Lubenský
zpravodaj

leden - únor 2016
18. ročník - číslo 1

Z OBSAHU:
OBECNÍ ÚŘAD

1

POPLATEK ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

12

MATEŘSKÁ ŠKOLA

15

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

16

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA

17

VHOS INFORMUJE – ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

17

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

18

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

19

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

20

CHKO – BRDY

20

SLAVNÉ OSOBNOSTI KSM – ŠIROKÝ DŮL

21

VESMÍR OKOLO NÁS

22

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ

23

ZUBNÍ POHOTOVOST

24

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016

25

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ

1

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 10. 2015
RO schvaluje:
- Zapojení školy do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“.
- Podání žádosti o prodloužení pracovních příležitostí v rámci VPP do 31. 12. 2015.
- Pronájem litomyšlského bazénu pro občany na 90 minut.
- Výsadbu stromů u mostu včetně mulčování, zálivky, hnojiva, štěpky a ukotvení stromů.
- Prořezávku borovice a tújí u trafostanice v zahradě mateřské školy.
- Nové dotazníky pro zájemce o pronájem bytu v DPS.
- Plnění rozpočtu ve výdajových a příjmových položkách k 30. 9. 2015.
- Ukončení nájmu M. Macků v DPS ze zdravotních důvodů k 31. 10. 2015.
- Přidělení čísla popisného pro novostavbu J. Flídra.
- Rozpočtovou změnu rady obce ve výdajových položkách.
RO bere na vědomí:
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o umístění lesní cesty Ke Školce a výzvu k účasti na závěrečné
prohlídce části stavby lesní cesty Na Podhůru, Vávrovka, Zrnětín.
- Upozornění ČEZ Distribuce, a.s., na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
v okolí nadzemního vedení nízkého napětí na dotčených pozemcích do 15. 11. 2015.
- Upozornění MěÚ Litomyšl pro všechny vlastníky lesa na zvýšené nebezpečí výskytu
kůrovce.
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl pro stavbu RD pro manžele Vasovy.
- Informaci starosty obce o stavebních úpravách v objektu Skalka.
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 11. 9. 2015, které provedl finanční odbor
krajského úřadu Pk. Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
- Žádost J. Svatoňové, Polička o přijetí do DPS.
- Předběžný propočet daňových příjmů pro naši obec na rok 2016.
- Žádost L. Vase o posílení vodovodního řadu v rámci plánované výstavby RD.
- Žádost L. Vase a P. Pupse o zpevnění a rozšíření komunikace.
- Pohledávky po splatnosti k 10. 9. 2015.
- Kolaudační souhlas MěÚ Litomyšl pro kabelové vedení NN – Pavliš.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 19. 11. 2015
ZO schvaluje:
- Činnost rady obce za uplynulé období.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 1 a 2.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2015 v příjmových a výdajových položkách.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce.
- Smlouvu na nákup pozemku p. č. 1049/1 „díl b“. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na
vklad a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, zhotovení geometrického plánu,
náklady za ocenění pozemku a daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující obec Lubná.
- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 614/4, 614/7 a 614/11. Náklady na sepsání smlouvy,
návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a náklady za ocenění
pozemků hradí kupující, daň z nabytí nemovitostí uhradí prodávající obec Lubná.
- Smlouvu na nákup pozemku p. č. 1842/3 a prodej pozemku p. č. 1841/2. Náklady na
sepsání smlouvy, správní poplatek a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující a
prodávající rovným dílem. Geometrický plán a oceňovací posudek hradí obec Lubná.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující a prodávající.
- Smlouvu na nákup pozemku p. č. 1911/11, 1860/40, 1878/3, 3140 a 1879/1. Náklady na
sepsání smlouvy, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí,
náklady za ocenění pozemků a daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující obec Lubná.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání 20. 8. 2015.
- Čtvrtletní účetní závěrku obce k 30. 9. 2015.
- Příkaz starosty k zabezpečení inventarizace majetku k 31. 12. 2015.
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- Informace starosty ke stavebním úpravám v objektu Skalka včetně celkové kolaudace.
- Pohledávky po splatnosti k 13. 11. 2015.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 1. 12. 2015
RO schvaluje:
- Dodatek ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění odpadu.
- Ukončení nájemní smlouvy pro Z. Kyselého v obecním bytě k 30. 11. 2015.
- Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v požární ochraně na výdaje JSDH pro rok 2015.
- Prodloužení smlouvy na nebytové prostory čp. 27 pro T. Chadimu do 31. 12. 2016.
- Ukončení nájemní smlouvy pro M. Zindulku v obecním bytě k 31. 12. 2015.
- Členský příspěvek pro Svazek obcí AZASS na rok 2015.
- Nákup dvou kusů kontejnerů na tříděný odpad pro sběrný dvůr.
- Nákup vybavení pro jednotku SDH Lubná.
- Úklid sněhu před prodejnou Jednoty.
- Smlouvu o dílo se ZOD Lubná na zajištění výpomoci při zimní údržbě místních komunikací.
- Plnění rozpočtu k 31. 10. 2015 ve výdajových a příjmových položkách.
- Rozpočtovou změnu rady obce.
- Objednávku měření spotřeby tepla v DPS.
- Opravu místní komunikace u čp. 213 a čp. 186 po přívalových deštích.
RO zamítá:
- Na základě jednání s Technickými službami Hlinsko, s.r.o., zavedení evidence nádob a
odpadových účtů od 1. 1. 2016.
RO bere na vědomí:
- Kolaudační rozhodnutí o užívání části stavby - lesní cesta Vávrovka, Zrnětín, Podhůra.
- Zápis z členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
- Informaci Krajského úřadu Pk o přípravě rozpočtu na rok 2016.
- Kolaudační souhlas MěÚ Litomyšl s užíváním stavby - odchovna býků v areálu ZOD Lubná.
- Protokoly o zkoušce vody v budově OÚ Lubná.
- Pozvánku Krajského ředitelství Policie Pk na setkání starostů a starostek obcí a měst
Svitavska dne 11. 12. 2015.
- Informaci o volných obecních bytech od 1. 1. 2016.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 12. 2015
RO schvaluje:
- Ukončení pronájmu ordinace pro MUDr. V. Olivu k 31. 12. 2015.
- Zabezpečení silvestrovského ohňostroje včetně podávání polévky a nápojů.
- Zabezpečení Tříkrálové sbírky a Tříkrálového koncertu včetně občerstvení.
- Přijetí J. Stráníka do jednotky SDH od 1. 1. 2016 a ukončení členství J. Hrůzka v jednotce
SDH ze zdravotních důvodů k 31. 12. 2015.
RO bere na vědomí:
- Informaci starosty Litomyšle o založení Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví.
- Telefonickou informaci L. Maška o odstoupení od žádosti na pronájem obecního bytu.
- Pohledávky po splatnosti k 13. 11. 2015.
- Počet obyvatel obce Lubná k 10. 12. 2015 - 979 osob.
- Protokol o zkoušce vody v kuchyni MŠ Lubná ze dne 23. 11. 2015.
- Informace správního oddělení MěÚ Litomyšl o změnách na úseku občanských průkazů,
cestovních dokladů a ohlašovny od 1. 1. 2016.
- Oznámení MěÚ Polička o zahájení projednávání návrhu územního plánu Polička.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 22. 12. 2015
ZO schvaluje:
- Činnost rady obce za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2015 v příjmových a výdajových položkách.
- Rozpočtovou změnu rady obce a zastupitelstva obce.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2016.
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- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná –
Sebranice a Mateřská škola Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2016 ve
výši 300 000 Kč od každé obce.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška stanovuje poplatek za komunální odpad ve výši 550 Kč.
- Cenu vodného ve výši 32,00 Kč/m3 s DPH a stočného 38,25 Kč/m3 s DPH na rok 2016.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene Lubná – kabelové vedení NN – Pavliš.
- Dokončení monitoringu stávající kanalizace a kontrolních šachet odbornou firmou s
možností napojení dalších občanů na stávající kanalizaci.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání 19. 11. 2015.
- Informace starosty obce ke stavebním úpravám v objektu Skalka včetně kolaudace
přístavby salonku se zázemím a výdejem jídel.

