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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 3. 2007
RO schvaluje:
- žádost o dotaci „Program obnovy obce Lubná očima a rukama mladých“
- příspěvek na žákovský florbalový turnaj pro ZŠ Lubná - Sebranice ve výši 3 000,-Kč
- využití příspěvku ve výši 5 000,-Kč pro propagaci souboru Lubeňáček od FoS ČR – Praha
- žádost p. Zdeňka Tabery o přijetí jako pracovníka VPP u OÚ Lubná
RO vzala na vědomí:
- zprávu bývalé starostky paní Zdeňky Švecové k dotacím

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 4. 2007
RO schvaluje:
- podání závěrečného vyúčtování „DPS Lubná“ na SFRB Praha a „TI 12 b.j. Lubná k Š. Dolu“
na MMR Praha, vypracovat a podat na FÚ Svitavy žádost o prominutí odvodů a penále
- povolení pro pana Zbyňka Souška k čerpání vody z Horního rybníka Lubná
- smlouvu o zavedení veřejné autobusové linky Budislav – Polička
- školení pro pracovníky VPP a jejich vybavení pracovními a ochrannými prostředky
- prodloužení pronájmu bytu v budově DPS pro manžele Jánovy
- bezplatné zapůjčení „Víceúčelového zařízení Skalka“ na 3. školní ples
- vybavit pracovníky VPP pracovními a ochrannými prostředky, zakoupit křovinořez,
motorovou pilu, vybavení do ruční dílny, starší osobní auto s valníkem nebo autovlek
- stavební úpravu skladů na garáže na dvoře za OÚ Lubná
RO doporučuje:
- ZO schválit prodej pozemku 906/11 k.ú. Lubná u Poličky
- ZO schválit nákup pozemků č. 564 a 2478/11 pod vodojemem v Lubné
RO vzala na vědomí:
- soutěž obcí ve sběru papíru a dalšího odpadu
- potřebu povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami po 1. 1. 2008
- oznámení KÚ Pardubice o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
- oznámení o návrhu zadání změn č. 3 územního plánu obce Borová
- upozornění KÚ Pardubice na změnu vyhlášky o sociálním zabezpečení

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 2. 5. 2007
RO schvaluje:
- žádost o zařazení do pořadníku o umístění v DPS Lubná
- zřídit dálkový přístup ke katastru nemovitostí pro OÚ Lubná
- výměnu oken v MŠ Lubná a na Skalce v Lubné
- předložit žádost u TS a. s. Bystřice n. P. na poskytnutí nádob na separovaný odpad
- podání žádosti o bezúplatné převedení čtyř kusů dýchacích přístrojů Saturn
- podání žádosti na výměnu zastaralé požární techniky (PRAGA - V3S)
- pohledy projektu a způsob napojení přívodu elektřiny pro novostavbu RD na parcele č. 305/1
- pronájem letního sportovního areálu na festival „Lubenská lodyha“
- provést výměnu vodovodního řadu pod místní komunikací u čp. 170 Lubná průtlakem
RO vzala na vědomí:
- usnesení ze schůze VH Mikroregion Litomyšlsko, stanovy svazu, rozpočtovou změnu, výroční
zprávu o činnosti svazu, plánované akce, kolektivní smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl mezi OSA a Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko
- vyhlášení ředitelského dne v ZŠ Lubná - Sebranice 7. 5. 2007
- tiskovou informaci pro poskytovatele sociálních služeb na termín registrace
- informaci o turistickém portálu regionu Východní Čechy
- dopis od Direkta group s. r. o., o spuštění dotačního programu na spolufinancování investic do
základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2 000 obyvatel
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- rozhodnutí MěÚ Litomyšl, souhlas s provedením ohlášené stavby, stavební úpravy chodníku
- podání žádosti o prominutí úhrady odvodů a penále na FÚ Svitavy - podáno dne 30. 4. 2007

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 5. 2007
RO schvaluje:
- pronájem letního areálu (hřiště) pro hudební festival „Lubenská lodyha“
- rozhodnutí MMR o závěrečném vyhodnocení akce „TI 12 b.j. Lubná“
- výsledek jednání z místního šetření na parcelách 937/1 a 933/2
- zveřejnění výsledků hospodaření a kalkulace provozu čističky v Lubné za rok 2006-VHOS, a.s.
- zprávu o plnění rozpočtu obce Lubná k 30. 4. 2007
- opravu šachty k uzávěru vody na Malé Straně
- nákup síťové karty pro kopírovací stroj iR 1600 a převedení kopírovacího stroje
Canon NP 6216 do výpůjčky pro MŠ Lubná
- žádost pana Pavla Vomáčky o povolení k čerpání vody z Dolního rybníka
RO vzala na vědomí:
- vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru od 2. 5. 2007 až do odvolání
- pozvánku na sobotu 30. 6. 2007 na sraz rodáků a 70. výročí založení sboru od obce Desná
- záznam o úrazu v ZŠ Lubná - Sebranice
- oznámení o zahájení řízení o prodloužení povolení k vypouštění vod z ČOV
- informaci MěÚ Svitavy o vyhlášení grantových programů pro rok 2007, 12. ročník
grantového programu Opomíjené památky
- informaci odboru strategického rozvoje kraje o dotaci na péči o válečné hroby
- oznámení o zahájení řízení k vybudování čistírny odpadních vod na p. č. 884/22

SOUTĚŽ OBCÍ PARDUBICKÉHO KRAJE V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM a. s. ve snaze
motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných a nebezpečných složek
komunálních odpadů vyhlašuje I. ročník soutěže obcí Pardubického kraje. Soutěž se vyhlašuje
na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Obce jsou rozděleny do tří skupin dle počtu obyvatel
(do 500, do 5 000, nad 5 000 obyvatel).
Kritéria:
- celková výtěžnost sběru papíru, plastů, skla v roce 2007 v přepočtu na jednoho obyvatele obce
(kg/obyvatel/rok)
- celková výtěžnost sběru nebezpečných odpadů v roce 2007 v přepočtu na jednoho obyvatele
obce (kg/obyvatel/rok)
Na základě uvedených kritérií budou vyhlášena a odměněna první tři
místa takto:
1. místo 70 000 Kč + 9 nádob na tříděný sběr dle vlastního výběru
2. místo 35 000 Kč + 6 nádob na tříděný sběr dle vlastního výběru
3. místo 20 000 Kč + 3 nádoby na tříděný sběr dle vlastního výběru
Co by měl každý z nás o třídění vědět?
Podstatou třídění odpadů je, že každý z nás může svým chováním
ovlivnit, zda budou odpady znovu využity a nebo se budou hromadit na
skládkách.
Co se tedy s odpady z barevných kontejnerů děje? Všechny druhy
odpadů je třeba před jejich dalším využitím roztřídit na tzv. dotřiďovací
lince, zbavit je nežádoucích příměsí a nečistot, které do nich naházeli
nezodpovědní občané. Tím jsou odpady připraveny k využití – recyklaci. Recyklace vrací
odpady „zpátky do života“ jako vstupní materiály pro další výrobu. Při nesprávném třídění
marníte snahu ostatních, zvyšujete náklady na dotřídění a snižujete množství využitelného
odpadu.
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Co se děje s odpadky potom?
Papír - jednotlivé druhy papíru v zařízení, které se nazývá třídicí linka, se ručně roztřídí a jsou
připraveny k dalšímu zpracování v papírnách, kde z nich vzniknou nové papírové výrobky
(obálky, sešity, toaletní papír, kartony a jiný obalový materiál). Nejvýznamnější třídicí linky
pro dotřídění papíru se nacházejí v Pardubicích a ve Svitavách. Papír patří do modrého
kontejneru.
Plasty - také plasty procházejí dotřiďovací linkou, kde se ručně vybírají PET lahve, fólie (sáčky
a tašky) a pěnový polystyren. Každý z těchto druhů je zpracováván jinou recyklační technologií.
Z PET lahví se vyrábějí vlákna pro výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají jako
surovina do zátěžových koberců. Z fólií se vyrábí nové fólie (např. pytle na odpady). Pěnový
polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi ostatních plastů se vyrábí rozličné
plastové předměty a výrobky (zahradní nábytek, protihlukové stěny apod.). Dotřídění a recyklace
plastového odpadu probíhá v recyklačním závodě v Lázních Bohdaneč. Plasty vhazujte do
žlutého kontejneru.
Sklo - pro recyklaci skla je nezbytné jej zbavit všech nečistot, kovů, keramiky a porcelánu. Při
výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece ve sklárně sklo barevné. Nejdříve se sklo
předtřiďuje ručně a poté na speciální automatické lince, která zajistí čistotu a vytřídění
skleněných střepů. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi pro výrobu nového skla.
Tato recyklační technologie šetří mnoho surovin a energie. Tímto způsobem se dá sklo znovu
využívat donekonečna. Z recyklovaného skla se vyrábí hlavně lahve na minerálky a pivo. Sklo
patří do zeleného nebo bílého kontejneru.
A proto třiďte a odpadky odhazujte do správných kontejnerů, které jsou rozmístěny v naší obci.
Zastupitelstvo obce
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
Úterý:
5. 6., 19. 6. , 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8.

