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„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu.“ Psávali jsme jakožto dítka školou
povinná na tabuli, doufaje tak ve shovívavost kantorského sboru. Ano, čas Vánoc by měl být
časem klidu a také míru, chce se jakoby jedním dechem dodat. Zvláště v těchto dnech právě
ona druhá část proklamace je více než aktuální. Násilí, teror ani válečné hrůzy do předvánoční
idyly rozhodně nepatří a každý soudný člověk je vytěsní z mysli,
ovšem pod tíhou událostí nedávných lze jen stěží odvracet tvář od
dění kolem nás. Je smutné, že Evropou nyní obchází strach a
stovky rodin zasednou k štědrovečerní večeři bez svých blízkých,
kteří podlehli útokům náboženských fanatiků. Vánoční čas je i
obdobím, kdy bychom měli více než jindy otvírat svou vlídnou náruč.
Čiňme tak, ovšem jen vůči těm, kdož naši pomoc opravdu potřebují,
těm ubohým, bezbranným bytostem, ať jsou odkudkoliv. Avšak
lidem, lze li je tak ještě nazývat, kteří hlásají a páchají odporné
zločiny, nastavme nekompromisně a nemilosrdně pěst k úderu.
Nedejme se zastrašit a zahnat do kouta, kde nás oni chtějí mít.
Mým přáním je, abychom onen krásný a kouzelný čas Vánoc prožili
v opravdovém klidu, pokoji a hlavně míru.
Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář
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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 30. 6. 2015
RO schvaluje:
Ukončení nájmu v DPS pro R. Pechancovou k 31. 7. 2015 ze zdravotních důvodů.
 Nákup kontejnerů na papír a plast pro vybavení nových odběrných míst.
 Pronájem bytu v DPS pro O. Brabce od 14. 7. 2015.
 Aktualizované směrnice obce.
 Navýšení úvazku pro pečovatelku Svazku obcí AZASS M. Vitouškovou.
 Nákup stroje na opracovávání brambor a kořenové zeleniny pro školní kuchyň.
 Nákup termoportů k přepravě jídel ze školní jídelny do MŠ.
 Výsadbu stromů podél komunikace k mostu firmou Pavel Haupt, Letohrad.
 Pronájem bytu v DPS pro M. Pirkla od 1. 8. 2015.
RO bere na vědomí:
 Územní souhlas MěÚ Litomyšl s umístěním kabelové přípojky k vodojemu Lubná.
 Smlouvu o umístění automatu ve vstupní chodbě OÚ se spol. KAJA UnO.
 Oznámení MěÚ Litomyšl o návrhu změny územního plánu obce Horní Újezd.
 Žádost J. Chadimy, st. o úpravu odtoku dešťové vody.
 Nabídku žací techniky od firmy SOME, Jindřichův Hradec.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 30. 7. 2015
RO schvaluje:
 Provedení dodatečných stavebních prací při zateplení budovy základní školy.
 Zabezpečení výběrového řízení, výzvu k podání nabídky včetně projektové dokumentace,
seznam firem pro předložení nabídek, složení hodnotící komise pro akci Kabelová přípojka
k vodojemu a Oprava místní komunikace v horní části obce.
 Nabídku firmy Odysea Švec, s.r.o., Chotovice na opravu dětského pískoviště v areálu MŠ.
 Ukončení nájmu obecního bytu pro Z. Tabery k 31. 8. 2015.
 Smlouvu MěÚ Litomyšl o umístění a provedení stavby garáže pro L. a J. Rensovy.
 Smlouvu o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou.
 Úpravy v letním areálu na základě požadavků složek působících v obci.
 Podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 2015 v požární ochraně pro jednotku SDH.
 Umístění sídla SDH na adrese Lubná 270 – hasičská zbrojnice.
 Plnění rozpočtu k 30. 6. 2015 v příjmových a výdajových položkách.
 Úpravu obecních pozemků p.č. 185/1 a 185/2 u Jílkových.
RO pověřuje:
 Starostu obce k dohledání kolaudačního rozhodnutí o užívání budovy Skalka ležící
na st. p. č. 536, případně zahájení potřebných kroků ke zkolaudování výše uvedené časti
budovy.
RO na vědomí:
 Pohledávky po splatnosti k 29. 7. 2015.
 Znalecké posudky na pozemek p. č. 10/2 a 712/2 v k. ú. Lubná u Poličky, které vypracoval
Antonín Svoboda, Radiměř.
 Zahájení řízení o návrhu územního plánu Borová.
 Informace hejtmana Pk o vzniku a odvolání zvýšeného nebezpečí požárů.
 Informaci Krajského úřadu Pk o získávání údajů z evidence obyvatel Slovenské republiky.
 Informaci starosty obce k objektu Skalka, Lubná 346.
 Oznámení Krajského úřadu Pk o zahájení přezkoumání hospodaření obce 11. 9. 2015.
 Souhlas MěÚ Litomyšl se stavebními úpravami pro manžele Jiřího a Petru Štarmanovy.
 Protokol o požární ochraně budovy DPS Lubná. Kontrolu provedl Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky.
 Nabídku úřadu práce o možnosti rozšíření počtu pracovníků na VPP.
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 Informaci poslankyně V. Kovářové o podání návrhu novely zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, aby občané a obce neplatili státu za vynětí zemědělské
půdy, na které se postaví objekty k bydlení, veřejně prospěšné stavby a komunikace.
 Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení řízení na stavbu Lesní cesta Kateřinská a Lesní cesta
Ke Školce.
 Nabídku služeb firmy OHGS, s.r.o., Ústí nad Orlicí na komplexní služby při přípravě
a realizaci projektů pro využití dotací v novém programovém období EU.
 Nabídku firmy Urbania, s.r.o., na plakátovací plochy, lavičky, přístřešky, stojany na kola
a další výrobky.
 Žádost P. Štefla a J. Kadidlové o zrušení koupě stavební parcely pro stavbu RD.
 Oznámení MěÚ Polička o projednání návrhu změny územního plánu Polička.
 Informaci okresního archivu Svitavy o účinnosti nové legislativy - zákon č. 56/2014 Sb.,
o archivnictví a spisové službě, kterou se mění zákon č. 499/2004 Sb., dále o vzorovém
spisovém a skartačním plánu.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 20. 8. 2015
ZO schvaluje:
 Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
 Plnění rozpočtu obce k 31. 7. 2015 v příjmových a výdajových položkách.
 Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce.
 Stanovy svazku obcí Kraj Smetany a Martinů s platností od 3. 6. 2015.
 Příspěvek na rok 2015 pro Spolek archaických nadšenců, Sebranice - 3 000 Kč, Centrum
sociálních služeb města Litomyšle – 10 000 Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace.
 Smlouvu na prodej pozemků p. č. 10/2, 712/2 a 462 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady
na sepsání smlouvy, návrh na vklad, správní poplatek, zhotovení geometrického plánu a
náklady za ocenění pozemků hradí kupující, daň z nabytí nemovitostí uhradí prodávající
obec Lubná.
 Aktualizovanou studii zástavby pod bramborárnou s tím, že bude celý pozemek zaměřen
polohopisně a výškopisně.
 Barevné řešení fasády budovy základní školy.
ZO bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání 20. 5. 2015.
 Závěrečné účty, přezkoumání a výsledky hospodaření mikroregionů, svazků a sdružení
za rok 2014.
 Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu komunikace
v horní části obce.
 Průběh jednání s majiteli dotčených pozemků a s občany, kteří chtějí odkoupit pozemky
přímo od jejich vlastníků v lokalitě pod bramborárnou.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 24. 8. 2015
RO schvaluje:
 Dodatek ke smlouvě pro akci Realizace úspor energie – budova školy.
 Postup stanovený v zápise ze společného jednání 22. 6. 2015 ke smlouvě o nájmu
č. 8/2015 - pronájem objektu Skalka panu J. Hradeckému z Poličky za účelem uspořádání
koncertu Wohnout a Vypsaná fixa 13. 11. 2015, včetně možného zrušení koncertu
z důvodu nezkolaudování části objektu Skalka.
RO bere na vědomí:
 Zápis Pk do školského rejstříku – změna školní jídelny v MŠ na výdejnu s účinností
od 1. 9. 2015.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 8. 9. 2015
RO schvaluje:
 Poskytnutí dotace v požární ochraně pro jednotku SDH Lubná.
 Zapojení školy do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“.
 Drobné opravy obrubníků, dlažby, chodníků, místní komunikace v okolí Pálenice.
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 Podání žádosti o poskytnutí dotace z POV Pk na opravu místní komunikace v horní části
obce v roce 2016.
 Nákup plynového grilu pro potřeby obce při pořádání kulturních akcí.
 Žádost o poskytnutí dotace z POV 2016 - Mikroregion Litomyšlsko-Desinka na úpravu
prostranství včetně výsadby stromů.
 Veřejnoprávní smlouvu MěÚ Litomyšl o přístavbě a přestavbě pro M. Bartoše.
 Výpověď smlouvy o nájmu Skalky pro konání koncertu Wohnout a Vypsaná fixa.
 Realizaci stavebních úprav v objektu Skalka, které jsou požadovány od dotčených orgánů
(výměna dveří, zárubní a vnitřních požárních hydrantů, oprava nouzového osvětlení a další
úpravy) z důvodu dokončení kolaudace objektu.
 Uzavření části budovy Skalka (tělocvičny a zadního salonku) pro pořádání společenskokulturních akcí do doby kolaudace nebo povolení pořádat tyto akce.
 Nového člena povodňové komise - R. Bartoše, provedení aktualizace údajů a zrušení
členství stávajícího člena povodňové komise Z. Píchy.
 Pronájem obecního bytu pro A. Tabery a V. Paulíčkovou od 1. 10. 2015.
 Rozpočtovou změnu rady obce a plnění rozpočtu k 31. 8. 2015.
 Vyloučení spol. BioEnergo Systems, s.r.o., z veřejné zakázky na akci Kabelová přípojka k
vodojemu z důvodu nedoložení dokladů o splnění profesních kvalifikačních předpokladů a
nepodepsání návrhu smlouvy o dílo.
 Přidělení veřejné zakázky Kabelová přípojka k vodojemu uchazeči VAY energo, s.r.o.,
Sebranice.
 Přidělení veřejné zakázky na akci Oprava komunikace v horní části obce firmě DELTA,
s.r.o., Lubná.
 Smlouvu o poskytnutí dotace na výdaje jednotky SDH Lubná.
RO zamítá:
 Žádost V. Maškové, Žďár nad Sázavou o pronájem obecního bytu Lubná čp. 301/7
vzhledem k počtu osob její rodiny.
RO bere na vědomí:
 Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o umístění stavby Lesní cesta Kateřinská.
 Žádost V. Machka o koupi pozemku.
 Územní souhlas MěÚ Litomyšl se stavbou RD pro manžele Vasovy.
 Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ Lubná.
 Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o stavbě ČOV u rodinného domu J. Flídra.
 Informaci HZS Pk o migraci informačního systému Krajského a informačního střediska.
 Nabídku komunikačního zařízení pro hledání a záchranu osob od firmy DOZON.
 Výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nedostatečně
identifikovaných vlastnících v katastru nemovitostí k 1. 8. 2015.
 Protokoly od firmy BauGeo, s.r.o., Skalice o předání pozemků, na kterých byly prováděny
tři průzkumné vrty do hloubky cca 200 m.
Milí spoluobčané,
přichází nejkrásnější období roku, kterým jsou Vánoce. Jen málokoho neosloví kouzlo a
atmosféra vánočních svátků. Děti se těší na dárky pod stromečkem, my křesťané očekáváme
narození Vykupitele. Pokusme se dát tomuto období alespoň malou výjimečnost a zklidněme
své tempo. Ještě než se sejdete u vánočního stromečku, dovolte mi, abych Vás informoval o
akcích v naší obci.
Oprava komunikace
Během měsíce září jsme realizovali druhou etapu opravy komunikace u Horního rybníka.
Jednalo se o zabetonování obrubníků podél pozemku manželů Flídrových, opravu mostku
včetně zábradlí, vyrovnání podloží štěrkovou drtí a položení živičné směsi na těleso
komunikace. Součástí prací byla i oprava prostoru před vývěskou u Pálenice. Akci realizovala
firma DS Delta, s.r.o., Lubná, náklady dosáhly částky cca 267.000 Kč.
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Pohled na opravenou komunikaci u Horního rybníka

