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Milé čtenářky a čtenáři místní lidové knihovny, jak
již velká většina z Vás ví, od měsíce března byl
v knihovně zaveden roční registrační poplatek. Tento
poplatek činí 50 Kč na jednoho čtenáře.
Touto cestou bych Vás také chtěla pozvat na
předvedení nových knih, které se uskuteční
v úterý 8. 4. 2008 od 16 hodin v naší knihovně.
Marta Sýkorová a Alena Boštíková, knihovnice

Na titulní straně je kaple sv. Jana Nepomuckého, byla postavena roku 1750 za vlády Marie
Terezie. Lípa, která stojí u kaple, je stejného stáří.
Poznámka: V minulém čísle byla na titulní straně kaple sv. Xavera. Byla postavena r. 1857.

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 5. 2. 2008
RO schvaluje:
1. Výsledek inventarizace majetku obce k 31.12. 2007 včetně vyřazeného hmotného majetku.
2. Ukončení smluv na mobilní telefony s O2 a přechod k operátorovi T- Mobile.
3. Uzavření pracovní smlouvy s pracovníky VPP.
4. Školení velitelů a strojníků jednotky SDH Lubná.
5. Prominutí poplatků TJ Sokol Lubná za pronájem Skalky a spotřebovanou elektrickou
energii při pořádání karnevalu.
6. Návrh akcí do rozpočtu obce Lubná na rok 2008.
7. Smlouvu s ZOD Lubná o umístění zásobníku tekutých hnojiv na pozemku obce Lubná.
8. Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad o 2 sběrná místa (Skalka a Pechancovi) včetně
umístění kontejnerů na sklo a plasty.
RO doporučuje:
1. ZO přidělit finanční prostředky pro složky obce Lubná.
2. ZO schválit vypracování územního plánu obce Lubná.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 18. 2. 2008
RO schvaluje:
1. Žádosti o povolení ke kácení dřevin.
2. Bezplatný pronájem haly na Skalce v Lubné pro výstavu bonsají.
3. Zrušení pevné linky na Skalce v Lubné - sál.
4. Podporu výstavby krytého bazénu v Litomyšli.
5. Prodej natočených DVD z jednotlivých akcí v naší obci za 50 Kč/ks.
RO doporučuje:
1. ZO schválit rozpočet obce Lubná na rok 2008 a rozpočtový výhled na roky 2009 - 2010.
2. ZO schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Lubná č.1/2008 o místním poplatku za odpad.
RO bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadů z obalů firmou EKOKOM, a. s.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 3. 3. 2008
RO schvaluje:
1. Zaslání žádosti obce Lubná o bezúplatný převod požární techniky od HZS PaK.
2. Prodloužení bezúplatného pronájmu části louky p.č.353/2 v k. ú. Lubná.
3. Finanční příspěvek 3 000 Kč na florbalový turnaj ZŠ Lubná-Sebranice.
4. Vydání souhlasu k umístění ČOV a vsaku pro manžele Bednářovy.
5. Stavbu garáže p. Faltyse.
6. Přepojení splaškových vod ze stávající jímky do veřejné splaškové kanalizace pro
manžele Němcovy.
7. Žádost obce Lubná o poskytnutí dotace na věcné prostředky PO z rozpočtu PaK.
8. Povolení ke kácení 2 přestárlých vrb, úklid dřeva a prostranství dle zápisu č. 35/2008.
RO doporučuje:
1. Další jednání s vlastníky pozemku okolo Lubenského potoka nad obcí Horní Újezd.
Výpis z usnesení ZO Lubná konané dne 12. 3. 2008
ZO schvaluje:
1. Zprávu o činnosti Rady obce za období od 27. 12. 2007 do 3. 3. 2008.
2. Inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2007.
3. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2007.
4. Příspěvek na rok 2008 pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí (Základní škola Lubná
- Sebranice a Mateřská škola Lubná) na financování provozu a běžné údržby školy
ve výši 500 000 Kč.
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5. Příspěvek na rok 2008 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka,
Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv ČR, Kraj Smetany a Martinů
Polička.
6. Příspěvek na rok 2008 pro Základní uměleckou školu Dolní Újezd ve výši 5 000 Kč na
nákup učebních pomůcek.
7. Ukončení členství ve Svazu měst a obcí ČR.
8. Návrh rozpočtu na rok 2008 včetně závazných ukazatelů.
9. Rozpočtový výhled obce Lubná na rok 2009 – 2010.
10. Pořízení územního plánu obce Lubná.
11. Doplnění programu obnovy obce Lubná – oprava a výstavba místních komunikací.
12. Obecně závaznou vyhlášku obce Lubná č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů.
ZO bere na vědomí:
1. Informaci z Mikroregionu Litomyšlsko o možnosti zřídit obecní policii pro členské obce
v mikroregionu sdružené.
ZO pověřuje:
1. Radu obce schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu obce na rok 2008.
2. Radu obce k jednání o koupi nemovitosti č. p. 27.
3. Starostu obce a 1. místostarostu obce k vypracování a doručení závěrečného vyhodnocení
výstavby 4 bytových jednotek nad MŠ Lubná v letech 1999 - 2000.
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že v obci přibyly nové kontejnery a sběrná místa. Na dvou místech jsou
velkoobjemové kontejnery na plasty s otvorem pro vhoz 45 x 45 cm. Pokud máte větší plastový
odpad, využijte tento kontejner nebo sběrný dvůr.
Nenechávejte plasty ani jiný odpad v pytlích nebo volně u kontejnerů (viz sběrné místo
u prodejny Koloniál Nunvář).
Nyní je v naší obci devět sběrných míst a sběrný dvůr:
Místo
Kontejner
Bytovka
velkoobjemový-plasty, sklo
Koloniál Nunvář
plasty, papír, sklo barevné, sklo bílé
Jídelna ZOD
plasty, sklo
Kanceláře ZOD
velkoobjemový-plasty, sklo
Základní škola
plasty, papír, sklo barevné, sklo bílé
Skalka
velkoobjemový-plasty, sklo
„Malá Strana“ u Pechancových plasty, sklo barevné, sklo bílé
Prodejna Jednoty
velkoobjemový-plasty, papír, sklo barevné, sklo bílé
Točka
plasty, papír, sklo
Kontejnery na tříděný odpad
Sběr papíru - do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton,
papírové obaly (např. sáčky).
Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby.
Sběr plastů - do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky
a obaly z plastů, polystyrén a nově i nápojové kartony (od mléka, kefíru, džusu, vína atd.).
Nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy).
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Sběr skla - do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
- do bílých nádob můžete odhodit: pouze bílé sklo.
Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných
kontejnerů. Dvůr má svého správce a ten Vám ochotně poradí, do kterého kontejneru můžete
odložit odpady, které jste přivezli. Dvůr je otevřen každou sobotu od 8 do 12 hod.
Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:
Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
Komunální a objemný odpad: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, sporáky, pračky.
Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby apod.
Nebezpečný odpad: zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterie), ledničky,
mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné apod.