Granule na slimáky prodává pan Čupr, Lubná 25.
Vypouštění odpadních vod od 1. 1. 2008
Se začátkem roku 2008 zanikají povolení k vypuštění odpadních vod vydaná do 31. 12.
2001. Znamená to, že majitel septiku musí požádat o prodloužení povolení příslušný vodoprávní
úřad (část městského úřadu – odbor životního prostředí), pokud povolení nemá, tak musí o ně
žádat. Kdo neuvede svůj septik do souladu s požadavky vodního zákona, může dostat pokutu
až 50 tis. Kč. Občané, kteří nemohou svůj septik napojit na veřejnou kanalizaci, mají několik
možností. Nejlevnější a nejjednodušší je zaslepit odtok. Ze septiku se stane žumpa, ze které
voda neodtéká, ale musí se vyvážet. Nová pravidla se na žumpy nevztahují. Další z možností je
nový septik, který musí být vybaven zemním filtrem nebo jiným způsobem biologického čištění.
Tato možnost je cenově nákladnější. Poslední možností je septik modernizovat – pořídit k němu
domovní čističku odpadních vod. K vybudování čističky je třeba požádat o povolení odbor
životního prostředí a také požádat o bezplatné povolení k nakládání s odpadními vodami.
Pokud majitelé povolení vydaných před 1. 1. 2002 nepožádají o jejich prodloužení
nejpozději do 1. 7. 2007, po tomto datu již budou muset žádat o nové povolení.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vydává vodoprávní
úřad. Žádosti se podávají na jednotlivých formulářích, které jsou k dispozici na vodoprávních
úřadech (městský úřad) a na stránkách www.zanikpovoleni.cz. Další informace info@env.cz, tel:
267 122 313. Žádosti si můžete též vyzvednout na Obecním úřadě v Lubné.
K žádosti o povolení vypouštění odpadních je třeba doložit:
- mapový podklad se schematickým zákresem místa vypouštění odpadních vod
- kopie katastrální mapy území, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod
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stanovisko správce vodního toku
posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod
kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované
povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo
vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání
s vodami, pokud je má žadatel k dispozici
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření
dotčených orgánů státní správy týkající se dané věci
údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká
vodního toku
údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném
průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95%
v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se
žádost o povolení týká vodního toku
plná moc žadatele, pokud nepodává žádost on sám

Čerpání povrchových vod nebo vody ze studní od 1. 1. 2008
Povinnost mít povolení k odběru povrchových a podzemních vod není žádnou novinkou, ale
platí již od roku 1955. Majitelé studní postavených před rokem 1955 nemusí o povolení k odběru
vody žádat, protože ho mají ze zákona automaticky. Pokud máte postavenou studnu po roce
1955 bez stavebního povolení, měli byste do konce roku 2007 požádat o jeho dodatečné vydání
na vodoprávním úřadě. Stavební povolení je potřeba pro stavbu nové studny. Rekonstrukci je
třeba také nahlásit a příslušný úřad rozhodne, zda je třeba stavební povolení nebo není. Při
odběru povrchové vody není potřeba povolení, pokud není používáno zvláštní technické zařízení
(např. čerpadlo). K žádosti o povolení k odběru vody budete potřebovat tyto doklady:
- mapa, ve které je zakreslené místo, nákres si můžete zhotovit sami
- kopie katastrální mapy s vyznačením studny, formát A4, poplatek 50Kč
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), pokud vodoprávní úřad
nerozhodne, že není třeba, cena 2500 - 5000Kč
- kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, pokud je vydal jiný úřad než ten,
na němž žádáte o povolení k odběru vody
- rozhodnutí, stanoviska, vyjádření – např. vyjádření úřadu pro ochranu přírody, pokud je
vaše studna v ochranném pásmu, chráněné oblasti, bez poplatku
- plná moc žadatele, pokud nepodává žádost on sám
Žádosti se podávají na jednotlivých formulářích, které jsou k dispozici na vodoprávních úřadech
(městský úřad) a na stránkách www.zanikpovoleni.cz.
Podrobné informace k odběru a vypouštění odpadních vod získáte na www.zanikpovoleni.cz,
infolinka 800 101 197, info@mze.cz.
Rada obce

