Lubenský
zpravodaj

březen - duben 2015
17. ročník - číslo 2

Z OBSAHU:
OBECNÍ ÚŘAD

1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

6

MATEŘSKÁ ŠKOLA

9

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

11

VZPOMÍNKA NA JAROUŠKA

12

HOSPODA A ŘEZNICTVÍ NA HUNTOVNĚ

13

VELIKONOČNÍ KRASLICE

14

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

14

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

18

KVĚTNOVÁ DRAMATA

18

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ŠUMAVA

23

TURNAJ DONA BOSKA

24

DĚTSKÝ KARNEVAL

27

VESMÍR OKOLO NÁS

28

KRAJ SMETANY A MARTINŮ

29

AKCE V OKOLÍ

31

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

32

LSPP VE STOMATOLOGII

33

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUBNÁ
pro školní rok 2015/2016 se uskuteční dne 13. 5. 2015 v době od 10.00 do 16.00 hod.
v budově mateřské školy. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2015,
ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku.
Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte.
Mgr. I. Rensová

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 13. 11. 2014
RO schvaluje:
- Plnění rozpočtu k 31. 10. 2014 ve výdajových a příjmových položkách.
- Opravu vjezdových vrat u hasičárny pro parkování nového požárního automobilu.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 3/2014/RO v příjmových a výdajových položkách.
- Rozsvícení vánočního stromu v sobotu 29. 11. 2014 v 17.00 hod. před OÚ.
- Opravu trafostanice u Roušarových, na sídlišti k Širokému Dolu a u bramborárny.
- Pronájem obecního bytu pí P. Drašarové od 1. 12. 2014.
- Vzdělávání občanů v naší obci prostřednictvím tematických seminářů.
- Závěrečný protokol o zateplení budovy OÚ a odstranění nedostatků do 21. 11. 2014.
- Členský příspěvek Obce Lubná pro svazek obcí AZASS za rok 2014.
- Opravu trafostanice na pozemku p. č. 1113/4.
- Pronájem Skalky ve dnech 29. – 30. 12. 2014 pro COBRA TRANSPORT s.r.o., Litomyšl.
- Smlouvu o zajištění výpomoci při zimní údržbě místních komunikací se ZOD Lubná.
- Dodatek ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu s Technickými službami s.r.o., Hlinsko.
RO bere na vědomí:
- Informaci Mikroregionu Litomyšlsko o možnosti zapůjčení partystanu v roce 2015.
- Pozvánku na jednání správní rady Mikroregionu Litomyšlsko, na Valné shromáždění
Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka a na Valnou hromadu Kraje Smetany a Martinů.
- Informaci MěÚ Litomyšl o vyhlášení výzvy Ministerstva zemědělství k poskytnutí podpory
na výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací.
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013 - 2014.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o projednání územního plánu obce Horní Újezd.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 27. 11. 2014
RO schvaluje:
- Zabezpečení odtoku dešťové vody z přilehlé komunikace u čp. 110 a opravu plochy před
hasičskou zbrojnicí.
RO bere na vědomí:
- Protokol Státního okresního archivu, Svitavy z metodického jednání o vedení spisové
služby, nebyly shledány žádné závady vážného charakteru.
- Provedení plánovaného průzkumného vrtu směr Zrnětín od 30. 11. 2014.
- Oznámení MěÚ Chrudim o zahájení řízení o územním plánu města Proseč.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 30. 12. 2014
RO schvaluje:
- Zabezpečení tříkrálového koncertu 4. 1. 2015 v kapli sv. Anny.
- Finanční dar pro správce ČOV Josefa Sýkoru za 20 let činnosti.
- Dohodu pro nového správce ČOV Josefa Šebka.
- Zabezpečení Tříkrálové sbírky 10. 1. 2015 ve spolupráci OÚ a ZŠ.
- Prodloužení smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Petrem Cardou.
- Předplatné Vlastivědných listů na rok 2015.
- Prodloužení smlouvy na nebytové prostory čp. 27 pro T. Chadimu do 31. 12. 2015.
- Umístění pevné překážky na pozemní komunikaci a úpravu nebo omezení veřejného
přístupu na účelovou komunikaci – lesní cesta Ke Školce.
- Vydání dodatečného stavebního povolení k budově odchovny býků pro ZOD Lubná
- Podání žádosti na Katastrální úřad, Svitavy o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí.
RO bere na vědomí:
- Oznámení P. Jílka, Široký Důl 72 o pořádání ohňostroje 31. 12. 2014 před OÚ.
- Stanovisko MěÚ Litomyšl k zásahu do významného krajinného prvku - ke stavbě lesní
cesty Kateřinská a Ke Školce.
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Pokyny Pk k provedení roční účetní závěrky obcí, dobrovolných svazků obcí a
příspěvkových organizací k 31. 12. 2014.
Protokol o zkoušce vody v kuchyni MŠ a na sociálním zařízení ZOD Lubná.
Usnesení Policie ČR o odložení trestného činu - vniknutí do objektu Skalka a odcizení
věci - pro nedostatečné zjištění skutečnosti.
Rozhodnutí Pk o změně povolení umožňující aplikaci závadných látek do vodního
prostředí pro Rybářství Litomyšl s.r.o., Litomyšl.
Pohledávky po splatnosti k 15. 12. 2014 a pověřuje starostu a místostarostu k jednání
s dlužníky.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 19. 1. 2015
RO schvaluje:
- Bezplatný pronájem objektu Skalka pro TJ Lubná při konání dětského karnevalu.
- Měsíční odměnu pro velitele jednotky SDH Jiřího Vomáčku.
- Vyspravení vyjetých kolejí na obecní komunikaci k č. p. 151.
- Přijetí nových členů do jednotky SDH - Pavel Štefl a Tomáš Klusoň - od 1. 2. 2015.
- Cenovou kalkulaci obědů pro Základní školu Lubná – Sebranice a Mateřskou školu
Lubná na rok 2015.
- Bezplatný pronájem objektu Skalka při pořádání 12. ročníku florbalového turnaje Dona
Boska 20. – 21. 2. 2015.
RO bere na vědomí:
- Zahájení řízení a pozvánku k ústnímu jednání o dodatečném povolení stavby –
odchovna býků v areálu ZOD Lubná, které vydal MěÚ Litomyšl.
- Informaci Hasičského záchranného sboru Pk o nabídce kurzu „Technik ochrany
obyvatelstva“.
- Informaci Krajského úřadu Pk o termínu sčítání zvěře 28. 2. 2015.
- Informaci Krajského úřadu Pk, finanční odbor o předložení podkladů pro vypracování
státního závěrečného účtu za rok 2014.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za perfektně provedenou práci v souvislosti
s pokácením stromů nad naším domem všem, kteří se této akce účastnili pod vedením
místostarosty A. Kováře.
Velké díky.
Vobejdovi

Kácení stromů u Vobejdových

Vážení čtenáři,
teplé jarní počasí nás vylákalo před naše domky a zahrádky k jarnímu úklidu. Mnoho z Vás
také uklidilo veřejná prostranství i komunikace v obci. Za tuto pomoc Vám upřímně děkuji.
Společně jsme prožili částečné zatmění Slunce i setkání seniorů Mikroregionu LitomyšlskoDesinka na Skalce. Teď se všichni můžeme těšit na přicházející velikonoční svátky. Než je
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společně prožijeme, dovolte mi, abych Vám sdělil svoje zážitky, postřehy a zkušenosti, které
jsem prožil při a po operaci věnčitých tepen.
Možná, že někteří z Vás ani netuší, že jsem začátkem tohoto roku nastoupil do Fakultní
nemocnice Hradec Králové na operaci věnčitých tepen. Byla to operace předem plánovaná.
Na podzim loňského roku jí předcházelo zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru a
katetrizační vyšetření srdečních tepen. Cílem katetrizačního zákroku bylo vyšetření cév
vyživujících srdeční sval. Dnes je to již rutinní ambulantní vyšetření.
Na vlastní operaci, která byla naplánovaná na 8. ledna 2015, jsem byl pozván dopisem z
kardiochirurgické kliniky. Nástup byl stanoven o den dříve. Po přijetí, odběru krve a nezbytných
vyšetřeních jsem byl ubytován na lůžkovém oddělení, kde mě přivítaly sestřičky a přidělily mi
pokoj. Následovala návštěva a informace anesteziologa, chirurga, který mně druhý den
vyoperoval tepnu z nohy, a pana profesora, který prováděl vlastní chirurgický zákrok spočívající

Lázeňský dům Bečva

Ozařování biolampou

Uhličitá inhalace

Jízda na ergometrickém trenažéru

Oxygenoterapie – dýchání 90% kyslíku

Uhličitá koupel
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Společný oběd v jídelně lázeňského domu

Obsluhující personál

Zdravá racionální večeře

Personál kuchyně

Procházka v lázních s rodinou

v přemostění zúžených tepen tzv. bypassy (jedná se o našití nových přidaných cév, které
přivádějí okysličenou krev do původní věnčité tepny za místo zúžení). Navečer jsem se mohl
ještě lehce najíst a dostal jsem prášky na klidnější spaní. Druhý den ráno v 7.00 hod. mě
převezli na operační sál. Zde mně podali celkovou anestezii. Probudil jsem se až druhý den na
JIP, kde jsem byl 3 dny. Musím se přiznat, že zde to pro mě byly nejtěžší chvíle z celé operace.
Nový týden jsem už začal v lůžkové části v 5. podlaží. Pan profesor mě seznámil s
průběhem operace a s provedenými zákroky na mém srdíčku. Současně mi předal jednoduchý
nákres, kde mi voperoval čtyři bypassy. Sestřičky mě učily, jak co nejšetrněji vstávat z postele,
dojít na toaletu a do jídelny, dále se mnou cvičily na lůžku a staraly se o mě. Každý den byl
znát pokrok v léčbě k lepšímu. Ve středu jsem se měl rozhodnout, zda pojedu domů nebo
5

