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MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
Vážení čtenáři a zájemci o literaturu,
zveme Vás na posezení nad novými knihami, které jsme pro Vás v tomto roce opět
zakoupili. Posezení se bude konat 24. 5. 2016 v 15.30 hod. Občerstvení je zajištěno.
Srdečně Vás zvou Marta Sýkorová a Alena Boštíková.

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRADKÁŘŮ
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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 19. 1. 2016
RO schvaluje:
 Dodatek ke smlouvě na telekomunikační služby od společnosti T-Mobile.
 Cenovou kalkulaci obědů pro školní jídelnu místní základní školy na rok 2016.
 Podání žádosti na nákup pozemků p. č. 1921/2, 2885, 1925/49 – část, 1925/7,
1925/36, 1950/30, 1950/38, 1950/29.
 Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany Obce Lubná od společnosti DAS, Praha 4.
 Žádost TJ Lokomotiva, Pardubice o pronájem Skalky ve dnech 13. – 26. 8. za účelem
konání sportovního soustředění gymnastek.
 Dodatek k nájemní smlouvě pro A. Tabery.
 Informace pro čtenáře Lubenského zpravodaje o výši poplatků na rok 2016.
 Návrh změn v zásadách financování akcí z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko.
 Žádost o pronájem letního areálu 4. 6. za účelem oslavy narozenin.
 Žádosti o připojení st. parcel v lokalitě pod bramborárnou k distribuční soustavě NN.
 Bezplatný vstup pro občany do litomyšlského bazénu na 90 minut – 1x únor, 1x březen.
RO doporučuje:
 ZO schválit převod pozemku p. č. 884/42 na základě smlouvy o budoucí smlouvě.
RO bere na vědomí:
 Informace společnosti Vhos, a.s., Moravská Třebová o problematice vyvážení odpadních
vod na ČOV Polička.
 Žádost hejtmana Pk M. Netolického o sestavení soupisu míst s nedostatečně pokrytým
signálem v naší obci.
 Veřejnou vyhlášku MěÚ Litomyšl o projednání změny územního plánu obce Horní Újezd.
 Žádosti občanů o úpravu autobusových spojení a pověřuje starostu obce zasláním žádosti
o úpravu jízdního řádu technologovi veřejné dopravy.
 Žádosti T. Klusoně a R. Šimka o pozemek pro stavbu rodinného domu a žádosti zařazuje
do seznamu uchazečů o stavební pozemek.
 Protokol o výsledku finanční kontroly u příspěvkové organizace ZŠ Lubná-Sebranice a
Mateřská škola Lubná. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření.
 Žádost o nákup pozemku p. č. 516/1 s tím, že nejdříve je zapotřebí provést místní šetření
z důvodu vyústění dešťové kanalizace na výše uvedený pozemek.
 Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení.
 Oznámení MěÚ Polička o návrhu změny územního plánu Polička.
 Nabídku spolupráce společnosti Lůžkové a sociální centrum, o.p.s, Chrudim při terénních
službách – pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče.
 Návrh SO AZASS na rozšíření činnosti v členských obcích v podobě sítě objektů,
ve kterých budou poskytovány příslušné služby SO AZASS.
 Náhradní opatření k zajištění požární bezpečnosti a provozu v budově Skalky.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 2. 2016
RO schvaluje:
 Provozní dobu ve výdejně léků Lubná z ekonomických důvodů pouze v odpoledních
hodinách po, st 12.30 – 16.30, pá 12.30 – 15.00 hodin od 1. 3. 2016.
 Žádosti o příspěvek na vytvoření 2 pracovních příležitostí v rámci VPP.
 Zaměření a vypracování projektu budovy Skalky včetně pohostinství, dále podání žádosti o
změnu využití objektu z tělocvičny na multifunkční zařízení.
 Prohlášení občanů – vyjádření souhlasu se zveřejňováním osobních údajů včetně fotografií
v Lubenském zpravodaji a dalších publikacích.
 Pronájem bytu v DPS Lubná pro B. Vejdu s účinností od 1. 3. 2016.
 Zabezpečení setkání seniorů Mikroregionu – Desinka 20. 3. 2016 ve 14.00 hodin.
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 Pokácení lesního porostu a buku na pozemku p. č. 2180/3 na základě žádosti manželů