Nová sběrná místa u Skalky a Pechancových na „Malé Straně“.

Za tříděný odpad získává obec finanční prostředky, které jsou použity na nákup nových
kontejnerů, úpravu a údržbu sběrných míst a na snížení poplatků za komunální odpad.
Josef Chadima, starosta obce
Nejčastější otázky ke třídění odpadů
Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET láhve víčko a etiketu?
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování
odstraněno. PET láhve sešlápněte! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu,
komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Musím plastové obaly od kosmetiky před vhozením do kontejneru důkladně vymýt?
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, šampony, krémy, vylijete. Dočištěny
budou při dalším zpracování.
Je nutné vymýt kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábnete.
Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
Patří PVC také do žlutého kontejneru?
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří! Komplikuje následné zpracování směsných plastů
a energické využití. PVC obsahuje chlór, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.
Jedná se zejména o novodurové trubky či linoleum.
(oú)
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Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
Úterý:
8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.
Upozornění: Pokud je popelnice plná po okraj, část obsahu se vysype mimo sběrný vůz.
Pro lepší vyprázdnění popelnice je vhodné ukládat odpad do popelnice
v plastových sáčcích.
Místní poplatek za psa
Kdo je povinen zaplatit poplatek za psa?
Poplatek je povinen zaplatit každý majitel psa, který se o něho stará, obstarává jeho životní
potřeby, zajišťuje veterinární péči apod. Předmětem poplatku je pes starší tří měsíců. Při
přihlášení psa obdržíte evidenční známku v ceně 30 Kč.
Povinnost zaniká například z důvodu úhynu psa, změny majitele. Tuto skutečnost je povinen
každý majitel oznámit na obecním úřadě.
Výše poplatku?
Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč/rok, za každého dalšího psa 130 Kč. Splatnost je do
31. 5. 2008. Má-li poplatník psa kratší dobu než jeden rok, platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu započatých kalendářních měsíců.
(oú)
Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob
zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů
budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle území působnosti jednotlivých finančních
ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli
jednotlivými finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých
správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do
obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky budou
opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného úřadu, kterému je příslušná platba určena.
Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové
povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých
finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství
samostatně.
Nabídka DVD
V kanceláři obecního úřadu si můžete zakoupit DVD z kulturních, společenských
a sportovních akcí, které se u nás konaly v minulém roce (vítání občánků, florbalový turnaj, akce
v mateřské školce, školní ples, soutěž o Pohár starosty obce Lubná, znojemské vinobraní,
lampionový průvod, vánoční výstava, zpívání u betléma a jiné). Cena 50 Kč za 1 kus.
(oú)

