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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 28.5.2007
RO schvaluje:
1. Zprávu starosty obce o jednání a předání podkladů k platebním výměrům na ředitelství
FÚ v H. Králové. Rozhodnutí SFRB o závěrečném vyhodnocení akce„DPS Lubná“.
2. Zaslaní žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro
Horní a Dolní rybník v Lubné na MěÚ Litomyšl – vodoprávní úřad.
Žádost ZOD Lubná o souhlas k povolení na čerpání povrchové vody z rybníků.
3. Pronájem bytu 301/6 nad MŠ pro slečnu Zuzanu Dorňákovou.
4. Čerpání dotace z Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka na restaurování Pomníku padlých
v Lubné a zapojení do akce na opravu obecních rozhlasů v Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka.
5. Poskytnutí neinvestiční dotace pro projekt „ZŠ Lubná se ZŠ v Krakowe“.
6. Cenu za půjčování stolů a laviček z letního areálu (hřiště) v Lubné 10,-Kč /kus a den.
7. Vypracování projektové dokumentace na plynofikaci a kanalizaci pro sídliště k Zrnětínu
od firmy KIP Litomyšl.
8. Nákup motorové sekačky pro DPS Lubná a bezplatné předání staré použité sekačky z DPS
Lubná nájemníkům bytů nad MŠ Lubná.
9. Nákup digitální videokamery pro potřeby obce Lubná.
10. Nákup policových regálů ke zřízení archivu pro písemnosti Obecního úřadu Lubná.
11. Servisní prohlídky plynových kotlů od p. Sauera v obecních bytech nad MŠ Lubná.
RO vzala na vědomí:
1. Dopis od VHOS a.s. M. Třebová o vypouštění odpadních vod ze septiků a žump
do veřejné kanalizace.
2. Rozpočet na zabezpečení pečovatelské služby období od 1.7 do 31.12 2007 od Charity
Polička.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 11.6.2007
RO schvaluje:
1. Závěrečný účet hospodaření za rok 2006, plnění rozpočtu k 31.5.2007 a rozpočtovou
změnu č.1/2007.
2. Zabezpečení pečovatelské služby v obci Lubná od sdružení AZASS Polička dle předložené
nabídky.
3. Žádost o prodloužení dohody pro pracovníky VPP s Úřadem práce Svitavy do 31.10.2007.
4. Opravu Pomníku padlých v obci Lubná od pí Marie Vamberské, oprava bude částečně
hrazena z dotace Mikroregionu Desinka.
5. Opravu silnice u p. Petra Javůrka, Lubná.
6. Žádost na MěÚ Litomyšl - odbor životního prostředí na zabezpečení památné lípy
u Palírny v Lubné.
RO doporučuje:
1. ZO schválit Závěrečný účet hospodaření za rok 2006, plnění rozpočtu k 31.5.2007
a rozpočtovou změnu č.1/2007.
2. ZO pověřit kontrolní a finanční výbor a místostarostu Z. Píchu k provedení kontroly
dotačních podmínek podle smluv k jednotlivým akcím, na které byly poskytnuty finanční
prostředky od roku 2002 do roku 2006 na Obecním úřadě v Lubné.
RO pověřuje:
1. Starostu obce k podepsání dodatku k dohodě o vytvoření VPP č. SYA-V-4003/2007.
2. Starostu obce k zjištění podmínek pro připojení splaškové kanalizace od RD občanů Lubné
na místní kanalizaci.
3. Komisi veřejného pořádku a životního prostředí k prohlídce stromů v intravilánu obce Lubná.
Z prohlídky vypracovat seznam stromů, které potřebují provést ošetření, prořezávku nebo
kácení a určit prostor pro náhradní výsadbu.
1

4.