Oprava mostku a prostoru před vývěskou

Přípojka NN k vodojemu
V druhé polovině měsíce září zhotovila firma VAY energo, s.r.o., Sebranice kabelovou
přípojku k vodojemu Lubná. Jednalo se o položení kabelu s chráničkou od sloupu veřejného
osvětlení u Neumeisterových k vodojemu v celkové délce 145 m. Výkopové práce vedly
v travnaté ploše podél komunikace III. třídy. Náklady dosáhly částky cca 246.000 Kč.

Kabelová přípojka NN k vodojemu
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Úprava prostranství „U mostu“
Výsadbu stromů podél komunikace k mostu v dolní části obce jsme realizovali v druhé
polovině měsíce října. Bylo zasazeno 13 ks buku lesního. Stromky byly důkladně zality,
pohnojeny substrátem, obaleny jutou, ukotveny kůly a okolí bylo obsypáno štěpkou. Výsadbu
provedla firma P. Haupt – údržba zeleně, Letohrad. Náklady dosáhly částky cca 43.000 Kč,
z čehož 34.000 Kč bylo hrazeno z dotace Mikroregionu Desinka.

Výsadba buků v dolní části obce u mostu

Zateplení ZŠ Lubná
Naší největší akcí v letošním roce bylo zateplení budovy základní školy. Jednalo se o
stavební úpravy stanovené energetickým auditem, které zahrnovaly výměnu nevyhovujících
venkovních otvorových prvků (okna, dveře) a zateplení obvodového pláště budovy
zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu. Zakázku realizovalo Stavební sdružení
Boštík, s.r.o., z Poříčí. Cena za kompletní provedení díla dosáhla částky cca 4.565.000 Kč,
z toho uhrazeno z dotace cca 2.850.000 Kč. Touto cestou děkuji jednateli firmy
P. Boštíkovi, stavbyvedoucímu J. Drobnému, zaměstnancům a subdodavatelským firmám
za kvalitně odvedené dílo a dobrou spolupráci při realizaci zakázky. Současně děkuji
projektantce stavby Ing. P. Tmejové, ředitelce školy Mgr. J. Kučerové a školnici L. Jánové.

Nově zateplená základní škola Lubná

Mistrovství republiky v orbě
42. ročník Mistrovství republiky v orbě se uskutečnil v sobotu 10. října na pozemcích
Zemědělského družstva Dolní Újezd. Akci zahájil ministr zemědělství M. Jurečka. Mistrovství se
zúčastnilo nejvíce účastníků během padesátileté historie. Na pole vyjelo cca 50 soutěžících,
mezi kterými byli i oráči s pluhy taženými koňmi. Soutěžící měli k dispozici pozemek o rozloze
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20 krát 100 m, který měli zorat za tři hodiny. Rozhodčí hodnotili stejnoměrnost brázdy a
výškovou vyrovnanost jednotlivých skýv. Na zoraném poli nesměly zůstat žádné zbytky rostlin,
strniště a stopy po kolech traktoru. V hlavní disciplíně, orba dvouradličným pluhem, obhájil
vítězství V. Milík z týmu Agros Kojice. Úspěšní byli i domácí závodníci. V soutěži čtyř a více
radličných pluhů získal první místo M. Pachl z D. Újezda. Soutěž zhlédlo cca 5.000 diváků,
a tak byli spokojeni i pořadatelé akce.

Historická a současná technika v zemědělství

Starosta D. Újezda při orbě

Vyhodnocení soutěže čtyř a více radličných pluhů

Lubenští mladí hasiči

Vítězné družstvo starších žáků z Lubné na Superpoháru hejtmana Pardubického kraje
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V okresní lize mládeže v požárním útoku získali naši mladí hasiči velkého úspěchu.
V posledním závodě sezony, který se uskutečnil začátkem října v Mladějově na Moravě, získali
mladší žáci s časem 17:76 vteřin bronzovou medaili. Starší žáci zvítězili s časem
15:50 vteřin. Jako vítězové Okresní ligy mladých hasičů měli naši starší žáci možnost startovat
na Superpoháru hejtmana Pardubického kraje, který se konal 10. října 2015 ve Štěpánově u
Skutče. Naši kluci, doplnění již tradičně proudařkou z Pomezí, opět nezklamali. Předvedli dva
vyrovnané útoky a s časem 15:90 vteřin vyhráli. Tyto úspěchy mladých hasičů ocenil i starosta
obce při společném setkání na obecním úřadě.

Mladí hasiči při setkání se starostou obce na obecním úřadě

Návštěva litomyšlského bazénu

Zaplavat si přijeli i zkušenější spoluobčané

Vířivka byla stále obsazena

Děvčata při kondičním plavání

Pohled na vnitřní interiér bazénu
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V pátek 20. listopadu uspořádala kulturní komise bezplatnou návštěvu litomyšlského
bazénu pro naše občany. Všichni účastníci mohli po dobu 1,5 hod. vyzkoušet velký i malý
bazén, výřivku, tobogan, trysky a saunu. Celkem se této zdařilé akce zúčastnilo 92 osob.
Pro velký úspěch se bude plavání v krytém bazénu ještě opakovat a to v pátek 15. ledna
2016 od 19.00 do 20.30 hod.

Naše mládež v bazénu a na skluzavce

Děvčata a chlapci si bazén užili

Výlov Dolního rybníka
V neděli 22. listopadu byl proveden výlov Dolního rybníka. K zakoupení byl kapr, amur či
tolstolobik, štika nebo candát. Vlastní výlov organizoval pan Josef Klejch se svojí rodinou a
přáteli.

Výlov Dolního rybníka
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 28. listopadu jsme se sešli před obecním úřadem, abychom zde společně
rozsvítili vánoční strom. Setkání občanů obohatil kulturní program, kterým nás prováděla paní
E. Chadimová. Vystoupil zde pěvecký sbor Lubenika pod vedením pana učitele V. Opletala,
na dechové nástroje zahrál žesťový kvintet pod vedením Jana Pohorského, pozvání přijal také
P. V. Glogar a zastupitelé obce. Slavnostní rozsvícení stromu provedli žáci místní školy
J. Sejkora a M. Bulvová. Ozvučení a osvětlení prostoru zabezpečili Pavel Kovář se svojí
přítelkyní. O zahřátí se postarali místní dobrovolní hasiči.

Slavnostní zahájení uvedla paní E. Chadimová

Moudrá slova pronesl P. V. Glogar

Zazpíval nám sbor Lubenika

Celkový pohled na prostranství před OÚ

Rozsvícení stromu provedli žáci základní školy
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Mikuláš na obecním úřadě
Začátkem prosince zavítal na obecní úřad
Mikuláš. V kanceláři starosty se objevil s
nadílkou a s půvabnými anděly.

Mikuláš a andělé na úřadě

Květinová výzdoba
Touto cestou děkuji paní Miladě Vitouškové za celoroční květinovou výzdobu ve vstupní
hale obecního úřadu.

Květinová výzdoba ve vstupní hale OÚ

Vážení čtenáři,
Vánoce a nový rok se nezadržitelně blíží, a tak mi dovolte, abych Vám popřál klidné a
požehnané vánoční svátky, a zdraví, štěstí, láska, víra a přátelství ať dávají světlo vašim dnům
po celý rok 2016.
Váš starosta
Josef Chadima

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA
Poslední zářijová sobota patřila 7. ročníku Lubenské šťopičky. Tato tradiční akce už není
pouze o destilátech, stala se místem setkání, zábavy a přátelské atmosféry. Proto bylo velmi
potěšující, když letošnímu ročníku zvolili organizátoři přívlastek „rodinný“. V připraveném
programu si každý našel opravdu to své.
Místní i přespolní se dopoledne sešli před lubenskou Pálenicí, kde zhlédli několik
propracovaných choreografií taneční skupiny TKG Hlinsko. Po společném přípitku následovala
prohlídka Pálenice a chuťovka v podobě jednohubek, koláčků a také guláše, který uvařili
lubenští myslivci.
Průvodem jsme se přesunuli na dějiště odpoledního programu, a to do letního areálu.
Do kroku přitom pěkně zahrála dechovka Holóbkova mozeka z Protivanova, jejíž hudba nás
provázela po celý den.
11

Ve 14 hodin slavnostně zazvonil na zvon náměstek hejtmana Pardubického kraje
Ing. Roman Línek, pod jehož záštitou se koná celý festival, a zahájil tak odpolední program.
Následovalo vyhlášení a předávání cen vítězům nejlepších destilátů ve 13 kategoriích.
Lubenská šťopička už není jen místní malá slavnost, hodnotilo se totiž 252 vzorků destilátů a
absolutním vítězem soutěže se stal pan Štefan Dulík ze slovenského Radimova.
Děti si mohly vyzkoušet výrobu maxibublin a také se projet na koni. Ke zpestření programu
přispěl pan Martin Šustr, který vytvořil dřevěnou sochu pomocí motorové pily. Vrcholem
večerního programu bylo vystoupení Heidi Janků. Její show si našla mezi návštěvníky mnoho
fanoušků a roztancovala celý parket. Příjemně byl tak zakončen letošní ročník.
A na co se můžete těšit příště? Nechte se překvapit.
Tereza Košňarová