V lázních mě navštívili Michal, Monika, Lenka a Pepa

Návštěva z obecního úřadu

S manželkou …

do lázní. Ani na vteřinu jsem nezaváhal a z poskytnuté nabídky jsem si vybral lázně Teplice
nad Bečvou (cca 60 km od Ostravy), kam jsem byl převezen sanitním vozem dne 15. ledna
2015.
Zde jsem byl přijat personálem lázeňského domu Bečva. Bylo provedeno vstupní vyšetření
a ubytování na jednolůžkovém pokoji. Současně mi byl nastaven individuální rehabilitační plán
včetně léčebných procedur a tréninkový program ke zvýšení fyzické výkonnosti. V lázních jsem
absolvoval např. tyto procedury: dýchání proti odporu, ozáření jizev biolampou k urychlení
hojení, inhalaci, míčkování okolí rány, oxygenoterapii (dýchání 90% kyslíku), tělocvik židle a
POP silový, uhličitou koupel, zábal po koupeli, hauffeho lázeň, klasickou masáž a další. V rámci
kardiorehabilitačního programu jsme se také učili zdravému způsobu života, kdy základem byla
pohybová aktivita a zdravá racionální výživa.
V lázních mě také navštívila moje rodina, příbuzní, kamarádi, kolegové ze zaměstnání i
zastupitelé obce. Chvíle prožité s nimi byly pro mě příjemným zpestřením léčebného pobytu.
Zde jsem také obdržel mnoho SMS zpráv, pozdravů a vzpomínek od Vás občanů, které mi
vyřídila moje manželka. Uvádím alespoň některé: Milý Pepo, zdravíme Tě a doufáme, že Tě
dobře vyspravili a budeš moci užívat brzy a dlouho svého znovuzrození. Přejeme Ti trpělivost,
protože všechno chce svůj čas a uzdravení o to více, čím skrytější místo se hojí. Šťastnou
cestu na Moravu a dobré dny. S pozdravem Milu a Pepa. Přeji brzké uzdravení a návrat domů.
Petr. Pepo, přeji Ti úplné, dokonalé uzdravení. Josef. Přeji Ti brzké uzdravení. V práci na Tebe
myslíme každý den. Anička. Ahoj Pepo! Tak se prý už lázníš. Přeju, ať Ti to pomáhá a buď (a
to se budu opakovat) na sebe opatrnej. Zdar a sílu přeje Miloš. Držíme Ti všichni doma pěsti,
ať se brzy zotavíš. Na brzkou shledanou se těší Jára. Ahoj, brzké uzdravení Ti přeje Jirka a
Zdena. Přeji Ti, ať to vše dobře zvládáš. Drž se a měj se den ode dne lépe. Pavla. Mistr na
Tebe myslí a pracuje na nich (koších). Též Tě zdraví. Pozdrav posílá i paní Jiráňová. Ahoj,
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Maruška. Zdravíme lázeňského šviháka a tážeme se, zda je možno zítra vykonat návštěvu.
Pokud ano, v jakém čase a kde Tě najdeme. S pozdravem Michal a Monika. Zdravíme a
přejeme brzké uzdravení. Ilona a Zdeněk. Ahooj lázeňský Pepíku, posíláme pěkný pozdrav a
přejeme hodně síly, úsměvů a brzké uzdravení. Zateplujeme Ti školu a postrádáme Tvůj
humor. Přeji pěkný den. Pepa. Ahoj Pepčo, jsme rádi, že to máš za sebou. Mysleli jsme na
Tebe a díky za dobrou zprávu. Tak pěkně trénuj, užij si lázní, odpočívej. Ať žijí lázeňští šviháci.
Lidu a Pepa. Ahoj pane starosto, posíláme Ti moc a moc pozdravů. V myšlenkách jsme stále s
Tebou. Rehabilituješ, snažíš se, stále se bude jen vše lepšit. Určitě poznáš spoustu nových a
milých lidí. Měj se dobře, ať se ti daří. Zdraví Tě tři Milady s babičkou, Maruška s rodinou,
rodina Kučerova a Pavlišova a paní Vomáčková. Měj se dobře a dávej na sebe pozor, ahooj.
V Teplicích nad Bečvou jsem prožil jeden měsíc. Teď rehabilituji doma v naší obci. Chodím
na procházky, cvičím, jezdím na kole a také plavu v krytém bazénu, aby se moje kondice co
nejvíce zlepšila a abych mohl opět nastoupit do práce. Nechtěl bych nic uspěchat, proto
do konce března budu ještě doma. V měsíci dubnu bych se chtěl pomalu seznámit s úkoly,
které je třeba řešit, a od května nastoupit do funkce. Samozřejmě si plně uvědomuji, že budu
muset upravit pracovní režim, stravovací návyky a pohybovou aktivitu, což plně souvisí s
úpravou mého životního stylu.
Milá rodino, příbuzní, sousedé, spolupracovníci, zaměstnanci, kamarádi, spolužáci,
zastupitelé a občané naší i sousední obce Sebranice, upřímně si vážím Vaší podpory,
vzpomínek, přání a modlitby. Posilovali jste mě tak v mojí nelehké životní situaci. Děkuji
Vám také za Vaše milá slova, která pro mě byla povzbuzením při rehabilitaci v lázních.
S úctou na Vás vzpomínám a rád se s Vámi osobně setkám.
Josef Chadima, starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Fotbalisté v Dolním Újezdu nezklamali
Velice úspěšně si vedl výběr žáků 2. stupně ZŠ Lubná-Sebranice v oblastním kole halové
kopané, které se konalo 26. ledna 2015 na palubovce haly ZŠ Dolní Újezd. V konkurenci
dalších čtyř základních škol Litomyšlska vybojoval sice nepostupové, ale přesto krásné
2. místo.
V turnaji hraném systémem každý s každým bylo nad naše síly pouze favorizované
družstvo I. ZŠ Litomyšl, kterému jsme ve
vzájemném duelu o celkové vítězství
podlehli až po velkém boji 0:1. Velmi cenná
je pak výhra 2:1 v derby utkání se ZŠ Dolní
Újezd, které jsme tak vrátili podzimní
vyřazení
z fotbalového
Coca-Cola
školského poháru.
Děkuji všem hráčům za příkladnou
bojovnost a vzornou reprezentaci naší
školy. Fotbalové družstvo tvořili tito žáci:
Martin Kopecký, Vítězslav Kuchta, Lukáš
Kučera, Patrik Bartoš, Lukáš Jílek, Jan
Jiráň, Jiří Zindulka a Radim Klejch.
Přehled výsledků našeho družstva
ZŠ Lubná-Sebranice – II. ZŠ Litomyšl
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Cerekvice n. L.
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Dolní Újezd
ZŠ Lubná-Sebranice – I. ZŠ Litomyšl
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3:2 (Jiráň, Kuchta, Klejch)
3:1 (Klejch 2, Kučera)
2:1 (Klejch, Bartoš)
0:1

Tabulka turnaje
1.
I. ZŠ Litomyšl
2.
ZŠ Lubná-Sebranice
3.
ZŠ Dolní Újezd
4.
ZŠ Cerekvice n. L.
5.
II. ZŠ Litomyšl

4
4
4
4
4

4
3
1
0
0

0
0
1
2
1

0
1
2
2
3

13:3
8:4
12:6
3:7
3:19

12
9
4
2
1
Mgr. Jindřich Novotný

Zdatnost našich žáků zhodnotila sportovní vysvědčení
Naše škola je od září letošního školního roku zapojena do projektu Českého olympijského
výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu pod názvem Sazka Olympijský víceboj.
Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné
výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. - 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín, které
otestují jejich fyzické schopnosti – rychlost, hbitost, ohebnost, silovou rovnováhu, vytrvalost,
výbušnost a sílu. Tato celorepubliková akce má zároveň pomoci motivovat děti k tomu, aby
sportovaly i ve svém volném čase.
Žáci, kteří absolvovali všech osm disciplín, převzali na konci 1. pololetí z rukou třídního
učitele nejen vysvědčení pololetní, ale rovněž vysvědčení
sportovní
představující
analýzu
jejich
fyzických
schopností společně s tipy na cviky, které by jim mohly
pomoci zapracovat na jejich slabinách. Škola obdržela
také sportovní analýzy tříd s doporučením pro
tělocvikáře, na co by se vzhledem k zjištěným výsledkům
mohli v hodinách tělesné výchovy zaměřit.
A jak si vedli žáci a žákyně naší základní školy?
Vůbec nejzdatnější žákyní v 1. pololetí byla Anička
Kopecká
ze 3. třídy s celkovým talent indexem 78 %. Na druhém
místě se umístil Petr Klusoň z 8. třídy se 77% indexem a
pomyslný bronz vybojoval David Svoboda ze 3. třídy
s talent indexem 76 %. V porovnání tříd na tom byli
nejlépe žáci 3. třídy s nadprůměrnou výkonností ve
všech osmi disciplínách, naopak největší rezervy mají
naši deváťáci.
Velmi zajímavý projekt pokračuje ve stejném duchu i
ve 2. pololetí školního roku a naši žáci se již pilně
připravují na to, aby svoje sportovní výkony
z předchozího období co nejvíce zlepšili.
Mgr. Jindřich Novotný
Sportovní vysvědčení 3. třídy

Matematický klokan
Naše škola se každým rokem zúčastňuje celorepublikové soutěže Matematický klokan.
Do okresního kola postupují 3 žáci s nejlepším počtem bodů.
Ve 2. třídě v kategorii Cvrček byli nejlepší tito žáci: Andrej Bartoš 63 bodů, Petr Vopařil
60 bodů, Václav Bulva 51 bodů. Ve 3. třídě: Jiří Vomočil 89 bodů, Vojta Nagy 88 bodů a Daniel
Šmíd 87 bodů.
V kategorii Klokánek ve 4. třídě byli nejlepší: Ondřej Kopecký 60 bodů, Vojtěch Kárský
59 bodů, Adam Kopecký 58 bodů. V 5. třídě: Pavel Jána 74 bodů, Adéla Kárská a Tereza
Glänznerová 73 bodů, Tereza Kuchtová 71 bodů.
Nejlepším žákem byl Andrej Bartoš ze 2. třídy, který během daného limitu 60 minut stihl
spočítat obě kategorie. V kategorii Klokánek získal 70 bodů.
Zuzana Laštovicová
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve středu 28. 1. 2015 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy.
Budoucí prvňáčky s rodiči přivítaly pohádkové postavy, za které se přestrojili žáci 5. třídy.
Provedli je naší školou a pomohli jim zvládnout první úkoly – vystřihnout si kouzelný klíček a
dostat se s ním do pohádky. Děti se nebály mluvit, v dokreslování byly také velmi šikovné.
Přednesly připravenou básničku, některé nám i zazpívaly. Nejvíce je lákala interaktivní tabule.
Na všechny se už v září těšíme.
Zuzana Laštovicová

Teorie dopravní výchovy
S blížícím se jarem a sezónou cyklistů jsme
na naší škole uvítali pana Odvárku z Mozaiky
DDM Polička. Pro žáky 3. a 4. tříd připravil
dvouhodinovou teorii dopravní výchovy formou
testů a her na interaktivní tabuli. Žáci se snadno
procvičili v pravidlech pro chodce i cyklisty.
Doufáme, že tímto předejdeme vážným dětským
úrazům
na cestách a silnicích.
Mgr. Hana Klusoňová
Pan Odvárka vysvětluje křižovatky

Módní přehlídka ve školní družině
V úterý 24. 2. si děti v družině
opakovaly zásady SPOLEČENSKÉ
ETIKETY, tentokrát v oblasti vhodného
oblékání. Uviděli jsme oblečení domácí,
na karneval, do divadla, na zahradu
nebo třeba sportovní. Každý model byl
doprovázen
vlastní
prezentací,
závěrečnou promenádou i potleskem
publika.
Petra Vetešníková, DiS.