ZÁKLADNÍ ŠKOL A

Za dveřmi základní školy
Soutěže - oblastní kolo Litomyšl
Přírodovědné sazky
1. místo Ilona Sejkorová 9. A
3. místo Vojtěch Jílek 5. tř., Tereza Košňarová 5. tř., Michaela Chadimová 6. tř.
Zeměpisné sazky
1. místo (2x) Vít Kalvoda 8. tř.
2. - 3. místo Jana Kopecká 4. tř., Marek Jílek 8. tř., Ilona Sejkorová 9. B,
Lenka Zavoralová 9. A
3. místo Lenka Zavoralová 9. A
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Finále zeměpisné sazky
1. místo Vít Kalvoda 8. tř.
2. místo Ilona Sejkorová 9. A
3. místo Lenka Zavoralová 9. A
Dějepisné sazky
2. místo Jolana Bednářová 9. A
3. místo Lenka Zavoralová 9. A
Finále dějepisné sazky
1. místo Matěj Kmošek 8. tř.
2. místo Lenka Zavoralová 9. A
Florbalová liga Litomyšl
2. místo - mladší žáci
1. místo - starší žáci (získali putovní pohár)
Vybíjená
- žáci
1. - 3. tř.
2. místo (ze 6 družstev)
- žákyně 1. - 3. tř.
3. místo (ze 4 družstev)
- žáci
4. - 5. tř.
2. místo (z 9 družstev)
- žákyně 4. - 5. tř.
2. místo (z 8 družstev)
Další akce
Divadelní představení herců z Opavy „Čert Všudybyl a princezna Zlobilka“
Korespondenční matematická soutěž Matýsek – 1. místo Vojtěch Jílek 5. tř.
Školní kolo v recitační a pěvecké soutěži, Projekt Zdravé zuby, Zeměpisná olympiáda,
Přijímačky nanečisto
Mgr. Jitka Kučerová
Pythagoriáda
Dne 4. února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnilo
19 žáků 6. třídy a 18 žáků 7. třídy. Soutěž je zaměřená na logické uvažování a opírá se
o matematické znalosti žáků.
Výsledky letošního ročníku byly zklamáním, mezi všemi zúčastněnými byl pouze jediný
úspěšný řešitel (zisk 9 až 15 bodů).
Úspěšný řešitel:
9 bodů – Jakub Jílek (6. tř.)
Další řešitelé:
7 bodů - Tomáš Tmej (6. tř.) a Tereza Šimková (6. tř.)
6 bodů - Tereza Klejchová (7. tř.)
Všem žákům děkujeme za účast. Doufáme, že chystaná matematická soutěž Klokan
dopadne lépe.
Mgr. Andrea Kvasničková
Zeměpisná olympiáda 2008
Dne 19. 2. 2008 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, celkem se tohoto kola
zúčastnilo 33 žáků. Soutěžilo se ve třech kategoriích – kategorie A pro žáky 6. ročníku,
kategorie B pro žáky 7. ročníku a kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníku. Zadání každé kategorie
se skládalo ze dvou částí – práce s atlasem a práce bez atlasu. Vítězové jednotlivých kategorií
postupují do okresního kola ve Svitavách, které proběhne 19. března.
Eliška Sýkorová
Kategorie A
Michal Rensa
Kategorie B
Vít Kalvoda
Kategorie C
Všem zúčastněným děkujeme za přípravu i prokázané znalosti a postupujícím do okresního
kola přejeme hodně štěstí a mnoho úspěchů.
Mgr. Věra Kořínková
Přijímačky nanečisto
Dne 6. března si žáci devátých tříd naší školy vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“.
Navázali jsme na zkušenosti z minulého roku, kdy jsme získali pozitivní ohlasy ze strany žáků.
Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich vědomostí, alespoň částečně je připravit na stresovou
situaci a donutit je zmobilizovat síly na skutečné přijímací zkoušky.
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Budoucí studenti a učni byli rozděleni do dvou tříd, ve kterých trávili dopoledne. Učitelé
Gymnázia Polička zadali úlohy z matematiky a českého jazyka. Po polední přestávce
následovalo testování z všeobecného přehledu a pohovor, ve kterém komise hodnotila
vystupování žáků a schopnost pohotově reagovat. Otázky byly zaměřeny na volbu budoucí
školy a plány do budoucna z hlediska uplatnění v praxi či dalšího studia, ale také na všeobecný
přehled. Při pohovoru nás příjemně překvapilo přirozené vystupování, promyšlené odpovědi
některých žáků a jejich zdůvodnění volby školy.
Bohužel výsledky z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu ukázaly žákům, že
mají ve svých znalostech mezery, které je třeba doplnit, než začnou skutečné přijímací zkoušky.
Na fiktivní školu bylo přijato 25 žáků z 31 zúčastněných. Toto je deset nejlepších a jejich bodový
zisk:
1. Dominika Hauptová 141,5 bodů
6. Aneta Lipavská
105,5 bodů
2. Lucie Kopecká
130 bodů
7. Stanislav Koníček
97 bodů
3. Jan Havran (9. B)
120 bodů
8. Lucie Zavoralová
95 bodů
4. Michaela Kotoučková 110 bodů
9. Václav Kučera
91,5 bodů
5. Lenka Zavoralová
108 bodů
10. Jolana Píčová
91 bodů
Pokud nedojde v dalších letech ke zrušení přijímacích zkoušek, rádi bychom v této tradici
pokračovali.
Mgr. Andrea Kvasničková
Kam se naši žáci hlásí
Během února odevzdávali žáci přihlášky na střední školy a učiliště. Kromě čtyř oborů
tříletých (kadeřník, mechanik plynových zařízení, elektrikář - silnoproud, kuchař – číšník) si
vybrali žáci obory maturitní. Mezi nejčastěji volené školy patří:
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
(4 zájemci)
Gymnázium Polička
(3 zájemci)
Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto
(3 zájemci)
SŠ zahradnická Litomyšl
(2 zájemci)
SŠ informatiky a spojů Brno
(2 zájemci)
OA a VOŠ ekonomická Svitavy
(2 zájemci)
Integrovaná SŠ Moravská Třebová
(2 zájemci)
SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová
(2 zájemci)
Převaha technický škol ukazuje na to, že budoucí studenti a učni uvažují i o svém uplatnění
na trhu práce, kde je velký zájem o technické profese.
Jan Havran (9. A) a Jakub Kmošek absolvovali v lednu talentové zkoušky. Na vybraných
školách se oba umístili první v pořadí a jsou přijati. Blahopřejeme.
Všem žákům přejeme pevné nervy a bystrou mysl u přijímacích zkoušek, mnoho štěstí
a bezproblémové přijetí na školy.
Mgr. Andrea Kvasničková
ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE
V úterý 11. 3. 2008 od 13.30 hod. se pro žáky 1.stupně konalo školní kolo soutěže ve zpěvu.
Přihlásilo se celkem 22 dětí. Ty si pod vedením třídních učitelek připravily lidové i umělé písně.
Bohužel 4 děti onemocněly a nemohly se zúčastnit soutěže.
Odborná komise, která rozhodla o vítězi, byla složena ze tří učitelů:
Mgr. Hana Klusoňová
– předseda odborné komise
Jaroslav Bauer
– člen odborné komise
Mgr. Lenka Fryaufová – členka odborné komise
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií:
I. kategorie - 1. třída
II. kategorie - 2. a 3. třída
III.kategorie – 4. a 5. třída
Po přivítání a seznámení se s pravidly a způsobem hodnocení začal program společnou
písní všech zúčastněných „Není nutno“, kterou na kytaru doprovodil pan uč. Bauer.
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Žáci byli vyvoláváni podle seznamu, který měla komise k dispozici. Okamžitě po přednesu
byli žáci hodnoceni. Každý člen komise měl kartičky s čísly od 1 do 6 . Čísla představovala počet
bodů, které dostal soutěžící od každého člena. Číslo 6 znamenalo maximální počet bodů a bylo
uděleno nejlepšímu výkonu. Všechna čísla byla vždy ukázána ostatním dětem a sečtena.
Předsedkyně komise výsledky zapisovala do přehledné tabulky. Zvítězil ten soutěžící, který měl
maximální počet bodů.
Po přednesu posledního soutěžícího byla udělena dětem krátká přestávka. Členové komise
sečetli a vyhodnotili výsledky v každé kategorii, a pokud došlo ke shodě počtu bodů,
následovalo opětovné, zkrácené zpívání. Nakonec proběhlo vyhlášení vítězů. Za jednotlivé
kategorie byly rozdány pěkné diplomy. Komise všem poblahopřála a poděkovala za účast,
snahu a pěkné výkony. Nikdo neodešel s prázdnou, neboť každý obdržel zápisník, který nám do
soutěže věnovala paní uč. Fryaufová. Děkujeme.
Výsledky a jména vítězů:
I.kat. : 1. třída:
1.místo : Kateřina Kvasničková (1. tř.)
2.místo : Milena Chadimová (1. tř.)
3.místo : Markéta Kopecká (1. tř. )
III.kat. : 4. - 5. třída:
1.místo: Hana Chadimová ( 5. tř.)
2.místo: Jana Kopecká ( 4. tř.)
3.místo: Marie Rensová (4. tř.)

II.kat. : 2. - 3. třída
1.místo: Lenka Korečková (3. tř.)
2.místo: Jana Klusoňová (3. tř.)
3.místo: Anna Kopecká (2. tř.)