ČOV, jímky, septiky, výroba z plastů
Anypa, s.r.o., tel: 605 335 522
e-mail: info@anypa.cz
web: http://www.anypa.cz
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Vandalismus v naší obci
Pořádkovou službou na obvodním oddělení Policie (OO) ČR Polička se zabývá celkem
17 policistů. Služební obvod tvoří město Polička a Bystré s integrovanými obcemi
a 19 samostaných obcí. Největší nárůst trestné činnosti je v samotném městě Polička, pak
v Bystrém, obcích Jedlová, Sádek a Pomezí. V loňském roce bylo v teritoriu OO PČ Polička
spácháno celkem 308 trestných činů. Objasněnost činí 59%. Ve 14-ti případech museli být
pachatelé pro silnou podnapilost předáni do protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích. Tento
jev má vzrůstající tendenci. Nejvíce trestných činů se stalo loni v Poličce – 155, objasněno 45%.
V Bystrém 20 trestných činů, v Sádku 16, v Jedlové 13, v Pomezí 7, v Kameneci 6, v Květné
a Telecím 0. Lubná měla 3 trestné činy, objasněny byly 2. V roce 2005 bylo 6 trestných činů,
objasněny 3 případy. V rámci celého okresu Svitavy řešila Policie celkem 1706 trestných činů.
U 989-ti byl pachatel zjištěn. Starost o pořádek v naší obci mají dva policisté z OO Polička, a to
František Patka a Tomáš Kadlec. Telefonní číslo 461 725 024.
O tom, že v naší obci je poměrně klid, hovoří statistiky. Ale. Plesová sezona je již za námi,
hořká příchuť však zůstává dodnes. V Lubné se uskutečnily 3 plesy. První pořádala KDU-ČSL,
celkem
poklidný
průběh
pokazil vandal, který zřejmě
cestou domů rozmlátil skříňky
před obecním úřadem. Vitríny
složek, které v obci působí,
starají se o kulturní život,
mládež, sport. Druhý ples
pořádali
hasiči.
Dobrou
náladu
všem
pokazil
nepochopitelný čin. Jakýsi
hrdina sundal ze zdi práškový
hasicí přístroj a doslova
zamořil celý objekt Skalky.
Pálející oči, hořkost v ústech,
všude bílo,
tak
ukončil
ples a rozzlobil desítky lidí
a hlavně pořadatele. Co Ti
udělali
hasiči,
tajemný
neznámý? Hasiči, kteří by
neváhali Tobě pomoci, kdybys
Vhozená popelnice ve třídě.
byl Ty v tísni. Příprava plesů
dá spoustu starostí a práce, pak jeden zoufalec vše pokazí. Ten prášek byl všude, při úklidu vířil
a pálil. Bylo nám všem moc smutno, že se najde v Lubné člověk, který toto udělá. Bohužel se
nenajde nikdo, kdo ho viděl. A třetí ples pořádal Sokol a Lubenské ženy. Tady si kdosi cestou
z plesu vzpomněl, jaké křivdy mu konali ve škole, a tak se rozhodl školu ztrestat. Popadnul
popelnici a oknem ji hodil dovnitř. Bohužel to není jediný případ, kdy došlo na škole
k vandalství.
A ještě ke Skalce. Nedávno kdosi podvakrát vnikl do objektu za použití zřejmě padělaného
klíče a zde zcizil nářadí, uvnitř rozbil dveře, vykopl okno, pak zase zamkl. Vandalismus
pokračuje i poslední dny. Rozkopaná auta, prořezané pneu, vytrhané zasázené stromky,
zničená jízdní kola, dokonce i zcizený starý těžký a v zemi upevněný žentour. Kdo to všechno
zaplatí? Majitel, složky či obec, tedy my všichni.
Žijeme v době, kdy základy lidského života jsou ohroženy. „Moderní člověk“ jako by ztrácel
vědomí hodnot, úctu k stvořenému, smysl pro vztahy. Přibývá rozmařilosti a nevázanosti.
Svoboda není volnost páchat zlo. Člověk se rodí s výstrojí, která by měla vést k rozumnosti.
Vandalismus má k ní však hodně daleko.
Alois Kovář, místostarosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOL A
Skřivan 2007
V pondělí 14. 5. 2007 se v Poličce v aule místního gymnázia konala od 8.00 hodin pěvecká
soutěž „Skřivan 2007", kterou pořádalo Středisko volného času Mozaika Polička.
Jelikož celý rok probíhá na základní škole v Sebranicích kroužek „Zpívání", chtěli jsme i my
změřit svoje hlasivky s ostatními zpěváky a do soutěže jsme se přihlásili.
Celý měsíc jsme pečlivě vybírali zástupce za první stupeň do tří kategorií a nacvičovali jsme
po vyučování různé písničky. Nakonec jsme vybrali sedm zpěváčků, kteří nás jeli do Poličky
reprezentovat: 0.kategorie - Barča Boštíková (1. tř.), 1. kategorie - 2. - 3. tř. - Markéta Kučerová
(2. tř.), Lenka Korečková (2. tř.) a Maruška Rensová (3. tř.), 2. kategorie - 4. - 5. tř. - Pavla
Chadimová (4. tř.), Lucie Kopecká (5. tř.) a Tereza Šimková (5. tř.).
Ne vždy bylo jednoduché vybrat zpěvákovi takovou písničku, aby odpovídala jeho hlasovým
možnostem, ale pilná práce se nám nakonec vyplatila. Přes velikou konkurenci dětí z různých
škol z okolí Poličky jsme uspěli v každé kategorii a získali celkem tři místa:
0. kat.: 2. místo - Barča Boštíková
1. kat.: 3. místo - Markéta Kučerová
2. kat.: 2. místo - Lucka Kopecká.
Gratulace patří nejen výherkyním, ale celé skupince soutěžících, neboť ostudu neudělal
nikdo a každý zpíval, jak nejlépe mohl. Výhodou celé soutěže byla i možnost doprovodu na
klavír, které jsme jako jedni z mála využili.
Základní škola opět dokázala, že má nadané děti a že i malá škola může být „velká".
Mgr. Hana Preclíková
Jak jsme hráli divadlo
• Divadlo se mi moc líbí, protože je veselé a herci hrají s radostí.
• Hrát pohádku mě baví a taky je super, že nás uvolňují ze školy.
• Naše divadlo je velmi hezké a originální. Už se snad v nějaké pohádce stalo, že Popelka
musela kopnout do oříšku, aby v něm našla šaty?
• Na tomto divadle se sešla vcelku dobrá parta.
• Skvěle jsme se sblížili.
• Na začátku bylo divadlo těžké, ale paní učitelka nám pomohla ho zvládnout.
• Nacvičování bylo náročné, ale i zábavné. Užili jsme si spoustu legrace.
• Při nacvičování se i dobře laškovalo.
• O přestávkách si všichni pořád házeli červeným puntíkovaným míčkem. Asi se chtěli vrátit
do dětských let.
• Jednou při zkoušce vlezli kluci do truhly, a když z ní Popelka brala šaty, tak se jich lekla.
• My holky jsme se bavily, když se kluci učili tancovat.
• Kluci se bavili, když se holky učily tvářit naštvaně.
• Strašné bylo, jakou jsme měli před prvním představením trému.
• Při vystoupení v Sebranicích na Den matek se nám málem rozsypala lavice a židle, ale
zvládlo se to.
• Potíže nám dělaly boty, které tlačily, opona, která se v Lubné zasekávala, a ořechy, které
se koulely, kam neměly.
• Trapas byl, když jsme během divadla zjistili, že nám něco chybí, nebo jsme nevěděli, kde
co máme.
• Nejtěžší roli měla Popelka, protože musela také zpívat a mnohokrát se převlékat.
• Simoně ta Popelka fakt sedla.
• Popelka s princem se k sobě náramně hodili.
• Kadeřnice – paní Vraspírová, která nás česala, měla také důležitou roli.
• Líbily se mi šaty, účesy a celé to bylo super.
• Diváci se bavili u zkoušení střevíčku, protože se do toho zapojili i oni.
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•
•

Bavilo mě hrát před lidmi, protože se jim to určitě líbilo. Nenudili se, a tak dost tleskali.
Trénujeme dál a hrozně se těšíme na další představení, které se snad bude líbit tak jako
představení předešlá.
Divadelníci ze základní školy

Přijetí našich žáků na střední školy
Školní rok 2006 – 2007
Jméno
Jiří Boštík
Monika Drobná
Jan Drobný
Jakub Haupt
Jana Chadimová
Lucie Jílková
Tomáš Klusoň
Iveta Klusoňová
Veronika Klusoňová
Jiří Kopecký
Lukáš Kopecký
Václav Kopecký
Jana Křivková
Simona Kučerová
Zuzana Melšová
Milan Mička
Michal Minář
Lukáš Novotný
Kateřina Pavlišová
Vojtěch Prokůpek
Olga Stehlíková
Petr Uher
Lukáš Vimr
Josef Vomáčka
Pavel Vomáčka
Kamil Vraspír
Marek Zavoral
Michal Zezula
Michal Zindulka
Petra Žitná