Módní přehlídka ve školní družině

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Dne 28. 1. 2015 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Z druhého stupně se
zúčastnilo 17 žáků, kteří byli rozděleni do příslušných kategorií. Ve všech soutěžních
kategoriích se testovaly 3 typy znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test
geografických znalostí, 3) praktická část.
Vítězové školního kola postoupili do okresního kola konaného 24. 2. 2015 na Gymnáziu ve
Svitavách. V soutěžní kategorii A postoupil Jiří Šturc (6. třída), který se v okresním kole umístil
na 5. místě z 16 soutěžících celého okresu. V kategorii C postoupil Jakub Večeře (8. třída).
V okresním kole soutěžil s žáky 9. tříd a umístil se na 8. místě z 15 soutěžících svitavského
okresu.
Oba účastníci okresního kola zeměpisné olympiády prokazovali dobré znalosti a
dovednosti v soutěži. Gratulujeme!
Mgr. Věra Kořínková
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Matematický Klokan
V pátek 20. 3. 2015 se žáci 2. až 9. třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže
Klokan. Úlohy byly rozděleny podle náročnosti (za 3 body, 4 body a 5 bodů). Výběr odpovědí
z nabízených možností umožnil žákům využít intuici a odhad. Za špatnou odpověď však ztratili
bod. Soutěž byla velmi náročná. Při řešení úloh museli žáci uplatnit znalosti z matematiky,
logické myšlení a prostorovou představivost.
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.
Kategorie CVRČEK (pro 2. a 3. třídu, max. 90 bodů)
Jiří Vomočil
3. třída
89 bodů
Vojtěch Nagy
3. třída
88 bodů
Daniel Šmíd
3. třída
87 bodů
Kategorie KLOKÁNEK (pro 4. a 5. třídu, max. 120 bodů)
Pavel Jána
5. třída
74 bodů
Tereza Glänznerová
5. třída
73 bodů
Adéla Kárská
5. třída
73 bodů
Tereza Kuchtová
5. třída
71 bodů
Kategorie BENJAMÍN (pro 6. a 7. třídu, max. 120 bodů)
Jiří Šturc
6. třída
72 bodů
Lukáš Jílek
7. třída
65 bodů
Ondřej Šimek
7. třída
63 bodů
Kategorie KADET (pro 8. a 9. třídu, max. 120 bodů)
Veronika Kordiovská
9. třída
51 bodů
Klára Šturcová
9. třída
50 bodů
Tomáš Vomočil
8. třída
47 bodů
Mgr. Andrea Kvasničková

Olympiáda v angličtině
I v letošním školním roce proběhla na druhém stupni naší školy olympiáda v angličtině.
Tradičně se této soutěže zúčastnili žáci deváté třídy. Vítězem školního kola se stal Jiří
Vomáčka s velkým náskokem před ostatními spolužáky. Jirka poté naši školu reprezentoval i
v okresním kole, které se konalo 11. února na ZŠ T. G. Masaryka v Litomyšli. Na vítězství
Jirkovy konverzační schopnosti sice nestačily, ale vybojoval krásné páté místo ve velké
konkurenci dalších patnácti soutěžících ve své kategorii.
Mgr. Leona Plešingerová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vzpomínka na karneval
Stejně jako každý rok, tak i letos se v mateřské škole uskutečnil karneval. Některé děti se
převlékly do masek hned po příchodu do MŠ a netrpělivě očekávaly, kdy to „vypukne“.
Po svačině nastalo velké převlékání a líčení masek a potom už jen veselí. V karnevalově
vyzdobené třídě si děti zatancovaly, zasoutěžily a předvedly své masky. Po vesele prožitém
dopoledni na ně čekal zasloužený oběd a potom odpočinek. Karneval se vydařil i díky rodičům,
kteří dětem připravili nápadité masky. O tom, že se karneval vydařil, svědčí hodnocení akce
samotnými dětmi.
Bedřich Smetana
Hudební Smetana plná šlehačky byla jednou z dalších velmi zdařilých akcí. Pořad probíhal
ve třídě, kde p. Martin Kubát - varhaník - dětem zahrál nejznámější úryvky ze skladeb
B. Smetany. Přijatelným způsobem jim přiblížil dětství a život malého Bedříška, který byl
průvodcem celého pořadu. Děti nejenže přijímaly řadu nových informací, ale společně si
zazpívaly, zatancovaly, vytvořily dětskou kapelu a zahrály si na jednoduché rytmické nástroje.
Pořad byl velmi pěkný, promyšlený, přizpůsobený našim dětem a nejen děti, ale i my dospělí
jsme si z něho odnesli řadu uměleckých zážitků. Již nyní se moc těšíme, co nám
p. Kubát připraví příště.
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Ukázka středověkých zbraní
Naši MŠ navštívil p. F. Flídr s ukázkou středověkých zbraní. Nebyla to první návštěva, a
proto některé děti již věděly, co uvidí. F. Flídr však ukázku rozšířil, a tak se děti dozvěděly řadu
nových informací. Prohlédly si, jak chodili oblečeni vojáci, z čeho jedli a pili a v neposlední řadě
čím bojovali, jak byly zbraně zdobeny. V závěru si mohly vše vyzkoušet, osahat, prohlédnout
z blízka, a tak získaly řadu prožitků. Dovolte mi touto cestou poděkovat p. F. Flídrovi ml.
za velmi pěkný program, kde se opět děti dozvěděly řadu nových informací, a za velmi
důležitou věc, že si mohly vše osahat a vyzkoušet. Poděkování patří i p. Flídrovi st., který
dětem ochotně předvedl a oblékl na sebe velmi těžké brnění, které neuneslo ani několik
chlapců. Ještě jednou děkujeme za velmi zdařilou akci.
Mgr. I. Rensová

Karneval v mateřské škole

Vyprávění o Bedřichu Smetanovi

Ukázka středověkých zbraní
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
toužím vás pozdravit při příležitosti blížících se Velikonoc a ujistit vás, že na vás
nezapomínám. Mám Velikonoce rád, protože v nich prožíváme Ježíšovo vzkříšení. Bez této
skutečnosti by se náš život často stával nesmyslným. I probouzející příroda nám to všechno
připomíná. Všechno se vrací k životu. A Ježíšovo vzkříšení jen ujišťuje, že život smrtí nekončí.
Že i pro nás je připravena úžasná budoucnost. Očekává nás to, co si ani ve své nejbujnější
fantazii neumíme představit.
Proto přijměte ode mne přání spokojených, pokojných a požehnaných Velikonoc
s ujištěním, že na vás s vděčností vzpomínám. Přeji vám stálou radost z jistoty věčného života,
kterou nám dal Ježíš Kristus svým zmrtvýchvstáním. Kéž On naplní vaše srdce svou radostí a
svou láskou ať prozáří i vaše všední dny. Vzpomínám na vás a žehnám vám.
P. Vojtěch Glogar, salesián
Květná neděle (29. března)
Liturgie nám připomíná událost Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Na památku této
události se na začátku mše svaté žehnají jívové ratolesti.
Zelený čtvrtek (2. dubna)
Liturgií večera Zeleného čtvrtku začíná velikonoční třídenní.
Obsahem liturgie tohoto večera jsou tři historické události:
- Ježíšova večeře na rozloučenou zpřítomněná eucharistií a obřadem mytí nohou
- Jidášova zrada
- Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě na Olivové hoře a jeho zatčení.
Mše svatá na památku poslední večeře začne v 18 hodin.
Abychom mohli prožít s Pánem Ježíšem jeho opuštěnost, kterou prožíval před svým zatčením
a utrpením, jsme pozváni k tiché adoraci do 23 hodin.
Velký pátek (3. dubna)
Den, kdy prožíváme Kristovo utrpení a bolestnou smrt na kříži. Přesto na ně nemyslíme se
smutkem, ale s vděčností. Vždyť skrze jeho krev prolitou na kříži můžeme dosáhnout odpuštění
svých hříchů. Církev prožívá tento den jako den přísného půstu od masa a újmy v jídle.
Obřady Velkého pátku (neslaví se mše svatá) mají tři části:
- bohoslužbu slova, při které se čte zpráva o Kristově umučení a končí starobylými
přímluvami
- uctívání kříže, který je znamením Kristova vítězství nad hříchem a naší záchrany
- příjímání, protože z Kristova utrpení se nám nabízí nový život – dává své tělo
v eucharistii jako pokrm.
Obřady Velkého pátku začnou v 17 hodin. Pak od 19 hodin bude možnost adorace u
Božího hrobu až do soboty do 15 hodin.
Vigilie zmrtvýchvstání – Velká noc (4. dubna)
Na Bílou sobotu církev neslaví žádné obřady. Setkává se u Božího hrobu, modlí se
v očekávání Kristova zmrtvýchvstání.
Tato noc – vigilie (bdění), ve které Kristus vstal z mrtvých, a tak dovršil naše vykoupení, má
čtyři části:
- slavnost světla – velikonoční svíce, zapálená od požehnaného ohně, prozařuje
temnotu světa, je symbolem zmrtvýchvstalého Krista přítomného uprostřed nás
- bohoslužba slova – úryvky z Písma svatého ukazují na to, jak se Bůh stará
v dějinách spásy o svůj národ, ale stejně i o svou církev
- křestní bohoslužba – k ní směřuje celá postní doba – k obnově křtu, tedy svého
osobního rozhodnutí žít s Kristem
- eucharistická bohoslužba – jako rodina Božích dětí se nejpravdivěji spojujeme se
vzkříšeným Ježíšem Kristem.
Obřady Velké noci začnou ve 20 hodin slavností světla.
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Slavnost zmrtvýchvstání Páně (5. dubna)
Vrchol nejen Svatého týdne, ale hlavně celého liturgického roku. Proto událost Kristova
zmrtvýchvstání prožíváme každou neděli.
Mše svaté budou v Sebranicích v 7.30 a 9.45 hod., v Lezníku v 9.30 hod. a v Širokém Dole
v 11.00 hod.
Při mších svatých budou také žehnány přinesené pokrmy.
Na Velikonoční pondělí budou mše svaté v Sebranicích v 7.30 a 9.45 hodin.
Pozvání
- V neděli 19. dubna proběhne ve 14 hodin na parkovišti před kostelem žehnání kol,
motocyklů a aut. Srdečně zvu všechny zájemce, abychom se vydali na cesty s Božím
požehnáním.
- V neděli 26. dubna vás zvu na společnou modlitbu za Boží ochranu letošní úrody
s prosbou o požehnání všem, kdo na našich polích pracují.
- Farní pouť se letos uskuteční v sobotu 9. května a budeme putovat do Křtin. Bližší
informace budou v ohláškách.
- V neděli 10. května si budete moci v kostele ve velké síni zakoupit náboženskou
literaturu a drobné náboženské předměty. S nabídkou přijede paní Sejkorová ze Svitav.
Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 24. května při mši svaté v 9.45 hodin.
P. Vojtěch Glogar