Mgr. Hana Klusoňová
SOUTĚŽ V RECITACI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dne 11. března 2008 proběhla na naší škole recitační soutěž ve 3 kategoriích. V 1. kategorii
soutěžily děti z 1. třídy – Milena Chadimová, Markéta Kopecká, Kateřina Kvasničková, Jakub
Večeře, Tomáš Vomočil a Gabriela Zavoralová. Ve 2. kategorii děti ze 2. a 3. třídy – Anna
Kopecká, Markéta Kučerová, Nikita Pajchlová a Martina Vomáčková. Ve 3. kategorii děti ze
4. a 5. třídy – Jana Kopecká, Simona Kyselá a Marie Rensová.
Všichni dětští recitátoři si pečlivě připravili básničky, které si sami vybrali, a učitelské porotě
je co nejlépe přednesli. Překonali v sobě počáteční ostych a s patřičnou dávkou naděje na
nejlepší umístění v soutěži rozkryli svůj dosud málem utajený umělecký talent.
Jako příklad uvedu báseň, kterou přednesla vítězka 2. kategorie Markéta Kučerová:
Chichichi, chachacha
Jiří Žáček
Brečet, to mě nebaví,
pravil racek chechtavý.
Ať jste páni nebo kmáni,
život je tu pro zasmání.
Pláč nám škodí, ejchuchu,
na těle i na duchu!
Smích je dobrý pro zdraví,
pravil racek chechtavý.
Ať je zima nebo hic,
chechtejte se z plných plic!

Tomáš Vomočil

Vítězem v 1. kategorii se stal Tomáš Vomočil a ve 3. kategorii Jana Kopecká.
Bylo milé poslechnout si recitaci veselých dětských veršů v době, kdy mnozí vrstevníci
našich soutěžících nenašli nebo nemají přílišný zájem o literaturu – ba dokonce o poezii. Tím
více si účastníci školní recitace zasloužili diplomy a dárečky.
Mgr. Marie Dřínovská
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POZVÁNKA
Vážení spoluobčané,
žáci 9. A a 9. B si Vás dovolují pozvat na školní ples spojený se šerpováním,
který se koná 17. 5. v 19.30 hod. na Skalce v Lubné.
MATEŘS KÁ ŠKOLA
Ohlédnutí za karnevalem
V naší mateřské škole pořádáme řadu akcí, do kterých se zapojují děti, učitelky, ale
i p. uklízečky a p. kuchařka, zkrátka všichni. Ani letos tomu nebylo jinak.
Od rána děti netrpělivě čekaly, až se budou moci převléknout a stanou se z nich princezny,
piráti, myslivec, čertík, indiáni, kočička a ještě spousta dalších pohádkových bytostí.
Po svačině akce vypukla, a tak p. učitelky měly plné ruce práce s převlékáním, pomáhali
všichni, kdo měli ruce. Program karnevalu se odehrával ve velkém oddělení. Začal

Vladař Lubenského království Josef Chadima I. při státní návštěvě v říši pohádek.

představováním roztomilých masek. Někteří rodiče si dali opravdu záležet a maska byla
propracována do nejmenších detailů. Pak následovaly soutěže, za které děti obdržely odměny.
Mezi tím si děti zatancovaly a pokračovalo se dál v soutěžení. Svoji návštěvou nás překvapil
p. starosta a p. ředitelka ZŠ. Věříme, že se jim u nás líbilo. Radostnou atmosféru si děti osladily
věnečky, které jim napekla p. kuchařka.
Dopoledne uteklo jako voda, děti měly z akce radost a to nás podporuje ve vymýšlení
a pořádání dalších akcí.
I. Rensová, vedoucí MŠ
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2008/2009 se uskuteční dne 14. 5. 2008 v době od 9.30 do 15.30 hod. v budově
mateřské školy. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2008, ale i ty, které
budete chtít umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte.

SALESIÁNS KÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
jak často si posteskneme nad rychle ubíhajícím časem. Není v našich silách zastavit hezké
chvíle a naopak to, co je těžké, trochu posunout dál. Proto je mnohem důležitější se učit dobře
prožít čas, který je nám svěřen jako dar. Je to vždy na nás.
Jako v životě každého z nás se střídají chvíle radosti s tím, co je těžké, obdobně to
prožíváme i v životě církve. Ještě se nevytratila radost Vánoc a už žijeme v období
velikonočních svátků, které se ale pro mnohé „scvrknou“ do prodlouženého víkendu a končí
Velikonočním pondělím. Ale to, k čemu nás připravovala celá postní doba - hlubšímu uvědomění
si osobního vztahu Boha ke každému z nás, má ve velikonoční době své pokračování.
Je to možná něco podobného, co na sobě kdysi prožil apoštol Petr zastávající prvenství mezi
apoštoly. Pán Ježíš ho měl u sebe při všech důležitých událostech, a přesto v rozhodující chvíli
Petr svého přítele zapřel. A když se s ním Pán Ježíš setkal po svém zmrtvýchvstání, klade mu
otázku: „Petře, miluješ mne?“ Odpověděl bez velkého uvažovaní své ano. Ale teprve když se
otázka opakovala potřetí, s pokorou vyznává: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“
Je málo objevit, že jsme milováni. Každá láska přece očekává odpověď. A odpovědí na
postní dobu je doba velikonoční.
A jak ji prožít? Třeba může být pro někoho povzbuzením i tento příběh:
Na těžká vrata kláštera zabušil jeden vesničan. Když mu bratr vrátný otevřel, vesničan se
usmál a ukázal mu nádherný hrozen vína.
„Bratře vrátný, víš, komu chci darovat tento nejkrásnější hrozen z mé vinice?“ „Myslím, že
našemu představenému nebo některému otci z kláštera,“ odpověděl bratr vrátný. „Ne, ne. Je
určen tobě. Vždycky se mnou jednáš přátelsky a pokaždé jsi mi pomohl, když jsem něco
potřeboval. Chci ti tím hroznem udělat radost.“ A z očí vesničana se zrcadlila radost.
Bratr vrátný poděkoval za hrozen vína a položil si ho na stůl, aby na něho viděl. Připomínal
mu lásku toho prostého člověka. Ale pak ho něco napadlo. „Mohl bych ten hrozen odnést otci
opatovi, abych mu udělal též radost.“ Ten se zaradoval z bratrovy lásky. Ale pak si vzpomněl, že
je v klášteře jeden nemocný spolubratr a pomyslel si: „Donesu mu hrozen, snad ho v jeho
nemoci potěší.“ A hrozen putoval dál. Nezůstal dlouho v cele nemocného a putoval ke kuchaři,
který se celý den potí u kamen, putoval k bratru starajícímu se o kapli, neminul ani toho
nejmladšího v klášteře. Jeden ho předával druhému, až si nakonec někdo vzpomněl na bratra
na vrátnici, aby i jemu přinesl trochu radosti. Tak se uzavřel kruh. Kruh radosti.
Nemusíme čekat, až začne někdo jiný. Můžeme ten kruh radosti otevírat i my každý den.
Stačí malinká jiskřička, aby zapálila velký plamen. Stačí jiskřička dobroty a svět se může změnit.
Láska je totiž jediný poklad, který tím, že se rozdává, roste.
Tak přeji každému z vás, aby velikonoční radost našla své stálé místo v srdci každého z vás.
A k tomu, abychom dokázali kruh radosti otevřít těm, které máme kolem sebe, vám z celého
srdce žehnám.
P. Vojtěch Glogar, salesián
Pozvání:
Klub Stodola, vchod je z farního dvora, je otevřen každý pátek po večerní mši svaté pro mládež
od 8. třídy. Každou neděli po mši svaté v 7.30 a 9.45 hodin pak pro každého, kdo nepospíchá
domů a při kávě či čaji chce ještě nějaký čas prožít s těmi, které má rád.
Nealkodiskotéka pro mládež bude v klubu Stodola v pátek 4. dubna od 19.30 hodin.
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V sobotu 10. května bude v kostele v Sebranicích udělovat otec biskup Karel Herbst, pomocný
pražský biskup, při mši svaté v 10 hodin svátost křesťanské dospělosti (svátost biřmování) asi
28 mladým lidem.
Srdečně zveme na farní akademii, která proběhne v neděli 18. května od 14 hodin v orlovně
v Sebranicích. V programu vystoupí děti a mládež naší farnosti.
V neděli 25. května, v rámci oslav Panny Marie Pomocnice křesťanů, bude v sebranickém
kostele ve 14 hodin koncert Ztracené kapely. Srdečně vás zveme a bližší informace budou na
plakátu.
Farnost Sebranice pořádá v sobotu 31. května pouť do Zlatých Hor na poutní místo Panny Marie
Pomocné. Bližší informace budou v nedělních ohláškách.