Název školy
SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice
Průmyslová střední škola Letohrad
SOŠ automobilní a SOU automobilní
Ústí nad Orlicí
VOŠ stavební a SOŠ stavební Vysoké
Mýto
Střední zdravotnická škola Svitavy
Obchodní akademie Choceň
Integrovaná střední škola technická
Vysoké Mýto
VOŠ stavební a SOŠ stavební
Vysoké Mýto
Gymnázium Polička
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice
Střední zdravotnická škola Svitavy
SOŠ cestovního ruchu ,s.r.o.
Pardubice
Gymnázium Polička
SSOŠ TRADING CENTRE, s.r.o.
Litomyšl
SOŠ a SOU Polička
Gymnázium Polička
VOŠ pedagogická a SPdŠ Litomyšl
SOU Svitavy
SOŠ a SOU Polička
VOŠ stavební a SOŠ stavební
Vysoké Mýto
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
SOŠ a SOU technických oborů Česká
Třebová, Skalka
Gymnázium Polička
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
SOU Svitavy
VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká
Třebová
SOŠ a SOU strojírenské
a elektrotechnické Brno
SOŠ a SOU Polička
Všem přijatým žákům blahopřejeme.
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Obor
slaboproudá elektrotechnika
stavebnictví
autoelektrikář
stavebnictví
zdravotnický asistent
obchodní akademie
strojírenství
stavebnictví
všeobecné čtyřleté
mechanizace a služby VTA
mechanizace a služby VTA
slaboproudá elektrotechnika
zdravotnický asistent
management cestovního
ruchu
všeobecné čtyřleté
management obchodu
obchodně podnikatelská
činnost
všeobecné čtyřleté
pedagogické lyceum
instalatér
kuchař – číšník
stavebnictví
mechanizace a služby VTA
truhlář
všeobecné čtyřleté
mechanizace a služby DSS
instalatér
elektrotechnika
mechanik elektronik
kuchař – číšník

Žáci ZŠ Lubná – Sebranice Vás zvou v neděli 17. 6. 2007
ve 14.00 hod. do místního kinosálu na hudební pohádku
Popelka. Vstupné dobrovolné.
Poděkování
V sobotu 12. května 2007 se konal na Skalce v Lubné 3. školní ples, který pořádala Rada
rodičů a žáci 9. třídy Základní školy Lubná - Sebranice.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem sponzorům z řad rodičů a firem za poskytnuté
dary do tomboly. Výtěžek z plesu bude použit pro místní základní školu.
Za Radu rodičů Pavla Tmejová

MATEŘS KÁ ŠKOLA
Blíží se konec školního roku, a tak mi dovolte, abych Vás seznámila s aktivitami naší
mateřské školy.
Od září do prosince děti jezdily do Poličky na plavecký výcvik, v listopadu se uskutečnila
přednáška psycholožky PhDr. J. Mervartové, která se setkala s velkým úspěchem a také hojnou
účastí návštěvníků. Dále pak děti společně s rodiči tvořily na pracovní dílně, v tomto měsíci také
navštívil školku kouzelník p. Krejčí a p. Dokoupil. Jejich vystoupení se dětem vždy moc líbí.
V prosinci do školky přišel Mikuláš / p. Zapletal/ a dětem naděloval, za což mu děkujeme,
konala se také vánoční výstava, kde jste mohli vidět práce dětí i z MŠ, a uskutečnila se tradiční
vánoční besídka, kde se děti z obou oddělení představily s krátkým programem. V lednu jsme
uspořádali schůzku rodičů budoucích prvňáčků s pí učitelkou ze ZŠ, letos nás navštívila pí uč.
H. Klusoňová. Rodiče se dozvěděli, co čeká jejich děti u zápisu a jak by měly děti být připraveny

Vynášení Mořeny

pro vstup do školy. Společně se žáky ze ZŠ jsme se zúčastnili hudebního vystoupení „Viktor“.
Únor je čas karnevalů, a tak se nevyhnul ani nám. Rodiče dětem připravili moc pěkné masky,
a tak se mohlo veselit a soutěžit. Březen byl ve znamení vítání jara. V dubnu nás čekaly
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Velikonoce – zdobení kraslic, ale i prostor MŠ, navštívili jsme divadlo v Poličce – představení Jů
a Hele, potom byl „policajt ve školce“. Tato akce měla u dětí úspěch. MŠ navštívil příslušník
PČR L. Chadima a s dětmi pohovořil o významu práce PČR, o bezpečnosti jízdy na kole
a také umožnil dětem vyzkoušet pouta, což se dětem nejvíce líbilo. Závěr dubna byl už zase ve
znamení Čarodějnického reje. V květnu se uskutečnila další společná pracovní dílna pod
názvem Kytička pro maminku. Děti ze II. oddělení jely na výlet do Litomyšle a navštívily zámek,
uskutečnil se zápis do MŠ pro další školní rok. Červen bude patřit dětem, kdy společně oslavíme
MDD, uskuteční se besídka pro rodiče a veřejnost v kině,výlet do ZOO a pak už nastane loučení
se školním rokem a s našimi budoucími prvňáčky.
Kromě těchto aktivit ve školce pracuje taneční kroužek pod vedením pí uč. L. Vomáčkové.
Své dovednosti děti předvedly v průběhu školního roku několikrát při vystoupení na DPS.
Poprvé to bylo v listopadu, kdy vystoupily s pásmem Posvícení /pozadu nezůstaly ani děti
z I. oddělení, jejichž roztomilé vystoupení také nacvičila uč. Vomáčková/, v prosinci děti

Koleda v DPS

z tanečního kroužku koledovaly v ZŠ, ZOD, OÚ, lékárně, obchodě a opět své vystoupení
zakončily na DPS a v březnu se kroužek předvedl s vystoupením Mořenu nesem /opět
nechyběly děti z I. odd. s pásmem Na sv. Řehoře, čáp letí přes moře/. Návštěvy na DPS jsou
vždy moc milé. Děti předvedou, co se naučily, a obyvatelé DPS mají pro děti připraveny dárečky
a sladkou odměnu. Ale nejen to, návštěvy mají mnohem hlubší význam pro obě strany.
Kromě tanečního kroužku pracuje ve školce od pololetí i výtvarný kroužek, který vede
uč. P. Vetešníková.
Velmi důležitá pro děti před vstupem do ZŠ je i správná výslovnost všech hlásek.
Logopedické prevenci v MŠ se věnuje pí uč. Vomáčková. V oddělení mladších dětí z 18
docházejících mají jen 2 děti správnou výslovnost, 6 dětí nesprávně vyslovuje pouze R a Ř.
Individuální logopedická prevence probíhá u 6 dětí, z toho už byla jedna dokončena.
Z 21 dětí ze staršího oddělení je 11 dětí se správnou výslovností. Individuální logopedická
péče v MŠ je věnována 6 dětem, z toho u 3 dětí už byla ukončena. U 4 dětí probíhá náprava
nesprávné výslovnosti mimo MŠ /PPP poradny apod./.
Kromě těchto všech aktivit musí učitelky zajistit, aby děti cvičily, zpívaly, stříhaly,
dramatizovaly, lepily, skládaly, kreslily nebo malovaly, seznámily se s netradičními technikami ve
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výtvarné činnosti, modelovaly…,navíc učí děti umět vyjádřit svá přání a pocity, někdy suplují
rodičovskou výchovu, učí souvislému vyjadřování, samostatnosti, sebeobluze, hygienickým
návykům, správnému stolování, slušnému chování a dalším návykům, k tomu musí mít oči jako
ostříž, aby dnešní hyperaktivní děti nepřišly k úrazu.
A také by se jí hodilo více párů rukou na pohlazení, povzbuzení a utírání slziček těm, kdo
smutní nebo je něco bolí. A tak bych mohla pokračovat ještě dál…Ovšem taky si učitelky ve
školce hrají /názor většiny lidí všeobecně/, ale pozor, musí si „hrát“ podle Třídního vzdělávacího
programu a dodržovat Školní vzdělávací program, hrát si podle týdenního tématu tak, aby byly
zastoupeny všechny vzdělávací činnosti a aby si děti nevšimly, že se vlastně něco učí, a ještě
aby se cítily dobře.
Jak už jsem uvedla v úvodu, blíží se konec školního roku. Proto mi dovolte, abych Vám všem
popřála příjemné prožití letních dnů, dětem pohodové prázdniny a personálu MŠ nadále
trpělivost, toleranci a načerpání nových sil do dalšího školního roku.
Krásné léto přeje I. Rensová – vedoucí MŠ