VZPOMÍNKA NA JAROUŠKA
S Jarouškem (jinak jsme mu u nás nikdo neřekl) jsme se seznámili někdy v roce 1978, kdy
jsme se s manželem vzali a já se přistěhovala z Borové u Poličky do Lubné u Poličky. Jaroušek
sem jezdíval k mamince a sestrám Zdislavě Klusoňové a Růže Boštíkové, synovcům a neteřím.
A zastavoval se u nás často, hlavně po narození našich dětí, měl totiž děti velmi rád a nás
mezitím seznamoval se salesiánským dílem, i když velmi opatrně, tehdy ještě bylo čeho se
obávat. Vždyť byl knězem bez souhlasu, knězem, který prošel vězením a nyní pracoval jako
skladník na Metru.
Měl velký dar slova, uměl oslovit nás vesničany, ale i lidi z města. Prožili jsme s ním několik
obnov a svátostí smíření, začali jsme také s deseti spolufarníky studovat tzv. Malou teologii,
navštěvovalo ji i několik rodin z okolí. Jaroušek přednášel morálku a byl velmi hodný. Písmo a
filosofii salesián P. Jožka Šplíchal, ten byl přísnější.
V roce 1986 jsme s Jarouškem prožili první duchovní cvičení v Rumburku u P. Roba (nyní
už stoletého salesiána). Bylo to opravdu malé dobrodružství, když jsme se plížili po jednom
v noci na faru a nakupovat chodil jen jeden z nás, abychom nebyli nápadní… Poznali jsme
mnoho přátel a často bylo veselo, ale také jsme na jeho radu zakoupili video a promítali
náboženské filmy, byly přednášky a příprava snoubenců.
Pak přišla sametová revoluce, přišly nové výzvy, přibylo práce. V srpnu 1991 přišli do
farnosti salesiáni a 20. listopadu téhož roku přesídlil z Prahy do farnosti i Jaroušek. Potom byl
mezi námi, zpovídal, kázal, rozdával žvýkačky, všechny četné ministranty znal jménem. Prostě
vypomáhal ve farnosti, vedl Salesiánský magazín, oratoř pro dříve narozené a zvláštní
pochopení měl pro stárnoucí a staré, protože prožíval podobné problémy.
Žil a vyzařoval život a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že byl všeobecně ctěn a
milován, avšak uměl říci i něco trefně řízného, co šlo pod kůži. V celém okolí, nejen ve farnosti
byl vyhledáván jako zpovědník.
Ani nám nepřišlo, že stárne, ale v únoru 2013 ho postihla menší mrtvička, od té doby byl už
nejistý a při mši měl rád asistenci. V dubnu 2014 oslavil devadesátiny a také sepsal svůj
testament.
V srpnu spadl ze schodů a po následných komplikacích zemřel. Přišla ho doprovodit víc
než tisícovka přátel z celé republiky, děkovali jsme mu za otcovský přístup a věříme, že teď
máme přímluvce v nebi.
13

Při pohřbu jsme neměli slov, asi bychom nezvládli emoce, ale teď bychom chtěli pár řádky
vzpomenout…
Teď už se jen zastavujeme u jeho hrobu a značíme ho křížky. Jaroušku, s odvahou dál (jak
jsi radil) a na shledanou v nebi.
Alena a Jirka Pohorských

HOSPODA A ŘEZNICTVÍ NA HUNTOVNĚ
První zmínka o řeznickém řemesle v naší obci pochází již z roku 1771 patentní žádostí
Jana Chadimy. Patentní žádost o povolení krámu řeznického léta Páně 1771 dne 5. augusti.
My níže podepsaní i též přítomni všech sousedů, k jejichž vědomosti dáváme urozenému
direktorovi, že soused náš Jan Chadima žádá od naší lubenské obce při naší milostivé
vrchnosti dosáhnouti řeznického krámu. A tak my společně na ten způsob při společnosti naší
jsme na tom ostali, jestli by taková věc naší obci zkrze, avšak škodlivá nebyla aneb jinak. Při
našem posvícení aby jeden nebo druhý soused mohl sobě koupit a zabít co by chtěl i též kdyby
nějaká trefa dobytku se někdy potrefila aneb svůj kus doma vychovaný zabíti chtěl, aby mohl
ten kus sobě zpeněžiti a od toho řezníka nějakou roztržitost trpěti musel. Při tom my všichni
s ostatními a na ten způsob to dovolujeme, se kterýmžto povolením já Jan Chadima ke všem
těm věcem přistupuji a při sobe zachovám. Jež se stalo u přítomnosti osob toho času při práve
Iubenských a přísedících.
Pavla Jiruše rychtáře, konšelů Mikuláše Kučery, Prokopa Šimka, Jana Kučery, Martina
Krejčího, Martina Švece, Jana Vopařila, Jiřího Renzy a starších obecních Baltazara Pavliše a
Michala Kopeckého. Tolik patentní žádost z roku 1771.
Kolem roku 1870 se rozšířilo pěstování brambor. Po zavedení brambor se rozšiřuje i chov
prasat. V roce 1865, jak poznamenává Stříteský ze Sebranic při evidenci hospodářských zvířat,
bylo v Lubné chováno 101 prasat. Naproti tomu v roce 1920 to už bylo 600 prasat. Byly to
hlavně brambory, že se chov prasat u nás rozšířil. S rozšířením chovu prasat nebylo v Lubné
řezníků, proto skupovali prasata řezníci z Poličky. První, kdo se u nás zabýval řeznictvím, byl
Ladislav Jiráček čp. 41, který prodával maso řezníkům do města. Dalším řezníkem na domácí
porážky byl František Štefl čp. 94. Po jeho smrti to byl jeho syn Jan Štefl, který se přiženil do
čp. 198. Něco podobného je s přezdívkou a řeznictvím na čp. 207 zvaném Huntovna. V roce
1830 na nynějším čísle 138 hospodařil František Boštík, který postavil Huntovnu jako hospodu
a měl při tom řeznictví. Měl ale povoleno porážet jen mladý dobytek. Říkalo se mu proto huntýř.
Onen Boštík (huntýř), když postavil Huntovnu, hospodářství na čp. 138 prodal Vomáčkovi
z čp. 123 a zakoupil hospodářství na Desné čp. 91. Stavení tam přestavěl, tím se zadlužil a
odstěhoval se ke Chrudimi, kde ve dvoře padělkoval. Jeho manželka tam byla trknuta býkem a
záhy zemřela.
Huntovnu koupil Václav
Slavík,
který
měl
hospodářství v čp. 137, kde
se dříve říkalo u Matouchů.
Po tomto huntýři se na
Huntovnu
žádný
řezník
neusadil,
přestože
onen
huntýř postavěl a také zařídil
porážkovou místnost. Až do
roku 1930 tam porážel a měl
výsek masa Jiří Kvapil, a to
jen po krátký čas. Jiří Kvapil
čp. 55 měl dům na křižovatce
na Zrnětín. Dnes už tento
dům nestojí. Byl zbourán a na
jeho místě byl postaven
obchod.
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Hostinští na Huntovně
František Boštík
Václav Vomáčka
Václav Slavík
Viktor Píč
Žofie Klusoňová (od roku 1931 až do důchodu)
Josef Chadima (1972 – 1973)
Anna Píčová vedoucí na Huntovně od 15. 11. 1973
Huntovna uzavřena 18. 12. 1987
Po 6 letech - vedoucí Miroslav Vítek (17. 12. 1993)
15. 4. 2000 - p. Píčová a p. Šprojcarová
Dnes vedou Huntovnu manželé Petr a Jitka Píčovi.
Miroslav Kopecký

VELIKONOČNÍ PŠTROSÍ KRASLICE
Tak jako každý rok zdobí i letos Zdeňka Kvasničková velikonoční kraslice barvami a ječnou
slámou. Letos se jí poprvé dostala pod šikovné ruce i pštrosí vejce. Větší vejce nabízejí více
prostoru pro vytváření krásných vzorů. Posuďte sami, jak se to povedlo.
Martin Kvasnička

Velikonoční kraslice Z. Kvasničkové

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V dubnu a květnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
89 let

Bohumil Kovář

87 let

Emílie Flídrová

83 let

Josef Klusoň

82 let

Antonín Flach

81 let

František Pechanec

80 let

Zdeňka Šteflová

70 let

Bohumil Kopecký
Anna Kabrhelová
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65 let

Jiří Křivka
Jaroslav Flídr

60 let

Dana Hajská
Jan Kubík

55 let

Josef Zavoral
Růžena Kratochvílová
Jaroslav Stříteský

50 let

Miloslava Renzová
Jaroslava Novotná

V únoru a březnu oslavili narozeniny

Jan Chadima - 75 let

František Nádvorník - 75 let

Jaroslav Simon - 70 let

Jan Jílek – 70 let

Josef Pavliš – 85 let

Anna Šimková – 92 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelstvo obce
V březnu jsme se naposledy rozloučili s paní Marií Flídrovou.
V březnu se narodil Vlastimil Gašparík. Rodičům blahopřejeme a Vlastíkovi přejeme
do života jen to nejlepší.
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Oslava narozenin
V úterý 24. 2. 2015 oslavil nevšedně své kulaté narozeniny nejoblíbenější řidič autobusu,
pan Zdeněk Zavoral. V tento den jste mohli na trase mezi Lubnou a Sebranicemi spatřit
autobusový speciál, jehož volantu se oslavenec zdatně ujal, po téměř desetileté pauze od
ukončení kariéry u ČSAD. Díky účasti místních obyvatel, spolupracovníků, přátel a
v neposlední řadě i náhodných kolemjdoucích se podařilo obsadit téměř celý autobus, v němž
panovala nepopsatelná atmosféra, na kterou, doufáme, řidič nikdy nezapomene :-) S laskavým
souhlasem redakce jsme se rozhodli zveřejnit několik fotografií z této vydařené a pro oslavence
do poslední chvíle utajené akce.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu a zvláště pak panu Pavlu Fliederovi ze Sádku
za výborně připravený autobus.
Ještě jednou přejeme Zdeňkovi do dalšího života vše nejlepší, hodně zdraví a velmi mnoho
dalších bezpečně najetých kilometrů za volantem čehokoliv.
Přátelé z údolí …..

