát byl mnohem zajímavější. A jsme u jádra pudla. Onen výše zmíněný pár totiž pátrá po 
svých předcích a jejich téměř detektivní práce je přivedla až do našeho kraje a k nám 
do Lubné. A jelikož jsou už oba v penzi, rozhodli se ona místa navštívit. Krátce po této zprávě 
zasedla na obci porada generálního štábu. Na operačním stole nechyběly ani mapy, aby se 
zjistilo, kde se nacházely čp. 30, 54 a 97. Ty totiž naše budoucí hosty zajímaly nejvíce. 
Čtrnáctého srpna po desáté dopoledne nastala hodina H. Před obecním úřadem zastavilo auto 
s avizovanou návštěvou. Manželé Grechovi, průvodce - v České republice žijící američan 
Thomas R. Zahn a slečna Tereza Janáčková - překladatelka. Následovalo uvítání nikoliv 
chlebem a solí, nýbrž vrchovatou šťopičkou a pak se před námi začal odvíjet příběh rodiny 
Zavoralových, která v roce 1867, stejně jako tisíce dalších, odchází za Velkou louži hledat 
kousek nového štěstí. Musela to být tehdy odvaha vzdát se všeho majetku a vydat se na 
dlouhou cestu do neznáma. Nicméně Zavoralovi měli štěstí a zakotvili ve státě Minnesota, tedy 
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až u hranic s Kanadou. Na půdě získané od tehdejší vlády vybudovali farmu, která se časem 
stala prosperujícím podnikem a na níž stále hospodaří několikátá generace dodnes. Paní 
Nency nás udivila, s jakou pečlivostí zpracovala svůj rodokmen, ale i tím, že stále peče české 
koláče. Živě se zajímala o život u nás a několikrát zmínila, jak se jí u nás líbí.  Následovala 
projížďka obcí, abychom si prohlédli ona inkriminovaná místa. Domy čp. 30 a 54 již nestojí, 
zbývalo tedy pouze čp. 97. Paní Šplíchalová byla pravda poněkud překvapena z tak nenadálé 
návštěvy. Jelikož plán cesty našich hostů byl nabitý, chýlila se návštěva ke konci. A tehdy paní 
Grechové málem vyhrkly slzy, snad trošku dojetím, snad z velkého množství dárků, jež si 
odveze jako památku ze země svých předků.  Srdečné stisky rukou a objetí byly známkou, že  
jim u nás bylo opravdu dobře. A nezůstalo jen u těchto zdvořilostí. Vysloveno bylo totiž i 

pozvání do USA. Jen 
nevím, jak vše nakonec 
dopadne. Pan starosta se 
totiž bojí létat a lodě se prý 
čas od času potopí. Zbývá 
jen možnost velkou vodu 
přeplavat. Netuším, jaký je 
plavec, ale když jsem viděl 
obrázky F. Venclovského 
po zdolání Kanálu, a to je 
oproti Atlantiku louže 
(tentokrát Angličané 
prominou), myslím, že ani 
tato varinta nepřichází 
v úvahu. Ale kdo ví. Svět je 
nakonec docela malý, jak 
dokazuje i tato vzácná 
návštěva z Nového světa.

Michal Kovář

Společná fotografie s potomky lubenských rodáků

         VELKÁ SLÁVA V LEZNÍKU

Ve dnech 28. a 29. června 2014 se v obci Lezník konala velkolepá oslava 100. výročí založení 
místního SDH, která byla rovněž spojena s II. sjezdem rodáků a přátel obce. Této oslavy se 
zúčastnili i naši hasiči.



31

         LUBEŇÁCI, DĚKUJEME! 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhali a posléze i vytvořili dokonalé 
zázemí při divadelním představení „Lucerna, aneb kněžna se vrací“, které jsme v Lubné 

odehráli dne 15. 2. 2014. 
       Pěkné prostředí vašeho kinosálu 
a ochota lidí udělat něco pro druhé je 
úžasná. Milé přivítání, vstřícnost pana 
starosty a všech žen, které se o nás 
staraly, v nás zanechaly krásné 
vzpomínky, na které budeme rádi 
všichni vzpomínat. 
  Závěrečný potlesk od diváků a 
poděkování od pana starosty bylo 
odměnou pro nás a budeme se sem 
vždy rádi vracet. Ještě jednou všem 
děkuji.    

             Za ochotnický soubor 
„PRUT“ Korouhev Josef Mitáš

         POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu v Lubné pořádá 
výstavu na Skalce pod názvem 
„OD ZAČÁTKU DO KONCE ANEB JAK 
JDE ŽIVOT“. Výstava se uskuteční 
v pátek 10. října od 14.00 do 20.00 hodin, 
v sobotu 11. října od 9.00 do 16.00 hodin, 
v neděli 12. října od 9.00 do 16.00 hodin.