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNI HOVNA
Vážení čtenáři,
pro rychlejší a přesnější evidenci naší knihovny bude přecházet naše
evidence ze systému kartiček na systém počítačový. Všechny knihy
budou kódovány a bude provedena i úplná inventarizace všech knih
naší knihovny.
Proto Vás ještě jednou žádáme o vrácení všech zapůjčených knih do
konce měsíce června 2007.
Knihovna bude v červenci a srpnu 2007 zavřena.
Milada Krejčová, Marta Sýkorová, knihovnice

VESMÍR OKOLO NÁS
Stálým zdrojem tepla a světla pro naši Zemi je Slunce, jehož průměr je milión 400 tisíc km.
Je složeno převážně z vodíku a hélia. Vodík se v jeho nitru mění na hélium za velmi vysoké
teploty a tlaku (teplota 13 – 15 miliónů ºC, tlak je ve sta miliardách atmosfér). Při této reakci se
uvolňuje obrovské množství energie, která proudí do okolního vesmíru. Na Zemi dopadají
přibližně 2 miliardtiny z celkového množství. Takto září Slunce již 4,5 miliardy let a stejně
dlouhou dobu života má před sebou. Kolem osy se otočí jednou za 25 a půl dne. Země je
vzdálena od Slunce 150 miliónů km.
Technologicky nejvyspělejší státy světa staví ve Francii novou elektrárnu. Zde budou chtít
vědci a technici uvést do chodu reakci, která je na Slunci. Půjde však o velmi obtížný úkol.
Hvězdy neputují vesmírem jen tak náhodně, ale jsou seskupeny do obřích hvězdných
soustav, kterým říkáme galaxie – mají podobu disku. Naše Galaxie má vskutku impozantní
rozměry. Na délku má přibližně 100 tisíc světelných let a síla je okolo 20 tisíc světelných let
(světelný rok je délková míra používaná v astronomii – je to vzdálenost, kterou světelný paprsek
uletí za jeden rok – a to je 9,5 biliónů km). V centru Galaxie je mimořádně hmotná černá díra
(hmotnost 4 miliónů sluncí), která se navenek projevuje velmi silnou gravitací (přitažlivostí),
takže do okolí nepustí ani světlo – proto černá – nevidíme ji. A díra proto, že do ní okolní hvězdy
padají jako do studny, tedy zcela do ztracena. Slunce je se soustavou planet asi 25 tisíc
světelných let od centra, které obíhá rychlostí 200 km za sekundu jednou za 220 miliónů let. Za
temných letních nebo zimních nocí je dobře vidět na obloze jemný světelný pás Mléčné dráhy.
Je to pohled do středu Galaxie s miliardami hvězd. Jejich počet v Galaxii je odhadován mezi 150
až 300 miliardami. Na podzim je pouhým okem vidět sousední galaxie M31 v souhvězdí
Andromedy jako malý nadýchaný obláček.
10

Výzkumy galaxií prokázaly, že tyto soustavy nejsou v prostoru nahodile, ale vytvářejí větší
celky – kupy galaxií – mají tisíce galaxií. Z nich se pak skládají nadkupy galaxií – mají statisíce
galaxií. Astronomové dnes již vědí, že galaxií jsou desítky miliard. Zde vidíme, jak dokonalý řád
vtiskl Stvořitel do života vesmíru. Nyní zpět na Zemi, která je nepatrná ve srovnání s okolním
vesmírem, ale jedinečná a vyjímečná tím, že na ní je rozmanitý život – včetně člověka. Je proto
na místě šetrný a vlídný vztah k naší krásné planetě.
Josef Trojtler

Pohled na celý prostor naší Galaxie - spirální galaxie s nejméně 200 miliardami hvězd. Naše Slunce je
schované hluboko v rameni Orion vzdáleném asi 26 400 světelných let od centra. Směrem k centru
Galaxie jsou hvězdy mnohem blíže k sobě.

SALESIÁNS KÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milí přátelé, všechny vás ze srdce zdravím.
Kolik věcí děláme před pohledem druhých. To se moc snažíme o to, aby to za něco stálo.
Ale když jsme sami, když nás nikdo nevidí, pak se nám mnohé vůbec nezdá důležité. Jeví se to
nedůležité a bezvýznamné. Ale co je v našem životě bezvýznamné? Vždyť svět, ve kterém
žijeme, utváříme vším, oč se snažíme a co děláme. Tak se stává naším přičiněním krásnější
a lepší, anebo zlo nachází stále více místa ve světě i v srdcích lidí.
Jednou dánský spisovatel Joergensen navštívil kolínskou katedrálu, jeden z největších
chrámů světa. Dostal se až na věž. Na jejím vrcholu, ve výšce, která způsobovala závrať, uviděl
kamenického mistra, který s velikou pečlivostí pracoval i na nejmenších detailech. Chvíli ho
pozoroval při práci a pak se ho zeptal: „Mistře, proč se tolik trápíte i s těmi nejmenšími
ozdobami? Vždyť je ze země nikdo ani neuvidí?“
A mistr kameník se na něho s údivem podíval a odpověděl: „Ale Bůh to vidí a já to dělám
k jeho oslavě.“
Možná, že to napovídá o mnohém kolem nás. Jistě je toho tolik, čeho si třeba ani nikdo
nevšimne ( maminky to moc dobře znají). Nepřijde žádná pochvala, poděkování a projev
vděčnosti. Pokud děláme všechno jenom pro to, pak se opravdu nemá cenu o něco snažit. Ale
na rozdíl od člověka Bůh vidí i to, co je skryté. On dokáže správně zhodnotit každé naše úsilí,
i to, co uniká našim lidským zrakům.
Máme před sebou, každý z nás, veliký a krásný úkol: prožít také svůj život k Boží oslavě.
A to nejen skrze věci „viditelné“ lidským očím, ale i ty tak snadno přehlédnutelné. A tak za to to
přece stojí, abychom dělali s pečlivostí věci důležité i nejobyčejnější.
A tak k tomuto mravenčímu úsilí vám všem vyprošuji sílu Ducha svatého a rád vám žehnám.
P. Vojtěch Glogar
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Salesiáni v Sebranicích nabízejí na léto 2007:
1. – 9. 7. České Petrovice – ministranti 4. – 6. třída - vede Martin Jeleček
9. – 15. 7. České Petrovice – kluci 6. – 9. třída – vede Jirka Reiter
9. – 15. 7. Spáleniště – kluci 5. – 6. třída - vede Jakub Švanda
7. – 17. 7.
Bohuňov – modelářská chaloupka – vede Jarda Růžička
5. – 11. 7. Nízké Tatry – duchovní obnova na horách – vede P.Radek Gottwald
22. – 28. 7.
Cyklopuťák do Bratislavy – vede P. Radek Gottwald
Podrobnější informace najdete na www.sdb.cz/sdbsebranice nebo je získáte na faře
tel.: 461 745 104.