Zahájení u Pálenice

Vystoupení tanečního souboru z Hlinska

Spokojení diváci

Slavnostní průvod k Pálenici

Manželé Jelínkovi při občerstvení dechové hudby
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Občerstvovací stánek MS Lubná

Zahájení šťopičky 1. náměstkem hejtmana Pk

Vyhlášení nejlepších vzorků

Ocenění vystavovatelé destilátů

Poděkování
Touto cestou děkuji zaměstnancům obecního úřadu, členům kulturní komise pod
vedením Jarušky Klejchové, hasičkám a hasičům, majiteli Pálenice Zdeňku Jelínkovi,
moderátorkám šťopičky Terezce Košňarové a Pavle Chadimové, vystupujícím a ostatním
občanům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení 7. ročníku
Lubenské šťopičky 2015.
Josef Chadima
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Vystoupení tanečního souboru TKG Hlinsko

Odpolední program pro děti

Martin Šustr v akci

Na šťopičku přijel mistr Olbram Zoubek

Mistr J. Šplíchal při předávání tomboly

Děti na pódiu s Heidi Janků
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Heidi mezi diváky

Poděkování sympatické zpěvačce Heidi Janků

Holóbkova mozeka z Protivanova

HASIČSKÉ OHLÉDNUTÍ
Radost i smutek patří k životu,
hýčkejme vzpomínky,
milujme ty, co jsou tu.
Vážení spoluobčané,
letošní tropické léto, teplý a suchý podzim máme za sebou a náhle je tu končící rok 2015.
Pro hasiče bylo léto dvakrát horké, vždyť v měsících červenci a srpnu vyjížděli denně průměrně
k dvěma stům požárům, což je čtyřikrát víc než v jiných letech. 3. a 4. srpna hořela v okresech
Rakovník a Mladá Boleslav rozsáhlá pole a
lesy. Při prvním zasahovalo 48 jednotek a
v druhém 33 včetně vrtulníků, armády a
policie. Za tyto dva měsíce uhořelo 27 lidí a
stovky byly popáleny a zraněny. Příčiny jsou
vyprahlá zem, jiskry od zemědělské techniky,
odhozené nedopalky cigaret, rozdělávání ohňů
či auta, jejichž rozpálené výfuky zapálily
vyschlý porost. Bohudík naši obec žádné
takové neštěstí nepotkalo. Hořelo však nejen
na polích a v lesích. Po obrovském výbuchu
ve Vrběticích letos exploze otřásly třeba
21. září Vlašimí, kde je zbrojovka, či o den
později lihovarem v Dobronicích. V Poličce
17. 6. 1984 – oslava 100 let SDH v Lubné,
zase 320 tun střelného prachu vylétlo
taneční soubor v průvodu
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do vzduchu i se střechou haly o rozměrech 100 x 50 metrů. Odhozena byla 50 metrů daleko a
způsobila požár lesa. Větších či menších neštěstí jsou tisíce. Škody na majetku jsou velké,
bohužel stojí i lidské životy. Jeden ztratil loni mladý člověk, aby zachránil svoji spolužačku.
Prezident republiky vyznamenal medailí za hrdinství tohoto studenta a mladého dobrovolného
hasiče z obce Nížkov u Žďáru nad Sázavou Petra Svobodu. Je to opravdový hrdina, který
zasluhuje úctu nás všech. Blíží se konec roku, budeme si přát hlavně vše nejlepší. Tím
nejdůležitějším je ale naše zdraví. Někdo ho má víc, někdo méně. Tak už to prostě je a bude. A
lékaři?
Znám dva pacienty: Oba mají problémy s kyčelními klouby. První zvolil tuto cestu řešení.
Navštívil svého obvodního lékaře loni v lednu. Ten ho poslal k ortopedovi, který pacienta
objednal na květen. V tom termínu ho prohlédl a sdělil mu, že potřebuje výsledky z vyšetření
na odborném pracovišti, kde měli volný termín v červnu. Následně po dovolené v září pan
ortoped pacientovi sdělil, že ty klouby jsou opravdu zralé na výměnu a objednal ho na operaci
na letošní listopad, neboť dřívější termín není možný. Tak se celý rok těší, že to snad
v listopadu dopadne dobře.
Ten druhý pacient se v pondělí sebral a šel na pohotovost. Tam ho prohlédli, ještě ten den
zrentgenovali, udělali ultrazvuk a sdělili mu, že operace je nutná a výměnu kloubu provedou
hned druhý den. A tak se i stalo. Jistě se ptáte, jaký je rozdíl mezi oběma pacienty? Ten
první pacient je klasický český důchodce a ten druhý je kokršpaněl.
Blíží se silvestr a k němu patří i veselí. Tak ještě jeden příběh z ordinace, tentokrát dětské.
Doktor prohlíží novorozence a povídá:
„To dítě je poměrně dost hubené, čím je krmeno?“
„No mateřským mlékem přece.“
„Ukažte mi prosím prsa.“
Doktor dlouze prohmatává ženě pěkně vyvinuté poprsí a pak povídá:
„ Ale vždyť vy nemáte vůbec žádné mléko!“
„A proč bych měla mít mléko? Já jsem jeho teta!“
Šťastný a veselý nový rok, hasičům dostatek vody, matkám hodně mléka a Vám všem
hodně zdraví přeje
Alois Kovář, jednatel SDH Lubná.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zájezd do Londýna
Ve dnech 12. - 18. září 2015 se 40 žáků naší školy (15 z deváté, 16 z osmé a 9 ze sedmé
třídy) v doprovodu čtyř pedagogů zúčastnilo vzdělávacího zájezdu do Velké Británie.
Organizační a programovou stránku měla na starosti paní průvodkyně Zdeňka Redererová
z cestovní kanceláře CK TOUR SPORT, s. r. o., Brno a dopravu zajistila Autobusová doprava
Jaroslav Hnát ze Svitav.
Na cestu jsme se vydali v sobotu 12. září po poledni. V Berouně přistoupila paní
průvodkyně a okamžitě převzala organizaci zájezdu do svých rukou. Čekala nás dlouhá
osmnáctihodinová cesta vedoucí přes Německo a Belgii až do francouzského přístavu Calais,
kde jsme měli předem zajištěnou přepravu Eurotunelem do anglického města Folkestone.
Odtud nás čekaly už jen dvě hodiny do cíle naší cesty - do Londýna.
Byla neděle 13. září brzy ráno, a proto se jelo velmi dobře. Nikde žádné kolony aut ani davy
turistů. Využili jsme vylidněného Londýna k první procházce, při které jsme si prohlédli budovy
parlamentu (Houses of Parliament) s věží Big Ben, minuli jsme budovu gotické katedrály
westminsterského opatství (Westminster Abbey) a přes rozlehlý a krásně upravený St. James´s
Park jsme se dostali až k sídlu královny Alžběty II., Buckinghamskému paláci. Poté jsme se
vrátili k turisty velmi vyhledávané londýnské atrakci, nacházející se na břehu řeky Temže, a tou
je gigantické vyhlídkové kolo zvané London Eye. Půl hodiny jsme mohli obdivovat krásy
Londýna z ptačí perspektivy. Pak nás čekala prohlídka místa zvaného London Dungeon, kde si
většina dětí jistě přála rozumět anglicky víc než rozumí, protože nás průvodci v dobových
kostýmech zahrnuli spoustou informací a provedli zajímavou historií Londýna. V neděli jsme
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pak ještě zavítali na známá londýnská náměstí - Trafalgar Square, Leicester Square a
Piccadilly Circus a prošli se uličkami čínské čtvrti zvané China Town. Zde jsme měli rozchod a
každý mohl využít volného času po svém. Někdo navštívil Národní galerii, jiný ochutnal čínskou
specialitu v China Town, někdo zase sledoval představení pouličních umělců na Leicester
Square. Naštěstí i počasí nám přálo, bylo teplo a občas slunečno.
Před 19. hodinou místního času (vzhledem k jinému časovému pásmu mají ve Velké
Británii o hodinu méně než u nás) jsme dorazili na tzv. meeting point, kde si děti, pedagogy,
oba řidiče i paní průvodkyni rozebraly hostitelské rodiny, které se pak o nás po celou dobu
strávenou v Londýně vzorně staraly. Po dobu čtyř dnů nám poskytly nocleh a plnou penzi ve
formě snídaně, obědového balíčku na cestu a teplé večeře.
Další den ráno a následující dva dny (pondělí, úterý a středa) začínal den pro děti výukou
angličtiny. V místě meeting pointu, kde jsme den ráno začínali a večer končili, stála budova
ragbyového klubu a ta se po tři dny stala pro naše žáky místem jejich studia. Děti byly podle
rozřazovacích testů, které si napsaly ještě před odjezdem ve škole, rozděleny do tří skupin.
Každé skupině se potom věnoval jeden vyučující a celé vzdělávání bylo nakonec završeno
slavnostním předáním certifikátů, které jsou dokladem o absolvování výše zmíněného kurzu
angličtiny. Nutno dodat, že všichni žáci uspěli. Samy děti hodnotily výuku jako přínosnou
součást celého zájezdu.
Druhý den v Londýně jsme zamířili za poznáním do Přírodopisného muzea. Je velmi
sympatické, že většina muzeí ve Velké Británii je přístupna široké veřejnosti zdarma. V muzeu
jsme strávili několik hodin a každý si zde mohl najít to, co ho zajímá. Od oddělení botaniky,
přes zoologii, mineralogii, až třeba ke kosterním pozůstatkům dinosaurů nebo vývoji planety
Země. Na přání některých dětí (hlavně děvčat) paní průvodkyně do programu zahrnula i
možnost nákupu na Oxford Street, což je jedna z nejznámějších obchodních ulic světa. Cestou
k ní jsme si mohli prohlédnout i proslulý Hyde Park.
Další den jsme navštívili Wembley, druhý největší stadion v Evropě. Na své si zde přišli
především fotbaloví fanoušci, kterých máme ve škole opravdu hodně. Návštěva tohoto místa
pro ně jistě bude nezapomenutelným zážitkem. Ze stadionu jsme zamířili do malého městečka
za Londýnem - do Windsoru, kde se nachází jeden z největších obývaných hradů na světě.
Hrad Windsor je jednou z rezidencí britské monarchie. Bohužel jsme neměli dostatek času
na jeho prohlídku. Projevil se zde totiž jeden z problémů londýnských všedních dní a tím jsou
všudypřítomné dopravní zácpy. Stalo se tedy to, čeho jsme se denně při přejezdech
autobusem po městě trochu obávali - že z časových důvodů nestihneme vše, co bychom si
přáli. Nicméně hradní komplex ve Windsoru jsme viděli alespoň zdálky. V jeho podhradí jsme
si chvíli odpočinuli a nakoupili pár suvenýrů v podobě miniaturních dominant londýnských ulic,
jako jsou křiklavě červené, dnes už často nefunkční, telefonní budky, poštovní schránky nebo
patrové autobusy zvané double-decker.
Vzhledem k zdlouhavým přesunům autobusem a nepříznivému počasí čtvrtého dne
v Londýně došlo za plného souhlasu nás pedagogů k malé úpravě programu. Vynechali jsme
cestu do jihoanglického přímořského letoviska Brightonu a místo toho jsme zrealizovali část
programu posledního dne. Tím jsme získali možnost plnohodnotně strávit dostatek času v další
londýnské pamětihodnosti - v Toweru a poslední den jsme mohli beze spěchu věnovat
návštěvě Greenwiche. Tower, který v minulosti sloužil jako královský palác, ale také jako
pevnost, zbrojnice či vězení, je místem, kde se mimo jiné uchovávají i britské korunovační
klenoty, jež jsme měli možnost zhlédnout. Toho dne od rána do večera pršelo, a tak došlo k
další, pro všechny velmi vítané malé změně, a tou byla projížďka lodí po řece Temži místo
plánované pěší prohlídky. Ze sucha lodní kajuty jsme si prohlédli katedrálu sv. Pavla,
Shakespearovo divadlo The Globe, křižník Belfast (dnes muzeum) zakotvený na řece, moderní
visutý ocelový most zvaný Millenium Bridge nebo nejvyšší mrakodrap ve Velké Británii The
Shard (doslovný překlad Střep). Měli jsme také štěstí a pozorovali jsme zvedání mostu Tower
Bridge, kterým proplouvala veliká plachetnice. Paní průvodkyně nám též navrhla zajít si
do restaurace a ochutnat typický anglický pokrm Fish and Chips, což je treska smažená
v těstíčku a hranolky. Někteří této možnosti využili.
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Poslední den ráno jsme se všichni rozloučili s našimi rodinami a zamířili k místu, kde jsme v
klidu strávili náš poslední den. Jeli jsme do Greenwiche, oblasti, kde se nachází Královská
observatoř s nultým poledníkem, rozlehlý park a Námořní muzeum, které jsme navštívili.
Byl čtvrtek 17. září šestá hodina večerní a my jsme Londýnu definitivně zamávali a zamířili
zpátky domů. Cesta zpět proběhla bez problémů, jen jsme všichni víc pospávali. Není divu,
byli jsme unaveni, ale na druhé straně zase obohaceni o spoustu nových zážitků.
A na závěr několik úsměvných postřehů účastníků zájezdu:
 Cesta byla dlouhá, ale nějak jsem to vydržel.
 Když jsem uviděla Big Ben, divila jsem se, jak je nádherný.
 Líbilo se mi londýnské kolo, popis paní průvodkyně a jiné památky.
 Byl jsem rád, že jsem zastihl Tower Bridge, jak se zvedá.
 V čínské čtvrti to bylo zajímavé. Bylo tam hodně lidí, kteří mají skrytý talent.
 Je krásné, že po celém Londýně běhají a skákají veverky a zajíci.
 Mohli jsme mluvit česky a nikdo nám nerozuměl.
 Dorozumívání šlo, až na pár věcí, kterým jsem nerozuměl.
 Překvapilo mě, jak jsem se dobře domluvil.
 Když přišlo na první komunikaci, neměli jsme slov. Jako by se nám všechna anglická
slovíčka vypařila z hlavy.
 Měli jsme skvělou rodinu. Starala se o nás každý den.
 V rodině jsem se domlouval s pomocí kamarádů.
 Velkým překvapením byla liška, která v noci cupitala po naší zahradě.
 V rodině byla dobrá atmosféra a velmi dobré večeře.
 Škola byla pohodová. Hráli jsme zábavné hry.
 Měli jsme anglickou učitelku, takže nevěděla, co česky říkáme.
 Nás ve škole učil krásný pan učitel.
 Za ty tři dny v anglické škole jsem poznala, že konverzace v anglickém jazyce se lepší.
 Jediné, co mě zklamalo, bylo počasí.
 Anglické počasí je nevyzpytatelné. Chvilku bylo slunečno, deset minut deštivo.
 Celý výlet se mi moc líbil a načerpal jsem i nová slovíčka.
 Rychle to uteklo, ale byl to hezký výlet.
 Do Londýna se vyplatí jet, je to zážitek na celý život.
Mgr. Leona Plešingerová