Zajistit povolení od VČP a.s. Litomyšl k vybudování STL plynovodu pro 8 RD na sídlišti
k Zrnětínu.
RO vzala na vědomí:
1. Souhlas s provedením ohlášené stavby pro bydlení k výstavbě RD pro manžele Němcovi.
2. Oznámení požární kontroly v naší obci od HZS PaK.
3. Rozhodnutí od MěÚ Litomyšl odbor životního prostředí k vypouštění odpadních vod
z domovní čistírny u RD p. Miloše Dřínovského.
4. Geotechnickou analýzu stability svahu na pozemku obce Lubná p.č. 933/2 pro plánovanou
výstavbu garáží pro osobní automobily.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 18.6.2007
RO schvaluje:
1. Ukončení nájemní smlouvy na byt nad MŠ Lubná čp. 301/4 pro manželé Jiráňovi
k 31.8.2007.
2. Geodetické zaměření pozemku pod horní mlékárnou p.č. 148, zaměření místní komunikace
na pozemcích p.č.183, 185 a 2069 a nové zaměření pozemku p.č. 614/3.
3. Vyřazení poškozeného čerpadla z ČOV Lubná.
4. Projektovou dokumentaci ke stavbě RD manželů Petrásových na parcele č. 906/11,
k.ú. Lubná.
RO vzala na vědomí:
1. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP Praha na ošetření stromů.
2. Vyjádření správce povodí Lesy ČR k napouštění Horního a Dolního rybníka v Lubné.
3. Zprávu kontrolního výboru ZO Lubná.
4. Rozhodnutí o přidělení dotace od FoS Praha na krojové vybavení pro Lubeňáček.
5. Změny územního plánu sídelního útvaru Proseč od MěÚ Chrudim.
6. Aktuální statistické údaje 05/2007 od ČSÚ Pardubice.
7. Preventivně požární prohlídku DPS Lubná od Ing. Stodolové.
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 28. 6. 2007
ZO schvaluje:
1. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006.
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006.
3. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2007.
4. Zabezpečení pečovatelské služby od Svazku obcí AZASS od 15.7.2007 do 31.12.2007
v Lubné.
5. Rozpočtovou změnu č. 1/2007.
6. Směrnice obce Lubná.
7. Vstup do Místní akční skupiny – MAS Litomyšlsko. Zastupitelstvo obce Lubná se seznámilo
se Strategickým plánem Leadr, Strategií MAS Litomyšlsko a vyslovilo souhlas se
začleněním obce Lubná do MAS Litomyšlsko.
8. Zabezpečení kontroly poskytnutých finančních prostředků ze státních dotací od r. 2003 do
2006 a krajských dotací od r. 2002 do 2006. Kontrolou dotací pověřuje kontrolní a finanční
výbor a místostarostu Zdeňka Píchu.
9. Smlouvu o budoucí smlouvě na pozemkovou parcelu 906/11, orná půda o výměře 1003m2
manželům Petrásovým, Bystré.
10. Odkup pozemku pod vodojemem - stavební parcelu p.č. 564 a parcelu p.č. 2478/11
v k.ú. Lubná.
ZO bere na vědomí:
1. Informaci pro občany ke kanalizaci v obci Lubná.
2. Zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru ZO.
3. Informaci o uzavírce silnice u Širokého Dolu č. III/35910 od 1.9.2007 do 14.10. 2007
a silnice č. III/36030 od 2.7.2007 do 31.8 2007.
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Informace pro občany
Kdo má zájem o připojení na již vybudovanou kanalizaci, nechť si podá
písemnou žádost na Obecní úřad v Lubné.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oprava silnice a údržba ČOV
Možná jste si již povšimli úprav na silnici vedoucí od mostu k Sebranicím. V minulých dnech
zde pracovníci SÚS Polička dokončili rozšíření a zpevnění vozovky. Dále byla vybetonována
nová vpusť pro odtok dešťové vody
a betonovými profily zpevněn břeh.
Nakonec byla provedena prořezávka
větví zasahujících do vozovky.
Současně s touto akcí proběhlo
také vyčištění kalů na ČOV. Ačkoliv
byla
nasazena
nejmodernější
technika, našly se okamžiky, kdy
musela nastoupit lidská síla. Nutno
podotknout, že čichové buňky všech
zúčastněných si přišly na své.
O složitosti obou akcí, které ovšem
dopadly dobře vypovídají následující
snímky.
Michal Kovář
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Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
Úterý:
31.7.
14.8.
28.8.
11.9.
25.9.
9.10.

ZÁKLADNÍ ŠKOL A
Exkurze prvňáčků
V květnu se prvňáčci zdejší základní školy vypravili na vzdělávací návštěvu do kravínu
místního zemědělského družstva. Počasí ten den nebylo zrovna moc přívětivé, ale dojmy
a zážitky z této akce přebily všechny nepohody pohybu v pláštěnkách. Velmi zodpovědně se
dětěm věnoval ing. Josef Šlesinger, který jim podal zevrubný výklad o životě kraviček a kterému
patří za profesionální výklad velký dík. Neskrývané zážitky měly při pozorování volného pohybu
černých krav ve velmi moderním kravínu. Na vlastní oči viděly, jak se právě tady získává mléko.
Ovšem největší radost měly z malých telátek. Všechna byla krásná, ale asi nejvíc se dětěm líbil
malý strakatý býček, kterému hned daly jméno Ferda. Loučení s ním bylo těžké. Jeho nepsaní
patroni prvňáčci mu posílají mnoho pozdravných pohlazení.

Mgr. Marie Dřínovská, třídní učitelka 1. třídy
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Mladý hasič
Dne 1.6. 2007 uspořádal kolektiv učitelů prvního stupně pro děti "hasičské
dopoledne". Nejprve se děti sešly ve svých třídách, kde vytvořily družstva, seznámily se
s pravidly hry, s bezpečností a s programem. Po té obdržely průkazky "Mladého hasiče", na
které se jim později zaznamenávaly výsledky z disciplín, jež měly ověřit jejich fyzickou zdatnost
a obratnost.
V 9.30 hodin dojel hasičský sbor z Poličky, který dětem atraktivní formou předvedl náplň své
práce
a
seznámil
děti
s
různými
technikami
vyprošťování
při
zásahu
u dopravních nehod. Děti si
měly
možnost
vyzkoušet
hasičské oblečení, přenášet
raněného a osahat si různé
přístroje hasičů.
Po
odjezdu
hasičů
skupinky odešly plnit různé
úkoly, např.: plížení, šplh, hod
na cíl granátem, překážkový
běh a běh s kbelíky naplněné
vodou. Za správně vykonaný
úkol obdržely razítko do
průkazky. Nakonec všichni
obdrželi sladkou odměnu,
protože
každý
prokázal
schopnosti,
které
jsou
předpokladem
k
plnění
profese "Mladého hasiče".
Celý kolektiv učitelů tímto
děkuje
především
p.uč.
Břeňové, jež se nejvíce zasloužila o celý program, včetně sladké odměny, na kterou získala
finanční prostředky a pozvala ochotné hasiče z Poličky.
Mgr. Hana Preclíková

Ohlédnutí za školním rokem 2006/2007
Vzdělávací výsledky za II.pololetí
Ročník
Z toho se
Počet
Prospělo
samými Prospělo Neprospělo
žáků
s vyznamenáním
jedničkami
I.
23
21
18
2
II.
27
26
18
1
III.
18
14
6
4
IV.
31
13
1
18
V.
28
12
3
16
VI.
19
5
14
VII.
20
7
2
13
VIII.A
16
9
1
7
VIII.B
17
5
12
IX.
30
8
2
22
Celkem
229
120
51
109
-
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Hodnocení chování
Napomenutí třídního
učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitelky školy
Snížená známka z chování
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitelky školy

I.st.

II.st.