Hajských.
 Podání žádosti SMSV Poličsko na rozvoj vodovodu pro výstavbu ZTV 8 rodinných domů
v lokalitě u bramborárny.
 Stanovisko Obce Lubná k novelizaci horního zákona č. 44/1988 Sb., adresované
senátorům a senátorkám horní komory Parlamentu ČR.
RO doporučuje:
 ZO schválit rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018.
RO bere na vědomí:
 Informaci starosty obce k provoznímu stavu objektu Skalka včetně kolaudačního souhlasu
s přístavbou salonku, rozhodnutí o předčasném užívání tělocvičny a vypracované PBŘ
stavby od Ing. V. Stodolové.
 Žádost manželů Flachových o směnu pozemků v okolí rodinného domu.
 Žádost N. Zelenky o pronájem obecního bytu (garsoniéry) a zařazuje žádost do seznamu
uchazečů o obecní byt.
 Žádost spol. Istav Media, s.r.o., o poskytnutí informací o investičních plánech obce
v roce 2016.
 Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ Lubná, kterou provedla spol. ČEVAK,
a.s., Moravská Třebová, hodnocený vzorek vyhovuje příslušným normám.
 Stanovení termínu Krajským úřadem Pk pro sčítání zvěře - 20. 2. 2016.
 Žádost hejtmana Pk o pomoc při zajišťování přísedících pro pardubickou pobočku
Krajského soudu v Hradci Králové.
 Sdělení Ministerstva vnitra ČR k připravované novele zákona o opatrovnictví.
 Dražební vyhlášku na rodinný dům Lubná čp. 56.
 Žádost H. Chadimové o přemístění provozovny kadeřnictví do prostor bývalé zubní
ordinace.
 Oznámení VČE montáže, a.s., o zahájení díla a vstupů na obecní pozemky pro stavbu –
VN3880 – Polička, Sebranice od března 2016 do 17. 6. 2016.
 Pozvánku HZS Pk na odbornou přípravu velitelů jednotek PO k prodloužení způsobilosti.
 Zprávu Krajského úřadu Pk o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lubná za rok 2015,
které proběhlo 25. 1. 2016. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
 Žádost J. Rensové a O. Hápa o koupi pozemků p. č. 884/19, p. č. 884/21 pro stavbu
rodinného domu. Žádost byla zařazena do seznamu uchazečů o stavební pozemky.
 Pozvánku Krajského úřadu Pk na školení pro pracovníky státní správy na úseku přestupků
proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?
SKLO
se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité
třídit sklo i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen
jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové
sklo z oken a dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
PLAST
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají plasty nejvíc místa ze
všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením.
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Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujte
v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje
průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším
počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze
už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice!
TEXTIL
Do kontejnerů můžete odložit své nepotřebné šatstvo, sezonnost nerozhoduje. Svůj cíl
najde také obuv v použitelném stavu - spárovaná či zabalená, oděvní doplňky, hračky, drobný
bytový textil, lůžkoviny, případně zbytky látek či pletacích přízí - ne malé odstřižky. Vše prosíme
zabalené, suché a v nejlepším případě čisté.
Do kontejnerů nepatří koberce, matrace, netextilní nebo mokré textilie.
Jménem Obecního úřadu Lubná bych rád touto cestou poděkoval všem občanům,
kteří třídí odpad. Tříděním odpadu dochází ke snižování objemu komunálního odpadu
vyvezeného na skládky a následně ke snížení poplatku za jeho likvidaci.
V roce 2015 se v Lubné vytřídilo téměř 55 tun odpadu, z toho plasty - 11,996 t,
papír - 4,432 t, sklo - 16,076 t, železo - 10,104 t, textil - 3,925 t, pneumatiky - 1,526 t,
ostatní - 6,654 t. Směsný komunální odpad (popelnice) - 145,725 t.
Proto Vám ještě jednou děkuji za zodpovědný přístup k životnímu prostředí!
Josef Chadima, starosta