David Vraspír, Patrik Bartoš, Tomáš Votřel, Nicola
Zavoralová, Tomáš Vomočil a Martin Stráník
v kabině vyhlídkového kola London Eye.
V pozadí Big Ben.

Sabina Kyselá a Markéta Bednářová se seznamují
se svojí rodinou na tzv. meeting pointu
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Poslední den jsme navštívili Greenwich. V pozadí pohled na Londýn.

Mime fest 2015
Ve čtvrtek 17. září se žáci třetí třídy vydali na výlet do Poličky, kde se konal čtvrtý ročník
Mime Festu. Žáci zhlédli představení s názvem KING PONG’S PING PONG RODEO klauna
Michaela Trautmana, který přiletěl až z daleké Ameriky.
Jak název představení napovídá, měli jsme možnost vidět žonglování, střelbu na terč a
spoustu dalších triků s pingpongovými míčky.
Světově uznávaný americký mim uměl udržet
pozornost a zájem publika po celou dobu
svého představení. Děti si bral na jeviště,
žádal po nich potlesk, dupot aj. Artistické
kousky doplňoval komickou pantomimou. Díky
pantomimě, která nepoužívá slova, klaunovi
každý rozuměl.
Vystoupení začalo triky s pingpongovými
míčky a s pingpongovými míčky také skončilo.
Na jeviště se shora sesypala víc jak stovka
míčků. Na závěr plný sál žáků a učitelů ocenil
umělce velikým potleskem.
Petra Koukalová, DiS. a Mgr. Hana Preclíková
Třeťáci u rodiště B. Martinů

Den techniky
Dne 27. 10. 2015 se žáci devátého ročníku zúčastnili soutěže v praktických dovednostech
a teoretických znalostech pořádané ISŠT Vysoké Mýto. Po slavnostním zahájení se přihlášené
školy rozdělily na jednotlivá stanoviště, kde je učitelé a mistři odborného výcviku seznámili
s náplní učebních oborů. Žáci si některé činnosti mohli vyzkoušet, na některých stanovištích
probíhala soutěž. V teoretické soutěži „Víš to?“ pojmenovávali žáci pomůcky a nářadí, s kterými
se setkali při prohlídce dílen.
Naši žáci prokázali zručnost i teoretické znalosti. Ve vědomostní soutěži obsadili druhé
místo a cena v podobě dortu jim unikla jen o vlásek. Při výměně kola na čas obsadil Ondřej
Chadima třetí místo. V montáži a demontáži excelovali David Vraspír, Petr Klusoň a Martin
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Stráník a tím obsadili první místo. Rozdělení čalounických pomůcek se žákům zadařilo na plný
počet bodů. V celkovém vyhodnocení všech disciplín obsadila naše škola čtvrté místo.
Myslím si, že se pořadatelům podařilo zajímavou formou představit vyučující, nabízené
obory a vybavení dílen Integrované střední školy technické.
Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce)

Oblastní kolo v přespolním běhu
Řekne se: běhat umí každý, ale uběhnout 800 nebo 1600 metrů z kopce a do kopce a být
na bedně, to si zaslouží obdiv. Našim chlapcům se to podařilo. V pondělí 21. 9. se v areálu za
druhou a třetí litomyšlskou základní školou uskutečnilo oblastní kolo v přespolním běhu.
V I. kategorii žáků byl nejlepší Jirka Mokrejš ze 3. třídy. Celý závod vedl. Druhé místo
obsadil Damián Klejch ze 4. třídy.
Ve II. kategorii žáků se umístil na druhém místě Ondřej Kopecký a na třetím Dan Brabenec.
Oba jsou z 5. třídy.
Ve III. kategorii žáků vyhrál závod s přehledem Honza Vostřel. O třetí místo bojoval Honza
Kyselý. Oba jsou žáky 6. třídy.
Všichni tito úspěšní sportovci postupují do okresního kola, které se koná ve středu
30. 9. v Poličce. Přejeme jim i tam hodně úspěchů.
Zuzana Laštovicová

Jiří Mokrejš je okresním přeborníkem v přespolním běhu
Poslední zářijový den se v poličském
Liboháji uskutečnilo okresní kolo školních
přeborů v přespolním běhu, do kterého se
z oblastního kola probojovalo i šest vytrvalců
naší školy. A hned první start našeho
zástupce v nejmladší kategorii žáků 3. tříd
nám přinesl velký úspěch v podobě 1. místa,
které v dramatickém závěru vybojoval Jirka
Mokrejš.
V dalších závodech již naši reprezentanti
nebyli tolik úspěšní, nicméně všichni se
prezentovali kvalitním výkonem a vůlí
dosáhnout co nejlepšího výsledku, takže
můžeme být s vystoupením našich žáků na
tomto tradičním atletickém mítinku spokojeni.