LIDICE, LEŽÁKY
Budu vám vyprávět příběh o strašlivém zločinu, od jehož spáchání uplyne v červnu rovných
65 let. Má své hrdiny padouchy, ale především stovky nevinných obětí. Nejde přitom o žádný
zločin v šantánu či v Orient Expresu, ale o vypálení dvou českých vesnic Lidice a Ležáky
10. a 24. června 1942.
Přenesme se tedy do chmurných protektorátních časů, do doby, kdy v Praze vládne krvavý
protektor Reinhard Heydrich. Za pár měsíců dokázal srazit na kolena téměř celý český odboj
a zdá se, že není síly, která by jej zastavila. Ovšem všeho do času aneb jak praví jedno moudré
přísloví „ Na každou svini se voda uvaří.“….
Je mrazivá noc ku konci prosince 1941. Vzdušný prostor okupované české země narušil
anglický bombardér Halifax. V jeho útrobách nenacházejí se však pumy, nýbrž sedm mužů.
Sedm vojáků čs. zahraniční armády ve Velké Británii, sedm mužů, kteří svými činy napíší
významnou kapitolu našich novodobých dějin. Sedm mužů tvořící tři operační skupiny:
ANTHROPOID - rotmistr Josef Gabčík a rotmistr Jan Kubiš- úkol atentát na R. Heydricha,
SILVER A- kapitán Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a Jiří Potůček- úkol obnovit rádiové
spojení s Londýnem a spolupracovat s domácím odbojem, SILVER B- rotný Jan Zemek a četař
Vladimír Škacha- úkol kontaktovat domácí odboj a dát se mu plně k dispozici. Sedm pečlivě
vybraných mladých lidí, kteří mají život před sebou, ačkoliv vzhledem k jejich úkolům vkrádá se
otázka jak dlouhý…..
První skupina opouští letoun, krátce poté i dvě zbývající. Pilot nabírá zpáteční kurz a do
deníku zapisuje- skupiny vysazeny na určeném místě. Netuší, jakého se dopustil omylu. Avšak ti
dole už to zjistili. Jak se nyní bude hodit tvrdý výcvik z Anglie!
Přeskočíme v našem příběhu o několik měsíců kupředu. ANTHROPOID je v Praze, SILVER
A v Pardubicích a vyvíjí konečně činnost , která jim byla uložena. Vysílačka s krásným jménem
Libuše posílá denně do éteru jednu depeši za druhou. Kvůli utajení je však nutno měnit úkryty .
A tak shodou náhod dostane se Jirka Potůček s Libuší do Ležáků. Vysílá se ze strojovny lomu
Hluboká nebo Švandova mlýna.
27. května 1942 udeřil i ANTHROPOID. V dopoledních hodinách provedli Gabčík s Kubišem
atentát na Heydricha. Kubišova bomba protektora pouze zranila , přesto 4. června svým
zraněním podlehl. Nacisté běsní. Po pachatelích jako by se země slehla. Hitler žádá nejtvrdší
odvetná opatření. V této době nasycené strachem jest klíč k oběma tragédiím.
Lidice, malá vesnice nedaleko Kladna, život zde nebyl nikdy lehký . Muži pracovali většinou
v dolech, ženy co se našlo. Ovšem 3. června došlo k události, která navždy změnila všem
život.Továrník J. J. Pála, ředitel továrny Palaba ve Slaném, otevřel dopis adresovaný jedné ze
zaměstnankyň a jeho obsah jej vyděsil natolik, že vše oznámil úřadům. Byť šlo ve skutečnosti
o dopis zcela nevinný, kladenské gestapo se vrhlo do pátrání. Gestapáci se domnívají, že
pachateli atentátu jsou synové rodin Horákových a Stříbrných, o kterých věděli, že jsou
v zahraničí. Ačkoliv se prokázalo, že tomu tak není, nad Lidicemi se přesto vznášel temný stín
smrti.
10. června ráno vtrhly do vsi německé oddíly a začalo peklo. Lidé jsou vyháněni z domů.
Ženy odděleny od mužů společně s dětmi převezeny do Kladna. Na muže již čeká u Horákova
statku popravčí četa. Padají první salvy a první mrtví. Celkem 173 mužů zahyne onoho
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červnového dne. Nacisté nemají slitování ani se ženami, které posílají do koncentračních
táborů, ale toho nejodpornějšího zločinu se dopouštějí na dětech. To, čemu říkají „náležité v
ychování“, je ve skutečnosti plynová komora v Chelmnu. Pouze pár dětem, které měly to „štěstí“
a byly vybrány k „poněmčení“, se podařilo přežít. Jméno obce Lidice bylo vymazáno z mapy,
domy zapáleny a srovnány se zemí.
O týden později 18. června , v důsledku zrady Karla Čurdy , dochází k boji v kostele Karla
Boromejského, v němž statečně padnou Josef Gabčík a Jan Kubiš spolu s pěti kamarády mimo jiné i Josef Valčík- první ztráta pro SILVER A. A právě činnost této skupiny jest klíčem
k druhé tragédii.
Pardubické gestapo rovněž nespí. Smyčka kolem Ležáků se začíná pomalu, ale jistě
utahovat. 21. června ukončí svůj život vlastní zbraní Alfréd Bartoš. O den později totéž učinil
i četnický strážmistr Karel Kněz z obavy , aby v případě zatčení nemluvil. Ležácké to však již
neuchrání. 24. června opět Němci předvádí , co dovedou. Stejná brutalita, stejná bezcitnost.
Před popravčí četou však končí i ženy a stejně jako v Lidicích totožný zločin na dětech. A do
třetice naprostá likvidace celé obce.
Posledním mrtvým v celé tragédii se stal radista Jiří Potůček. Tečku za jeho životem
a vlastně za celou operací SILVER A učinila kulka z karabiny českého četníka Půlpána. Je
2. července 1942.
Ačkoliv se nacisté snažili vymazat jména obou obcí z map i mysli lidí, nikdy se jim to
nepodařilo. Tímto ohavným zločinem dosáhli pravého opaku. Vlna solidarity s malým národem
uprostřed Evropy byla zcela nečekaná a spontánní. Jména LIDICE a LEŽÁKY byla napsána na
věže tanků naší jednotky v SSSR, a tak alespoň symbolicky mstily hrozné bezpráví. I když
nacisté spáchali během 2. sv. války nespočet podobných zločinů(i na našem území Ploština,
duben 1945, Javoříčko a Leskovice, 5. 5. 1945), zůstanou Lidice a Ležáky navždy vztyčeným
ukazovákem pro generace budoucí - NIKDY VÍCE NACISMUS!!!
Vzpomeňme proto v ony dny na nevinné oběti nesmyslného vraždění a zároveň
uchovávejme jejich odkaz. Zapomene-li se totiž na tento zločin, uskuteční se tím záměr nacistů vymazat Lidice a Ležáky z naší paměti.
Michal Kovář