„Proč mě zastavujou?“

„Tak a teď pojedeš Ty!“

„Co to tady je???“

„Už by měl jet…“

„Musíš se připravit, tady máš civil...“

Hlavně naleštit boty.

„Za kolik to bylo tenkrát?“
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„Na vojenskou knížku jsme jezdili zadarmo…“

„… a to je Vaše slečno?“

„To nedám, jak se řadí?“

„Máte všichni lístky?“

„No a tohle mě nepučej, starej chlap, starej autobus.“

LUBNÁ - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
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„Pojďte, my Vás svezem…“

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

KVĚTNOVÁ DRAMATA ANEB JAK SE PROHRÁVÁ VÁLKA
Druhá světová válka, od jejíhož ukončení uplyne v květnu 70 let, byla bezesporu nejhorším
konfliktem v lidských dějinách. Konflikt, jenž nadlouho změnil mapu světa, vrazil klíny mezi
národy a s jehož důsledky se v mnohém potýkáme dodnes. S jistou dávkou nadsázky lze
prohlásit, že tato válka začala a také skončila v Čechách. A právě v jejím závěru se na našem
území, ba přímo v blízkém okolí odehrála celá řada dramatických událostí. Přibližme si onu
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značně vyhrocenou a nepřehlednou dobu na přelomu dubna a prvních dnů máje onoho
45. roku.
Na území Protektorátu Čechy a Morava se nachází poměrně silné a dobře organizované
jednotky německé armády seskupené do armádní skupiny Mitte (Střed) pod velením
fanatického nacisty, polního maršála Ferdinanda Schornera. Do sestavy této skupiny armád
jsou začleněny i jednotky maďarské královské armády. Jedná se ovšem o značně
nespolehlivého spojence. Německé jednotky se nacházejí prakticky v obklíčení, neboť ze
západu postupují americké jednotky 3. armády a z východní fronty pak 1., 2. a 4. Ukrajinský
front Rudé armády spolu 1. čs. armádním sborem v SSSR a dvěma rumunskými armádami.
Ustupující okupační jednotky jsou rovněž napadány partyzánskými oddíly, jejichž aktivita
rapidně narůstá. Tak se stalo, že kroky zmírající válečné mašinérie Třetí říše dorazily i do
našeho okolí. Nechme však promluvit očitého svědka, který všechny důležité, leckdy
dramatické, jindy úsměvné události zaznamenal.
V úterý 1. 5. 45 přijela na Pohoru první jednotka maďarské armády. Byli ubytováni po statcích.
Kromě mužstva bylo nutno ustájit velké množství koní. Byly to zbytky dělostřeleckého oddílu D
988. Velitel jednotky byl zřejmě šlechtic s celou rodinou. Chovali se velmi povýšeně a
k vojákům opovržlivě až tvrdě. Ubytoval se se sluhou u Pohorských. U čp. 14 stála 2 děla a
polní kuchyně. Spolu s vojskem šel i pracovní oddíl Rumunů a ti byli ubytováni v Třemešné.
2. 5. přijeli další Maďaři a tábořili v lukách a zahradách.
3. 5. postupovala od Poličky na Dolní Újezd maďarská pěchota a mezi nimi jely i oddíly husarů
s jasně modrými výložky na límcích, kožíšky a čamarami. U boku karabiny a lesklé šavle. Další
proudy Maďarů jely od Vysokého Lesa. Mezi nimi bylo i několik Slováků a Rusínů.
4. 5. opět jely menší skupiny Maďarů, a dokonce konaly jakousi přehlídku.
5. 5. vypuklo v Praze povstání. Na Pohoře tuto zprávu oznámil maďarský voják Pavel Vizi.
Maďaři nevěděli, jak se mají zachovat. Většina se chovala pasivně. Z místních občanů se
počaly tvořit Národní gardy (dále jen NG) a zbraně získávali od Maďarů.
6. 5. pokračuje odzbrojování Maďarů v Sebranicích. Centrum NG bylo u Zindulků, čp. 4.
Ozbrojenci pak vyráželi do vsi. Ráno přijela od Vysokého Lesa německá jezdecká hlídka
v počtu 8 mužů. Gardisti po nich počali pálit, ale bez úspěchu. Němci se stáhli až do Lubné,
kde byli zajati, jelikož však byli špatně hlídáni, ihned uprchli. Asi před 8. hodinou přijelo do
Sebranic obrněné auto. Gardisti byli právě u Šlesingerů, čp. 20. Ihned po něm zahájili palbu a
němečtí vojáci ji opětovali kulometem. Odražená střela zasáhla V. Zindulku z čp. 4. Poté vůz
klidně odjel do Lubné, kde po něm bylo rovněž stříleno. Začaly se objevovat první větší skupiny
Němců.
7. 5. začal hromadný ústup německé armády z Poličky na Západ. Po státní silnici se táhl
nekonečný had pěchoty a vozů. Pěšáci nesli pancéřové pěsti a jiné zbraně. Jednotky byly
promíchané. Mezi nimi byly i oddíly SS a HJ(Hitlerjugend).
8. 5. se Maďaři chystají k odchodu. Němci ustupují v plném proudu. Asi po 6. hodině se nad
ustupujícím vojskem objevilo německé letadlo a shazovalo letáky, že kapitulace nepřichází
v úvahu. Poté se všude roznesla zpráva o kapitulaci Německa. Maďaři také slavili a hned se
sháněli po kořalce.
9. 5. Maďaři odjíždějí. U čp. 100 se setkali s německým obrněným vozem. Ústup posledních
jednotek kryly oddíly SS. Na Lezníku byl právě pohřeb a SSmani mířili i na průvod. U
samochodky (samohybné dělo StuG 40 - pozn. autora) jim došel benzín, a proto jej odpálili
panzerfaustem. Okolo 10. se po obloze přehnalo 9 německých stíhaček a posléze se ukázalo
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dalších 12 letadel. To už ovšem byly letouny ruské. Okolo poledne dorazilo do Poličky první
ruské auto. Předjíždělo zbytky německého vojska. První Rusové způsobili mezi Němci úplný
chaos. Teprve po 2. hodině přijely předvoje ruské motorizované jednotky. Kromě místních
obyvatel vítali Rusy také Maďaři. Ruští vojáci s lidmi hovořili a občerstvovali se pivem.
10. 5. dopoledne proběhlo celkem klidně. NG hlídkovala ve vsi. V polích se potulovaly zbytky
německých vojáků. Od Litomyšle a Svitav se valil proud ruského vojska. Spolu s NG zajímali
německé vojáky a hledali, zda mezi nimi nejsou esenci. Odpoledne kolem 3. zahlédla hlídka na
Kmoškově louce 4 jezdce, a když přijeli blíže, poznala, že je to kozácká hlídka. Jezdci byli
snědí v olivových uniformách, na prsou ozdobné nábojnice a široké nárameníky. Na hlavách
čepice z beránka a na ramenou karabiny, na opasku pistole a šavle. Za nimi jela hlídka na
voze. Zastavili v Třemošné u Zindulkových, čp. 6, kde zajeli do dvora nakrmili koně a odpočali
si. Poté pokračovali dále na Lubnou. Zanedlouho přijeli další Rusové na kolách a pěchota na
vozech. Auta měli naložena ukořistěnými věcmi, zejména koly, na kterých se mnozí teprv učili
jezdit.
11. 5. v noci hlídka dopadla 4 německé vojáky. Ráno projížděli další Rusové. Byl to oddíl
lehkého dělostřelectva. Děla i vozy byly taženy koňmi. Na mnohých vozech byly rudé vlajky.
Vojáci se zprvu chovali velmi nedůvěřivě, ale brzo poznali, že nejsou mezi nepřáteli. Celé
dopoledne se valily další proudy ruského vojska. Mnozí měli na vozech sudy piva a vodku.
Vojáci se občerstvovali i jablečným vínem, ale byli tak žízniví, že musela být donesena bečka
s vodou. Většinou se chovali velmi přátelsky.
12. 5. od rána projíždějí další Rusové. V poledne se všichni zastavili k obědu a odpočinku.
Odpoledne vedli Rusové velký proud německých zajatců na litomyšlský zámek, kde bylo
shromaždiště. Doprovod tvořili Tataři a Kirgizové. Na horním konci Pohory zastřelili jednoho
německého důstojníka a maďarského vojáka. Příštího dne je Jan Kučera a Kysilka zakopali
v příkopu u silnice.
13. 5. ráno opět projíždějí ruské kolony a několik lehkých tanků (samohybná děla SU 76). Tento
oddíl se utábořil v Sebranicích u orlovny. Během dne přijely ještě těžké tanky. Vojáci se
ubytovali na Pohoře a Třemošné po domech, důstojníci bydleli u starosty. U nás byla
ubytována lékařka a její muž. Navečer se konala velká oslava vítězství.
14. 5. přijíždějí další Rusové. U kapličky sv. Mikuláše se počal pro ně budovat ubytovací tábor.
Obyvatelé pro ně stavěli malé dřevené baráčky. Rusové jim platili listy tabáku, což byla tou
dobou velká vzácnost. Tábor byl poté slavnostně předán a vyzdoben. Příští dny přijížděli další
vojáci. V Sebranicích jich byla plná orlovna a fara. Na hřišti stála auta a tanky. Rusové byli
velmi veselí, rádi hráli na garmošky a balalajky, pálili vodku a špásovali s děvčaty. Zvláštností
byly ženy vojačky a malí chlapci, kteří přijeli společně s vojáky. Mnozí vojáci dávali lidem
recepty na domácí vodku a vůbec se všemu podivovali. Největším majetkem a chloubou pro ně
byly hodinky. Většina měla „časy“ od Němců a mnozí jich měli několik. Jeden, co byl později u
nás, jich měl 7 - na každé ruce 3 a ještě jedny kapesní. Měl z toho ohromnou radost a stále
nosil vyhrnuté rukávy, aby bylo vidět, jaký má majetek. Vojáci, kteří hodinky neměli, nabízeli za
ně kola, koně a jiné věci. Našli se i lidé, kteří se k Rusům nechovali přátelsky, dokonce dvě
dívky jim nechtěli vyprat prádlo a někteří jim nechtěli dávat potraviny na přilepšenou.
Dne 28. 5. o 7. hodině se konal pohřeb dvou ruských vojínů v Sebranicích. Tito nešťastníci
spadli v obci Bělá pod tank a byli přivezeni právě k nám. Zde byli uloženi do rakví a vystaveni
v orlovně. Odtud vyrazil průvod na hřbitov. V čele byl nesen rudý prapor s černým florem.
Za rakvemi čestná setnina s nasazenými bodáky. Na hřbitově se se zesnulými rozloučil pan
farář Kočvara. Pak se s lidmi pomodlil a byly vypáleny čestné salvy. Oba byli mladí Ukrajinci
pravoslavného vyznání.
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31. 5. začali odjíždět Rusové z tábora u kapličky.
V úterý 5. 6. přijeli na Pohoru další ruští vojáci. Byli na cestě domů ze Staré Boleslavi.
Zúčastnili se dobytí Berlína a osvobození Prahy. Šlo o kolonu aut a pěchotu. Ubytovali se tam,
kde bylo ještě místo. Jedno auto přijelo i k nám do dvora (osádka dílenského vozu americké
výroby Studebaker US 6). Vojáků bylo celé stavení. Mužstva bylo asi 15 a také jedna žena,
20letá Anuška. S povděkem přijali mléko a víno, ale hledali spíše vodku. Když se dověděli, že
bychom měli spát kvůli nim na zemi, odmítli to. Anuška se 4 vojáky spala na dvou postelích
v síni, ostatní v kuchyni a komoře. Veselo bylo večer před spaním, když většina jich chtěla spát
s Anuškou. Večer přijeli ještě 4 důstojníci. Vojáci byli různého stáří a národnosti. Nejmladší
24letí šoféři byli až ze Sibiře. Nejstarší 50letý byl Ukrajinec a někteří z Besarabie. Jeden byl
Mongol a vážil dobře přes metrák. Vojáci se bavili a procházeli s Anuškou. Často hrávali na
zahradě karty a starý Ukrajinec se živě zajímal o naše včelstvo. Vojákům jsme přilepšovali
mlékem, vejci a medem. Oni zase na oplátku odkudsi ze Svitav dovezli sudy piva a různé likéry
a pořádali pro nás veselé zábavy.
8. 6. odjížděli poslední Rusové ze Sebranic a poslední jednotkou na Pohoře byla jízdní hlídka
vojenské policie.