Výprava ZŠ Lubná-Sebranice

Výsledky našich žáků
Kategorie I.: chlapci (nar. 2006, 2007) – 1.000 m Kategorie II.: chlapci (nar. 2006, 2005) – 1.000 m Kategorie II.: chlapci (nar. 2005, 2004) – 1.500 m -

Jiří Mokrejš (1. místo)
Damián Klejch (15. místo)
Daniel Brabenec (9. místo)
Ondřej Kopecký (11. místo)
Kategorie III.: chlapci (nar. 2004, 2003, 2002) – 1.500 m - Jan Vostřel (14. místo)
Jan Kyselý (15. místo)
Mgr. Jindřich Novotný

Exkurze v Poličce
Zima se blíží a krytý poličský zimní stadion nabízí skvělé podmínky pro bruslení s žáky.
Ve čtvrtek 15. 10. 2015 jsme toho využili s dětmi ze třetí třídy a zpestřili jsme si tak hodiny Tv.
Za doprovodu hezkých písniček jsme bruslili zcela sami celé dopoledne. Komu chyběly brusle,
mohl si je vypůjčit, kdo neuměl bruslit, pomáhal si „lyžemi“. Mnoho dětí bruslilo poprvé, ale
občasné pády nikoho neodradily. Bruslení si každý moc užíval a ze stadionu se nám vůbec
nechtělo.
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V Poličce jsme ještě navštívili rodnou světničku Bohuslava Martinů. Sympatická průvodkyně
byla během výkladu zahlcována zvídavými dotazy dětí, které projevovaly neobvyklý zájem o
historii Poličky a život malého Bohouška.
I přes nepříznivé počasí se nám výlet velmi líbil a ještě dlouho na něj budeme vzpomínat.
Mgr. Hana Preclíková

Přírodovědný KLOKAN
Jako každoročně se žáci osmého a devátého ročníku naší školy zúčastnili celostátní
soutěže Přírodovědný klokan. Při řešení úloh uplatnili znalosti z matematiky, fyziky, zeměpisu,
přírodopisu, chemie, ale i logické myšlení, intuici a všeobecný přehled. Soutěž zahrnovala
otázky různé náročnosti a soutěžící mohli získat 120 bodů.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci deváté třídy:
1. Jakub Večeře
64 bodů
2. Martin Břeň
60 bodů
3. David Vraspír
58 bodů
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celostátní statistiky.
Mgr. Andrea Kvasničková
Zlato našim florbalovým borcům slušelo
Velkého úspěchu dosáhlo naše družstvo starších žáků, které se 20. listopadu zúčastnilo
oblastního kola přeboru základních škol ve florbalu.
Na palubovce Městské haly v Litomyšli vybojovali chlapci celkem sedm utkání. Postupně si
bez vážnějších problémů poradili s družstvy Gymnázia Litomyšl, ZŠ Dolní Újezd, ZŠ Morašice,
ZŠ Sloupnice i I. a II. ZŠ Litomyšl. Komplikace přišly až v posledním střetnutí o celkové
prvenství v turnaji, ve kterém proti nám stanulo sebevědomé domácí družstvo III. ZŠ Litomyšl,
jehož soupiska byla napěchována hráči FBC Peaksport.
Ačkoliv jsme se dostali do rychlého vedení, soupeř záhy vyrovnal po sporné situaci, kdy
vystřelený míček zazvonil o břevno naší branky a k překvapení všech rozhodčí odpískal gól.
Tato neregulérně dosažená branka nás však nepoložila. V dramatickém závěru utkání jsme
udrželi
důležitou
remízu, která nám
nakonec
vynesla
zasloužený
triumf
v turnaji, protože při
shodném
bodovém
počtu rozhodlo v náš
prospěch
aktivnější
skóre.
Litomyšlské „trojce“
jsme
tak
stejným
způsobem oplatili půl
rok starou porážku
z turnajového klání u
nás v Lubné a již teď
vzhlížíme
k 30.
listopadu,
kdy
se
pokusíme v okresním
finále
soutěže
dosáhnout
podobně
kvalitního umístění.
Za
vzornou
reprezentaci
školy
Vítězné družstvo ZŠ Lubná-Sebranice
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patří poděkování Patriku Bartošovi, Lukáši Kučerovi, Janu Jiráňovi, Jiřímu Dohnalovi, Martinu
Stráníkovi, Jakubu Večeřovi, Tomáši Vomočilovi, Ondřeji Chadimovi a Jiřímu Zindulkovi.
Přehled utkání našeho družstva
ZŠ Lubná-Sebranice - Gymnázium Litomyšl
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Sloupnice
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Morašice
ZŠ Lubná-Sebranice - I. ZŠ Litomyšl
ZŠ Lubná-Sebranice - II. ZŠ Litomyšl
ZŠ Lubná-Sebranice - III. ZŠ Litomyšl
Tabulka turnaje
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8

ZŠ Lubná-Sebranice
III. ZŠ Litomyšl
I. ZŠ Litomyšl
ZŠ Dolní Újezd
Gymnázium Litomyšl
II. ZŠ Litomyšl
ZŠ Morašice
ZŠ Sloupnice

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
3
2
2
1
1

1:0
5:0
3:0
5:0
3:1
3:0
1:1
1
1
0
0
0
0
1
1

0
0
2
4
5
5
5
5

(Bartoš)
(Jiráň 3, Kučera, Zindulka)
(Jiráň, Kučera, Dohnal)
(Kučera 4, Dohnal)
(Chadima, Kučera, Bartoš)
(Chadima 2, Zindulka)
(Kučera)

21:2
16:4
8:6
10:12
7:11
5:11
4:12
7:20

19
19
15
9
6
6
4
4
Mgr. Jindřich Novotný

Chabý výkon nemohl přinést úspěch
Velice rozpačitý dojem zanechali mladší
žáci naší školy v litomyšlské městské hale,
kde se dne 27. listopadu zúčastnili
oblastního kola přeboru základních škol ve
florbalu. S jedním vítězstvím, třemi remízami
a dvěma porážkami se v konečném účtování
umístili na 4. místě a nenapodobili tak týden
starý úspěch svých starších spolužáků.
Do turnaje jsme vstoupili velice
nekoncentrovaně a potupně, ovšem zcela
zaslouženě
podlehli
Základní
škole
Sloupnice po absolutně liknavém přístupu k
utkání. Následovala bouřka v kabině, kde
bylo hráčům vysvětleno, že s takovou
Mladší žáci a Mgr. Jindřich Novotný
morálkou by neporazili ani mateřskou školku
a že to s jejich florbalovými dovednostmi není tak růžové, jak si možná někteří myslí. Že je
třeba hrát i srdcem a technické nedostatky nahradit bojovností.
Studená sprcha zabrala. V následujícím utkání jsme uhráli cennou remízu s I. ZŠ Litomyšl,
pozdějším vítězem turnaje. Další střetnutí však přineslo opět trápení v podobě šťastného
vítězství nad ZŠ Cerekvice, když jsme nepříznivý vývoj otočili až v samotném závěru. A to bylo
vše, co naši střelci předvedli. Ve zbývajících třech zápasech jsme již nevsítili ani jednu branku a
jen díky nečekanému zaváhaní ZŠ Sloupnice, která v posledním svém vystoupení darovala tři
body ZŠ Cerekvice, jsme nakonec skončili čtvrtí.
Doufejme, že si všichni naši hráči vzali z tohoto turnaje ponaučení. Vítězství totiž nepřijde
nikdy samo, ale musí se mu jít vždy naproti. A to za každé situace, i když se právě nedaří.
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Za reprezentaci školy přesto patří poděkování Janu Kyselému, Jiřímu Šturcovi, Filipu
Chadimovi, Pavlu Jánovi, Jiřímu Hrůzkovi, Filipu Pavlišovi, Martinu Kopeckému, Vítězslavu
Kuchtovi, Lukáši Neumeisterovi a Vítu Zavoralovi.
Přehled utkání našeho družstva
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Sloupnice
0:1
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd
0:0
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Cerekvice
2:1 (Pavliš, Chadima)
ZŠ Lubná-Sebranice - I. ZŠ Litomyšl
0:0
ZŠ Lubná-Sebranice - II. ZŠ Litomyšl
0:0
ZŠ Lubná-Sebranice - III. ZŠ Litomyšl
0:2
Tabulka turnaje
1. I. ZŠ Litomyšl
2. III. ZŠ Litomyšl
3. ZŠ Dolní Újezd
4. ZŠ Lubná-Sebranice
5. II. ZŠ Litomyšl
6. ZŠ Sloupnice
7. ZŠ Cerekvice

6
6
6
6
6
6
6

5
4
3
1
1
1
1

1
1
2
3
2
1
0

0
1
1
2
3
4
5

15:1 16
10:4 13
14:3 11
2:4 6
1:6 5
1:10 4
1:7 3
Mgr. Jindřich Novotný

Přejeme Vám bílé Vánoce s vločkami štěstí, zabalené
kouzlem lásky, přikryté peřinkou splněných snů a plamínky
pohody v očích po celý nový rok.
Vedení školy

KDU – ČSL LUBNÁ
Vážení spoluobčané,
blíží se k nám opět čas adventu a Vánoc. Chtěli bychom Vám popřát radostné prožití
svátků plných pohody a rodinné atmosféry. Do nového roku pevné zdraví, lásku a Boží posilu.
Nezapomínejme v této době plné zvratů a napjatých situací na dobré mezilidské vztahy a
vzájemnou vstřícnost, ale i rozvážnost a pokoru.
23. ledna 2015 se opět chystá tradiční Lidový ples s mysliveckou kuchyní a bohatou
tombolou. K tanci a poslechu zahraje oblíbená skupina COMBO 2. Těšíme se na Vaši hojnou
účast a společné setkání.
KDU-ČSL

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
Vážení a milí čtenáři,
blíží se konec roku a já bych Vám chtěla přiblížit naši činnost v knihovně za uplynulý rok.
V tomto roce se nám udály změny hlavně v evidenci knih a čtenářů.
Protože se definitivně rozbil starý počítač, na kterém byly vedeny všechny naše knihy,
museli jsme zažádat o počítač nový, již moderní. Do tohoto počítače je uložena celá agenda
knihovny. To jsou všechny knihy, ale i údaje o čtenářích. Na tento počítač již jde napojit i
skener, díky kterému můžeme půjčovat knihy tak, jak je to běžné v ostatních knihovnách.
Z tohoto důvodu jsou v knihovně připraveny Vaše nové průkazky s kódovým číslem, pod
kterým jste v počítači uloženi.
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Vzhledem k omezeným prostorám knihovny došlo při inventarizaci k vyřazení některých
starých titulů. Tyto knihy jsou v knihovně k rozebrání zdarma.
Nově bude zaveden i online katalog knih, který si budete moci prohlédnout doma
na počítači. Jsou zde uvedeny všechny knihy naše i ty, které máme ve výpůjčním fondu.
Myslím, že to bude spíše výhoda pro děti, které potřebují vyhledávat povinnou literaturu nebo
knihy k maturitě.
I když jsme letos nekupovali nové knížky, máme tady knihy z výpůjčního fondu. Proto bych
Vás chtěla pozvat do knihovny, kde si jistě vyberete, které se Vám budou líbit.
Marta Sýkorová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kalendářní rok se chýlí pomalu ke konci. Všichni prožíváme napětí, zda vše, co jsme si
předsevzali, stihneme, ale zároveň nás rozehřívají dětské oči, ve kterých se zračí pouze
radostné očekávání. A tak se snažíme vymyslet a přichystat ještě něco, aby to bylo jiné než
loni, a přece stejně krásné nebo ještě krásnější. V době adventu – čekání na Vánoce, jsme se
dětem snažili zpříjemnit čekání tvořivou dílnou pro děti a rodiče, kde společně vyrábí. Stejně
jako každý rok navštíví mateřskou školu Mikuláš a děti pojedou do muzea do Poličky. V tomto
období také děti vyrábí pro své nejbližší dárečky a přáníčka, které čekají na rodiče do vánoční
besídky, na kterou dětí pilně nacvičují. V tomto předvánočním období děti čeká koleda
a pohádka divadla Jójo. A pak už vytoužené Vánoce.
Dovolte mi prosím Vám všem popřát prožití vánočních svátků v pohodě, v kruhu rodiny
a přátel a v novém roce opět sílu z jiskřivých dětských očí.
Celý rok se snažíme, aby se dětem u nás líbilo, aby byl každý den něčím zajímavý.
Mgr. Irena Rensová