37

14

5
1
31
7

3
1
22
-

PLACENÍ OBĚDŮ
Nezapomeňte v srpnu 2007 obnovit trvalý příkaz k placení obědů na září a ostatní měsíce.
Splatnost trvalého příkazu je od 20. do 25. srpna 2007 (první splátka).
Poslední platbu proveďte v květnu 2008.
Ceny obědů:
strávníci dle věku
7 – 10 let
11 – 15 let
15 a více let
MŠ 3 – 6 let /celodenní stravování/
MŠ 3 – 6 let /dopol. stravování/
MŠ 7 a více let /celodenní stravování/
MŠ 7 a více let /dopol. stravování/

ZŠ - cena oběda, MŠ -1den,1/2dne
16,00 Kč
17,50 Kč
18,50 Kč
23,50 Kč
19,00 Kč
26,00 Kč
21,50 Kč

měs. záloha
320 Kč
350 Kč
370 Kč
470 Kč
380 Kč
520 Kč
430 Kč

Přidělené variabilní symboly všem dětem zůstávají. Také děti z MŠ postupují se svým
variabilním symbolem do školy, mění se pouze sazba.
Číslo účtu školy: 181 888 597/0300.
Odhlášení obědů:
ŠJ Sebranice do 7.00 hod. téhož dne, na telefonním čísle 461 745 117.
ŠJ Lubná také do 7.00 hod téhož dne, telefon 461 729 049.
V MŠ Lubná se obědy odhlašují den předem. Telefon MŠ 461 745 180.
Neodhlášené obědy propadají.
Na obědy do vlastních jídlonosičů je nárok pouze první den nemoci.
A. Boštíková, ved. školního stravování

SALESIÁNS KÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
všechny vás srdečně zdravím uprostřed prázdnin a třeba i nějakých dovolených. Možná, že
se už mnohé splnilo z toho, co jste si naplánovali. Ale nejde tak ani o to, dostat se někam hodně
daleko, dosáhnout toho, nač se dlouho šetřilo. Vždyť někdy stačí jenom si tak vyrazit do přírody
se svými přáteli, sednout si do trávy, vnímat vůni květin, nechat si větrem pohladit vlasy a dívat
se, jak nebem táhnou oblaka a dokázat se na chvíli zasnít. Udělat si čas na to, co nám
v běžném životě utíká mezi prsty a na co nemáme čas.
Často slyším povzdech nad uspěchaností dnešní doby, nad tím, že je na všechno málo času,
že se nedá všechno stihnout, ... Na jedněch slunečních hodinách bylo napsáno: Bůh dal čas, ale
o spěchu neřekl nic. A tak si kladu otázku, proč jsme utekli ke spěchu, kterým všechno
omlouváme a který se stává stylem našeho života.
Spěchem a zaneprázdněností často omlouváme i jako křesťané svůj vztah k Bohu, ochotně
se zastavit a s Ním se setkat. Je to jakýsi bludný kruh, ve kterém žijeme, který nás svazuje,
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vzdaluje od Boha, od druhých a nakonec i od sebe samých. Cesta z tohoto kruhu je jediná –
přiblížit se k tomu, který nás s láskou povolal ke svobodě Božích dětí, a věnovat čas, který se
nám mnohonásobně vrátí, tomu, abychom s Ním pobývali.
Přeji vám všem, abyste i čas letošních prázdnin a dovolených využili k obnovení svých
tělesných, duševních i duchovních sil skrze všechno krásné s čím se setkáte a co hezkého
prožijete. A to ať už někde daleko ve světě, nebo v zastavení se v blízkosti svého domova.
A k hezkému a plnohodnotnému prožití každé chvíle vám všem žehnám.
P. Vojtěch Glogar
Pozvání
Oslava svátku svaté Anny
Všechny vás srdečně zvu na oslavu svátku svaté Anny, patronky i naší obce, a to při mši svaté
v neděli 29. července v 11 hodin.
Kdo by si chtěl udělat procházku, tak se můžeme ještě setkat tentýž den odpoledne v
15 hodinu u kapličky svaté Anny ve Vysokém lese.
Oratoř pro dříve narozené
Je pozváním pro každého, kdo je sám, ale stejně i pro manžele, pokud se chcete setkat se sobě
rovnými a máte ochotu a touhu prožít nějakou chvíli s druhými. Setkání je jednou za měsíc
v neděli odpoledne na faře. Nic to nestojí, jen si udělat trošku času. Každé setkání určitě
povzbudí a potěší a o nedělní kávu jistě nepřijdete.
Tentokrát je setkání naplánováno na nedělní odpoledne 26. srpna od 15 do 17 hodin. Těšíme se
na vás.