Neslavný konec bývalé slávy - kolona ustupující
německé armády mezi Osíkem a Dolním Újezdem

Vratký spojenec - skupina vojáků Maďarské
královské armády na Pohoře

Posádce sovětského samohybného děla SU-76
se dostalo bouřlivého přivítání v Sebranicích

Poslední nájemníci ve statku u Pohorských
- osádka dílenského vozu Studebaker US-6

Tolik zápisy z rodinné kroniky Pohorských z Pohory. Velmi plasticky a mile, ale hlavně bez
jakéhokoliv politického balastu nám líčí ony hektické dny osvobozování našeho kraje Rudou
armádou. Bohužel dnes je tomu častokráte jinak. Kdejaký pisálek vydávající se za fundovaného
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Příslušník Národní gardy
Rudá armáda byla vskutku lidová,
což dokládá fakt, že v ní sloužily i
ženy

Papírová válka. Leták Sovětské armády ...
... a německý, vyzývající vojáky k nerespektování
kapitulace

Trojice urostlých sovětských samopalníků
v jedné obci na Litomyšlsku
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historika se snaží zpochybňovat podíl vojáků Rudé armády na osvobození, znevažuje jejich
oběti a líčí je pomalu jako apokalyptické netvory, rabiáty a opilce. Samozřejmě docházelo
k ojedinělým nedorozuměním a excesům ze strany válkou poznamenaných vojáků, ale ve
většině případů byli viníci velmi drakonicky potrestáni. Podobné to bylo v onu inkriminovanou
dobu i v naší obci, ačkoliv my se můžeme spolehnout pouze na strohý zápis v obecní kronice a
vyprávění pamětníků. Možná, že situace nebyla tolik dramatická jako jinde v okolí, ovšem i
v Lubné se formovaly strážní oddíly vyzbrojené převážně maďarskou výzbrojí, ale až na jednu
výjimku k větším střetům s německou brannou mocí nedošlo. Lubná se tak nestala svědkem
ohavných zločinů, jež nacisté páchali v posledních dnech, ba i hodinách prohrané války, jak
tomu bylo kupříkladu v Javoříčku, Třešti, Velkém Meziříčí a mnoha dalších moravských i
českých obcích. I u nás se našli lidé stateční, kteří neváhali poskytnout pomoc uprchlým
válečným zajatcům a partyzánům, ale i lidé méně odvážní. Je však velmi ošemetné vynášet i
dnes jakékoliv soudy. Tři občané se již do své obce nikdy nevrátili. Zmizely ve víru oné strašlivé
války a stali se jednou z mnoha milionů obětí. Dnes až mrazí v zádech při pohledu na horečné
zbrojení a snahy jistých kruhů vyvolávat nové napětí. Je ostudné činit z oněch milionů mrtvých
nějaké politikum dnešní doby. Važme si a mějme v úctě oběti všech, kteří neváhali položit život
za naši svobodu ať z řad Rudé armády, armády Spojených států, Československé zahraniční
armády, Rumunské armády, Polské armády a domácího odboje. Těm všem bez rozdílu patří
náš obrovský dík a úcta.
Michal Kovář

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ŠUMAVA
Chráněná krajinná oblast Šumava byla vyhlášena v roce 1963
na ploše 1 629 km2. V roce 1991 byl v nejcennějších částech chráněné
oblasti vyhlášen národní park Šumava o rozloze 685 km2, takže od té
doby má CHKO Šumava rozlohu 944 km2 a v délce 125 km obepíná celý
národní park. Je to jediné místo v České republice, kde je národní park a
chráněná oblast stejného názvu vedle sebe. Šumava leží na jihozápadě
České republiky na pomezí Německa a Rakouska. Chráněné území
zabírá západní část Železnorudské hornatiny, severní část Šumavských
plání, Boubínskou a Želnavskou hornatinu, jejíž podstatnou část zabírá vojenský
újezd Boletice. Nejvyšší horou chráněné oblasti je Boubín (1 362 m). Na jeho úpatí a vrcholu je
národní přírodní rezervace Boubínský prales. Již v roce 1858 rozhodl tehdejší osvícený majitel
panství Adolf Josef Schwarzenberg vyčlenit část přírodního lesa v masivu hory Boubín jako
rezervaci. Z geologického hlediska je území tvořeno rulami, žulou a svory. Složení porostů
v rezervaci je velmi pestré, převažuje smrk, buk, roste zde jedle, jilm horský nebo javor klen.
V nižších polohách najdeme bučiny s neobyčejně bohatou květenou, ve vyšších horské
smrčiny. Mohutné věkovité stromy (jedle, buky) jsou staré 200 až 300 let. Původní prales je
uvnitř národní přírodní rezervace. V roce 2004 byla na Boubíně postavena rozhledna, z té je
fantastický výhled na okolní malebnou krajinu Šumavy. K ochraně zvláště významných
stanovišť v chráněné oblasti bylo vyhlášeno 33 maloplošných chráněných území o celkové
výměře 7 493 hektarů. Dalším úžasným místem v oblasti jsou Borová Lada. Je to nádherná
horská osada, kde můžeme vidět typická šumavská stavení se skládanými Iomenicemi. V okolí
Borových Lad je pohádkově krásná příroda, připadáte si tady jako Alenka v říši divů. Naprostým
přírodním unikátem je Chalupská slať s největším rašelinným jezerem v České republice, jehož
plocha je 1,3 hektaru.
Velkým fenoménem Šumavy byly v minulosti věhlasné sklářské hutě. Nejproslulejší hutě
měla tato sídla: Lenora, Kubova Huť, Skláře, Gerlova Huť, Nové Hutě, Michlova Huť nebo
Korkusova Huť. Skleněné skvosty z těchto hutí proslavily Čechy po celém světě. Také Lubná
měla sklářskou huť, ze které je krásný skleněný lustr zdobící kapli svaté Anny.
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K Šumavě neodmyslitelně patřily také
dvory. Mezi největší a nejvýznamnější patřil
Nový Dvůr, Planerův Dvůr, Lídlovy Dvory,
Lipplův Dvůr, Karlovy Dvory nebo Šimandlův
Dvůr. Dnes to jsou názvy malých sídel.
Pro velké množství velmi hodnotných
biotopů byla Šumava v roce 1990 zařazena
do celosvětové sítě biosférických rezervací
UNESCO.
Členstvím
v
tomto
elitním
společenství
přilákala mnoho milovníků přírody nejen od
nás, ale také z celého světa.
Josef Trojtler
Rašelinné jezero

Křivka obecná

Lilie cibulkonosná

TURNAJ DONA BOSKA
Během jarních prázdnin se ve dnech 20. a 21. února uskutečnil v Lubné již 12. ročník
florbalového turnaje Dona Boska. Nad tímto tradičním turnajem převzal záštitu první náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
V pátek se ve víceúčelové hale Skalka sešli mladší a starší žáci, nově také otevřená
kategorie veteránů. Do skupiny mladších žáků, kteří zahájili zápasovou štafetu, se přihlásilo pět
týmů. Za starší žáky se zúčastnilo deset družstev, která předvedla vyrovnané síly, dokonce o
nejcennější kov se rozhodovalo až na trestná střílení. Večerní utkání prvního dne patřila
soutěžícím nad 35 let, pro něž byla vytvořená nová kategorie, a ta zahrnovala čtyři týmy.
Nejstarší tým, Staré Páky, byl tvořen domácími hráči, jejichž věkový průměr byl 48 let, a
5 mužů v týmu již oslavilo úctyhodný sportovní věk, což si zaslouží velký obdiv a respekt.
Mladší žáci:
1. místo Ohniví koně- Lubná
2. místo Zmzlí tygři
3. místo No Name
Veteráni:
1. místo Kardiaci- Lubná
2. místo Hydry Svitavy
3. místo Bujox team- Litomyšl
4. místo Staré Páky- Lubná