Takhle si každý den hrajeme

Takhle zase plaveme
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A tady zase tvoříme

Nezbytný je i odpočinek

Slavíme narozeniny

Taky sledujeme divadlo

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je již adventní doba. Proto i rozsvícený adventní strom a
svatá Rodina ve stáji nejsou jen ozdobou vesnice, ale stejně tak i výzvou. Ty necelé čtyři týdny,
které máme před sebou, jsou časem přípravy na slavnost Vánoc. Všechno krásné a důležité
v našem životě má také čas přípravy. Když se chystáme na dovolenou, rodinnou oslavu,
důležitou životní zkoušku ... vše vyžaduje čas. A ne jinak je to před vánočními svátky. Tak
snadno si zvykneme. Na cokoli. A je to škoda. Advent je pozváním k tomu, jak hezky prožít
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celou vánoční dobu. Nejen k dokonalé přípravě svátečního stolu, ale k důležitější přípravě
našeho srdce. Připravit srdce k přijetí daru Vánoc – Boha, který vstoupil do našeho světa.
Přichází jako Dítě, malé a bezbranné, aby nám svou přítomností pomáhal proměňovat čas
našeho života.
Advent nás také přivádí ke konci kalendářního roku. K okamžiku, kdy se nabízí zpětný
pohled do prožitého roku. Jistě v něm objevíme mnoho krásného. Možná i to, co v podobě
bolesti neseme ve svých srdcích. To všechno ale patří už k minulosti. Nedá se z toho už nic
vrátit. O to víc si můžeme uvědomit, jak je každá chvíle neopakovatelná a tím i důležitá. Jakou
hodnotu má čas, který je nám svěřen? Hodnotu jednoho roku si uvědomuje student, který
neudělal závěrečnou zkoušku. Hodnotu měsíce poznává maminka, které se předčasně narodilo
dítě. Hodnotu jednoho týdne zná vydavatel týdeníku. Nekonečnou cenu má jedna hodina pro
milence, kteří se nemohou dočkat, až se setkají. Cenu jedné minuty poznává ten, kdo zmeškal
autobus nebo vlak. Hodnotu jedné vteřiny si uvědomuje ten, kdo přežil autohavárii. A tisícina
vteřiny je důležitá pro toho, kdo získal stříbrnou medaili na olympiádě. Čas má a vždycky bude
mít hodnotu Božího daru, kterým je náš život. Jak ho naplníme, to záleží na každém z nás.
Přeji vám, abyste každý den letošního adventu, ale i celého nového roku mohli prožívat
v pokoji, ve vzájemné lásce, v zodpovědnosti za svět, naši obec i každou rodinu a v jistotě
Božího požehnání a jeho ochrany.
Vzpomínám na vás a žehnám vám.
P. Vojtěch Glogar
Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné
18. prosince - příležitost ke svátosti smíření od 14 do 18 hodin
23. prosince - koledování - návštěva nemocných a starších občanů
24. prosince - Štědrý den
- 16.00 dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem (zpívá dětská schóla)
- 24.00 půlnoční mše svatá (zpívá starší schóla )
25. prosince Slavnost Narození Páně (pátek)
- 7.30 Sebranice (zpívá dětská schóla)
- 9.30 Široký Důl
- 9.45 Sebranice (zpívá starší schóla)
- 11.00 Lezník
- od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček
26. prosince – svátek svatého Štěpána, prvomučedníka (sobota)
- 7.30 Sebranice (zpívá mládežnická schóla)
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Lubná
27. prosince - svátek Svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů)
- 7.30 Sebranice
- 9.45 Sebranice (zpívá mládežnická schóla)
- 11.00 Široký Důl
31. prosince – svatého Silvestra (závěr občanského roku)
- 16.00 Sebranice – mše svatá na poděkování za uplynulý rok
- 23.00 Sebranice – mše svatá s prosbou o Boží ochranu a požehnání do nového roku
1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie (pátek)
- 7.30 Sebranice, 9.30 Lezník, 9.45 Sebranice, 11.00 Lubná
6. ledna – slavnost Zjevení Páně (tří králů) – žehnání vody, křídy a kadidla
Závěr vánoční doby - 10. ledna (svátek Křtu Páně)

LUBENSKÉ ŽENY
V pondělí 23. listopadu jsme pořádaly pro děti Mikulášskou besídku. Opět nás navštívil
Hopsalín se super vystoupením s názvem " Ledové království s Mrazíkem." Celé vystoupení
byl jeden příběh, který přibližoval předvánoční adventní čas, do kterého byly vtaženy i děti.
Podle ohlasů dětí i rodičů se všem představení líbilo a těší se příští rok.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem Lubenských žen popřát Vám klidné a příjemné
Vánoce, plné lásky a vzájemného porozumění. Do nového roku 2016 pevné zdraví a mnoho
úspěchů.
Eva Chadimová, předsedkyně
Velké poděkování všem, kteří se podíleli na uskutečnění mikulášské besídky.
Bylo to úžasné.
Díky Novotná
Rádi bychom poděkovali Lubenským ženám za zorganizování další krásné mikulášské
besídky s klaunem Hopsalínem - děti odcházely nadšené a spokojené :)
Šprojcarovi

Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu a listopadu oslavili narozeniny

Jan Šplíchal - 80 let

Jiřina Pohorská - 70 let

Josef Neumeister - 75 let

Vladimír Dobr - 70 let
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Květuše Kadlecová - 80 let

Jana Kumpoštová - 75 let

V listopadu, prosinci a lednu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
91 let

Marie Pavlišová

90 let

Jaroslav Čermák

88 let

Marie Pavlišová

86 let

Jan Štěpánek

85 let

Anna Krejčová

82 let

Jan Andrle
Bohumil Dřínovský

81 let

Jan Klusoň

80 let

Květuše Kadlecová

75 let

Josef Neumeister
Jana Kumpoštová
Jan Čupr

70 let

Vladimír Dobr
Libuše Tmějová
Jana Roušarová

65 let

Věra Hrůzková
Marie Břeňová
Karel Kovář
Zdeňka Švecová
Marie Píchová
Petr Javůrek

50 let

Jaroslav Kladiva
Marie Boštíková

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelstvo obce
V říjnu jsme se naposledy rozloučili s paní Zdeňkou Pohorskou, v prosinci s paní Růženou
Pechancovou, panem Josefem Zavoralem a panem Lubošem Stříteským.

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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Hezké a spokojené prožití svátků vánočních,
hodně zdraví a jen to dobré v novém roce 2016
přejí zahrádkáři.
VÁNOCE BEZ ZBYTEČNÝCH POŽÁRŮ
Vánoce jsou brzo tady, a tak prosím vás, dávejte si pozor na svíčky, může vám to zachránit
život a majetek.
Nejčastější příčinou vzniku požárů o Vánocích je bohužel lidská nedbalost – kouření,
používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha na silvestra apod. Typickými vánočními požáry
jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo
prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod.
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Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý
rok množí případy vznícení potravin při vaření. V období Vánoc hoří nejčastěji odpady
v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech.
Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke
zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte několik rad a varování.
Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce,
čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální
škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně
zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně. Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které
nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a
v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké.
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ním
mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 – 10 centimetrů od plamene svíčky teplota přesahuje
200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně
necháte v blízkosti hořící svíčky.
Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Měla by být umístěna na stabilní
nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem. Svíčky umísťujte
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu,
blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo
skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené svíčky, ať již
umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich
hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.
Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka
mezitím způsobila požár. Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená vonná aromalampa, u
které hrozí vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku.
Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou. Vánoce jsou
také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a
dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak
může snadno dojít k popálení nezkušeného. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší
pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit. Posloužit k tomu může i hasicí rouška. Než ale
začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).
Přeji vám krásné a pohodové Vánoce bez požáru.
Jiří Bulva, preventista požární ochrany

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ŽELEZNÉ HORY
Chráněná krajinná oblast Železné hory o rozloze 284 km2 byla vyhlášena
v roce 1991. Chráněná oblast leží v severozápadním výběžku Českomoravské
vysočiny a navazuje na CHKO Žďárské vrchy. Vymezit ji můžeme sídly
Třemošnice, Slatiňany, Nasavrky a Chotěboř. Železné hory byly vyzdviženy
sopečnou činností. Pohoří není vysoké, nejvyšším vrcholem je Vestec (668 m).
Geologická stavba je velmi pestrá, jsou zde zastoupeny téměř všechny
formace od starohorních až po čtvrtohorní. Ve středověku se na severních svazích těžily
železné rudy, které daly horám jméno. Zastoupeny jsou rudy i jiných prvků, např. zinku, olova
nebo uranu. Vyskytují se zde také druhotné křídové uloženiny, je to pás opuk a slínovců,
známý jako Dlouhá mez, táhnoucí se souběžně s pohořím až do Polabí. V Železných horách
najdeme rovněž komplexy rul, žul, amfibolitů nebo dioritů.
Hlavní a nejvýznamnější řekou chráněné oblasti je Chrudimka, z jižní části odvádí vody
Doubrava. Na Chrudimce byla v roce 1935 postavena přehradní nádrž Seč I, na ochranu proti
povodním. V roce 1947 k ní přibyla vyrovnávací nádrž Seč II. Obě přehrady dnes slouží také
k vodním sportům.
Nejhodnotnější příroda je v Železných horách chráněna v síti maloplošných rezervací.
Nejstarší je přírodní rezervace Polom, jde o původní přírodní les nedaleko sídla Horní Bradlo.
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V pralesní části rostou jedlové bučiny s javorem klenem a smrkem. Bohatý podrost zahrnuje
mnoho druhů rostlin i hub. Nejvyšší jedle, jmenovala se Stará královna – výška 46 metrů,
obvod kmene 580 centimetrů, byla skácena v roce 1905 poté, co ve více než 300 letech uschla.
V rezervaci najdeme spadlé mohutné stromy. Přírodní rezervace Krkanka zahrnuje skalnaté
údolí řeky Chrudimky a část přítoků. Chráněné je u Křižanovic a tvoří ho žula. Nestejnoměrným
zvětráváním se zde vytvořily různé drobné skalní útvary, ve dně řeky a přítocích vznikly
na skalních prazích peřeje. Na svazích převažují porosty bučin, místy jsou dubiny. Suťové lesy
a reliktní bory jsou vzácnější, v nivě toku jsou podmáčené olšiny s bohatým podrostem.
Na chladnějších místech údolí rostou různé druhy kapradin a mechů. Přírodní rezervace údolí
Doubravy zahrnuje úzké a lesnaté 5 km dlouhé kaňonovité údolí řeky a části údolí Kamenného
potoka s přírodními lesními společenstvy. Rezervací vede naučná stezka o délce 4,5 km
začínající u Bílku. Na trase je řada zajímavostí, např. tůňka u Veselé skály, Mikšova jáma nebo
Velký vodopád. Nejdivočejší částí údolí je skalnatý kaňon Koryto. Jedna ze zastávek
upozorňuje na zbytky středověkého hradu Sokolohrady. Na druhém břehu, kam se dostaneme
po Macháčkově lávce, je vyhlídka ze skalní věže Čertův
stolek. Pod ním jsou dvě nepravé jeskyně – Čertova a
Poustevna. Nejznámější a největší je národní přírodní
rezervace Lichnice – Kaňkovy hory. Lesy pokrývají téměř
polovinu Železných hor, je tu zastoupeno 58 lesních typů.
Pestré geologické podloží umožňuje růst nebývalému počtu
rostlin, kterých zde bylo zjištěno přes 1 200 druhů. Jsou mezi
nimi i velmi vzácné a ohrožené druhy jako prstnatec Fuchsův,
mečík střechovitý, vrba borůvkovitá a další.
Z historických památek vyniká zdálky viditelná zřícenina
hradu Lichnice u Třemošnice a zřícenina hradu Oheb nad
sečskou přehradou. Velmi staré osídlení dokládají zbytky valu
keltského oppida v Hradišti u Nasavrk. Malebná a rozmanitá
krajina Železných hor s krásnými výhledy je přímo stvořená
k nádherným pěším výletům.
Josef Trojtler
Mečík střechovitý