HOŠI OD ZBOROVA
„Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte, vy se nikdy více domů nevrátíte. Vy se nevrátíte nikdy
více zpátky, nikdy nezříte svou zem… .“ To jsou slova písně Karla Hašlera „Hoši od Zborova.“
ZBOROV NÁŠ VZOR ! Stálo velkým písmem na zdi jednoho objektu pohraničního opevnění
v září 1938. O bitvě u Zborova vědělo každé školou povinné dítko za 1. republiky. Dnes by po
stejné otázce následovalo trapné ticho. Čím se bitva u
zapadlého ukrajinského městečka stala pro náš národ
tak významnou?
Překonáme-li časovou propast 90 let, octneme se
ve třetím roce Velké války (1. sv. válka 1914-18) . Na
západní frontě se urputně bojuje o každou píď rozbité
země. Rovněž italské bojiště vře neustálými boji. Krev,
bláto, plynové útoky a každodenní vidina smrti, to je
realita vojáků na obou stranách zákopů. Zcela jiná
situace panuje na východě. Ruská armáda se nachází
ve stádiu rozkladu. Car Mikuláš je svržen a u kormidla
matičky Rusi stojí tzv. Zatímní vláda socialistů. Její
snahou je udržet situaci pod kontrolou . K tomu jí mají
dopomoci zářné vojenské úspěchy. Ovšem kvalitních
ruských jednotek je jako šafránu, proto ruské velení
rádo sáhne po nedávno sformované 1. československé
střelecké brigádě.
Mohutná (a také poslední ) ruská ofensiva na
Čs. legionáři u Zborova
východě je plánována na počátek července 1917. Když
nastupují čs. legionáři do svých postavení, působí mezi
ruskými pluky doslova zděšení. Co je to za vojsko? Pochodují v sevřených řadách, řádně
ustrojeni a se zpěvem! Toť jev zcela nevídaný. Naši vojáci jsou naopak překvapeni nepořádkem
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v ruských pozicích. Tzv. Kerenského
ofenziva
začala
1.července
po
dělostřelecké přípravě. Po ní jdou do
útoku ruští pěšáci, bez valného
úspěchu. Následující den 2.července
v ranních hodinách vyráží na zteč 1.
pluk a o chvíli později i 2. Legionáři se
ženou vpřed s obrovskou vervou.
V krátkém čase dobývají první pásmo
rakouské obrany. A tu zjišťují, že proti
nim stojí čeští vojáci (příslušníci 35.
plzeňského a 75. jindřichohradeckého
pluku). Překvapení je na obou stranách
a někteří vojáci se ihned vzdávají.
Rozhodným
úderem
se
našim
legionářům podaří dobýt i 2. pásmo
Ruská pěchota ve chvíli odpočinku.
obrany a před polednem cíl útoku kótu
398 Mohyla. Avšak útočná vlna se valí dál. Po poledni padne i 3. pásmo nepřátelských zákopů.
Ruské dělostřelectvo musí dokonce zastavit palbu aby nezasáhlo vlastní vojáky. Obrovského
úspěchu našich vojáků ovšem Rusové náležitě nevyužijí. Ruský voják nahlodán bolševickou
agitací již zkrátka nechce bojovat.
Pro naše jednotky to byl však obrovský úspěch. Přestože byli vlastně armádou neexistujícího
státu, právě jejich boj napomohl velkou měrou k jednání o vzniku Československa o rok později.
První čs. střelecká brigáda ztratila v bitvě u Zborova 184 mrtvých, přibližně tisíc raněných
a zajala asi čtyři tísíce nepřátelských vojáků (což bylo více než čítal její původní stav). Mnozí
z těchto zajatců se připojili k legii a prošli spolu s ostatními těžkou a dlouhou sibiřskou anabázi.
Oněch 184 „Hochů od Zborova“ tedy odpočívá v ukrajinské zemi. Budiž jim ta země lehká!
Michal Kovář

ZE ŽIVOTA HVĚZD
Jako na Zemi jsou některé děje ve stálém koloběhu, tak je tomu rovněž v celém vesmíru.
Také hvězdy podléhají vzniku a zániku. Ve vesmíru jsou různě staré hvězdy. Ty nejstarší mají
15 miliard let, nejmladší vznikají v současné době. Každá hvězda vzniká z mezihvězdného
mračna jemného prachu a plynu – rozměry mračen jsou stovky miliónů kilometrů. Jedno
gigantické mračno zakrývá část Mléčné dráhy, a proto vidíme její zdánlivé rozdvojení. K tomu,
aby mračno se sebou něco udělalo, potřebuje razantní impuls. Ten dostane při výbuchu
sousední masivní supernovy – zanikající hvězdy, které mračno rozdělí na menší části
(protohvězdy), stlačí je a roztočí. Vlivem gravitace se v centru protohvězdy stále zvyšuje teplota
a tlak, vzniká velmi horký plyn, až se začnou jádra vodíku slučovat na jádra hélia. Je zažehnuta
termonukleární reakce a v tomto okamžiku vzniká nová hvězda. Zbytky kroužícího mračna se
sbalí v samostatné planety. Období jaderné reakce v nitru hvězdy patří ve vývoji hvězd
k nejdelším a stabilním. Trvá od desítek miliónů let až po mnoho miliard let. Když se vyčerpá
zásoba vodíku v jádře hvězdy, její vnější část se začne rozpínat do okolního vesmíru a postupně
se stane součástí mezihvězdného mračna, ze kterého opět vzniknou nové hvězdy. Husté jádro
hvězdy se však souběžně smršťuje na nesmírně kompaktní objekt – nazývaný bílý trpaslík, který
postupně chladne, až se nakonec změní v neviditelného černého trpaslíka. Tímto vývojem
projde většina hvězd, pouze některé se změní na neutronové hvězdy, nebo se zhroutí do černé
díry.
Ještě k Jupiteru
V současné době vidíme Jupiter na večerní obloze. Najdeme jej skvostně zářit na
jihovýchodě až k jihu. Tímto směrem má okna většina domů, takže můžeme planetu sledovat ze
svých obydlí.
Josef Trojtler
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘS KÝ SVAZ
Vážení občané – zahrádkáři,
dovoluji si Vás tak pojmenovat, neboť jsme všichni svým dílem zahrádkáři, kteří pečujeme
o své přírodní zahrady (zahrádky), kde si podle své fantazie tvoříme prostředí, ve kterém žijeme.
Zahrádkaření není jen o pěstování ovoce a zeleniny. Dnes se vše upravuje a mění, tak
i zahrádkářství se dostává na úroveň jako součást moderního bydlení. Vytváříme si tím životní
prostředí pro sebe i naši obec.
Teď k činnosti zahrádkaření a komu poděkovat se sluší. V základní devítileté škole se žáci
připravují v kroužku na soutěž „Mladý zahrádkář“. Dříve pod vedením pana učitele Kvasničky
a v současnosti paní učitelky Kořínkové. Žáci při těchto soutěžích vždy byli
a jsou dobře připraveni a vynikají svými znalostmi, proto se umísťují na
předních místech v rámci republiky. Za to jim patří velké uznání a poděkování,
protože tím reprezentují naši školu i obec zahrádkářů v regionu Svitavy.
Dík patří i obecnímu úřadu za peněžitý dar naší základní organizaci
zahrádkářů. Naše organizace si letos připomíná 40. výročí organizovaného
zahrádkaření v Lubné. Při této příležitosti uspořádáme výstavu ovoce
a zeleniny na Skalce ve dnech 6. – 8. října 2007. Při této výstavě proběhne slavnostní členská
schůze, kde si vzpomeneme na zakládající členy a celkovou činnost organizace.
Předem chceme tímto prostřednictvím seznámit spoluobčany - zahrádkáře, kteří budou mít
pěkné výpěstky ovoce, květin nebo zeleniny, aby se zapojili do této akce a naši organizaci tímto
podpořili.
Za výbor ČZS Jan Čupr