SPOLEČENS KÁ KRONIKA
V měsíci dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
50 let

Alois Kovář
Jaroslava Dřínovská

70 let

Miloslava Flídrová
Anna Flídrová

55 let

Jaroslav Vopařil
Marie Zamykalová
Ludmila Flídrová

75 let

Antonín Flach

80 let

Emílie Flídrová
Marie Flídrová

82 let

Bohumil Kovář

88 let

Zdeněk Flídr

60 let
65 let

František Kovář
Anna Neumeisterová

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

František Kopecký

Narození občánci
Valérie Šprojcarová
Karolína Anna Obolecká

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl …
D. Šajner

Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
M. Jandoušková

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

OCHRÁNCI PŘÍRODY
Mánina studně
Do lubenské přírody se opět začíná navracet jaro.Čas vycházek do přírody. Jsou to už dva
roky, co jsem psal o zaniklé sklárně na lubenské hájence a také o přírodních zajímavostech
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v okolí rybníka Zimky. Chtěl bych se s vámi ještě jednou vydat na ta místa. Bude to o kousek
dál, na nejvzdálenější a nejvyšší místo lubenského katastru Skalka s nadmořskou výškou
699 metrů. Kopec Skalka s blízkou Máninou studní je opředen pověstmi, k nimž se pojí
vyprávění o houkalovi a bludičkách.
Pověst vypráví: Před dávnými časy stál prý na Skalce hrad. Bylo to nejspíš roubené
hradisko, v němž sídlil ukrutný rytíř se svou čeledí a družinou, která se vyrovnala ukrutností
svému pánu. Rytíř přepadal vesničany, loupil, vraždil a vypaloval jejich obydlí. Leč v jeho srdci
dřímal jediný ušlechtilý cit, a to nesmírná láska ke své dceři Máni. Dcera rytířova vyšla si za
krásného letního dne do blízkých lesů natrhat planých lesních květů, které měla ráda. Šla pod
vysoké kořeny stromů, kde se leskla hladina hluboké tůně, na níž pluly květy stulíku. Nahnula
se, aby květ utrhla. Leč spadla do tůně a utonula. K večeru ji našla čeleď hradní na hladině mezi
vodními květy. Aby zahlušil bolest nad ztrátou své dcery, stal se rytíř ještě více ukrutnější než
dříve. Ale všeho do času. Byl čas žní. Schylovalo se k večeru, po žhavém dni nastal teplý večer.
Od západu a severu hnala se temná mračna. Vše ztichlo, krajina ztemněla. Vtom prošlehl blesk
a zaburácel hrom. První kroupy dopadly na střechu hradiště. V malé chvíli rozpoutala se bouře
a hradiště se chvělo v základech. Vtom kdosi zabušil na hradební bránu. Poustevník jakýsi, prý
až z rychnburského lesa, prosil o přístřeší v hrozném to řádění živlů. Nedostalo se mu však
vlídného přijetí, zbrojnoši ztropili si z poustevníka posměch, a když je napomínal, aby se Boha
báli, že jeho trest zasahuje zločince jako blesk, zbili ho a z brány ven ho vyhodili. Div že o život
nepřišel. V novém oslepujícím záblesku bylo vidět poustevníka, jak hrozí hradu a říká jakási
tajemná, strašná slova. Bouře ještě víc zesílila. Vše zmizelo ve tmě a oslepujícím blesku. Když
ráno slunce vyšlo, hradu na Skalce už nebylo. Jen několik skal, tvrdých jako rytířovo srdce,
čnělo k usměvavé obloze. Léta plynula a okolí Skalky se opět zalidňovalo. Brzy vypravovali si
sousedé o houkalovi, který na Skalce sídlí a pocestné houkáním svým žalostným děsí. V ten čas
vídali o nocích na lesních mokřinách reje světýlek. Houkal prý duch onoho zlého rytíře
a světýlka, duchové jeho zločinných druhů.
Tento článek byl napsán podle výpovědi neznámého občana ze Svaté Kateřiny pro
vlastivědný sborník od Trstěnické stezky r. 1921.
Plynula staletí a vše zarostlo lesem. Dnes bychom už marně hledali Máninu studni. Na
prameny této studně je napojen lubenský vodovod. Vše se událo již velmi dávno, ale
v lesnických mapách je stále tento lesní úsek veden pod názvem Mánina studně. Ani dnes není
v těchto místech bezpečno. Před lety, když bratři Petr a Jaroslav Stříteští s koňmi v těchto
místech stahovali dřevo, tak se koně brodili bahnem, a jednou dokonce musel být kůň vytažen
z bažiny pomocí navijáku lesáckého traktoru.
Skalka je rozvodím mezi Dunajem a Labem. Pod Skalkou pramení Desinka, která se vlévá
do Loučné. Tento celý kraj náleží k povodí Labe. Vodu, která spadne na Skalku od Svaté
Kateřiny, odvádějí potůčky do Svratky, Moravy a Dunaje.
Až pojedete kolem Skalky na vysočinu, tak se zde můžete zastavit. Ze Skalky je krásný
výhledna Lucký vrch a zvedající se kopce vysočiny a přes lesy dolů na Litomyšlsko a okolí. Pro
odpočinek zde byly zbudovány lavičky a štítek s článkem o Mánině studni, který jste právě
dočetli.
Za ochránce přírody Kopecký Miroslav