Přírodní rezervace údolí Doubravy

Modráček středoevropský

ČERTOVSKÁ JÍZDA
Chtěl bych Vám moc poděkovat za to milé setkání,
snad mým čertům odpustíte trochu toho strašení.
Malí, velcí, zkrátka všichni, přišli jste se podívat,
až se sejdem někdy příště, můžete mi zazpívat.
Nebo říci, jako letos, nějakou tu básničku,
anděl plno sladkostí přinese Vám v košíčku.
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MIKULÁŠ
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LUBENŠTÍ FLORBALISTÉ ZAČALI NOVOU SEZONU
Na konci září odstartovala pro lubenský florbalový tým mužů nová sezona. Stejně jako
minulý rok hraje FBK Lubná v Divizi C, což je 4. nejvyšší česká liga. Zároveň se jedná o druhou
nejvyšší ligu, která se hraje ve svitavském okrese. Vyšší ligu zde hraje svitavský celek
nastupující v první lize. K 15. listopadu je odehráno 9 kol soutěže. FBK Lubná se nyní nachází
na 7. příčce z celkově 12 týmů. Soutěž se hraje systémem, kdy každý s každým odehraje jeden
zápas na domácí palubovce a jeden na venkovní. Vždy se hraje jeden zápas v sobotu a druhý
v neděli.
První herní víkend odehráli místní florbalisté na domácí palubovce ve sportovní hale
Gymnázia Polička. Utkali se s nováčkem soutěže, týmem Pacovští Holíci. Start do sezony vyšel
Lubné dobře, po vítězství 5:4 si připsala první 3 body. V nedělním zápase se na naší palubovce
představil dobře známý tým z minulého roku, TJ Centropen Dačice. Po vyrovnaném souboji ale
Lubná podlehla 2:3.
Následovala série venkovních zápasů. První nám byl polohou nejbližší tým FBK Piráti
Sokol Chrudim. Zápas byl velmi napjatý, plný vyloučení a trestů s nepříjemným výsledkem
z pohledu Lubné, a to prohrou 12:8. Další cesta lubenského týmu směřovala do jihovýchodní
části kraje Vysočina, kde čekali soupeři Snipers Třebíč (momentálně první tým tabulky) a PSKC
Okřížky-Kněžice. S těmito týmy se Lubná setkala také v předchozím ročníku soutěže a již
ze zkušeností bylo jasné, že nepůjde o lehké soupeře. Lubenští se ale nedali a poctivě bojovali,
odměnou jim byly dva body po prohře na samostatné nájezdy proti Třebíči (7:6) a prodloužení
proti celku PSKC Okřížky-Kněžice (6:5). Poslední ze série venkovních zápasů zavedla
lubenský tým do zeměpisně podobných míst jako předchozí dvě klání. Sobotní utkání značilo
velký souboj, protivníkem byl totiž tým, který minulý rok nastupoval ve vyšší soutěži. Byla jím
FBŠ Jihlava. Lubná i s tímto soupeřem zvládla odvést vyrovnaný souboj, a i přes nepříznivý
výsledek (6:5) mohla být se svým výkonem spokojená. V neděli se představil další nováček
soutěže, tým z Pelhřimova. S ním si lubenští muži poradili s přehledem a po celém utkání pod
svou taktovkou zvítězili 11:2.
Poslední zápasy, které FBK Lubná odehrálo, byly opět doma. V sobotním zápase byl
soupeřem tým z Trutnova – celé klání bylo opět velmi tvrdé a plné vyloučení. Utkání ale lépe
zvládlo hostující mužstvo a zvítězilo poměrem 9:8. V nedělním zápase přijel do Poličky Florbal
Primátor Náchod, tým, který usiluje o první příčky tabulky. Po velmi napínavé a taktické bitvě se
ale radovali lubenští hráči a připsali si na své konto výhru 4:3.
Pokud jste četli pozorně, určitě jste si všimli, že velká většina zápasů skončila rozdílem
jedné branky, což značí, že celá tato soutěž je velmi vyrovnaná a nikdy nelze předpovědět, jak
daný zápas dopadne. Dalším zajímavým faktem je, že FBK Lubná má na svých domácích
zápasech druhou nejvyšší návštěvnost v porovnání s týmy z Divize C. Tímto bych si Vás dovolil
pozvat na další zápasy sezony, myslím, že je rozhodně na co se těšit. Následující domácí
utkání budou 28. a 29. 11. proti Přelouči a Hradci Králové. Poté až v novém roce, a to 16., 17. a
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30. ledna a 6. a 7. února. Našimi soupeři budou popořadě Snipers Třebíč, PSKC
Okřížky-Kněžice, FBK Piráti Sokol Chrudim, FBŠ Jihlava a Spartak Pelhřimov B. Všechna tato
utkání se odehrají ve sportovní hale Gymnázia Polička a to obvykle v sobotu v 17:00 a v neděli
v 10:00. O přesných časech budete informováni pomocí plakátů na lubenských vývěskách.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit a podívat se, jaký florbal se hraje u nás v Lubné.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim fanouškům a našemu fanklubu za podporu
v dosavadních bojích.
Pavel Vomáčka

Družstvo lubenských florbalistů při divizním utkání v Poličce
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VESMÍR OKOLO NÁS – VENUŠE A JEJÍ VÝZKUM
Venuše je naše nejbližší planetární sousedka. Na noční obloze září neobyčejně jasně a
vypadá svůdně a krásně. Proto ji starověcí astronomové nemohli pojmenovat jinak než po
římské bohyni krásy a lásky Venuši. Planetární astronomové a geologové, zkoumající Venuši,
se mohou o povrchu této planety dovědět pouze dvěma způsoby. Hlavním způsobem je
radarový výzkum, neboť planeta je zahalena souvislou a hustou vrstvou mraků, která sahá do
výšky až 90 km. Druhou možností je přistání sondy přímo na povrch, kde je však extrémně
vysoká teplota a přístrojová technika za těchto krajních podmínek dokáže pracovat pouze
desítky minut.

Mise k Venuši
V pátek 14. prosince 1962 prolétla kosmická sonda americké NASA Mariner 2 kolem
Venuše ve vzdálenosti 34 762 km. Na palubě sondy o hmotnosti 203 kilogramů bylo šest
vědeckých přístrojů, všechny pracovaly. Na sondě nebyla kamera, takže nebyl žádný snímek
planety z těsné blízkosti. Hlavní pozornost techniků v řídicím středisku byla soustředěna
na výsledky měření mikrovlnného radiometru, který jednoznačně potvrdil, že Venuše je horkou
planetou. Mezi roky 1961 a 1983 putovalo k naší sousedce šestnáct sond Veněra. Úspěšná
byla polovina z nich. Veněra 4 se snesla v říjnu 1967 Venušinou atmosférou a zjistila, že
atmosféra je složena především z oxidu uhličitého. Veněra 7 byla první sondou, jejíž výsadkový
modul v roce 1970 přistál na povrchu a měřil teplotu. Veněra 9 startovala 8. června 1975, byla
sondou nové generace, na palubě měla přistávací modul o hmotnosti 1 560 kilogramů,
chlazený byl na – 10 stupňů Celsia. 22. října 1975 byla sonda navedena na oběžnou dráhu
Venuše a stala se její první umělou družicí. Před tím se od sondy odpoutal přistávací modul a
vstoupil do atmosféry, která snížila jeho rychlost na pouhých 250 metrů za sekundu. Od výšky
65 kilometrů sestupoval modul na padácích. Již během sestupu byla měřena teplota a tlak
atmosféry. Modul přistál nedaleko vrchoviny Beta na východním úbočí hory Rhea. Ihned začala
měření: tlak v místě přistání byl 8,8 megapascalů (téměř 90krát vyšší než na Zemi), teplota 485
stupňů Celsia, rychlost větru od 0,4 do 0,7 metru za sekundu (skoro bezvětří). Dvě minuty po

Celková mapa Venušina
povrchu - pohoří mají
červenohnědou
barvu,
pahorkatiny
zelenou
a
nejnižší místa modrou.
Na snímku jsou nepravé
barvy, upravené podle
radarových snímků sondy
Magellan.

přistání začal přenos velmi očekávaného prvního snímku Venušina povrchu. Během přenosu
teplota v modulu neustále stoupala, byl to nerovný souboj přístrojů s extrémní teplotou a tlakem
v okolí. Podařilo se však celý panoramatický snímek odeslat. Jsou na něm vidět většinou
ploché kameny, vypadají jako dlaždice. Podobným způsobem prováděla výzkum o 3 dny
později Veněra 10 a v dalším období Veněra 13 – ta odeslala první barevný snímek Venušina
povrchu. Úspěšná byla také Veněra 14, 15 a 16. V roce 1978 zkoumaly žhavou planetu dvě
americké sondy Pioneer Venus. Přistávací moduly studovaly povrch a oběžné prováděly
radarová měření. Na svou misi se 4. května 1989 vydala velká planetární sonda americké
NASA Magellan. Na palubě měla nejdokonalejší radar, který během tří roků zmapoval celý
povrch Venuše s velkým rozlišením. Magellan získal více dat než všechny ostatní sondy
dohromady. Radarové mapování zcela jasně ukázalo, že Venuše je planetou sopek. Přibližně
85 procent povrchu je sopečného původu. Jsou zde rozlehlé sopečné pláně, na nich pole
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malých sopečných kuželů i obří štítové sopky. Na mnoha místech jsou dlouhé, i přes 6 000
kilometrů daleko se táhnoucí lávové kanály. Na Venuši je 167 sopek o průměru větším než 100
kilometrů.
Josef Trojtler