ZÁKLADNÍ UMĚL ECKÁ ŠKOL A
Základní umělecká škola Sebranice přivítá nové zájemce o umělecké vzdělání…
Dávno jsou pryč časy, kdy bylo nutno k přijetí na základní uměleckou školu složit přijímací
zkoušky. Projeví-li dnes dítě či student zájem o vzdělání v hudbě, může si vybrat z bohaté
nabídky různých kurzů, kroužků, škol
a soukromých učitelů. Šíře nabídky
ovšem
také
obsahuje
šíři
nejrůznějších „kvalit“a také cenových
relací. A jde tedy o to, co rodiče pro
své dítě žádají. Mají-li zájem, aby
jejich
potomek
měl
státem
garantované a dotované kvalitní
umělecké vzdělání, pak je jistě
nejlepší volbou základní umělecká
škola. Dětem je v ní zaručeno
systematické vzdělávání, postupný
růst, který je přiměřen míře jejich
talentu, takže se nemůže stát, že
nadaný žák bude „brzděn“ ve vývoji
méně nadanými spolužáky, ale také
se nestane, že by pilný žák bez
talentu propadal, či talentovaný ale
líný žák obdržel na státem garantovaném vysvědčení jedničku.
Na naši základní uměleckou školu přijímáme všechny, kteří projeví zájem se v umění
vzdělávat a mají snahu něco pro své vzdělání udělat. Ani nejlepší učitel nenaučí dítě hrát na
nástroj či tančit, pokud se ono samo nesnaží.
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Umělecké vzdělání zdánlivě nepřináší žádné okamžité výhody, je ale pro děti velkým
vkladem do budoucna. Hudebníci, tanečníci a herci se naučí veřejně vystupovat a zvládat svoji
trému, což uplatní v budoucnosti v mnoha profesích a při konkurzech do zaměstnání. Základy
výtvarného umění nejsou nezbytné jen pro budoucí akademické malíře či sochaře, ale také pro
profese stavební, technické, textilní, oděvnické a jiné. Všechny výše uvedené umělecké profese
se také uplatní v sociální práci a v psychologii ( jde o nejrůznější druhy arteterapie). A při
přijímacím řízení na střední, vyšší odborné a vysoké školy pedagogického zaměření je
absolutorium ze ZUŠ téměř nutností nebo alespoň velkou výhodou.
Jako učitelka hudby musím říct, že není nic horšího než žák bez zájmu (ať už s talentem či
bez něj), který do ZUŠ chodí jen z donucení rodičů. Vy, rodiče, znáte své děti nejlépe, proto je
také dovedete nejlépe motivovat. Samotný učitel zmůže jen málo. Proto je důležité nejen dítě
„nalákat“, ale také je všestranně podporovat, stát při něm v těžkých chvílích, kdy mu to „umění“
zrovna nejde a radovat se s ním z každého(byť sebemenšího) úspěchu, kterého dosáhne.
Umělecký růst má vždy své krize a vrcholy. Pokud se se svými dětmi rozhodnete vstoupit na
tuto dobrodružnou a krásnou cestu, přeji vám na ní hodně odvahy a radosti!
Mgr. Lucie Valtrová, předsedkyně umělecké rady ZUŠ Dolní Újezd

MLADÍ HASIČI
V pátek 25. května se naše družstva mladých hasičů vydala na okresní kolo soutěže hry
Plamen. Pro starší žáky, kteří letos svoji kategorii opouštějí, to byla poslední postupová soutěž
a také poslední možnost postoupit do krajského kola. Družstvo mladších žáků, které předchozí
soutěž ve Velkých Opatovicích vyhrálo, si také dělalo velké ambice. Soutěž probíhala ve dvou
dnech v Městečku Trnávka. V pátek si soutěžní kolektivy poměřily své síly v útoku CTIF, štafetě
CTIF a štafetě požárních dvojic. A již po těchto disciplínách bylo jasné, že naše družstva
promluví do pořadí na prvních příčkách.
V sobotu se pak pokračovalo štafetou 4x60m překážek a královské disciplíně
– požárním útoku. Družstvo mladších žáků zvládlo obě disciplíny na jedničku a do celkových
výsledků už mohly promluvit jenom úspěchy či neúspěchy zbývajících 27 soupeřů. Starší borci