PSÍ ŽIVOT
Člověk a pes, dva tvorové, kteří mají mnoho společného. Například rozmanitost ras, povah
apod. Symbióza mezi oběma stvořeními je rovněž prastará. Pravěký člověk rozumný ochočil si
psa jako pomocníka v lovu i jako ochránce. Pes požíval jeho úctu a teplo jeho krbu.
Vztah ke psům je dnes závislý na kultuře, náboženství a vyspělosti společnosti. V našich
zeměpisných šířkách koná pes neocenitelné služby např. u policie, hasičů, ve zdravotnictví
a v myslivosti, ale i jako domácí mazlíček a přítel vykoná pro svého majitele mnoho
prospěšného. V jiných zemích je naopak považován za tvora nečistého, jinde je zase vítaným
zpestřením jídelníčku.
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U nás rozhodně psovi nehrozí vyhynutí. Jak už jsem se zmiňoval výše, je-li pes přítelem
a přináší člověku potěchu či užitek (ostatně jako jiné věci, no věci, i když proč ne, vždyť i náš
právní řád definuje zvíře jako věc), je vše v naprostém pořádku. Ovšem každý majitel by si měl
uvědomit, že pes (ale i jiný živý tvor) má své potřeby a že je plně odpověden za jeho chování.
Říká se, že každý boží tvor má rád svobodu. To zajisté. Ale svoboda pro
psího
miláčka
nespočívá
ve
volném
pobíhání
po
obci
a znečišťování veřejných a jiných prostranství. Ono opravdu není nic
příjemného potkat smečku pobíhajících psů (hlavně v době, jak bych to řekl
kdy jim blázní hormony) ani pohled na jejich nevábné vizitky. Nechci nikomu
sahat do svědomí ani se dotýkat slušných pejskařů. Ostatně neříká se „Jaký
pán takový pes“?
Michal Kovář

ZE ŽIVOTA ZEMĚ
Rok 2008 je Rokem Země a 22. duben je Dnem Země. Je tedy na místě více si uvědomit, co
pro nás rodná planeta znamená a jak ji můžeme pomoci. Země je malá planeta, nepatrný
kamínek ve velmi rozsáhlém vesmíru. Z astronomického hlediska se odlišuje od jiných planet
tím, že na ni je (dosud) neuvěřitelně rozmanitý život (desítky
miliónů druhů živočichů a rostlin), včetně poměrně
inteligentních bytostí. V dosud známém vesmíru není po
jakémkoliv životě ani potuchy. Aby mohl na planetě existovat
život, je klíčově důležitá její vzdálenost od mateřské hvězdy.
Naše Země obíhá okolo Slunce v té nejlepší možné
vzdálenosti, proto se zde máme (zatím) jako v bavlnce.
Průměrná teplota na Zemi je + 15 ºC. Dále je pro život
pozemského typu nezbytná tekutá voda a to, aby se planeta
otáčela okolo své osy přiměřeně rychle. Důležité je taky
magnetické pole, které odklání radiační záření a sluneční vítr
směrem k pólům. Jinak by tato záření veškerý život
postupně zničila. Země dostává od Slunce více energie, než
potřebuje, proto se část této energie odráží zpět do
kosmického prostoru. Tomuto záření stále více brání zvyšující se množství kysličníku uhličitého
a jiných škodlivých prvků. Jejich převážná část pochází ze spalovacích motorů všeho druhu
a nevyhovujících průmyslových technologií. Dochází k narušení koloběhu energií a Země se
začíná bránit. V posledních 10 letech k nám vysílá razantní a nepřehlédnutelné varovné signály
v podobě neuvěřitelně rozsáhlých povodní, tajfunů nebo všezničujícího sucha a požárů. Lidstvo
má na vybranou, buď omezí množství kysličníku uhličitého a jiných jedovatých plynů (k tomu se
však chystá jen velmi liknavě), a jestli ne, musíme počítat s tím, že nás Země stále častěji
smete, spláchne nebo nás nechá po celé měsíce pražit Sluncem. Zákony fyziky se obejít nedají,
jsou a budou stále stejné. Energie, která by jinak nerušeně unikla do vesmíru, se pod pokličkou
kysličníku přesouvá nepřirozeně po zemském povrchu z místa na místo a způsobuje již
zmíněné katastrofy. Se všemi máme velmi trpké zkušenosti i v České republice. Hrozí-li člověku
vážné nebezpečí, že se Země stane neobyvatelnou, není to kvůli přírodě, nýbrž kvůli člověku
samotnému. Cílem roku Země je na všechna nebezpečí, která lidstvu hrozí, upozornit a vyzvat
lidi, aby se k vlastní planetě chovali šetrně a ohleduplně. Každý z nás má k tomu mnoho
příležitostí, stačí se jen zamyslet. Země je stále krásná planeta (ale jak dlouho), važme si jí,
neboť s námi pluje jako kosmická loď nehostinným vesmírem.
Některé údaje o Zemi:
stáří – 4,6 miliardy let
prům. vzdálenost od Slunce – 150 miliónů km
hmotnost – 6 triliónů tun
nejvyšší teplota – Azízija (Libye) +58ºC
průměr – 12756 km
nejnižší teplota – Antarktida -88,3ºC
obvod rovníku – 40 tisíc km
nejnižší teplota mimo Antarktidu–kotlina Ojnjakon -78ºC
povrch – 510 miliónů km²
nejvyšší hora – Ču-mu-lang-ma (Mt. Everest) 8848m
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plocha souše – 148,5 miliónů km²
plocha moře – 361,5 miliónů km²
objem – 1 bilión 83 miliard km³

nejhlubší oceán – Marianský příkop 11034m
nejdelší řeka – Amazonka 7025km
nejvyšší vodopád – Angel (Venezuela) 979m
Josef Trojtler