Poplatek za svoz odpadů v roce 2016
Zastupitelstvo obce Lubná na svém zasedání dne 22. 12. 2015 schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku pro rok 2016 činí 550 Kč na osobu. Poplatek byl snížen o 30 Kč, a to
díky většímu zájmu spoluobčanů o třídění odpadů. V roce 2015 jsme rozšířili počet
sběrných míst a kontejnerů (plast, papír a sklo) a tím se zvýšilo třídění i v dalších
částech Lubné včetně sběrného dvora.
Poplatníkem je fyzická osoba:
- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Od poplatku je ze zákona osvobozena fyzická osoba, která je:
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozuje poplatník s pobytem v obci, který:
- v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše tří let věku,
- je ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
- má současně na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
- je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,
- se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
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- je přihlášený k pobytu na ohlašovně obecního úřadu,
- má zahájeno exekuční řízení.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit nárok na osvobození od poplatku. V případě požadavku osvobození třetího dítěte
z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození, a to u všech
nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu, a poplatník u nich žádá osvobození
od poplatku. Přiznání k poplatku pro rok 2016 obdržíte poštou koncem února nebo bude
ke stažení na adrese www.lubna.cz/formulare-ou/.
Poplatek můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 163022087/0300, variabilní
symbol 1340 + číslo popisné. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách v kanceláři obecního
úřadu nebo složenkou. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2016. Pokud celková výše
poplatku přesáhne částku 1 650 Kč, může být tato uhrazena ve dvou stejných částkách,
které jsou splatné v termínech do 31. března a do 30. června příslušného kalendářního
roku.

Poplatek za psy a sms hlášení
Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců
věku. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2016. Při platbě převodem na účet číslo
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné.
Poplatek za sms hlášení: 120 Kč za jedno telefonní číslo pro období duben 2016 - březen
2017, splatnost poplatku je 1. 3. - 31. 3. 2016. Při platbě převodem na účet číslo
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné. Pokud službu ještě
nevyužíváte, stačí vyplnit registrační formulář, případnou změnu telefonního čísla nahlaste
v kanceláři OÚ.
Zaplatit můžete také hotově v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu nebo
složenkou.

Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2015
Narodili se 3 občánci, zemřelo 12 občanů, bylo přihlášeno 15 občanů, odhlásilo se
21 občanů. K 31. 12. 2015 měla obec 981 obyvatel.
V roce 2015 se narodili:
Antonín Jiráň, Vlastimil Gašparík, Jonáš Gőrner.
V roce 2015 zemřeli:
Marie Kovářová, Marie Flídrová, Václav Hera, Svatopluk Zamykal, Bohumil Kovář, Hedvika
Jandlová, Josef Pavliš, Ladislav Tribský, Zdenka Pohorská, Růžena Pechancová, Josef
Zavoral, Luboš Stříteský.

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese ohlašovny?
V souvislosti se změnou zákonů o evidenci obyvatel, o občanských průkazech a cestovních
dokladech došlo od 1. ledna 2016 k úpravě ukládání písemností osob, které mají hlášený trvalý
pobyt na adrese ohlašovny, tedy na obecním úřadu. Takto hlášeným osobám se nově ukládají
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě má
hlášen trvalý pobyt. Po uplynutí lhůty deseti dnů jsou splněny podmínky fikce doručení;
desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Důležité je také upozornit na skutečnosti,
že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí
písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom
nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál. Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na
odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.
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Novela zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech
Od 1. ledna 2016 začnou platit novely zákonů o občanských průkazech a cestovních
dokladech. Změny se týkají například občanů starších 70 let, místa vydání či převzetí
vyhotoveného dokladu nebo tzv. rychlopasů.
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od
data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském
průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) je ale nutné nechat si vyhotovit průkaz nový.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu či cestovního dokladu na kterémkoli úřadu
obce s rozšířenou působností
Podat žádost o vydání občanského průkazu bude možné na kterémkoli obecním úřadu
obce s rozšířenou působností. Stejně tak si bude moci žadatel zvolit jakýkoli obecní úřad obce
s rozšířenou působností k jeho vyzvednutí. Vydávajícím úřadem uvedeným na občanském
průkazu bude samozřejmě ten, u kterého občan o vydání požádá. Projeví-li občan přání využít
tuto možnost, bude mu vydání zpoplatněno poplatkem ve výši 100 Kč. Tento poplatek bude
vybírán až při převzetí průkazu. Totožný postup bude i v případě žádosti o vydání cestovního
dokladu.
Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, bude
povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let. Musí to však udělat nejpozději do 30 dnů
ode dne dosažení tohoto věku.
Vydávání cestovních dokladů ve zkrácené lhůtě
V případě, že občan potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, bude si moci požádat o
rychlejší vyhotovení cestovního dokladu. Pas s biometrickými údaji mu bude vydán ve lhůtě do
6 pracovních dnů s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní
poplatek za jeho vydání bude 4 000 Kč a pro občany mladší 15 let 2 000 Kč. Novelou zákona
se ruší vydávání tzv. rychlopasů, tedy cestovních dokladů bez biometrických údajů, které bylo
možné získat ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.
OÚ

Milí čtenáři,
není tomu tak dlouho, co jsme rozsvítili vánoční strom a společně se rozloučili s loňským
rokem. Čas plyne a s ním i naše vzpomínky, ale některé nám mohou dlouho utkvět v naší
paměti. Dovolte mi, abych několika řádky připomenul realizované akce v tomto období.
Oprava komunikace k Pavlišovým

Oprava komunikace k Pavlišovým včetně přilehlého prostranství
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Pracovníci při pokládání živičné směsi a pohled na opravenou komunikaci

Koncem loňského roku jsme uskutečnili opravu místní komunikace v horní části obce
k Pavlišovým. Jednalo se o vyrovnání podloží štěrkovou drtí a položení živičné směsi na těleso
komunikace. Součástí opravy byla i úprava prostoru okolo studny na prostranství před
Pakostovými. Akci realizovala firma DS Delta, s.r.o., náklady dosáhly částky cca 320.000 Kč,
z toho 100.000 Kč bylo uhrazeno z dotace od Pardubického kraje.
Setkání s žáky základní školy
V pondělí 7. prosince 2015 proběhla v základní škole Lubná beseda starosty obce s žáky
8. a 9. třídy. Žáci si připravili mnoho zajímavých a všetečných dotazů, které se týkaly chodu
obce a připravovaných projektů do budoucna.