ve štafetě upevnili své pozice a v požárním útoku nenašli s časem 17:08s konkurenci. S napětím
jsme čekali na konečné součty výsledků. A jak to vše dopadlo? Obě naše družstva dosáhla
nejnižšího součtu bodů a dosáhla tak na stupně nejvyššího. Následovala obrovská radost, ale
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i zodpovědnost, protože družstvo starších žáků bude reprezentovat celý náš okres v krajském
kole ve Dvoře Králové.
… a jak vše pokračovalo? Družstvo opravdu velice tvrdě trénovalo, jelikož do krajského kola
letos poprvé postupovali nejen ti nejlepší z našeho kraje, ale i z kraje Královéhradeckého, a tak
se očekávala obrovská konkurence. Jak jsme očekávali, tak se i stalo. Družstva, proti kterým
jsme soupeřili, byla mistry svého oboru a již od začátku jsme věděli , že bude velice obtížné
přivést alespoň nějaký ten pohár. Celá soutěž se nesla v duchu obrovské nepřipravenosti
a zmatků v organizaci, což družstvům značně znepříjemňovalo soutěžení. V sobotu jsme zahájili
soutěž s 3 hodinovým zpožděním a to v disciplínách 4x60m a 400m překážek CTIF. V těchto
disciplínách jsme v porovnání s ostatními dosáhli průměrných výsledků, na kterých se
podepsala i porucha časomíry při našem pokusu a neuznaný protest. Druhý den se již naše
výsledky zlepšily a obsadili jsme 2. místo v závodu požárnické všestrannosti a 3. místo v útoku
CTIF, a tak jsme mohli být alespoň částečně spokojeni. A jak to celé dopadlo? Naše družstvo se
umístilo na krásném 6. místě a odvezlo si celkem 3 poháry za umístění. A to je na nováčky
v krajském kole obrovský úspěch, za což jim patří veliká gratulace a poděkování.
Lubensko – poličský tábor na Ostrém Kameni
S příchodem prázdnin jsme se začali těšit na již tradiční Lubensko – poličský tábor, který se
konal od 9. do 15. července na Ostrém Kameni.
S naším příchodem do tábora přišly i deště a ochlazení, a tak jsme první dny trávili v budově
u krbu, kde jsme zahájili naše táborové olympijské hry. Po velkém zahajovacím ceremoniálu
následovaly nejrůznější hry, včetně hry curling. Když přece jen na chvíli vysvítilo sluníčko,
vyběhli jsme ven soutěžit v atletických disciplínách, jako je hod kladivem, skok do dálky a jiné.
Ve středu se zdálo, že se konečně počasí umoudří a my dosušíme mokré věci a podíváme
se po okolí tábora. V lesích jsme chytali mafiány a zachraňovali unesené rukojmí, stavěli
olympijské vesničky z mechu a kapradí a běhali různé závody a podrobili jsme se tvrdému
vojenskému výcviku.
V sobotu jsme se mohli vydat i na celodenní výlet k rybníku Rosnička, kde jsme splnili jednu
z táborových povinností – vykoupat se. Čekala nás také ještě večerní stezka odvahy, veliký
táborák a řecko – římské zápasy vedoucí versus 10 dětí.
V neděli nás pak čekal veliký úklid tábora, vyhlášení výsledků a cesta domů.
Závěrem tohoto obsáhlého článku bych chtěl poděkovat všem našim dětem za jejich
poslušnost a za snahu, kterou mají na trénincích i závodech. Dále mým pomocníkům Jiřímu
Kovářovi a Josefu Vomáčkovi a všem těm, kteří našim družstvům pomáhají být těmi nejlepšími.
Pokud máte zájem podívejte se naše internetové stránky www.sdhlubna.webz.cz na fotky našich
malých hasičů.
Pavel Uher
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PROGRAM KINA V LUBNÉ
5. 8.
19. 8.

SPIDER – MAN 3
ROMING

2. 9.
16. 9.
30. 9.

JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
SHREK TŘETÍ

14. 10.

SIMPSONOVI VE FILMU

Začátek v 19:30 hod.

SPOLEČENS KÁ KRONIKA
V měsíci srpnu a září oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
50 let

Marie Stodolová

55 let

Milena Faltysová
Ludmila Jílková
Josef Šebek

60 let

Josef Chadima
Jaroslav Rensa
Zbyněk Soušek

65 let

Václav Zavoral
Miloslava Klejchová

75 let

Jan Pavliš
Václav Kubeš

80 let

Vlasta Rensová
Oldřich Jiráň

82 let

Anna Bednářová

83 let

Josef Vomáčka

84 let

Věra Dosedělová

85 let

Anna Vomáčková

88 let

Tomáš Kubeš

96 let

Růžena Bartošová

100 let

Anna Vomáčková
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí
a životního elánu do dalších let.
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Úmrtí

„A přišla noc a po ní žádné ráno.“
F. Halas

Josef Zavoral

Narození občánci
„Ve svých dětech žijeme dál.“
Euripides

Jan Pavliš

Blahopřejeme a Honzíkovi přejeme do života jen to nejlepší.

TJ SOKOL LUBNÁ
JAK DOPADL LETNÍ ČTYŘBOJ
V pondělí 28.května vyjelo do Svitav pět aut plných dětí na okresní kolo v letním čtyřboji, kde
se běhalo, skákalo do dálky , sprintovalo a házelo. Nejvíce se na závody těšily děti předškolního
věku. Na tyto závody se děti připravují většinou doma , protože nám chybí hřiště, kde by se daly
trénovat všechny disciplíny najednou.
Z tohoto okresního kola se z 24 dětí dostalo do kola krajského 12 nadšených sportovců.
Předškolní děti do kraje nepostupují, ale přesto se musíme zmínit o jejich nadšení pro závody
a krásném umístění.
chlapci :
děvčata :
Milena Chadimová – 1. místo
Lukáš Kučera – 1. místo
Kamila Čermáková – 3. místo
Martin Stráník – 2. místo
Jan Jiráň
– 3. místo
Martin Břeň – 4. místo
Do krajského kola postoupili:
Jana Klusoňová
Eliška Sýkorová
Veronika Břeňová
Kateřina Makovská
Veronika Kadidlová

Dominik Bartoš
Jan Němec
Tomáš Vomáčka
Ondřej Filipi
Petr Kučera
Jan Stráník
Adam Klejch