Starší žáci:
1. místo Peaksport- Litomyšl
2. místo Modrá smrt- Lubná
3. místo Šolifíni
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Při zahájení turnaje pozdravili hráče starosta obce J. Chadima, starosta Litomyšle
R. Kašpar, ředitelka školy J. Kučerová, předseda TJ Lubná J. Flídr, p. P. Hertl a p. V. Glogar
ze Salesiánského střediska mládeže Sebranice. Jejich slova o férové hře a také k 200. výročí
narození patrona turnaje přispěla k navození sportovního ducha. Účastníky přivítal i zakladatel
turnaje, p. Ladislav Banďouch.
V sobotu pokračovali svými zápasy muži. Pro velký zájem byl počet týmů z časových
důvodů omezen na 16, i tak se bojovalo od rána do večerních hodin. O kvalitní a velmi
vyrovnaná utkání nebyla nouze. Při finálovém zápase proti sobě nastoupili Aquafield
z Litomyšle a lubenští Bratři Sokolové, celý zápas plný mnoha zvratů a dramatických momentů
byl rozhodnut až při prodloužení hry, kdy skóroval litomyšlský Aquafield, a tím si zajistil
nejcennější kov. Na třetí příčce skončil tým Capitan, taktéž z Litomyšle.
Dobrou úroveň turnaje podpořilo objektivní rozhodování licencovaných rozhodčích odchovanců místního florbalového klubu - a rozhodčích z Brna, kteří pomohli pískat při
zápasech mužů. Tento profesionální přístup byl kladně ohodnocen účastníky.
Jako každoročně se vyřazovací zápasy neobešly bez skvělé divácké kulisy, hlasitého
povzbuzování fanoušků a napjaté atmosféry, při níž hráči podávali své nejlepší výkony.
V mnohých případech byly výsledky zápasu rozhodnuty v prodloužení či při nájezdech. K této
výjimečné atmosféře přispěli i komentátoři, kteří tento neobyčejný zážitek ještě umocňovali.
Je dobře, že před dvanácti lety založil tento turnaj Ladislav Banďouch, tehdy působící
v Salesiánském středisku mládeže v sousedních Sebranicích. Do našeho prostředí se tak
dostal nový moderní sport budující kolektiv a přátelské vztahy. Byla vytvořena událost, která se
stala samotnou kolébkou místního florbalového klubu FBK Lubná, jenž nyní hraje celostátní
soutěž českého florbalu - divizi.
Turnaj si za svoji existenci získal velkou popularitu a patří tak k největším v regionu. Není
proto divu, že se zde schází více než 300 hráčů a diváci mohou zhlédnout během dvou dnů
74 utkání. Takto velký turnaj by se neuskutečnil bez obětavé práce 22 pořadatelů, kteří věnují
pomoc a svůj volný čas této akci, kde se odehraje mnoho zajímavých zápasů za atmosféry,
na kterou se mohou hráči těšit i příští rok opět v Lubné.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese www.florbaldb.cz.
Tereza Košňarová

Hráči kategorie veteránů
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L. Banďouch se svým týmem

Předávání cen

Starší žáci – 2. místo Modrá smrt – Lubná

Muži – 2. místo – Bratři Sokolové – Lubná

Moderátoři turnaje – V. Klusoň a M. Holinka

Certifikovaní rozhodčí
– F. Košňar, J. Boštík a M. Klusoň
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Kuchařky a pořadatelky turnaje

Společná fotografie hráčů a pořadatelů

DĚTSKÝ KARNEVAL
Poslední únorové sobotní odpoledne patřilo dětem. Na dětský karneval se přišly pobavit a
zaskotačit. O krásné masky nebyla nouze a vybrat nejhezčí bylo opravdu moc těžké. O soutěže
a dobrou náladu se starali členové skupiny Parkoviště pro velbloudy. K programu přispěly i
cvičenky Sokola a skupina Hendies se svými vystoupeními. Každý z přítomných si něco odnesl,
ať už v podobě ceny, nebo pocit z pěkně prožitého dne.
PS: Velký dík patří všem, kteří pomohli při úklidu karnevalu.
ZaJa
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Dětský karneval na Skalce

Soutěže pro děti se členy skupiny Parkoviště pro velbloudy

VESMÍR OKOLO NÁS
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI Z KOSMONAUTIKY
Po skončení letů amerických raketoplánů Space Shuttle (létaly v Ietech 1981 až 2011)
pověřila NASA čtyři technologicky nejvyspělejší firmy, aby během několika let zajistily dopravu
zásob a postupně i kosmonautů k Mezinárodní vesmírné stanici (lSS). Všechny společnosti
dostaly na výzkum motivační částku v celkové výši několika set miliónů dolarů. NASA se plně
soustředila na vývoj a stavbu nové supermoderní kosmické lodě Orion, o které byl odstavec
v minulém Lubenském zpravodaji.

Společnost SpaceX
Ze čtveřice NASOU pověřených firem je nejdále v oblasti vesmírných technologií
společnost SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation). Firma SpaceX je velmi
čiperná a jako první dokončila vývoj a stavbu zásobovací lodě Dragon. Provedla její vyzkoušení
a vzápětí nato jsme sledovali první let Dragonu se zásobami k ISS. Dragony se zásobami létají
k Mezinárodní stanici již třetí rok. SpaceX nyní usilovně pracuje na dokončení kosmické lodě
na dopravu kosmonautů k ISS.
Při startech zásobovacích lodí Dragon padají po vyhoření první stupně raket z výšky
několika desítek kilometrů do Atlantiku, kde je poškodí slaná voda. Společnost SpaceX přišla
jako první s nápadem tyto stupně raket zkonstruovat tak, aby mohly přistávat na námořní
plošině a mohly se znovu použít při stavbě raket. SpaceX již námořní plošinu v Atlantickém
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oceánu má, je o velikosti fotbalového hřiště. Bylo provedeno také první pokusné přistání.
Řídícímu týmu se nepodařilo přistávající stupeň dostatečně zpomalit a ten se na plošině
rozlomil. Velkým úspěchem však bylo přesné navedení stupně na plošinu.

Orbital Sciences
Koncem října minulého roku byla na rampě kosmodromu připravena raketa s první
zásobovací lodí (na palubě bylo 2,5 tuny zásob) druhé nejčilejší společnosti Orbital Sciences.
Začalo předstartovní odpočítávání, počítačový a kontrolní systém nehlásil žádnou závadu.
V řídícím středisku svítily jenom zelené kontrolky, což znamená start povolen. Raketový nosič
se zvolna odlepuje od startovní rampy, postupně nabírá rychlost a začíná směřovat východním
směrem, tedy ve směru rotace Země. Po několika sekundách však dochází k obrovskému
výbuchu a hořící trosky komplexu padají do oceánu. Hned první mise k ISS končí velkým
zmarem. Pro společnost Orbital Sciences to byla krutá rána.

Evropský experimentální raketoplán poprvé ve vesmíru
Letos v únoru z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně startuje raketa Vega
s evropským raketoplánem IXV (Intermediate Experimental Vehicle). Raketoplán nebyl
naveden na oběžnou dráhu, ale byl Vegou vystřelen do výšky 412 km, dosáhl rychlosti téměř
8 km za sekundu, přeletěl Atlantik, Evropu, Asii, poté se začal vracet, při průletu atmosférou byl
chráněn tepelným štítem a asi po 100 minutách od startu přistál na padácích ve vInách
Pacifiku. IXV je malé vesmírné plavidlo. Na délku má 5 metrů, jeho výška je 1,5 metru a rozpětí
2,2 metru. ESA tímto experimentálním letem zkoušela nové technologie.

Evropský raketoplán IXV

Zásobovací loď Dragon

Oprava z minulého čísla Lubenského zpravodaje týkající se návratového modulu od Měsíce:
Modul pod přesně stanoveným úhlem vletěl do hustých vrstev atmosféry rychlostí nejméně 11 km za sekundu.
Poté modul z atmosféry opět zamířil do vesmíru, kde se ochladil a teprve potom už menší rychlostí znovu vlétl
do atmosféry a bezchybně přistál na předem určeném místě v severovýchodní Číně.