Beseda starosty se žáky osmé a deváté třídy

Společné setkání na sebranické faře
Před Vánocemi navštívili zástupci obce salesiánské středisko v Sebranicích. Jednalo se o
přátelské setkání s kněžími ze sebranické farnosti, s P. Vojtěchem Glogarem, P. Josefem
Preislerem, P. Josefem Kopeckým a P. Petrem Zelinkou. Po malém občerstvení jsme popřáli
P. Vojtěchu Glogarovi k jeho kulatinám a našim duchovním pevné zdraví, hodně síly a
vytrvalosti do dalších let.
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Společné setkání na sebranické faře

Silvestrovský ohňostroj

Příprava silvestrovské polévky a zastupitelé při výdeji

O polévku byl velký zájem

8

Silvestrovská atmosféra před obecním úřadem

Silvestrovský ohňostroj 2015 pohledem Michala Lehockého

9

Ve čtvrtek 31. prosince 2015 v 18 hodin se uskutečnil před obecním úřadem silvestrovský
ohňostroj, na který se přišly podívat desítky místních občanů i z okolních obcí. Krásné vějíře,
římské svíce a mnoho dalších světlic ozařovaly nebe několik minut, potom zastupitelé obce
nalévali přítomným chutnou silvestrovskou polévku, kterou uvařily kuchařky ze zemědělského
družstva Lubná, paní Maruška Rensová a Anička Bartošová. Hřejivý svařák pro nás připravily
Lubenské ženy. Krásný ohňostroj jsme zhlédli v podání Milušky Jílkové, rodačky z Lubné.
Všem, kteří se podíleli na zabezpečení oslav posledního dne v roce, upřímně děkuji.
Tříkrálový koncert
První lednovou neděli se uskutečnil v kapli sv. Anny Tříkrálový koncert, na němž vystoupila
hudební skupina Parkoviště pro velbloudy, která je známá svými benefičními koncerty pro
handicapované děti v rámci projektu „Hudba
pomáhá“. Úvodní slovo patřilo Vojtovi
Klusoňovi, který přítomné přivítal a představil
vystupující. Poté se v kapli rozezněly známé
vánoční melodie. Výtěžek z dobrovolného
vstupného dosáhl částky 4500 Kč a byl použit
na nákup vodní pumpy pro lidi v rozvojových
zemích v rámci projektu Skutečná pomoc,
který organizuje Člověk v tísni. Touto cestou
děkuji
vystupujícím,
Vojtovi
i
Vám
posluchačům za darované finanční prostředky.
Koncert zahájil Vojta Klusoň

Vystoupení skupiny Parkoviště pro velbloudy

Tříkrálová sbírka
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Skupinky při obchůzce

Koledníci před obecním úřadem

Občerstvení v DPS
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Druhou lednovou sobotu jsme uskutečnili v naší obci Tříkrálovou sbírku, kterou pořádala
Oblastní charita Polička. I v letošním roce se o její zabezpečení postarali zaměstnanci obce,
místní občané a děti ze základní školy. Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily
naše domácnosti. Po ukončení sbírky bylo pro všechny koledníky připraveno teplé občerstvení
na DPS Lubná. Celkový výtěžek z této sbírky v naší obci činil 30.965,- Kč. Touto cestou děkuji
vedoucím skupinek V. Klusoňové, V. Zavoralové, R. Zapletalovi a J. Chadimové, žákům
základní školy N. Němcové, J. Bartošovi, K. Bartoňové, Z. Bartoňové, J. Nechvílemu,
J. Šimkové, V. Šprojcarové, A. Zachové, L. Zachové, K. Vomočilové, T. Vomočilové,
M. Večeřové, V. Zavoralovi a zaměstnancům obce za zajištění sbírky v obci.
Lubeňáci v litomyšlském bazénu

Muži při kondičním plavání

Bazén navštívily rodiny s dětmi

Plně využitá vířivka

Zaplavat si přijel i starosta obce

Kluci na skluzavce

Po bazénu přišlo vhod i malé občerstvení
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V pátek 15. ledna 2016 jsme byli spolu se členy kulturní komise plavat v litomyšlském
bázenu. Všichni účastníci mohli po dobu 1,5 hod. vyzkoušet příjemně teplou vodu, velkou
vířivku, rychlý tobogan a páru. Celkem se této zdařilé akce zúčastnilo 75 osob. Pro velký
úspěch se bude plavání v krytém bazénu ještě opakovat, a to v pátek 19. února a
11. března od 19.00 do 20.30 hod. Pojďte si s námi zaplavat!

Fotografie přítomných návštěvníků

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku, do kterého Vám přeji, aby rok 2016 byl pro Vás rokem
plodným. Abyste dosáhli většiny toho, co si naplánujete. Aby cesta k Vašim cílům nebyla moc
trnitá a abyste po ní šli ve zdraví a v pohodě.
Josef Chadima, starosta obce
.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Sběr papíru
Ve dnech 19. až 22. října proběhl na základní škole sběr starého papíru, který vede žáky
k ekologickému cítění, ale je také motivací k získání finanční odměny. Každá třída za nasbíraný
papír utržila peníze, které budou použity na třídní akce. Žáci 5. třídy nasbírali 1660 kg. Na
druhém místě se umístili žáci 6. třídy, celkem přinesli 1283 kg a třetí příčka patří 4. třídě s 1050
kg. Ostatní třídy také dosáhly výborných výsledků. Škola se zároveň zapojila do celostátní
soutěže zaměřené na ochranu přírody s názvem ABC Kupa papíru. Děkujeme všem za každý
přinesený kilogram.
Mgr. Ilona Juzová

Okresními florbalovými přeborníky jsou starší žáci naší školy
Dne 30. 11. 2015 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili okresního kola ve florbalu, které se konalo
ve Svitavách v hale Na Střelnici. Vítězové postupují do krajského kola, které se bude konat
14. 1. 2015 též ve Svitavách.
Pořadatelé nejprve rozdělili týmy na dvě skupiny po třech. Ve skupině A byla Polička,
Moravská Třebová a Gymnázium Svitavy. Ve skupině B jsme byli my, Chornice a ZŠ T. G.
Masaryka Svitavy. V prvním zápase jsme zvítězili proti Chornicím 10:0. Ve druhém jsme vyhráli
nad ZŠ T. G. Masaryka 3:0. Tento zápas byl trochu obtížný, ale podržela nás naše obrana
spolu s brankářem Tomášem Vomočilem. Skupinu A vyhrálo Gymnázium Svitavy, na druhém
místě skončila Polička a na posledním Moravská Třebová. Skupinu B jsme vyhráli my, na
druhém místě byla ZŠ T. G. Masaryka Svitavy a na posledním Chornice.
Dále se hrála semifinále. První ze skupiny A hrál s druhým ze skupiny B, tedy Gymnázium
Svitavy proti ZŠ T. G. Masaryka Svitavy. My, jakožto první, jsme hráli proti Poličce. Tento
zápas byl obtížnější než se ZŠ T. G. Masaryka, obě strany byly vyrovnané, ale znovu nás
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podržela naše výborná obrana v čele s Patrikem Bartošem a Jiřím Dohnalem. Poslední
jmenovaný se ale v zápase zranil, a tak místo něho musel nastoupit Martin Stráník. I přesto
jsme nakonec zvítězili 3:1. V druhém semifinále zvítězila ZŠ T. G. Masaryka Svitavy.
Ve finále jsme proto hráli proti nim. Tento zápas byl o poznání lehčí než utkání ve skupině.
Vyhráli jsme ho hladce 7:0 a tímto vítězstvím jsme si zajistili postup do krajského kola. Neměl
bych zapomenout na naše ostatní hráče, jako nejlepšího střelce Lukáše Kučeru, Ondru
Chadimu, Jana Jiráně a Jiřího Zindulku.
Fakta:
Skupina A
1. Gymnázium Svitavy
2
3:2
3
2. ZŠ Masarykova Polička
2
2:2
3
3. ZŠ Palackého M. Třebová
2
2:3
3
Skupina B
1. ZŠ Lubná-Sebranice
2
13:0
6
2. ZŠ T. G. Masaryka Svitavy
2
5:3
3
3. ZŠ Chornice
2
0:15 0
Přehled utkání našeho družstva
ve skupině:
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Svitavy 3:0
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Chornice
10:0
semifinále:
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Masarykova Polička
3:1
finále:
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Svitavy 7:0
Střelci ZŠ Lubná-Sebranice: Lukáš Kučera 12, Patrik Bartoš 3, Ondřej Chadima 3,
Jan Jiráň 3, Martin Stráník 1, Jiří Zindulka 1.
Jakub Večeře, 9. třída