Protože se z kraje postupuje do celostátního kola, bojovaly 9. června v Pardubicích naše děti
s plným nasazením , i když jim to ztěžovalo velké teplo. První tři závodníci v každé kategorii se
zúčastnili celostátního kola, které proběhlo v Brandýse nad Labem.
Z našich dětí se podařilo postoupit pouze Veronice Břeňové za krásné 3. místo v kraji
a mohla si tak zazávodit v sobotu 16. června na stadionu Emila Zátopka.
Touto cestou chci poděkovat rodičům, kteří mají pro závody pochopení a ve svém volném
čase vezmou auto a jedou s námi jak na okresní, tak na krajská kola. Dokonce pomáhají
pořadatelům s organizací jednotlivých soutěží a my tak můžeme ukázat, že je zde dobrá
spolupráce s dětmi.
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Z
Za TJ Sokol A. Uhrová
Zubní pohotovost 2007 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
28. – 29.7. MUDr. Eva Kopecká, Bystré, Na Podkově 25, tel. 461 741 654
4. – 5.8. MUDr. Pavel Kössler, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
11. – 12.8. MUDr. Jitka Kösslerová, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
18. – 19.8. MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, 9. května 809, tel. 461 615 414
25. – 26.8. MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 619 670
1. – 2.9. MUDr. Marta Kučerová, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 635
8. – 9.9. MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
15. – 16.9. MUDr. Zdena Králová, Litomyšl – Zahájí, Družstevní 69, tel. 461 614 727
22. – 23.9. MUDr. Pavel Procházka, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
28.9. MUDr. Jarmila Dostálová, Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
29. – 30.9. MUDr. Jitka Sejkorová, Polička, Husova 25, tel. 461 725 946
6. – 7.10. MUDr. Stanislav Ševčík, Polička, 1. Máje 607, tel. 461 724 423
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Vyzkoušejte zajímavé recepty:
Koláče zadělávané večer
1kg hladké mouky, 20 dkg cukru, 45 dkg Hery, 6 žloutků, 1 ½ balíčku
kvasnic nebo 6dkg vážených kvasnic, špetka soli a mléko podle potřeby
Z kvasnic, trochu cukru a mléka připravíme kvásek. Heru, cukr
a žloutky vyšleháme a dáme do mouky, ve které je špetka soli. Přidáme
vykynutý kvásek a mléko podle hustoty těsta. Těsto dobře propracujeme
a dáme kynout na chladnější místo, např: na chodbu. Toto těsto
připravujeme večer a druhý den ráno můžeme začít péci koláče.
Křupavé kuře
Kilogramové kuře si rozčtvrtíme, porce namočíme do neslazeného kondenzovaného mléka
a obalíme asi v 5 dkg kukuřičného škrobu, který jsme smíchali s kari, zázvorem a solí. Porce
vložíme do vymaštěného pekáčku, povrch masa poklademe vločkami másla a pečeme. Po
půlhodině porce obrátíme, opět je poklademe vločkami másla a dopečeme. Jako příloha jsou
nejlepší nové brambory.
Grilovaná kuřecí křidélka
Na šestnáct až dvacet kuřecích křidélek budeme potřebovat marinádu, kterou připravíme ze tří
lžic oleje, šesti lžic kečupu, jedné lžíce medu, jedné lžíce sojové omáčky, třech velkých
nadrobno nakrájených stroužků česneku, jedné nadrobno nasekané cibule, špetky soli, pepře,
majoránky, tymiánu, oregana, skořice a čili. Všechny suroviny promícháme a do marinády
naložíme křidélka, nejlépe na noc. Postačí však i dvě hodiny. Křidélka pečeme v marinádě přímo
v troubě, nebo je grilujeme a během grilování je potíráme neustále marinádou.

TIPY NA VÝLET - SKANZENY
„Skanzen“: tohle zvláštní slovo pochází ze Skandinávie; souvisí s pojmenováním prvního
muzea v přírodě na světě - stockholmského Skanzenu, otevřeného v roce 1891. Ačkoli švédské
slovo skansen v doslovném překladu znamená hradby, postupně se rozšířilo do dalších
evropských jazyků a nyní se jím běžně označují soubory starých selských stavení
a měšťanských domů, zachycující vývoj lidové kultury během několika staletí.
Archeologický skanzen Modrá: stojí v místě původního velkomoravského osídlení, několik
kilometrů od Uherského Hradiště. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště
z 9. století, z doby Velké Moravy. Poznáte, jak žili staří Slované, ale můžete si vyzkoušet i dávná
řemesla a ochutnat speciality našich předků.
Zemědělský skanzen, veterán muzeum a zoopark Rapotín: a kromě toho také zemědělské
muzeum, arboretum, dětský koutek a ráj ve stylu „pro každého něco“, zkrátka neuvěřitelná
spousta mnohdy skoro zapomenutých věcí na neskutečně malé ploše - to je stručná vizitka
zvláštního skanzenu ve Vikýřovicích.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici: studnice národopisných tradic jižní
Moravy je pořádně hluboká a zdánlivě nevyčerpatelná. Celkem 64 objektů představuje jednotlivé
oblasti Slovácka, při jejich prohlídce poznáte, jak se žilo v horských oblastech Bílých Karpat
i v úrodných nížinách, kde se odedávna pěstovala vinná réva. Mimochodem právě vinohradské
stavby s originálním vnitřním zařízením, doplněné vinohradem, představujícím pěstování vína od
nejstarších dob po současnost, jsou jedinou expozicí svého druhu na území České republiky.
Soubor lidových staveb vysočina Veselý kopec: rozsáhlejší expozice lidového stavitelství ve
východních Čechách najdete v několika osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku.
15