Vážení spoluobčané, tímto si Vás 
dovolujeme pozvat na naši výstavu. 
   Na Vaši účast se těší lubenští zahrádkáři.

Snímek z výstavy Tajuplná svatojánská noc při 
setkání rodáků – červen 2014
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         FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – PÁLAVA

Chráněná krajinná oblast Pálava o rozloze 83 km² byla vyhlášena 
v roce 1976. Chráněná oblast leží na jižní Moravě při hranicích 
s Rakouskem. Pálavě dominují Pavlovské vrchy jako součást Mikulovské 
vrchoviny. Jsou tvořeny čistými jurskými vápenci, které byly překryty 
usazeninami třetihorního moře a později vyzvednuty a rozlámány. Vrchy 
se táhnou severojižním směrem a z nejvyššího pahorku Děvína (549 m) 
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je krásný výhled na okolní krajinu a Dolní Rakousko. K ochraně nejcennějších částí CHKO bylo 
zřízeno 15 maloplošných zvlášť chráněných území, z toho 4 v kategorii národní přírodní 
rezervace.

Na vápencových kopcích Pavlovských vrchů se vyvinuly nejcennější biotopy druhově 
bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů. 
Roste zde písečnice velkokvětá, koniklec luční i velkokvětý, tařice skalní, kosatec nízký i 
písečný a další druhy. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a 
dubohabřiny. Jsou tu dvě obory pro chov jelenů a černé zvěře. V široké nivě řeky Dyje se 
střídají lužní lesy s loukami, mokřady a rameny Dyje, na kterých kvetou lekníny a stulíky. 
Slanisko u Nesytu je zvláštností chráněné oblasti. Půda v těchto místech má vysokou 
koncentraci síranů a chloridů. Roste tady solnička přímořská, bařička přímořská nebo sivěnka 
přímořská.

Pavlovské vrchy    Pestrokřídlec podražcový

Ze živočichů se tu setkáme s teplomilnými druhy hmyzu, např. kobylkou ságou, 
ploskorohem pestrým, kudlankou nábožnou nebo stále vzácnějším pestrokřídlecem 
podražcovým. Z ptactva tady žijí mokřadní a vodní druhy, jako volavka červená, kvakoš noční, 
husa velká i druhy lesní a skalní, např. zedníček skalní, lelek lesní, bělořit šedý a další.

Dochované památky historického osídlení dokládají archeologické nálezy u Dolních 
Věstonic a Pavlova. Při výkopech byly objeveny zbytky lidských přístřešků, skládka kostí a 
hroby s kamennými nástroji a ozdobami staršími více než 20 tisíc let. Ve zbytcích pravěkého 
ohniště byla nalezena světově proslulá soška Věstonické venuše. Vykopávky stále pokračují. 
Ve středověku byly postaveny strážní hrady Sirotčí hrádek a Dívčí hrady. Sídla jsou po obvodu 
Pavlovských vrchů, patří k nim Milovice, Klentnice, Pavlov, Horní a Dolní Věstonice a historické 
město Mikulov. Nad Mikulovem je zaoblený vápencový kopec (363 m) nesoucí jméno Svatý 
kopeček. Na vrcholu je kostel sv. Šebestiána ve tvaru řeckého kříže. Svatý kopeček je zároveň 

unikátní přírodní rozhledna, ze které je 
fantastický výhled na Mikulov a přilehlou část 
Rakouska.

Pálava byla v roce 1986 začleněna do sítě 
biosférických rezervací UNESCO. Je 
připraven projekt rozšíření CHKO a následně i 
biosférické rezervace na mezinárodně 
chráněný sousední Lednicko – valtický areál 
(je památkou UNESCO) a komplex unikátních 
lužních lesů na soutoku řek Moravy a Dyje. 
Pálavu vyhledávají v hojném počtu naši i 
zahraniční milovníci přírody.

Josef Trojtler

Písečnice velkokvětá
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FANTASTICKÝ ÚSPĚCH

Rozmýšlel jsem se, jestli napíšu článek o obrovském úspěchu lubenského florbalu. Jejich 
trenéři J. Boštík a V. Kučera napsali do Lubenského zpravodaje o postupu Lubné v kategorii 
mužů z 3. ligy do 2. divize 2. ligy velice skromný článek. Proto chci k tomuto úspěchu přidat 
více informací, které určitě nebudou tak skromné, ale snad vystihnou florbalový zázrak 
z Lubné. Skutečnost, že tak vysokou soutěž hraje jako jediná vesnice v České republice jenom 
Lubná, pokud jsem se správně díval, mluví za vše. 

Většina mužstev hraje s posilami z jiných měst, ale Lubná kromě dvou hráčů ze Sebranic a 
jednoho hráče z Desné má svoje hráče a i to je malý zázrak. Sám dostávám otázku „To jsou 
všichni hráči z Lubné?“ To snad ani není pravda.