Okresní a krajské kolo ve florbalu

Florbalová mise skončila až v krajském kole
Hned dvě opory ze základní sestavy chyběly florbalovému družstvu starších žáků
v krajském finále florbalových přeborů základních škol, které se jako součást XIV. olympiády
dětí a mládeže konaly v multisportovní hale Na Střelnici ve Svitavách. A právě absence
nemocných Patrika Bartoše a Jana Jiráně nejvíce poznamenala herní projev i celkový herní
výkon našich borců.
Do turnaje jsme vstoupili velice špatně utkáním se ZŠ U Stadionu Chrudim, v němž jsme
neustále dotahovali vedení soupeře a nakonec prohráli o dvě branky. O něco lepší bylo
vystoupení s velmi tvrdě hrajícími chlapci ze ZŠ Svatopluka Čecha Choceň, které jsme až do
poslední minuty drželi pevně ve svých rukách. Pak jsme si nechali vstřelit dva laciné góly a
místo jasného vítězství jsme vytěžili pouze jediný bod za remízu. Paradoxně nejlepší střetnutí
jsme odehráli s favority turnaje ze ZŠ Studánka Pardubice. Ačkoliv konečná prohra o tři branky
by mohla naznačovat opak, k vidění byl velice pohledný florbal. Drobnou náplastí na celkové
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čtvrté místo byla skutečnost, že jsme naprosto suverénním Pardubicím ze všech jeho soupeřů
nastříleli nejvíce branek.
I když musíme naše vystoupení v turnaji výsledkově hodnotit jako neúspěšné, je třeba si
uvědomit, že cesta florbalového týmu ZŠ Lubná-Sebranice skončila až v krajském kole ve
společnosti velkých městských škol, a to je jistě vizitka dobré sportovní zdatnosti našich žáků.
Naši školu příkladně a vzorně ve všech kolech florbalových přeborů reprezentovali: Tomáš
Vomočil, Ondřej Chadima, Jiří Dohnal, Jan Jiráň, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Jiří Zindulka,
Martin Stráník, Jakub Večeře, Martin Břeň, Petr Klusoň a Vítězslav Kuchta.
Přehled našich utkání
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ U Stadionu Chrudim
3:5
ZŠ Svatopluka Čecha Choceň – ZŠ Lubná-Sebranice
4:4
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Studánka Pardubice
3:6
Tabulka
1.
2.
3.
4.

ZŠ Studánka Pardubice
ZŠ Svatopluka Čecha Choceň
ZŠ U Stadionu Chrudim
ZŠ Lubná-Sebranice

3
3
3
3

9:4
7:9
8:9
10:14

9
4
3
1

Mgr. Jindřich Novotný

Sazka Olympijský víceboj
Jak už jsem se v podzimním čísle zmínila, vloni jsme v tomto projektu byli oceněni.
Získali jsme ZLATOU MEDAILI za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj 2014/15
v rámci kampaně Česko sportuje.
V letošním školním roce jsme se tedy do víceboje pustili znovu.
Změny, které Sazka připravila, jsou následující:
 Disciplíny bude stačit splnit pouze jednou za školní rok.
 Po splnění všech osmi disciplín žáci dostanou opět sportovní vysvědčení – unikátní
analýzu pohybových schopností. Pro naše žáky, poněvadž toto vysvědčení získali již
v minulém roce, bude po splnění připraveno NADSTAVBOVÉ VYSVĚDČENÍ s analýzou
zlepšení a doporučením pro další trénink.
Disciplíny:
1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T- běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60 m
6. Běžecká vytrvalost:
Zátopkův běh na 500 m (1. stupeň) / Zátopkův běh na 1 000 m (2. stupeň)
7. Výbušnost:
Skok z místa (1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (2. stupeň)
8. Síla:
Hod basketbalovým míčem – ze sedu, míč držíme před hrudníkem oběma rukama
MILÉ ŽÁKYNĚ A MILÍ ŽÁCI, HÝBEJTE SE !!!
Nemusíte být zrovna sportovcem – závodníkem, vždyť taková chůze je pro nás
nejpřirozenějším i nejdůležitějším pohybem. Auto nás doveze, kam potřebujeme, ale pro naši
pevnost a obratnost těla je důležitý pohyb. Je známo, že pravidelný a přiměřený pohyb posiluje
nejen svaly, ale má také blahodárné účinky na naše srdce, psychiku a v neposlední řadě i na
mozek.
„Ti, kteří nemají čas na pohyb, si budou muset dřív nebo později najít čas na nemoc.“
garant projektu Mgr. Ilona Břeňová

Oblastní přebory v halové kopané se staly kořistí našich žáků
Rozsáhlá marodka způsobila, že pouze se sedmi hráči zajíždělo družstvo chlapců 2.
stupně naší školy do Dolního Újezdu, kde se zúčastnilo oblastního kola přeboru základních škol
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v halové kopané. V prvním utkání turnaje jsme
remizovali s favority z I. ZŠ Litomyšl, když
jsme dokázali dvakrát dotáhnout nepříznivý
vývoj utkání brankami Jana Jiráně a Lukáše
Kučery. Ve druhém střetnutí jsme si celkem
bez problémů poradili s domácí ZŠ Dolní
Újezd, přičemž se čistým hattrickem zaskvěl
neudržitelný Honza Jiráň. A protože se
v posledním zápase zrodila překvapující
porážka Litomyšle, kterou deklasoval Dolní
Újezd, slavili jsme nečekaný triumf a postup
do okresního finále soutěže.
Naši školu vzorně reprezentovali: Jan
Jiráň, Jiří Zindulka, Lukáš Kučera, Lukáš Jílek,
Vítězslav Kuchta, Jiří Šturc a Martin Kopecký.
Přehled utkání
ZŠ Lubná-Sebranice – I. ZŠ Litomyšl 2:2 (Jiráň, Kučera)
ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Dolní Újezd 3:0 (Jiráň 3)
ZŠ Dolní Újezd – I. ZŠ Litomyšl
4:0
Tabulka
1. ZŠ Lubná-Sebranice 2
5:2 4
2. ZŠ Dolní Újezd
2
4:3
3
3. I. ZŠ Litomyšl
2
2:7
1
Mgr. Jindřich Novotný