Muzeum lidové architektury Zubnice: Zubrnice se zachovaly jako celek, domy stojí na svých
původních místech kolem náměstí s barokní studnou a skanzen volně navazuje na běžné
obydlené domy tak dokonale, že nepoznáte, kde muzeum končí a kde začíná. Podobné je
i národopisné muzeum v Třebízi u Slaného.
Muzeum lidových staveb Kouřim: bylo založeno jako záchranné muzeum pro stavby ze
zátopové oblasti vodní nádrže na Želivce.
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštem: svou členitostí, políčky, skupinami
stromů, zahrádkami, v nichž se dodnes pěstují staré plodiny i ovocné stromy s dávnými
odrůdami, připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.
Toulcův dvůr: to je středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy. Pro mateřské, základní
i střední školy je Toulcův dvůr jedinečným místem, kde se školní osnovy dají doplnit praktickou
ekologickou výchovou; děti mohou samy hledat řešení ekologických problémů
a nacházet souvislosti mezi přírodním a historickým vývojem.
Historická vesnice řemesel Ostrá: jakmile projdete vstupní branou, ocitnete se ve středověku.
Zjistíte, jak se pracuje v kovárně a u hrnčířského kruhu, jak se pletou košíky, tká na stavu, jak se
vyrábí ruční papír i svíčky. Spoustu řemesel si můžete vyzkoušet sami
i ochutnat některé pochoutky ze středověku.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem: staročeská chalupa, základ dnešního
skanzenu. Dnes ji doplňuje dalších jednatřicet objektů včetně mimořádně atraktivní staré
školy.Tento skanzen vznikl první u nás r. 1900 a čtvrtý v Evropě.
Archeologický skanzen v Březně u Loun: původně vzniklo zde stanoviště experimentální
archeologie, nakonec na původních půdorysech vyrostly příbytky lidí z doby kamenné
a prvních slovanských obyvatel.

Kulturní akce v našem okolí
LITOMYŠL:
KOSTEL POVÝŠENÍ sv. KŘÍŽE
11.8.
Koncert sboru dětí a mládeže EFFATHA
- vstupné dobrovolné, začátek 15 hodin.
OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY LITOMYŠL
18 – 24.8.
Výstava květů pozdního léta
- prodejní výstava, pořádají Školky Litomyšl s.r.o.
PORTMONEUM, T.Novákové 75, Litomyšl
2.5. – 30.9.
"Pohled na Litomyšl přes staré pohlednice" - výstava pohlednic Litomyšle
ze sbírky pana Petra Jandíka, denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 h
FILMOVÉ LÉTO 2007 - Kinematograf bratří Čadíků - Smetanovo nám. vždy po 21.00 h
St 15.8.
KRÁSKA V NESNÁZÍCH - film ČR
Čt 16.8.
ŠTĚSTÍ - film ČR
Pá 17.8.
GRANDHOTEL - film ČR
So 18.8.
PRAVIDLA LŽI - film ČR
Ne 19.8.
MAHARAL - tajemství talismanu - film ČR
Po 20.8.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI - film ČR
vstupné dobrovolné
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VESELÝ KOPEC
18 – 19.8.
Jak se dříve hospodařilo – ukázky tradičního způsobu sklizně a zpracování
zemědělských plodin, hospodaření a další zajímavé činnosti.
8.9.
Posvícení – Tradiční jídla a zvyky, kulturní program od 10 do 15 hodin.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
11.8.
Historická bitva Mladějov – Blosdorf 1915
Polní úzkorozchodná dráha Mladějov na Moravě . Bitevní ukázka se pokusí
nastínit divákovi situaci na Rusko – Rakouské hranici roku 1915.
25.8.
Kejkle a kratochvíle
Oblíbený středověký festival plný lidového veselí, dobových řemesel, šermířů
a trubadúrů. Kramářské písně, fakíři, rytíři na koních, dobová lazebna,
alchymistická laboratoř tím vší každoročně ožívá celá Moravská Třebová.
NOVÉ HRADY – zámek
4.8. - 31.10.
"SEŠÍVANÁ POEZIE aneb ZÁPLATA KAM SE PODIVÁŠ" - výstava
patchworku - denně 9.00 - 18.00, v říjnu pouze o víkendech.

Když se věci nedaří
Jednoho dne seděl na schodech před budovou nevidomý muž s kloboukem u nohou a držel
tabuli s nápisem: „Jsem slepý. Prosím, pomozte mi.“ Šel kolem novinář a viděl, že slepec má
v klobouku jen pár drobných. Sehnul se a přihodil nějaké mince a potom, bez toho, aby se
zeptal, vzal tabuli a na druhou stranu napsal jinou větu. Odpoledne se vracel kolem slepce
a viděl, že jeho klobouk je plný mincí i bankovek. Slepec poznal mužův krok a zeptal se, zda to
byl on, kdo mu přepsal tabuli, a co tam napsal.
Novinář odpověděl: „Nic, co by nebyla pravda. Jen jsem dal tvým řádkům jinou podobu.“
Usmál se a odešel. Na tabuli stálo: „Je jaro, ale já ho nevidím.“
Změň svou strategii, když se věci nedaří, a uvidíš, že se to obrátí k lepšímu.
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Country – folkový festival

XV.ročník 17.-18.8.2007

Country bál
17.8. od 20:00 hod
¬ STANDA DROBEK SCHWARZ a KLONDAJK ¬
¬ ŠMEHYDLO ¬

Babí léto
18.8. od 13:00 hod
Pavel Žalman LOHONKA ¬ KNEZAPLACENÍ ¬ Oli & Lu
PROČNE ¬ Pavlína JÍŠOVÁ a přátelé ¬ FLASHBACK
NEZMAŘI ¬ Wabi DANĚK a Miloš DVOŘÁČEK ¬ Martin ROUS
Pavel Žalman LOHONKA, Pavlína JÍŠOVÁ a Antonín HLAVÁČ
(alias PRASPOL)
FLERET s Jarmilou ŠULÁKOVOU ¬ ŽALMAN & spol.
¬
slovem provázejí: Jirka MALÝ a Wabi DANĚK

Kadeřnictví Sebranice – Němcová Michaela oznamuje,
že od července 2007 rozšiřuje svoji pracovní dobu.
Pracovní doba bude zatím upravena dle možností zákazníků.
Od září bude pevná pracovní doba. Za objednávky předem děkuji.
Němcová Michaela
tel. 737 955 202
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