Josef Trojtler

KRAJ SMETANY A MARTINŮ
SLAVNÉ OSOBNOSTI - OBEC BOROVÁ
Borová se s hrdostí hlásí k tomu, jak pobyt v této obci ovlivnil život a dílo poličského rodáka
Bohuslava Martinů (1890 – 1959). První zmínka o Borové je v jeho životopise ze srpna roku
1905, kdy jako patnáctiletý koncertoval v místním hostinci. Významný vliv na skladatelovu
tvorbu i život měl však až kontakt Bohuslava Martinů s Borovou o 10 let později, v období 1.
světové války. Velmi podnětným a k francouzské kultuře orientovaným intelektuálním centrem
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se pro mladého skladatele z Poličky tehdy stala evangelická fara
v Borové a silně jej ovlivnilo přátelství s rodinou faráře Vladimíra
Čecha. Podle vzpomínek pamětníků tehdy navštěvoval Martinů
Borovou téměř denně, hrával při bohoslužbách na varhany, sestru
faráře Čecha Lydii učil hře na klavír a housle a s jeho vzdělanou a
okouzlující manželkou Gabrielou hrával čtyřručně na klavír. Toto období připomíná několik
klavírních polek, datovaných „Borová, červen 1916“. Rovněž tak další skladby věnované
Gabriele Čechové udávají Borovou jako místo vzniku. Jako zdroj inspirace pro svou
vlastenecky laděnou „Českou rapsodii“, dokončenou na sklonku roku 1918, uvádí Martinů
hudbu, se kterou se seznámil v Borové při hraní z evangelických kancionálů. „Borová“ je
rovněž pojmenování sedmi českých tanců, které Martinů složil v pozdějším tvůrčím období, za
svého pobytu v Paříži v roce 1930.
Přátelství s Čechovými v Borové otevřelo skladateli rovněž přístup do rodiny
Masarykových, se kterou ho od oněch časů pojilo pouto na celý život; na přímluvu Alice
Masarykové, dcery prezidenta T. G. Masaryka, blízké přítelkyně Gabriely Čechové, byl Martinů
přizván k účasti na uměleckém zájezdu orchestru Národního divadla do Francie, Anglie a
Švýcarska na jaře 1919, který měl zásadní význam pro jeho další směřování.
Byla to právě Alice Masaryková, která už v létě roku 1914 zprostředkovala pozvání
k delšímu pobytu na evangelické faře v Borové pro svého mladšího bratra, malíře Herberta
Masaryka (1880 – 1915). Znal už nedalekou oblast Českomoravské vysočiny – byl totiž
častým hostem známého krajináře Antonína Slavíčka v Kameničkách (po smrti Antonína
Slavíčka v roce 1910 je Masaryk svázán s osiřelou rodinou, posléze se žení s vdovou Mílou
Slavíčkovou a pečuje o její tři děti). O své tvorbě v Borové sám Masaryk píše: „ …. Tady je
nejbohatší kraj, co jsem viděl, myslím, že lepší než Kameničky a že je toho tu víc než kdekoli
jinde jsem byl nebo pracoval. Pořád toho nacházím víc a víc a lidi moc dobří a rádi postojejí …
po kopcích jsou roztroušené chaloupky a stromy mezi malými lány polí, luk a hájů a hejna vran
to oživují svým křikem.“ Chodil malovat do kopců kolem Borové, na Lucký vrch, do Telecího,
do Širokého Dolu. Kromě četných zobrazení zejména zimní krajiny, venkovských stavení a
několika zátiší pocházejí z tohoto posledního období Masarykova života i dva z jeho nejlepších
portrétů, které mají oba v názvu místo svého vzniku - „Sousedka z Borové“ a „Kostelník
z Borové“.
Počátkem března 1915 se Herbert Masaryk buď přímo v Borové, nebo blízkém okolí
nakazil tyfem, pravděpodobně od uprchlíků z Haliče. Krátce po převozu do Prahy mladý malíř
umírá, aniž dovršil třicátý pátý rok svého života. Zanechává po sobě vdovu se čtyřmi dětmi,
jeho poslední dítě, Herberta, se narodí až po jeho smrti. Dodejme, že právě v dceři Herbertě,
jejíhož narození se už její otec nedožil, pokračuje rod prezidenta T. G. Masaryka až do
současnosti, a to i v umělecké linii.
Vrátíme-li se ještě k osobě Alice Masarykové (1889 – 1966), můžeme konstatovat, že ani
po smrti svého bratra Herberta neztratila kontakt s Borovou. Z její iniciativy došlo ještě během
roku 1915 k návštěvě rodiny faráře Čecha u paní Charlotty Garrigue Masarykové v Praze (kde
žila během války pod stálým policejním dozorem, zatímco její manžel T. G. Masaryk byl
v emigraci). K této návštěvě byl také přizván Bohuslav Martinů, jak už zmíněno tehdejší častý
host v Borové. Alice Masaryková, obětavá pomocnice svého otce v době jeho působení
v prezidentském úřadě, byla v letech 1919 – 1939 také předsedkyní Čs. červeného kříže. V této
funkci zavítala i do Borové, kde měla přednášku o této organizaci a založila zde i její pobočku.
Borovský toleranční kostel z konce 18. století a přilehlou faru, spojenou s oběma umělci, je
možné navštívit po předchozí domluvě.
Obecní úřad Borová

OBEC TELECÍ
Původ obce jménem Telecí skrývá se našim zvídavým zrakům v šeru 13. a 14. století ….
Těmito slovy začíná psát někdejší kronikář obce Ladislav Horníček v roce 1918 novou kroniku
obce, neboť původní kronika shořela v roce 1868 spolu se statkem tehdejšího rychtáře, takže
písemné materiály o vzniku obce se nedochovaly nebo vůbec neexistovaly. První dochovaná
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písemná zmínka o obci Telecí je až z roku 1403 a je uváděna v souvislosti s
odchodem kněze ze zdejší farnosti. Je tudíž jisté, že početné osídlení s
kostelem a farností zde v uvedeném roce již existovalo. Z historických
souvislostí lze usoudit, že první osídlenci se v místě dnešní obce Telecí
objevili asi v polovině 13. století, kdy dochází k rozvoji nedaleké osady
„Na políčkách“, dnešního města Poličky.
Obec Telecí se nachází v jihozápadní části okresu Svitavy, 10 km
na západ od Poličky. Rozprostírá se ve svažitém údolí o délce 7 km,
roztroušena po obou stranách kolem břehů „Landrátského potoka“, který zde v nadmořské
výšce 700 m pramení. Nejvyšším bodem v katastrálním území obce je Lucký Vrch - 739
m.n.m., nejnižším pak soutok Landrátského potoka s řekou Svratkou - 520 m.n.m. Celé území
obce je součástí Chráněné krajinné oblasti „Žďárské Vrchy“.
V obci žije 417 trvale bydlících obyvatel, ve 131 domácnostech a k individuální rekreaci zde
slouží 74 rekreačních chalup a 16 chat, jejichž majitelé sem dojíždějí převážně z Brna a
Poličky. Zájem o rekreační chalupy je zde obrovský, zájem o trvalé bydlení je limitován nutností
dojíždění za prací. Počet trvale bydlících obyvatel proto stále zvolna klesá a tento pokles trvá
již od roku 1890, kdy v obci žilo 1132 obyvatel. Naproti tomu je zaznamenáno historické
minimum v době pobělohorské, kdy z důvodů náboženského přesvědčení odešla většina
evangelíků do exilu, a v místě zůstalo jen 126 obyvatel.
Svojí polohou a infrastrukturou vytváří naše obec spádovou oblast pro některé menší obce
z okolí. Důvodem k tomu je zdejší úplná základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko se
dvěma lékařskými odbornostmi, pošta, kulturní dům, obecní úřad a dva kostely s přiléhajícími
hřbitovy. Obec provozuje veřejný vodovod a v roce 2003 byla v rámci dobrovolného svazku
obcí Borovsko provedena plošná plynofikace. Také dopravní obslužnost je na dostačující
úrovni, k čemuž slouží 6 autobusových zastávek.
Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti obce patří především 700 let stará, legendou
opředená Lukásova lípa, nazývaná též „Zpívající lípa“. Na území obce v její dolní části se roste
ještě jeden památný strom a to Pajkrův dub, jehož stáří se odhaduje na 500 let. Další kulturní
památkou je katolický kostelík zasvěcený sv. Máří Magdaléně, se hřbitovem a původní
obrannou zvonicí ze 16. století. Za pozornost stojí i roubená stavení se zachovalými prvky
lidové architektury tzv. „Poličský dvorec“, z nichž celkem 15 má status kulturní památky.
Na základě těchto zachovalých stavení byla v dolní části naší obce Ministerstvem kultury ČR
v roce 2001 vyhlášena Vesnická památková zóna. Turistu a znalce přírody zaujme půvab
krajiny, která svojí dokonalostí a zachovalostí charakterizuje krásu Českomoravské vysočiny.

Lukásova lípa

Dřevěná zvonice

AKCE V OKOLÍ
Polička - Tylův dům
16. – 18. dubna - 19. ročník festivalu - Polička Jazz 2015
15. – 24. května - 18. ročník hudebního festivalu klasické hudby - Martinů fest 2015
32

Hrad Svojanov
18. – 19. dubna - Jarní slavnosti
9. – 10. května – Hradní jarmark
Litomyšl – Smetanův dům
14. dubna v 19.00 hodin – koncert vokálního seskupení 4TET
18. dubna v 15.00 hodin – Michal Nesvadba z Kouzelné školky
19. dubna v 19.00 hodin – Noelle Chatelet: Žena Vlčí mák
Divadelní představení, monodrama, ve kterém jedinou a zároveň jedinečnou roli Marty
ztvárnila excelentně Hana Maciuchová.
23. dubna v 19.30 hodin – Caveman
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou.
24. dubna v 19.30 hodin – Vinnetou - městské divadlo Kladno
25. dubna v 19.30 hodin – Dasha a Láďa Kerndl a Honza Smigmator s velkým swingovým
orchestrem Česká Třebová. Výjimečný koncert tří v současnosti nejslavnějších interpretů
swingové hudby v naší zemi.
26. dubna v 19.0 hodin – F. R. Čech: Dívčí válka
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice.
Lidový dům
26. dubna od 14.00 do 18.00 hodin – Lázeňské odpolední čaje pro dříve narozené
24. května od 14.00 do 18.00 hodin – Májové odpolední čaje pro dříve narozené
Sborový dům Církve československé husitské
21. dubna v 18.00 hodin – Divadlo Víti Marčíka – Robinson Crusoe
Toulovcovo náměstí
23. května od 10.00 do 17.00 hodin – O kotlík starosty Litomyšle
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše.
Různá místa v Litomyšli
24. – 26. dubna – Zahájení 4. lázeňské sezóny
28. dubna – 5. května - Majáles litomyšlských studentů
11. – 24. května – Gastronomické slavnosti
Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli jsou vícedenní akcí
pro laickou i odbornou veřejnost.
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
4. června – 7. června – Výstava irisů a jarních trvalek

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.
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Zubní pohotovost 2015 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
4. - 5. 4.
6. 4.
11. - 12. 4.
18. - 19. 4.
25. - 26. 4.
1. 5.
2. - 3. 5.
8. 5.
9. - 10. 5.
16. - 17. 5.
23. - 24. 5.
30. - 31. 5.
6. - 7. 6.
13. - 14. 6.
20. - 21. 6.
27. - 28. 6.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
zubní lékař
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Zeman
Zeman
Adamcová
Adamec
Cacek
Čermáková
Elčknerová
Eliáš
Filip
Joukl
Švecová
Kočí
Kopecká
Kossler
Kosslerová
Králová

František
Oldřich
Marketa
Stanislav
Tomáš
Ivana
Irena
Adolf
Nataliya
Jan
Dagmar
Jiřina
Eva
Pavel
Jitka
Zdena

Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, 1. Máje 606
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Trstěnice 184
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Litomyšl, Šmilovského 1122
Dolní Újezd 383
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Haškova 445
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69

461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 614 614
461 724 369
461 612 733
461 612 733
461 615 402
461 613 663
461 631 126
606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
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LETNÍ AREÁL LUBNÁ - 2015

26. 6.

5. 7.

25. 7.

1. 8.

- 20.00 hodin - koncert skupiny ARGEMA
po koncertu taneční zábava, hraje Rytmik
- 13.00 hodin - LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA
festival dechových hudeb, vystoupí Mrákotinka, Dolnovanka, Jižani
- 20.00 hodin
pouťová zábava - zahraje skupina Rytmik
- 20.00 hodin
pouťové dozvuky se skupinou Kambít
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