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva 1. třídy
Leden je v mateřské škole ve znamení příprav našich předškoláků na zápis do 1. třídy.
Zápisu předchází návštěva školy v Sebranicích a zejména účast na hodině výuky u prvňáků,
kam se každý rok těšíme. Děti se setkají se svými kamarády, kteří jim předvedou, co se od září
naučili, seznámí se s prostředím školy, takže se jim lehčeji jde k zápisu do známého prostředí,
a v neposlední řadě se zúčastní skutečné výuky a seznámí se s tím, co je ve škole čeká.
Návštěva školy v Sebranicích byla opět velmi příjemná a přátelská, proto mi dovolte touto
cestou poděkovat uč. Z. Laštovicové za vstřícné přijetí, radostnou atmosféru a ukázkovou
hodinu. Našim předškolákům přejeme, ať jim „těšení do školy“ vydrží co nejdéle.
Mgr. I. Rensová

Návštěva v 1. třídě
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
tak jsme už ukrojili z dalšího roku. Mnohé z toho, co jsme prožili, co pohladilo nebo
způsobilo ránu, zůstává už jen ve vzpomínkách. Na uplynulé události se můžeme dívat různě,
ale vždycky to je důvod k vděčnosti. Někde jsem četl: Ne štěstí nás učiní vděčnými, ale
vděčnost nás učiní šťastnými. A cítit vděčnost a nevyjádřit ji, je jako zabalit dárek a nechat si ho
pro sebe.
Otec biskup Cikrle píše: Rád vzpomínám na jednu příhodu. Ve farnosti prožívali radostnou
událost dětí, které poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Po slavnosti se všichni ve sváteční
náladě rozcházeli, jen malá Maruška pořád klečela v kostele. Rodiče a příbuzní už byli celí
nervózní, protože se chtěli ještě společně vyfotit, a jí nikde. „Cos tam, prosím tě, tak dlouho
dělala?“ ptali se, když konečně vyšla. Maruška se nechápavě na ně podívala: „Vykládala jsem
Pánu Ježíši pohádku o Červené Karkulce.“ Je to jedno z nejkrásnějších svědectví, které jsem
kdy slyšel. To děvčátko povídalo Bohu o tom, čím v hloubi srdce žilo. Bůh čeká i na naše
pozvání, na náš čas, na naši důvěru a přátelství.
A tak se nebojme, třeba i každý den, Boha pustit do svého nitra a vyprávět o tom, čím
žijeme. Pak se vděčnost stane i v našem životě samozřejmostí. Vzpomínám na vás a vám
žehnám.
O. Vojtěch

Hodnocení života farnosti za rok 2015
V tomto roce jsme se rozloučili a do náruče Božího milosrdenství jsme svěřili tyto naše
bratry a sestry:
Marie Kovářová
84 let
Ludmila Klusoňová
83 let
Marie Flídrová
91 let
Zdeňka Pohorská
78 let
Jaroslav Buben
72 let
Anna Patočková
83 let
Jan Sejkora
87 let
Luboš Stříteský
54 let
Bohumil Kovář
89 let
Marie Klusoňová
83 let
Václav Večeře
74 let
Josef Zavoral
74 let
Marie Kučerová
74 let
Celkem 6 mužů a 7 žen.
Nejmladší byl pan Luboš Stříteský (54 let) a nejstarší paní Marie Flídrová (91 let).
Do společenství církve svátostí křtu vstoupilo 10 dětí:
Kryštof Jílek, Martin Zavoral, Marie Magdaléna Křivková, Adéla Flídrová, Marie Kvapilová,
Markéta Gregorová, Matyáš Jan Obolecký, Martina Terezie Kysilková, Jakub Paulíček,
Markéta Kysilková.
První svaté přijímání letos prožilo 5 dětí.
Svátost manželství si v tomto roce udělily 2 manželské páry:
Monika Zapletalová a Daniel Syrový, Ludmila Kopecká a Jan Buben.
Svátost nemocných:
Při společném udílení svátosti nemocných v kostele a při různých návštěvách u nemocných
ji přijalo asi 115 našich bratří a sester.
Co se podařilo s vaší pomoci udělat:
Podařilo se zrealizovat ústřední plynové topení v prvním patře a v podkroví. Z velké části
bylo realizováno z prostředků naší komunity. Ke zlepšení podmínek pro přítomnost starších
spolubratří se v prvním patře upravilo sociální zařízení a vybudoval se sprchový kout.
Abychom mohli nabídnout možnost odpočinku spolubratřím z provincie, byl též vybudován
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sprchový kout v prostorách bývalé kaple. Tu jsme přestěhovali po 20 letech do prvního patra,
kde je dostupnější starším spolubratřím.
V prvním pololetí letošního roku bude potřeba vyměnit krytinu na farní budově. Rozpočet je
kolem 500 tisíc. Na výměnu krytiny si budeme muset část finančních prostředků vypůjčit.
Půjčku pak budeme vracet z pronájmů farních pozemků. Takže už teď děkuji za vaši pomoc.
Farnosti se navrátily lesy, které jsou smluvně pronajaty biskupstvím. Na polnosti jsou
připraveny smlouvy a budou pronajaty soukromým zemědělcům a zemědělskému družstvu.
Poděkování
Po těchto materiálních záležitostech chci poděkovat každému z vás za společně prožitý rok
v naší farní rodině. Děkuji svým jménem i celé naší komunity, která doznala změn, když otce
Pavla Hertla vystřídal otec Petr Zelinka. Pak se přistěhoval otec Josef Kopecký z Litomyšle a
otec Josef Preisler z Mladočova. Protože tím ubylo sil jinde, převzali jsme částečnou starost o
Mladočov. Děkuji za projevy vaší dobroty, trpělivosti a shovívavosti tam, kde se třeba
nenaplnila vaše očekávání a přání.
O. Vojtěch

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
v lednu zpracováváme statistiku, a tak by Vás třeba zajímaly některé údaje v ní
vykazované.
V minulém roce bylo v naší knihovně uvedeno 218 návštěv. Z toho 5 lidí přišlo na počítač.
Půjčilo se 969 knih, 121 dětských a pohádek a 848 knih pro dospělé.
Nejvíce čtené autorky jsou opět Julia Roberts, Sandra Brown, Barbara Cartland jako
spisovatelky ženských románů, z českých spisovatelek Magda Váňová, Klára Janouchová a
Lenka Lanczová, která píše dívčí romány.
Protože jsme letos z důvodu nákupu počítače omezili nákup nových knížek, půjčovala se
hlavně četba z výpůjčního fondu. Na výběr bylo asi 300 knih. Nezanedbatelná je i výpůjčka
povinné literatury k maturitám.
Letos však již budeme nějaké nové knížky kupovat, proto bych Vás ráda pozvala na
posezení s novými knihami. Termín upřesníme aktuálně podle nákupu.
Marta Sýkorová