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ
Ve čtvrtek 13. března 2008 za námi přijela paní Tumová z Poličky a přišly děti z mateřské
školy s paní učitelkou Rensovou a Vomáčkovou, abychom se společně připravili na přivítání jara
a navodili si jarní velikonoční
atmosféru. Paní Tumová nám
přivezla na ukázku několik
velikonočních kraslic, ale také si
dovezla své „nádobíčko“ na
výrobu kraslic a také pár
vyfouknutých vajíček, aby nám
výrobu kraslic předvedla. My
ostatní jsme měli možnost si
zdobení kraslic podle paní
Tumové osobně vyzkoušet.
Ze školky přišli „malčáci
i velčáci“, takže bylo u nás na
DPS opravdu rušno a veselo.
Děti s sebou donesly spoustu
nazdobených
velikonočních
kraslic, a protože ty nejmenší děti
to přestalo uvnitř bavit, šly do
Paní Tumová, děti a učitelky z MŠ Lubná při malování vajíček.
atria svými kraslicemi ozdobit
malou břízku, kterou jsem donesl z lesa a zasadil ji do velkého květináče. Ty starší děti vydržely
sledovat paní Tumovou docela dlouho, až mě to samotného mile překvapilo. Ty starší děti k nám
už brzy opět přijdou, ale o tom zase až příště.
Rudolf Zapletal

PŘÍBĚH JEDNÉ ZNAČKY
Dávno tomu jest, co víska naše malebná vznikla. Prales temný svíral vše vůkol. Stezky
skýtaly nebezpečenství rozmanitá, smečky vlků divých křižovaly krajem. Člověk dělný přesto
proklestil si cestu drsným hvozdem
a usadil se v údolí říčky zurčící. Les mýtit
počal a luby k sítu vyráběti. Osada jeho
rozrůstala se a snad ony luby název jí
vtiskly – Lubný. Ano Lubný, tak se obec
naše opravdu v dobách dávných slula.
Pěšiny lesní měníce se v široké cesty
vozové spojovaly osadu Lubnou se sídly
lidskými v okolí. Po tepnách těchto
proudilo zboží vzácné z krajin dalekých,
ale
i
vojska
cizácká,
ba
i choroby zhoubné zavlečeny sem byly.
Obec rostla, lid bohatl obdělávaje
z generace na generaci děděné grunty.
Cesty dávno v silnice formanské se
pozměnily a čilý ruch na nich panoval. Dopravní značka na „státní silnici“ v Borové.
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Veselé ržání koní a bodrý smích vozků nesl se krajinou velebnou.
Pokrok nelze zastaviti, a tak pod vrchem Skalka zvaným, pověstmi a kletbami opředeným,
v obci Borová dráha železná začala se stavěti. Souběžně s ní vine se silnice zvaná „státní“.
Škoda jen, že vyprávěti nemůže, neboť svědkem velkých událostí byla. V máji onoho roku
slavného devatenáctistého čtyřicátého pátého šlapaly její hřbet bagančata poražených vojsk
germánských i holínky ruských bohatýrů.
V čase našem již Lubný zve se Lubná. Po silnici státní v Borové denně valí se stovky vozů
motorových vezoucí lidi i zboží rozličné. K tomu, aby nemuseli blouditi tak jako poutníci
pralesem v časech dávných, sloužiti mají tabule směrové. Při silnici borovské v místech, kde
kříží se s tratí železniční při odbočce ke sv. Kateřině, bystré oko lubenské náhle zpozorní.
Tabule směrová zde umístěná hlásá, že do Poříčí u Litomyšle je štrapáce pořádná 20 kilometrů.
Koneckonců co dnes záleží na nějakém tom kilometru. Ovšem údaj druhý jako by z labyrintu
dávných věků vyzdvižen byl jak bájný meč Exkalibur. Lubný 8 kilometrů – údaj druhý jest. Snad
zlomyslný šotek pohrál si s písmenky, či návrat k samým kořenům obce naší?
Michal Kovář

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNES CO
Koncem loňského roku byl proveden výzkum, který se týkal našich památek zapsaných na
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Otázka zněla : Kolik našich památek je zapsaných na listině UNESCO a které památky to
jsou? Můžete si také na tuto otázku odpovědět, než budete číst dále. Z celkového výsledku
výzkumu jsem byl dost smutný. Rozhodl jsem se proto o českém dědictví UNESCO psát na
stránkách zpravodaje.
Jednou z organizací OSN je UNESCO, které se zabývá otázkami výchovy, vzdělávání, vědy
a kultury na celém světě. Smyslem světového dědictví UNESCO je zachování kulturních
a přírodních památek světového významu pro následující generace. V Úmluvě o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví je stanovena ochrana těchto památek a to, jak se
může architektonický nebo přírodní skvost dostat na Seznam památek UNESCO.
Česká republika, ač malý stát, má na tomto Seznamu 12 divů světa. Patříme tak k zemím
s nejvyšší koncentrací takto významných památek na světě.
České dědictví UNESCO
Řazení památek je podle roku zápisu – vždy za pomlčkou je samotná památka.
Praha (1992)
- městská památková rezervace
Český Krumlov (1992)
- městská památková rezervace
Telč (1992)
- městská památková rezervace
Žďár nad Sázavou (1994) - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Kutná Hora (1995)
- městská památková rezervace, chrám sv. Barbory, katedrála
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
Lednice – Valtice (1996) - lednicko – valtický areál
Holašovice (1998)
- vesnická rezervace
Kroměříž (1998)
- arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada, Květná zahrada
Litomyšl (1999)
- zámek a zámecký areál
Olomouc (2000)
- sloup Nejsvětější Trojice
Brno (2002)
- vila Tugendhat
Třebíč (2003)
- židovská čtvrť, bazilika sv. Prokopa
Těchto 12 skvostů celosvětového významu jsem postupně navštívil (některé i víckrát), tak jak
byly zapisovány, a v následujících zpravodajích o nich budu psát.
Výbor světového dědictví vyhlašuje nové památky UNESCO na zasedání (začátek prosince),
které je každý rok v jiné zemi. Na tomto zasedání jsou také předávány zástupcům jednotlivých
památek slavnostní listiny.
Popis této listiny: papír je jemně žlutý, anglický text různé velikosti je v barvě modré, název
památky, datum a podpis jsou barvy černé.
Na následující stránce je kopie originálu a český překlad ve volném provedení.
Josef Trojtler
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2. prosince 2000

DATUM ZÁPISU

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
UNESCO

Zápis na tento Seznam má mimořádný a světový
význam pro svoji kulturní nebo přírodní polohu,
který vyžaduje
ochranu pro blaho veškerého lidstva

na Seznam světového dědictví

sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Výbor světového dědictví
zapsal

DOHODA VZTAHUJÍCÍ SE K OCHRANĚ
SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO
A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU A KULTURU

UNESCO

Pozvánka na DEN MATEK
Lubenské ženy a KDU - ČSL Lubná pořádají v neděli 4. května 2008
od 14 hodin v sále kina oslavu DNE MATEK.