Ani nevím kolik let má lubenský florbalový oddíl, ale trenérů od počátků až po dnešek byla 
celá řada od mládeže až po muže. Ti trenéři – obětavci, kteří soboty i neděle jezdili na zápasy, 
mnoho času strávili na trénincích, hodiny by nebylo možné ani spočítat. A to vše zadarmo. 
Klobouk před nimi dolů. Vyvrcholením všeho snažení je letošní postup do divize 2. ligy. 

Naši hráči dospěli nejen fyzicky, ale i psychicky. A i to byl jeden z důvodů, proč mají hlad 
po vítězství, který jim přináší sportovní úspěch a dobrý pocit z jejich sportovní kariéry. Jsou to 

opravdu borci a 
zaslouží si velký dík 
za předvedené 
výkony a skvělou 
reprezentaci Lubné. 
Hráče podporují 
skvělí lubenští 
fanoušci, kteří nemají 
ve fandění 
v Pardubickém kraji 
konkurenci. A našim 
hráčům tento „Fans 
klub“ zjevně pomáhá 
k lepším výkonům.

Ještě jednou díky 
za fantastickou 
reprezentaci našich 
borců a věřte, že 

vedení Florbalového svazu v Pardubicích si marně láme hlavu nad lubenským florbalovým 
zázrakem a říkají si, jak jen to tam v té Lubné dělají, že jsou tak dobří. Do nové vyšší soutěže 
přeji našim chlapům to, aby zůstali stále nohama na zemi a poctivou prací dělali našim 
sportovním fanouškům nemalou radost.

Sláva Kykal

   

       VESMÍR OKOLO NÁS – EVROPSKÁ JIŽNÍ OBSERVATOŘ

Evropským astronomům stále více chyběla velká observatoř, vybavená špičkovými 
dalekohledy a přístroji pro porovnávání vesmíru. V roce 1953 přišel významný astronom Walter 
Baade s myšlenkou vybudovat na jižní polokouli větší hvězdárnu, která by sloužila evropským 
hvězdářům. Pro svůj nápad získával kolegy a nemusel je dlouho přemlouvat o nezbytnosti 
stavby velké observatoře v klimaticky výhodných podmínkách. V zasedací síni univerzity 
v Leidenu se 26. ledna 1954 sešli přední astronomové Německa, Belgie, Francie, Holandska, 
Velké Británie a Švédska, aby společně dohodli zájem vybudovat společnou evropskou 
hvězdárnu. Více než sedm let se hledalo klimaticky vhodné místo pro observatoř. V Evropě 
takové místo není, protože je silně zamořena smogem, světlem a panuje zde velmi proměnlivé 
počasí. Uvažovalo se rovněž o jižní Africe, ale i zde je kvalita ovzduší špatná. Nakonec se 
pozornost astronomů přenesla do jihoamerických And. 5. října roku 1962 byla založena 
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mezivládní organizace nazvaná Evropská jižní observatoř (ESO – European Southern 
Observatory). Její hlavní úkol spočíval ve stavbě a provozování velké astronomické 

observatoře na jižní polokouli. Pro stavbu byla 
vybrána zcela pustá krajina v Andách 
severního Chile. Oblast je 100 kilometrů 
daleko od všech zdrojů světla a kouře. 
30. října roku 1964 byla podepsána kupní 
smlouva mezi ESO a vládou Chile a 
627 kilometrů čtverečních And přešlo 
za výhodnou cenu do vlastnictví Evropské jižní 
observatoře. Poté začala stavba první části 
hvězdárny na 2 400 metrů vysoké hoře La Sila 
s plochým vrcholem.   

Observatoř na hoře La Sila

Observatoř na hoře Cerro Paranal     Radioastronomická observatoř na náhorní 
    plošine Chajnantor

Jsou tady dvě desítky různě velkých dalekohledů, dílny, budovy pro obslužný personál a 
ubytování astronomů. Slavnostní zahájení provozu Evropské jižní observatoře proběhlo 
25. března roku 1969 za účasti více než 300 osobností ze světa vědy, techniky i politiky. 
Uzavřela se tak úvodní kapitola budování velkého astronomického centra na jižní polokouli.

Druhé stanoviště observatoře je na 2 635 metrů vysoké hoře Cerro Paranal. Tady byly 
postaveny nedaleko od sebe čtyři obří teleskopy (Antu, Kueyen, Melipal, Yepun) se zrcadly o 
průměru 8,2 metru a několik menších. Dalekohledy mohou pracovat samostatně, ale i 
dohromady. Jedná se o největší astronomický přístroj světa. Dále je zde britský dalekohled 
VISTA. Třetí stanoviště je na náhorní plošině Chajnantor ve výšce 5 062 metrů. Zde je 
radioteleskop APEX a dokončuje se rozsáhlá síť radioteleskopů ALMA (Atacama Large 
Millimeter Array), která bude největší radioastronomickou observatoří světa. Bude tady 
v provozu 64 dvanáctimetrových antén, které budou moci pracovat dohromady jako jediný obří 
radioteleskop.