VHOS INORMUJE – ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Od roku 2016 bude na ČOV Polička při požadavku na čištění odpadních vod z bezodtokové
jímky (žumpy) požadováno prokazatelné doložení skutečnosti, že se jedná o vody tohoto
charakteru. Žumpa je vodotěsná nádrž, která nesmí být opatřena odtokem nebo přelivem, a
slouží k akumulaci splaškových vod z nemovitosti.
Odpadní vody deklarované jako obsah bezodtokové jímky budou jako takové na ČOV
Polička přijímány a čištěny pouze při splnění jedné z následujících podmínek:
a) bude doloženo rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení nebo
ohlášení stavby) prokazující, že se jedná o bezodtokovou jímku
b) mezi provozovatelem ČOV Polička (VHOS,a.s.) a producentem odpadních vod bude
uzavřena písemná smlouva, ve které bude specifikována četnost dovozu a objem
dovážených odpadních vod, a to na základě reálné produkce odpadních vod, které jsou
akumulovány v bezodtokové jímce. V případě zájmu o uzavření této smlouvy kontaktujte
vedoucího ČOV Polička, p. Flídra, tel. č. 602 356 466.
Pokud nebude doložen charakter vyvážených odpadních vod jedním z výše uvedených
způsobů, příp. nebudou dodržována ustanovení uzavřené smlouvy, bude s přijímanými
odpadnímu vodami nakládáno dle podmínek platných pro čištění obsahu septiků.
Vhos, a.s
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ
V sobotu 12. 12. 2015 se v kinosále Lubná uskutečnilo
předvánoční posezení. Toto posezení si pro Lubeňáky i
přespolní opět připravili členové kulturní komise. Byla to
taková malá náhrada za vánoční výstavu, která se letos
z technických důvodů na Skalce nemohla uskutečnit.
Program nebyl tak pestrý, ale i tak se nám moc líbil.
Zahrála hudební skupina z Vysokého Mýta, o výzdobu se
postarali členové kulturní komise a její členky jako
každoročně napekly několik druhů vánočního cukroví.
Snad se nám v letošním roce podaří uspořádat tradiční
vánoční výstavu, na kterou se těšíme nejen my, ale i
vystavovatelé.
Nakonec bych nám všem dodatečně ráda popřála
hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Za kulturní komisi Jaroslava Klejchová

Výzdoba schodiště

Vánoční dekorace

Vystoupení skupiny Four in one z Vysokého Mýta

Pohled na diváky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu oslavili narozeniny

Jaroslav Čermák - 90 let

Marie Pavlišová - 91 let

Jan Čupr - 75 let

Jana Roušarová - 70 let

Všem
oslavencům
přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
Zastupitelstvo obce

Libuše Tmějová - 70 let
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – BRDY
Chráněná krajinná oblast Brdy o rozloze 345 km2 byla vyhlášena 1. ledna v roce 2016.
Pohoří o délce 60 km se táhne jihozápadním směrem od Prahy. Je lemováno těmito sídly –
Zbraslav, Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Strašice, Jince,
Hostomice, Dobřichovice a Černošice. Poměrně rozsáhlé pohoří se člení na menší celky, např.
Strašická vrchovina, Třemšínská vrchovina, Třebská pahorkatina, Třemošenská vrchovina,
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Příbramská pahorkatina a mnoho dalších. Brdy jsou středně vysoké, nejvyšším vrcholem je Tok
(865 m), následuje Praha (862 m), Hradiště (840 m) a Třemšín (827 m).
Na podstatné části Brd byl od roku 1926 vojenský výcvikový prostor se sídlem v Jincích.
Možná, že tam byl někdo ze čtenářů Lubenského zpravodaje na vojenské základní službě nebo
na cvičení. V současné době armáda vojenský újezd postupně opouští a na uvolněných
místech byla vyhlášena chráněná oblast, která se bude rozšiřovat podle toho, jak vojáci budou
odcházet. Nyní CHKO zahrnuje 30 % území Brd.
Z geologického hlediska je Brdská vrchovina pestrá, jsou tady soubory křemenců, svorů,
rul, dioritů, žul nebo amfibolitů. Najdeme zde i rudy stříbra, olova, zlata a hlavně železa.
V minulosti se železná ruda a v menší míře i zlato dlouho těžily v okolí Mníšku pod Brdy.
V polovině minulého století byla těžba železné rudy pokusně obnovena, ale pro nízký obsah
železa po čase zastavena. Železná ruda se těžila také v okolí Dobříše, železárny v nedaleké
Staré Huti pracovaly do konce 19. století. Velký rozkvět a bohatství přinesla Příbrami těžba
stříbra a olova, zahájená ve 14. století, plně se rozvinula v 16. století a koncem 19. století
patřily příbramské stříbrné doly k nejhlubším na světě. Velkou prosperitu přinesla městu i těžba
železné rudy. Na kamenné terase nad Příbramí se rozkládá významné poutní místo Svatá
Hora. Z města k němu vedou kryté Svaté schody o 365 stupních. V příbramské části Březové
Hory je hornické muzeum. Rovněž Jince byly významným střediskem železářství a cvočkařství.
Nejcennějším dokladem zaniklého železářství je vysoká pec Barbora (dnes technická
památka), kterou dal v letech 1805 – 10 vystavět hutnický odborník, hrabě Rudolf Vrbna. Tehdy
patřila k nejmodernějším v mocnářství. K Brdům neodmyslitelně patří Rožmitál pod Třemšínem,
místo, kde žil a působil učitel a hudební skladatel Jakub Jan Ryba. Jeho nejznámější dílo je
dnes světově proslulá vánoční mše Hej mistře, která se po celém světě zpívá nejen v místních
jazycích, ale i česky.
Většinu území chráněné oblasti pokrývají lesy různých typů. Na tyto typy je vázána řada
chráněných a ohrožených druhů rostlin, např. kyčelnice devítilistá, bělozářka liliovitá, lýkovec
jedovatý, hvězdnice chlumní, svízel vonný, vrbina kytkokvětá nebo kosatec žlutý i sibiřský. Na
vlhkých a rašelinných místech roste kapradiník bažinatý, žebrovnice různolistá, ohrožené druhy
ostřic, kapraď hřebenitá nebo rosnatky.
V Brdech je krásná a nedotčená příroda, jsou tam místa, kam po dobu 90 let nevkročila
lidská noha. Brdská krajina je oázou klidu, míru a pokoje ve středních Čechách. Bude
vyhledávána zejména lidmi z pražské aglomerace, ale i turisty ze zahraničí a celé naší vlasti.
Josef Trojtler