KONS TANTIN A METODĚJ
Bratři Konstantin a Metoděj se narodili v druhém největším městě byzantské říše, v řecké
Soluni. Proč věnujeme pozornost těmto dvěma cizincům? Protože podstatně zasáhli do
historického vývoje na Moravě. Oba bratři měli ještě pět dalších sourozenců, historie však zná
jen je. Konstantin byl ze všech nejmladší, narodil se r. 827 a prý byl nejnadanější. Druhé jméno
Cyril přijal až v posledních týdnech života a také pod jménem Cyril byl později prohlášen za
svatého. Talent Konstantina- Cyrila byl mimořádný. Vystudoval teologii, filozofii, literaturu,
ovládal spoustu jazyků, stal se profesorem na nejstarší evropské vysoké škole
v Konstantinopoli. Školu později opustil, odešel s bratrem do hor, na Olymp a zde sestavil první
slovanskou abecedu – hlaholici. Zde také pomýšleli na šíření křesťanství ve východní Evropě.
Pak odešli do Byzance a odtud na Krym, kde našli ostatky sv. Klimenta, donesli je do Byzance,
císaři Michaelu III. a s nimi se také později vydali na Moravu. R. 862 přicházejí do
Konstantinopole poslové z Moravy, přinášejí žádost svého vládce Rostislava, aby císař Michael
zřídil v jeho zemi biskupství. A císař jim slíbil, že vyšle křesťanskou misi. V r. 863 přišli tedy na
Moravu Konstantin a Metoděj. Byli slavnostně uvítáni, vždyť s sebou vzali svaté ostatky
Klimentovy, nejuctívanějšího mučedníka slovanské církve. Oba bratry překvapilo, že v zemi je
velký počet kostelů a hodně věřících. Ostatně toho jsou dnes dokladem četné archeologické
památky např. v Mikulčicích. Kázání učených Řeků, pronášená staroslověnštinou, měla úspěch.
Bratři si také začali vychovávat své nástupce. Konstantin přeložil hlavní bohoslužebné texty
a také část bible. Tyto první staroslověnské překlady se staly učebnicemi budoucích kněží.
Bohužel vznikala spousta sporů s latinskými duchovními. Tyto spory nakonec Metoděj vyhrál,
Konstantin se toho bohužel nedožil. Zemřel ve dvaačtyřiceti letech – r. 869 na klášterním lůžku
v Římě, kam odešel spolu s bratrem r. 867, aby obhájili před papežem slovanské bohoslužebné
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texty, což se jim skutečně podařilo. Oba bratři pobyli na Moravě tři roky, vděčíme jim za mnohé.
Konstantinovi - Cyrilovi za vytvoření první slovanské abecedy – hlaholice (někdy také nazývána
cyrilicí) a za první literární překlady do staroslověnštiny. Jeho úsilí se stalo impulsem ke vzniku
vůbec prvních literárních děl na našem území. Za nejvýznamnější považujeme Život
Konstantinův a Život Metodějův. Velká Morava se zásluhou Konstantina a Metoděje stala
kolébkou slovanského písemnictví, solunští bratři zažehli plamínek vzdělanosti.
My si to každý rok připomeneme 5. července, kdy slavíme svátek Cyrila
a Metoděje.

MLADÍ HASIČI PŘIVEZLI ZLATO
Ve dnech 25. – 26. května 2007 se konalo v Městečku Trnávka okresní kolo hry Plamen,
kterého se zúčastnili i naši mladí hasiči. Děti trénovaly v týdnu i o víkendech, což se jim
mnohonásobně vrátilo – obě družstva (mladší i starší) dovezla zlaté medaile a poháry. Velkou
zásluhu na vítězství mají nejen děti, ale i jejich vedoucí: Pavel Uher a Jirka Kovář, kterým patří
velký dík. Kluci je nejen připravují na závody, ale dva dny se o děti dokáží postarat, včetně
pohádky na dobrou noc.
Děkují rodiče mladých hasičů

Úprava spojů na lince Litomyšl – Sebranice - Lubná – Polička
Na základě žádosti našich občanů a požadavku RO u ČSAD Ústí nad Orlicí došlo
k úpravě níže uvedených spojů, s platností od 10. 6. 2007.
• Spoj č. 8 Polička – Litomyšl - odjezd ze Sebranic 6.06 hod. (odjezd uspíšen o 10 minut).
Navazuje na spoj č. 5 Lubná - Polička, který přijíždí do Sebranic v 6.03 hod.
• Spoj č. 25 Litomyšl – Polička - odjezd z Litomyšle ve 13.00 hod. (odjezd odložen o 10 minut).
Na něj vyčkává v Sebranicích spoj č. 30 Polička - Lubná - odjezd ze Sebranic 13.22hod.
• Spoj č. 40 Polička - Lubná vyčkává v Sebranicích na spoj č. 33 Litomyšl - Polička - odjezd
z Litomyšle ve 14.40 hod., odjezd ze Sebranic v 15.00 hod.
Rada obce
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1.6. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Všem našim dětem přejeme k jejich svátku hodně zdraví, radosti, hodné rodiče
a hlavně co nejvíc úsměvů v jejich tvářích.
Jakých ryb je v potoce nejvíce?
Doplň:
1. osamění, 2. obyvatel sousedního státu, 3. autor Ferdy
mravence, 4. černobílý pták mající rád lesklé předměty,
5. často slyšet, 6. umělci tvořící sochy.

1.

S

2.

S

3.

S

4.

S

5.

S

6.

S

Vybarvi:
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Doveď holčičku až do školy, zkus tohle bludiště:

Na malou oslavu si můžeš připravit jahodový salát:
1l čerstvých jahod, 100g lískových oříšků, 1 lžíce medu, 50g rozinek, 1 lžíce citrónové šťávy,
šlehačka nebo kysaná smetana( podle chuti)
Omyté a oschlé jahody nakrájíme na kousky a dáme do salátové mísy. Potom nastrouháme
oříšky, přidáme med, omyté rozinky, citrónovou šťávu a vše zlehka, ale důkladně promícháme.
Podáváme vychlazené a ozdobené šlehačkou nebo kysanou smetanou.

LUBENSKÉ ŽENY
V neděli 27. května 2007 se uskutečnilo vítání občánků. Mezi
nové občany Lubné jsme přivítaly:
Andreje Bartoše, Karolínu Stráníkovou, Václava Bulvu
a Tomáše Bartoše.
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„ČARODĚJ NICE“ NA DPS
Na den „čarodějnic“ jsme se i my z DPS sešli a udělali ohníček. Zpočátku jsme se tvářili
kysele – jelikož nebylo moc vlídné počasí. A ten den probíhalo i vyúčtování, které pro většinu
dopadlo dobře. Takže i to byl důvod k spokojenosti. Zúčastnila se i sousedka paní Zdeňka
Mikuličová, která nás pobavila svými zážitky. Zaměstnanci DPS Ruda Zapletal, Maruška
Boštíková a Janička Dřínovská se postarali o občerstvení a dobrou náladu. Nesmím
zapomenout ani na zaměstnance OÚ – starostu Josefa Chadimu, místostarostu Zdeňka Píchu
a účetní Ludmilu Melšovou.
Všem se nám to moc líbilo a těšíme se na brzké shledání.
Za všechny obyvatele DPS Věra Bártová

PROGRAM KINA V LUBNÉ
10. 6. POTOMCI LIDÍ
24. 6. SPLÁCHNUTEJ
8. 7. PRÁZDNINY PANA BEANA
22. 7. NOC V MUZEU
5. 8. SPIDER – MAN 3
Začátek v 19:30 hod.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
55 let

Vlastimil Němec

60 let

Marie Kuchtová

65 let

Zdeněk Kvasnička

70 let

Ludmila Hegrová

75 let

Jan Jetmar

86 let

Marie Boštíková

88 let

Václav Jílek

93 let

Helena Kovářová

97 let

Marie Klusoňová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Úmrtí

Rosálie Machková

„Život máme jen půjčený,
ne darovaný.“
P. Cyrus

Narození občánci
„Žádná moudrost,
které se můžeme na světě naučit,
nám nemůže dát to,
co matčino slovo a pohled.“
W. Raabe