PROGRAM KINA V LUBNÉ
13. 4.
27. 4.
11. 5.
25. 5.

MONSTRUM
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
GYMPL
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

8. 6.
22. 6.
6. 7.
20. 7.

RATATOUILLE
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Začínáme v 19.30 hod.

TJ SOKOL LUBNÁ
Pozvání na AEROBIK
V sobotu 12. dubna 2008 od 9.00 hod. se koná v tělocvičně na Skalce v Lubné sportovní
dopoledne s AEROBIKEM. Cvičení povede slečna lektorka Veronika Holubičková z Hradce
Králové. Zveme všechny dívky a ženy!!!!!
Eva Chadimová a děvčata z aerobiku
Informace: Eva Chadimová, 732703456

AKCE V NAŠEM OKOLÍ

Veselý Kopec:
26. dubna od 10 do 16 hodin.
Bez práce nejsou koláče - zahájení návštěvnické sezóny, ukázky zpracování obilí, ukázky
pečení tradičního pečiva.

Litomyšl:
Lidový dům
neděle 13. 4. od 14 do 18 hodin.
Aprílové odpolední čaje pro dříve narozené
K tanci a poslechu hraje oblíbený Malý taneční orchestr z České Třebové.
Pátek 18. 4. od 17.30 hodin.
Přednáška dr. Rusnáka - Žena, muž, dítě, rodina, zdraví
Druhá přednáška dr. Rusnáka v Litomyšli, první přednáška na téma Záhady lidské duše se
setkala u posluchačů s velkým zájmem a ohlasem.
Neděle 11. 5. od 14 do 18 hodin.
Májové odpolední čaje pro dříve narozené
K tanci a poslechu hraje oblíbený Malý taneční orchestr z České Třebové.
Zámecký pivovar
Středa 14. 5. od 19.30 hodin.
Ro(c)kování s Jiřím Černým - téma večera QUEEN
Vyprávění hudebního kritika a publicisty Jiřího Černého o britské legendární skupině QUEEN.
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RŮZNÉ
AMBULANCE PRO DĚTI V LITOMYŠLI NAHRAZUJÍCÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU
Oznamujeme, že ambulance při oddělení dětí a dorostu Litomyšlské nemocnice, a.s., nadále
ordinuje i pro nehospitalizované nemocné s náhlým zhoršením zdravotního stavu. Tato ordinace
ošetřuje všechny pacienty bez rozlišení místa bydliště ve věku 0 -19 roků.
V ambulanci pracuje lékař sloužící na lůžkovém oddělení pro děti a dorost i novorozenecké
oddělení a není proto k dispozici jen pro příchozí zvenku. Proto se doporučuje nemocným
s odkladnými stavy, aby o víkendech a svátcích nepřicházeli k ošetření v době od 7 do 11 hod.,
kdy je třeba na ošetření často čekat. Ambulance pracuje ve všední dny od 15.30 do 7.00 hodin,
ve svátky a víkendech nepřetržitě. Při příchodu je třeba, aby se pacienti ohlásili sestře. Poplatek
v souvislosti s ambulantním ošetřením po pracovní době je 90 Kč.
Oddělení dětí a dorostu, Litomyšlská nemocnice, a.s.
Prim. MUDr. Jiří Novák

MASÁŽE
Sportovní a rekondiční masáže, Breusova masáž
Masáž je účinná souhra dotyků, která uvolňuje a harmonizuje tělo i mysl. Patří k jedněm
z nejstarších léčebných prostředků.
Baňkování
Osvědčená tisíciletá metoda léčby, kterou se dá léčit řada onemocnění.
Reiki
Tradiční japonský způsob přírodní léčby posiluje naši životní energii, očišťuje tělo i ducha,
aktivuje sebeléčebný proces.
Reflexologie
Využívá tlaku a masáží reflexních zón a ploch na chodidlech (rukou), všechny orgány nebo části
těla mají své reflexní místo.
Dornova metoda
Účinný a manuální způsob, jak odstranit akutní a dlouhodobé bolesti v zádech a kloubech.
… najděte svůj životní rytmus a nechte rozkvést svou sílu a energii …
KONTAKT: František Vomáčka, Lubná 301, tel. 739 071 637, ferdavomacka@seznam.cz
Každou středu od 10 do 16 hodin v domě s pečovatelskou službou (DPS).

Nepřekáží Vám na půdě starý kočárek zn. Liberta
(koženkový, proutěný či sporťáček)?
Nabídněte ho prosím sběratelce.
Odvezu, a pokud bude v dobrém stavu, i zaplatím.
Mockrát děkuji. Romana Koutná, 723 959 091

Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327
telefon: 461 745 215
e-mail: lubna@quick.cz
http://www.lubna.cz
Na tomto vydání se podíleli: Jana Dřínovská, Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková,
Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář, Hana Dvořáková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce.
Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 15. 5. 2008.
17

FLORBALOVÝ TURNAJ
DONA BOSKA

TJ Lubná ve spolupráci s OÚ Lubná,
ZŠ Lubná-Sebranice a Salesiánským střediskem Sebranice pořádají
5. ročník florbalového turnaje Dona Boska
ve čtvrtek 1. května a v sobotu 3. května 2008
ve sportovní hale Skalka v Lubné.

Program turnaje: čtvrtek 1. května

- turnaj mladších a starších žáků

sobota 3. května - turnaj mužů

Počet družstev omezen!

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!!
Uzávěrka přihlášek v úterý 15. 4. 2008!!!

KONTAKT: Jiří Boštík, tel.: 606 618 358, e-mail: jiribostik@seznam.cz
Srdečně zvou pořadatelé.

BONSAI
2008
BONSAI KLUB SKALKA
POŘÁDÁ

10. – 11. 5.

VÝSTAVU BONSAJÍ
A
SUKULENTNÍCH BONSAJÍ.

• KRAJINY NA MÍSE
• VÝTVARNÉ KAMENNÉ PRVKY
• OBRAZY

KULTURNÍ DŮM SKALKA

Lubná u Poličky
10. května 10 00 – 19 00 hod.
11. května 8 00 – 17 00 hod.

Prodej

• BONSAJÍ
• KERAMIKY
• SUKULENTŮ
• OKRASNÝCH ROSTLIN

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

18

19