Celkový pohled na Brdy

Lýkovec jedovatý

SLAVNÉ OSOBNOSTI KRAJE SMETANY A MARTINŮ
ŠIROKÝ DŮL
Josef Václav Síla
Malíř Josef Václav Síla se narodil v Širokém Dole dne 11. února 1908, rodina se později
odstěhovala do Kamence. Dětství prožil Josef na vesnici v nepřetržitém kontaktu s přírodou.
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Mezi ostatními členy rodiny vynikal nápadně tichou povahou. Otec chtěl, aby syn měl praktické
zaměstnání, matka spíše přála synovým tužbám k malířství. Obecnou školu vychodil Síla
v Sádku a poté absolvoval poličské gymnázium. Následovalo studium na Akademii výtvarných
umění v Praze, v krajinářské speciálce prof. Otakara Nejedlého. Během studia vykonal cesty do
Francie, Itálie a na Korsiku. Na počátku druhé světové války se vrátil domů do Kamence.
Později se přestěhoval do nedalekého Lačnova u Korouhve. Zde maloval a své obrazy
vystavoval jen v nejbližším okolí. Nejvíce se věnoval krajinomalbě a portrétu. Některé Sílovy
obrazy jsou v rodině Hrozných z Poličky. Jiné zdobí interiéry spořitelen v Poličce a ve
Svitavách. Jedním z posledních představení děl J. V. Síly byla výstava u příležitosti setkání
rodáků Širokého Dolu v roce 1982 (vystaveno bylo cca 50 jeho děl). Josef Václav Síla zemřel o
sedm let později.
Matěj Břeň
Jeden z prvních učitelů v Širokém Dole. Víme, že mu přezdívali Matějíček, ale data
narození a úmrtí nejsou známa. Byl též citlivým výtvarníkem, který se vyznal ve druzích písma i
odstínech barev. Již do roku 1782 se datuje vznik jednoho z jeho zpěvníků pečlivě psaného
tiskovým švabachem na 67 stranách. Jiný zpěvník pochází z roku 1800 a má 180 stránek.
Nejvýznamnějším dílem je „Pokojíček duchovní“. Břeň ho napsal v roce 1818 v Širokém Dole.
Kniha má 236 stránek a 60 iniciál. Břeňova díla patří k nejvzácnějším památkám tohoto druhu
ve východních Čechách.
Mezi vzácné hosty, kteří Široký Důl navštívili nebo zde krátce přebývali, patřil významný
český malíř Max Švabinský. Pobýval u Zavoralových na čp. 30. Později sem na letní byt
přijížděla rodina akademického malíře Vejrycha. Obec navštívil i syn prezidenta Masaryka,
Herbert, rovněž malíř. Nelze opomenout ani spisovatelku Terézu Novákovou, která na základě
vyprávění zdejších obyvatel zpracovala svůj román Jan Jílek.

VESMÍR OKOLO NÁS – MISE SOND VOYAGER 1 A 2
Kosmické sondy nestartují k výzkumu vesmírných objektů nahodile, ale pouze tehdy, když
k tomu jsou optimální podmínky. Toto období, které trvá několik týdnů až měsíců, je
pojmenováno startovacím oknem. To znamená, že v tuto dobu bude vesmírné těleso nejblíže
Zemi nebo planety budou seřazeny tak, aby bylo možné využít gravitační urychlení sond.
Hlavním důvodem k využití startovacího okna je energetická a časová úspora.

Mise mezinárodních sond Voyager 1 a 2
Koncem sedmdesátých let minulého století se naskytla mimořádná příležitost letu
k plynným obrům. Seskupení Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu bylo tak dokonalé, že bylo
možné využít gravitační urychlení a postupně jmenované planety navštívit. Tato Velká cesta
(Grand Tour) trvala 12 roků. V roce 1977 vyslala americká NASA na tuto cestu sondy Voyager
1 a 2. Kolem Jupiteru prolétly sondy v roce 1979. Jedním z největších objevů Voyageru 1 byly
aktivní vulkány na Jupiterově měsíci Io (průměr 3 643 km). Poté sondy pokračovaly v cestě
k Saturnu (1981), Uranu (1986) a Neptunu (1989). Během letu prováděly výzkum planet, jejich
početných měsíců a prstenců. Do řídicího střediska v kalifornské Pasadeně odeslaly přes
80 000 velmi kvalitních fotografií, údajů o atmosféře na planetách i měsících, dále to byly
informace o počtu měsíců, jejich velikosti, vzdálenosti od planet a jejich oběžné době. Sondy
rovněž zjistily, že prstence jsou u všech plynných planet, ne jenom u Saturnu. Zkoumáno bylo
také magnetické pole, sluneční vítr a kosmické záření. Na Zemi bylo odesláno tak obrovské
množství informací, že je astronomové a vědci z nejrůznějších oborů zpracovávali mnoho let.
Nyní k již zmíněnému Jupiterovu měsíci Io. Měsíc Io je o něco větší než pozemský. Okolo
Jupiteru obíhá ve vzdálenosti také jen o trochu větší než Měsíc kolem Země. Tím ale
podobnost obou měsíců končí. Io je velmi aktivní a barevný svět díky sopkám, kalderám,
sopečným průduchům, lávovým tokům a vysokým gejzírům. Před příletem sondy Voyager 1
k měsíci Io v březnu 1979 se planetární astronomové a geologové domnívali, že se jedná o
chladný, krátery pokrytý měsíc, podobný našemu. Jaké však bylo překvapení, když bylo
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objeveno sopečně nejaktivnější těleso ve sluneční soustavě. Důkazy sopečné činnosti jsou
patrné na celém povrchu Io. Na měsíci bylo objeveno více než 80 velkých sopečných míst a
více než 300 sopečných průduchů. Teplota v centrech sopečné činnosti dosahuje až 1 230 ˚C,
což je nejvyšší povrchová teplota ve sluneční soustavě s výjimkou Slunce. Nad sopkami se
tvoří mohutné vějíře z plynu a prachu, které stoupají do závratné výšky 300 i více kilometrů. Na
Zemi to jsou pouze desítky kilometrů. Io je pojmenován po jedné z Diových milenek, kterou
proměnil v krávu, aby ji skryl před svou žárlivou manželkou Hérou. Jeden z největších objevů
zaznamenala sonda Voyager 2 při průletu kolem Uranu. Když detailně snímkovala nevelký
měsíc Miranda (průměr 480 km), byli planetární geologové znovu zaskočeni. Naskytl se jim
pohled na prapodivný a chaotický svět, kde jsou různé bloky zaklíněny naprosto nepřirozeným
způsobem. Tento zvláštní svět vznikl zřejmě v době zrodu sluneční soustavy, kdy byla Miranda
rozbita srážkou s jiným tělesem. Kusy obou těles se však nerozletěly nenávratně pryč, ale
zůstaly poblíž sebe a gravitace je sbalila a slisovala do jednoho prazvláštního tělesa.
Meziplanetární sondy Voyager 1 a 2 byly nejúspěšnějšími kosmickými plavidly 20. století.
Nyní jsou za dráhou Pluta a prolétávají hlubinami Kviperova pásu.
Josef Trojtler

Jupiterův sopečný měsíc Io

Sonda Voyager 1

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ
Lubná - Skalka
sobota 20. 2. od 14.00 hod. - Dětský sportovní karneval
neděle 20. 3. od 14.00 hod. - Setkání seniorů, hraje dechová hudba Pohoranka,
slovem provází Václav Boštík
Litomyšl – Smetanův dům
neděle 6. března v 15.00 hod. – Zpíváme a tančíme s Míšou – dračí show
Míša Růžičková a její show pro děti pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče.
čtvrtek 14. dubna v 19.00 hod. – Concertino Lenky Filipové
Lenka Filipová je na české kulturní scéně značkou hudební kvality, úspěchu, ale i
neobyčejné lidské skromnosti.
Regionální muzeum
úterý – neděle do 28. března – Zimní dětská herna
Přijďte si pohrát do nově otevřené Zimní dětské herny v muzeu, která nabízí různé
aktivity, hry a tvoření v teple muzejního sálu.
Litomyšl - státní zámek
čtvrtek 17. března – neděle 20. března – Květina, ozdoba plesů a slavností
Slavnostní otevření zámku s květinovou výstavou.
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Polička – Tylův dům
pátek 19. února v 19.00 hod. – Václav Neckář „Mezi svými“
Komorní koncert s možností potkat se s písničkami Václava Neckáře v důvěrné, osobité
atmosféře.
sobota 27. února ve 14.00 hod. – Odpoledne s dechovkou – ŠEUCOUSKÁ MUZIKA
Přijďte strávit příjemné odpoledne ve společnosti dechovky.
pátek 11. března v 19.00 hod. - Žalman a spol. – 70 JAR TOUR
Koncert k životnímu jubileu Pavla Ohonky Žalmana.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2016
Bystré
19. 2. – Školní ples – od 20.00 hod. v sokolovně. Těšit se můžete na bohatou tombolu a
předtančení žáků a žákyň ZŠ a ZUŠ Bystré. Hraje kapela Nonus, občerstvení zajištěno.
20. 2. – Dětský karneval - od 13.30 hod. v sokolovně. Připraven je bohatý program pro děti.
Litomyšl
13. 2. – 20.00 hod., sokolovna, Šibřinky
Tématem letošní akce je Černo - bílá variace. O předtančení se postarají sokolky. K
poslechu a tanci zahraje skupina Náhoda. Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno.
26. 2. – 20.00 hod. - Music Club Kotelna - Monkey Business - koncert
Vstupné: 300 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, Paseka) a 350 Kč na místě.
29. 2. – 19.30 hod. - Smetanův dům - Tango argentino - koncert v rámci Litomyšlských
hudebních večerů. Program nabízí dokonalé spojení temperamentu a vášně s
uměleckým hudebním mistrovstvím. V projektu se představí pětice vynikajících
instrumentalistů Escualo kvintetu. Vstupné: 150 Kč
Oldřiš
13. 2. - Hasičský ples v orlovně, od 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Rytmik.
Sebranice
14. 2. – komedie Ženitba – uvádí náhodný amatérský spolek Divadlo mezi světy, od 17.00 hod.
na sále kulturního domu. Vstupné dobrovolné.