Tomáš Bartoš

Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.
Zubní pohotovost 2. čtvrtletí 2007 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
2. a 3.6.
MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461612733
9. a 10.6.
MUDr. Oldřich Zeman, Polička, 1. máje 606, tel. 461724401
16. a 17.6.
MUDr. Silva Adamcová, Polička, Smetanova 55, tel. 461725987
23. a 24.6. MUDr. Stanislav Adamec, Polička, Smetanova 55, tel. 461725987
30.6. a 1.7.
MUDr. Alena Cacková, Trstěnice 184, tel. 461634157
5.7.
MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel. 461634157
6.7.
MUDr. Vladimíra Hebltová, Sloupnice 188, tel. 465549236
7. a 8.7. MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461615402
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TIPY NA PRÁZDNINOVÝ VÝLET
Wild West City Boskovice
Přírodní park vybudovaný v areálu bývalého pískolomu věrně připomíná přírodní scenérie
z dobrodružných filmů.Boskovické městečko ovšem proslavil zejména amfiteátr, největší
westernové jeviště pod širým nebem, kde každoročně ožívají známé postavy z oblíbených
románů Karla Maye. Neméně oblíbená je i Buffallo Bills Show Aréna, kam míří všichni milovníci
rodea, obdivující chytání telat do lasa a další kovbojské kousky. Po velké westernové podívané
mohou návštěvníci zamířit do malého městečka, kde kromě spousty saloonů a stylových
restaurací najdou i ordinaci dr. Quinnové, banky, tančírny a další místa pro zábavu všeho druhu.
V nedaleké traperské osadě si pak vyslechnete vyprávění lovců kožešin, koupíte indiánské
ozdoby anebo se ubytujete v loveckém srubu. Pokud toužíte po indiánské romantice, pak se
vydejte do indiánské vesnice, kde můžete dokonce i přespat v opravdovém tee-pee. Pro děti
jsou každý den přichystány soutěže a hry, samozřejmě nechybí ani klouzačky, prolézačky
a další stylové atrakce. Rodeo, tedy vystoupení jezdců na padesáti koních s dvaceti býky,
zahrnuje i jízdu na zdivočelých zvířatech.
Kontakt : Komenského50, 680 01 Boskovice
tel: 602 544 660
http://www.wildwest.cz , e-mail: wildwest@wildwest.cz
Westernové městečko Šiklův mlýn
Uprostřed Českomoravské vysočiny můžete už více než deset let obdivovat originální
western se vší romantikou a drsnou krásou. V půvabném údolí říčky Borůvky, které kdysi znali
hlavně trempové, dnes objevíte saloony, kavárny, cukrárny, herny, městské lázně, kostelík se
hřbitovem, úřad šerifa i s vězením, a dokonce i vláček Union Pacifik s nádražím- vše postavené
podle původních vzorů. Představí se vám život lidí z dob osidlování Divokého západu, setkáte
se s indiány, poznáte jejich zvyky a kulturu, uvidíte dosud největší rodeovou arénu v České
republice, ukázky westernového ježdění a práce s koňmi, s lasem a bičem. Na návštěvníky čeká
také ZOO Divokého západu s dikobrazy, mývaly, severoamerickými bizony a dalšími typickými
představiteli fauny Divokého západu, muzeum, indiánská vesnice a samozřejmě každodenní
bohatý program.
Kontakt: Zvole nad Pernštejnem
tel: 566 567 507, 602 750 130
http://www.western.cz, e-mail:western@western.cz
Akce na hradě Svojanov
2. - 3. 6.
Dětský víkend na hradě
16. 6.
Fichtl Cup - sjezd pionýrů, kozích dechů a pařezů se soutěžemi
29. 6.
Prázdninový odpich - koncert skupiny KATAPULT
5. - 8. 7.
Závišovo panování na Svojanově-dobové oslavy k poctě narození Závišova syna
21. 7.
Bigbítové šermování – kombinace šermu a hudebních vystoupení
27. - 29. 7.
Gypsy Celebration
3. - 5. 8.
Divadelní a loutkářská pouť
25. - 26. 8.
Svojanovská hůrka – mezinárodní závod historických vozidel v jízdě do vrchu,
výstava historických vozidel
LITOMYŠL
16. 6.

23. 6.

Starodávný jarmark od 8.00 do 17.00 hod. (horní část náměstí).
Specialitou letošního jubilejního jarmarku bude Staročeská kuchyň, ve
které mohou návštěvníci ochutnat různé dobroty a pamlsky našich
předků.
Nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin, od 8.00 hod. (dolní část
náměstí) Nenechte si ujít možnost vidět u nás nejen začínající malé
mažoretky, ale i zkušené a úspěšné.
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1. 7. Slavnost na Růžovém paloučku od 14.00 hod. Národopisná slavnost
k uctění českých bratří. Průvodní slovo pronese patriarcha Církve
československé husitské ThDr. Tomáš Butta. V kulturním programu vystoupí
Alfred Strejček, Mužský pěvecký sbor Litomyšl a na závěr skupina Javory
s Hanou a Petrem Ulrychovými.
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v hostinci Na rychtě v Morašicích.
6. 7. - 31. 8. Toulovcovy prázdninové pátky.
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka
nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé.
29. 7. -19. 8. Mezinárodní houslové kurzy.
KLÁŠTERNÍ ZAHRADY
21. 6. od 17.00 hod. (dále 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9.)
Litomyšlská jedenáctka BEKRAS - již třetí sezónu posezení s dechovkou
pro dobrou náladu. Vstup zdarma.
REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL
5. 5. - 2. 9. denně kromě pondělí 9 - 12 a 13 - 17 hod.
Výstava "CO JE CO ANEB VÍTE, CO K ČEMU SLOUŽILO"
Výstava představuje řadu věcí, které jsou dnes pro děti, ale i některé dospělé,
neobvyklé a tajemné. Hravou formou podobnou hádání záhadných předmětů
v televizní soutěži „Kufr“ zapojuje návštěvníky do odhalování jejich prvotního
účelu.
SMETANŮV DŮM
6. 6. od 19.30 hod. OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - divadelní představení
Účinkuje: Divadlo pod Palmovkou Praha
- zařazeno v předplatném, předprodej v IC Litomyšl (tel. 461 612 161)
19. 6. od 19.30 hod. POSEL Z LIPTÁKOVA - divadelní představení
Účinkuje: Divadlo Járy Cimrmana
- od 5.6. předprodej vstupenek v IC Litomyšl (tel. 461 612 161)
KOUPALIŠTĚ Litomyšl
Provozní doba v roce 2007:
od 1. 4. v provozu tenisové kurty s umělým povrchem, plážový volejbal
otevřeno:
Po - Pá 14.00 - 19.00 hod.
So - Ne 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod.
od 12. 5. do 8. 6. (dle počasí) otevřen bazén 25 m a tobogán, otevřeno denně: 9.00 - 19.00 hod.
od 9. 6. sezónní provoz koupaliště, otevřeno denně 9.00 - 20.00 hod.
- bazén 50 m a bazén 25 m (se solárním příhřevem), tobogán zdarma
- tenisové kurty s umělým povrchem, plážový volejbal, stolní tenis
KOUPALIŠTĚ v Sebranicích, provoz od 1. 6. 2007, vstupné dospělí 25,- Kč/ osobu a den,
děti 15,- Kč na den, po 16. hodině 10,- Kč na osobu
Informace OÚ Sebranice 461 745 133
Víceúčelové hřiště Sebranice
50,- Kč /hodinu, objednávky na telefon 731 236 516, paní Vomáčková
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