Evropská jižní observatoř zajišťuje vzdělávání studentů, organizuje  nejrůznější soutěže a 
je přínosem pro ekonomiku členských zemí, které se podílejí na dodávkách velmi náročných a 
superpřesných konstrukcí dalekohledů a ostatních astronomických přístrojů, např. fotografická 
Shmidtova komora. V současné době připravuje stavbu veleobřího dalekohledu E – ELT 
(European Extremely Large Telescop) s průměrem zrcadla 42 metrů, jehož výkonné parametry 
jsou ohromující. ESO je moderní astronomické centrum s vynikajícími přístroji, díky němuž patří 
evropští astronomové ke světové špičce.

Josef Trojtler
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AKCE V OKOLÍ

Polička  
Tylův dům - 14. 10. od 19.00 hodin – Dan Hůlka - koncert s klavírním doprovodem M. Rady.

Litomyšl
Okrasné a ovocné školky - podzimní výstava ovoce
pátek 10. 10. - neděle 12. 10. od 8.00 do 17.00 hodin, výstava ovoce je spojena s prodejem 
ovocných stromků, růží a okrasných rostlin k podzimní výzdobě oken a balkonů.
Smetanův dům
čtvrtek 23. října v 19:30 hodin - Zeptejme se Zdeňka Trošky aneb Z Hoštic do Babovřesk
Povídání o filmu, způsobu filmování v současnosti, cestování, vaření, sportu a samozřejmě 
také o veselých příhodách z natáčení.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů 
- říjen 2014
Dolní Újezd
10. 10. - Divadelní představení - Když se zhasne, hrají 

hornoújezdští ochotníci v sokolovně od 19.30 hod.
18. 10. - Posvícenská zábava - od 20 hod. v sokolovně, hraje Vepřo knedlo s Dádou.
28. 10. - Lampionový průvod - u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu,  

od 18 hod. od jídelny ZD Dolní Újezd.

Polička
4. - 25. 10. – Zákrejsova Polička 2014 - velký sál Tylova domu v Poličce - 4. ročník nesoutěžní 

přehlídky divadelních ochotnických souborů.                                      

Sebranice
25. – 26. 10. - Podzimní výstava - v sobotu 25. října od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli 26. 

října 2014 od 8.00 do 17.00 hodin, možnost prohlédnutí, ale i zakoupení včelích produktů, 
vánočních ozdob, bižuterie, perníčků, keramiky, knih, květinové vazby a mnoho dalšího. 

Svojanov
28. 10. - odhalení památníku padlým v první světové válce na hřbitově ve Svojanově.

Slavnost bude zahájena mší sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Svojanově v 10 hod.

              
               Otevírací doba v Domácí cukrárně 
           

Pondělí 13.00 - 17.00
Úterý 13.30 - 17.00
Středa 13.30 - 17.00
Čtvrtek      zavřeno
Pátek 13.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 11.30
Neděle 10.00 - 11.30 13.30 - 17.00

      Po telefonické či osobní domluvě vás obsloužím 
          i mimo prodejní dobu - tel. 724 225 497.
                       Na Vaši návštěvu se těší Anna Taberyová
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Přehled cvičení TJ Lubná a
dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka

ve školním roce 2014/2015

den čas skupina cvičitelé

pondělí
17.00 - 18.30
19.00 - 20.30

gymnastika žákyně
volejbal ženy

Uhrová A., Tmejová P. 
Boštíková M., Jiráňová D.

úterý
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

florbal Sebranice
florbal mladší žáci
florbal muži

Hertl P.
Rensa J., Haupt J.
Pakosta O., Madejewský P.

středa
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

florbal starší žáci
florbal muži
kondiční cvičení ženy

Chadima O., Vomočil P.
Kučera V., Boštík J.
Chadimová E., Klejchová J.

čtvrtek
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

florbal ml. a st. žáci
futsal 

Chadima O., Vomočil P.
Dřínovský M., Jiráň P.

pátek
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30

gymnastika dívky
nohejbal

Uhrová A., Chadimová J.
Doseděl S., Němec V.

sobota
13.00 - 15.00
19.00 - 21.00

SDH žáci
break dance 

Kovář J., Uher P., Rensa J.
Uhrová V., Novotný J.

neděle
8.00 - 10.00
10.00 - 12.00
18.00 - 19.30

badminton
nohejbal muži 
florbal muži

Kykal K., Flídr J.
Doseděl S., Němec V.
Boštík J.

     V Lubné dne 29. 9. 2014                    Pavel Madejewský, náčelník TJ Lubná
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