Zubní pohotovost 2016 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
13. - 14. 2.
20. - 21. 2.
27. - 28. 2.
5. - 6. 3.
12. - 13. 3.
19. - 20. 3.
25.3.
26. - 27. 3.
28.3.
2. -3. 4.
9. - 10. 4.
16. - 17. 4.
23. - 24. 4.
30. 4. - 1. 5.

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

Kašparová
Kopecká
Králová
Kősslerová
Kőssler
Krpčiar
Stavělová
Elčknerová
Martinec
Novák
Oliva
Pokorná
Sejkorová
Ševčík

Leona
Eva
Zdena
Jitka
Pavel
Patrik
Pavla
Irena
Vojtěch
Peter
Vladimír
Jana
Jitka
Stanislav

Polička, Růžová 195
Bystré, nám. Na Podkově 25
Litomyšl, Družstevní 69
Polička, Haškova 445
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, 1. máje 607
Polička, 1. máje 606
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Sloupnice 188
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, ul. 9. května 809
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607

775 724 524
606 182 715
461 100 497
461 724 369
461 724 369
461 619 670
461 724 423
733 152 435
461 615 402
465 549 236
461 614 614
461 615 414
606 202 501
461 724 423

MUDr. Vladimír Oliva ukončil dne 31. 12. 2015 činnost zubní ordinace v Lubné.
Pacienti, kteří mají zájem, budou ošetřeni v Litomyšli, tel. 461 614 614.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016
obec
Banín
Bělá nad Svitavou
Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Chrastavec
Jedlová
Kamenec u Poličky
Korouhev
Květná
Lavičné
Lubná
Nedvězí
Oldřiš
Polička
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Sebranice
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
Vítějeves
CELKEM:
Střítež
Modřec (vč. Bořin a
Jelínku)
Lezník
Průměr na 1 pokladničku
Počet skupinek
Počet koledníků

historie před desíti lety

výtěžek 2006

VÝTĚŽEK 2015

VÝTĚŽEK 2016

6 838,00 Kč
7 382,00 Kč
15 030,00 Kč
2 062,00 Kč
24 960,50 Kč
5 321,00 Kč
0,00 Kč
13 280,50 Kč
11 611,00 Kč
3 722,00 Kč
4 339,50 Kč
2 095,00 Kč
22 944,00 Kč
4 538,00 Kč
13 542,50 Kč
89 890,00 Kč
9 199,00 Kč
4 408,50 Kč
3 131,50 Kč
1 713,00 Kč
16 433,00 Kč
22 683,00 Kč
4 206,50 Kč
955,00 Kč
6 995,00 Kč
9 144,00 Kč
15 790,00 Kč
0,00 Kč
322 214,50 Kč
3 340,00 Kč

9 957,00 Kč
11 075,00 Kč
27 637,00 Kč
6 276,00 Kč
45 722,00 Kč
12 119,00 Kč
6 895,00 Kč
20 097,00 Kč
17 869,00 Kč
25 648,00 Kč
6 398,00 Kč
3 750,00 Kč
32 323,00 Kč
8 848,00 Kč
18 397,00 Kč
184 455,00 Kč
21 130,00 Kč
9 668,00 Kč
13 142,00 Kč
6 233,00 Kč
28 822,00 Kč
36 144,00 Kč
6 473,00 Kč
13 426,00 Kč
12 685,00 Kč
14 500,00 Kč
21 635,00 Kč
4 773,00 Kč
626 097,00 Kč
5 579,00 Kč

10 652,00 Kč
11 087,00 Kč
29 140,00 Kč
7 251,00 Kč
45 670,00 Kč
11 895,00 Kč
6 028,00 Kč
20 284,00 Kč
19 552,00 Kč
29 090,00 Kč
7 899,00 Kč
3 680,00 Kč
30 965,00 Kč
9 368,00 Kč
19 927,00 Kč
201 928,00 Kč
22 293,00 Kč
9 715,00 Kč
12 440,00 Kč
8 203,00 Kč
27 117,00 Kč
38 970,00 Kč
8 678,00 Kč
14 034,00 Kč
15 122,00 Kč
15 825,00 Kč
22 055,00 Kč
6 161,00 Kč
665 029,00 Kč
5 750,00 Kč

4 539,00 Kč
3 254,69 Kč
99
354

2 972,00 Kč
6 512,00 Kč
4 440 Kč
141
578

3 150,00 Kč
7 253,00 Kč
4 586,41 Kč
145
592

porovnání s
předchozím
rokem
695,00 Kč
12,00 Kč
1 503,00 Kč
975,00 Kč
-52,00 Kč
-224,00 Kč
-867,00 Kč
187,00 Kč
1 683,00 Kč
3 442,00 Kč
1 501,00 Kč
-70,00 Kč
-1 358,00 Kč
520,00 Kč
1 530,00 Kč
17 473,00 Kč
1 163,00 Kč
47,00 Kč
-702,00 Kč
1 970,00 Kč
-1 705,00 Kč
2 826,00 Kč
2 205,00 Kč
608,00 Kč
2 437,00 Kč
1 325,00 Kč
420,00 Kč
1 388,00 Kč
38 932,00 Kč
(Střítež, Modřec
a Lezník patří
pod Poličku)
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„Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.“
Žalm 41,2

Vážení občané obce Lubná,
děkujeme za vaši štědrost, kterou jste projevili při Tříkrálové sbírce 2016:
 svými velkorysými dary do pokladniček,
 svým osobním zapojením do koledujících skupinek,
 svou pomocí při zajištění organizace sbírky ve vaší obci.

Díky vašemu štědrému přispění letošní výnos opět
dosáhl rekordu a činí celkem 665 029 Kč (o 38 932 Kč více).

V Lubné byl výsledek 30 965 Kč.
Podrobnější výsledky jsou k dispozici na webu Charity: www.policka.charita.cz.

Upřímně vám děkujeme!
Vaše Charita
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