SLAVNÉ OSOBNOSTI KRAJE SMETANY A MARTINŮ - SEBRANICE
Jaroslav Šejnoha
Akademický malíř a diplomat se narodil 24. 8. 1889
v Sebranicích č.p. 11. Zanedlouho se ale rodina přestěhovala
do Makova (a v roce 1922 do Morašic), kde Jaroslav absolvoval
základní čtyřtřídní školu. V deseti letech odešel studovat
na gymnázium do Jičína. Zájem o malířství jej přivedl
na vysokoškolská studia, byl žákem Maxe Švabinského. Akademii
ukončil ještě před 1. světovou válkou a díky skvělým výsledkům a
svému talentu byl vybrán na stipendium do Paříže.
Během první světové války byl Jaroslav zatčen a vězněn
v internačním táboře. Když válka skončila, vrátil se na krátkou dobu
domů do Makova, ale pak opět odjíždí do Paříže zpět ke svému
malování. Tady se seznámil s bývalým ministrem zahraničních věcí
Dr. Eduardem Benešem a na jeho žádost a doporučení vstupuje do
diplomatického sboru nově vzniklé republiky. A jelikož Jaroslav
Šejnoha mluvil francouzsky, anglicky, německy, částečně italsky,
stal se pro novou republiku velmi platným členem. Nastoupil na československou ambasádu
v Paříži.
V roce 1923 se ve svých 34 letech oženil s Albertou Jedličkovou, dcerou muže, který jej
na začátku války dostal z internačního tábora. Krátce po svatbě se manželé stěhují do Prahy.
V roce 1940 je Jaroslav Šejnoha i s manželkou nucen odejít do Anglie. Tady se opět
setkává a začíná spolupracovat s Dr. Benešem, seznamuje se s Janem Masarykem. Od roku
1943 pracuje jako vyslanec v Káhiře a zastupuje zájmy ČSR i v Habeši.
Přišel rok 1948. Pro Gottwaldovu vládu je Jaroslav Šejnoha naprosto nevhodným,
nepohodlným člověkem. Byl přítelem Dr. Beneše, Jana Masaryka, většinu svého života
pracoval v zahraničních službách a udržoval přátelské svazky s diplomaty západních států.
Znal mnohá tajemství zahraniční politiky. Věděl, že návrat do Prahy není možný.
Proto raději odešel do Kanady a tady si na okraji Toronta za své úspory zakoupil dům, kde
žil se svou ženou Albertou. V Kanadě také v roce 1982 ve svých 93 letech zemřel.
Celý svůj život vzpomínal na rodný kraj, na Makov a Morašice, a přesto, že žil v Kanadě
uprostřed nedotčené přírody a země, nemohl zapomenout na krásy zdejší krajiny. A tak vyslovil
přání, že alespoň po smrti by se rád vrátil do rodného kraje. To mu jeho paní splnila a v roce
1983 poslala urnu s jeho popelem do Morašic, kde byl v tichosti pochován do hrobu svých
rodičů.
Vavřinec Toulovec z Třemošné
Vavřinec Toulovec z Třemošné je zde v okolí jednou z velmi známých, významných, ale
také nejrozporuplnějších osobností středověkého Litomyšlska ... Kdo byl Vavřinec Toulovec?
Podle lidových pověstí v mládí loupeživý rytíř, ve stáří doložen jako měšťan proslulý svou
dobročinností. Předpokládá se, že se zřejmě narodil kolem roku 1350.
Pravděpodobně v letech 1407–1412 asi žil skutečně přímo v Litomyšli. Učinil několik
charitativních nadací především Litomyšlskému špitálu a městským chudým. Toulovec byl
ženatý, pravděpodobně bezdětný. Neví se též, zda jméno Toulovec bylo jeho jméno rodné.
Zcela jistě se má za to, že jeho jméno má souvislost s jeho erbem, který využíval. Byl na něm
toulec se šípy.
Až v roce 1407 je veden jako měšťan litomyšlský, velice majetný, vážený a štědrý. V této
době vlastní na Vysokomýtsku ves Trusnov, na západ od Litomyšle obce Mladočov, Jarošov,
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Budislav, statky na Desné a lesy u Proseče. Také majetky
v Třemošné (dnešní část Sebranic). Právě odsud se objevilo jeho
přízvisko „z Třemošné“.
Toulovcova historicky doložená dobročinnost začíná
v r. 1407. V první nadaci daroval úrok ze svého dvorce
v Trusnově Litomyšlskému špitálu a kaplanu špitálského kostela.
Už tato první nadace svědčí o jeho váženosti, prozíravosti a
obratnosti. Nadaci v r. 1408 zvýšil pro budoucí spasení své duše,
všech předků a přátel svých. Důchod byl vyplácen z jeho statků
v Mladočově. Jsou zde velmi podrobně stanoveny pravidla,
podmínky a postup rozdělování nemocným a chudým. Vztahuje
se na správu špitálského majetku. V nadaci z r. 1409 sepsanou
litomyšlským biskupem Janem Toulovec obdaroval církev a kostel
sv. Bartoloměje v Mladočově, ani zde nechybí prostředky pro
chudé.
V r. 1412 Toulovec zřejmě onemocněl. Byla provedena revize všech nadací a sepsány dvě
další nové. Jedna se týkala opět špitálského kostela, tedy církve, další byla Toulovcem určena
lázním tak, aby se chudí mohli dvakrát ročně vykoupat. (Lazebník musel vousatým mužům
i bradu oholit.) Nadace byly opět hrazeny z úroků ze vsi Mladočov.
Je otázkou až záhadou, jak svého majetku nabyl. Vlastnil krčmy, mlýny, pivovar, vsi, možná
zbohatl postupně zde. Mohl být kupcem, výběrčím daní, finančníkem, který poskytoval půjčky.
Praktičnost a preciznost, s jakou spravoval své majetky a určoval nadace, k tomu navádí. Nelze
však s jistotou vyloučit i v lidových pověstech zmiňovanou minulost loupeživého rytíře. V nich
se vypráví, že se účastnil nájezdů na Moravu, do Uher a za to byl pronásledován. Existence
loupeživých rytířů totiž ve13. století a v první polovině 14. století byla běžná. Neví se též, zda
byl nižší šlechtic, tedy rytíř, nebo jen měšťan.
Když Vavřinec Toulovec zemřel na konci r. 1412, byl slavně pohřben v kostele na „Špitálku“
(kostelík Rozeslání sv. Apoštolů).
Pro město Litomyšl byly Toulovcovy odkazy základem jmění, které dostalo pod svou správu
a které vytrvalo staletí. Jeho dobročinné nadace byly nadčasové, téměř všechna města nadace
ztratila při politických konfiskacích. V Litomyšli zůstaly do r. 1945, kdy byly pozemky převedeny
do státního fondu.

AKCE V OKOLÍ
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
Litomyšl
27. 12. – Lidový dům – 14.00-20.00 hod. - Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené
K tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové.
7. 2. - Smetanův dům v 19.00 hod. – Ondřej Havelka a jeho Melody makers
Pomezí
20. 12. - Zpívání u vánočního stromu
Polička
2. 1. – Tylův dům v 19.00 hod. – Novoroční koncert – České a světové swingové evergreeny
19. 2. – Tylův dům v 19.00 hodin - nový program Václava Neckáře nazvaný „Mezi svými“
Sebranice
28. 12. od 18.00 hodin - Předsilvestrovské posezení v KD, předtančení, hraje Vepřo – knedlo –
zelo. Občerstvení zajištěno.
Oldřiš
26. 12. od 20.00 hod. v Orlovně Oldřiš se koná tradiční předsilvestrovský ples. K tanci a
poslechu zahraje kapela COMBO 2. Vstupenky v ceně 80 Kč jsou k zakoupení na místě.
(Popřípadě místenky možno zamluvit na tel.: 723 068 502.) Můžete se těšit na zajímavý
program, tombolu, půlnoční překvapení a lákavé občerstvení. Vstup ve společenském
oděvu. Za pořadatele zve OKAP o.p.s.
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PLESOVÁ SEZONA 2016
Sebranice
9. 1. - Dětský ples – od 16.00 hodin
15. 1. - Farní ples, hraje kapela MIX
23. 1. - Hasičský ples

Poříčí
2. 1. - První ples, více na www.prvniples.cz
16. 1. - Myslivecký ples, hraje Vepřo knedlo s Dádou
17. 1. - Dětský karneval
19. 2. - Obecní ples, hraje Rytmik
20. 2. - Dětský karneval

Zubní pohotovost 2015 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
24.12.2015
25.12.2015
26.-27.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
1.1.2016
2.-3.1.2016
9.-10.1.2016
16.-17.1.2016

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.

Pokorná
Sejkorová
Ševčík
Švecová
Veselíková
Zeman
Zeman
Adamcová
Adamec
Cacek
Čermáková

Jana
Jitka
Stanislav
Dagmar
Ivana
František
Oldřich
Markéta
Stanislav
Tomáš
Ivana

Litomyšl, ul. 9. května 809
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, 1. máje 606
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Trstěnice 184
Litomyšl, Mariánská 1137

461 615 414
606 202 501
461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 614 614

Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků
Středa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

23. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12. 2015
30. 12. 2015
31. 12. 2015

8.00 – 10.00 hodin
DOVOLENÁ
Nové Hrady
Sebranice
Nové Hrady
Sebranice

11.00 – 13.00 hodin
Lubná
Nové Hrady
Lubná
Nové Hrady

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 25. 12., 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3.

Omluva
Omlouváme se dechové hudbě Dolnovanka. V Lubenském zpravodaji č. 4/2015
v článku Lubenská křídlovka na jedničku byl pod fotografií zaměněn název
za Pohoranku.
Josef Chadima

Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník) - periodický tisk územního samosprávného celku.
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Tisk Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel. 461 618 111. Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2016.
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Přejeme Vám i všem blízkým
příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
Zastupitelé a zaměstnanci Obce Lubná

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
se uskuteční ve čtvrtek 31. prosince 2015
v 18.00 hodin před obecním úřadem.
Na zahřátí se bude podávat starostova
silvestrovská polévka. Svařák připraví Lubenské ženy.
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