POVINNÉ NOŠENÍ REFLEXNÍCH PRVKŮ
Od 20. února jsou chodci povinni nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti
pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením. Rozhodně nemusíte nosit reflexní vestu. Stačí kvalitní doplněk z retroreflexního
materiálu výrazné barvy (např. žlutá, světle zelená, oranžová atd.), který je viditelný pro ostatní
účastníky silničního provozu. Jako ideální se tak nabízí například reflexní pásek, umístěný na
noze nebo ruce (ideálně na obou končetinách) směrem do vozovky. Pásek můžete nosit
pohodlně u sebe v kapse nebo tašce, kde vám nezabere příliš místa, a použít ho až v případě
potřeby. Dostatečný je například i reflexní prvek, který je součástí oblečení, batohu či tašky,
pokud je dostatečně viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu. V případě porušení této
povinnosti hrozí pokuta v rozmezí od nuly do 2000 Kč blokově, od 1500 do 2500 Kč ve
správním řízení.
OÚ
Vážení spoluobčané,
plesová sezóna je už za námi. První ples se v naší obci uskutečnil v sobotu 23. ledna.
Uspořádala ho KDU – ČSL Lubná ve spolupráci s MS Lubná, dále následoval ples TJ
Sebranice a SDH Lubná. Na všech akcích panovala dobrá nálada, bohatá tombola, chutné
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občerstvení a kvalitní hudební obsazení. Jediným nedostatkem některých akcí byla malá účast
návštěvníků.
Kulturní akce ve víceúčelovém zařízení Skalka ukončil 20. února dětský karneval, který se
konal pod záštitou Tělovýchovné jednoty Lubná. Velká účast dětí, rodičů a prarodičů byla
odměnou všem pořadatelům. Dovolte mi však, abych Vás informoval i o dalších akcích za
uplynulé období.
Návštěva litomyšlského bazénu

Návštěvníci po kondičním plavání

Tatínkové s dětmi

Kluci v plaveckém bazénu

Bazén navštívily i rodiny s dětmi

Plně využitá vířivka
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V měsíci únoru a březnu jsme spolu se členy kulturní komise navštívili krytý litomyšlský
bazén. Všichni účastníci si po oba páteční večery užívali čistou a teplou vodu ve velkém
bazénu, masážní trysky ve vířivce, rychlý tobogan, parní lázeň a další atrakce. O návštěvu byl
mezi občany velký zájem. Celkem se této zdařilé akce zúčastnilo cca 200 osob. Zaplavat si
opět pojedeme na podzim tohoto roku.

Rodiny s dětmi ve vířivce a dětském bazénu

Vynášení Mořeny
Děti z mateřské školy, učitelky a rodiče se zastavili na obecním úřadě při vynášení Zimy
z naší obce. Všem děkujeme za pěknou koledu a těšíme se na další návštěvu.

Děti z mateřské školy navštívily obecní úřad

Setkání seniorů na Skalce
V druhé polovině měsíce března se uskutečnilo na Skalce setkání seniorů Mikroregionu
Desinka. Úvodní slovo patřilo předsedovi mikroregionu, panu S. Hladíkovi, který všechny
přítomné přivítal. Celým odpolednem nás provázel V. Boštík. K poslechu a tanci hrála dechová
hudba Pohoranka. O krásnou květinovou výzdobu, přípravu sálu a občerstvení se postarali
místní zahrádkáři, zaměstnanci obce, starostové a starostky členských obcí a lubenské
kuchařky. Jsem přesvědčen, že toto tradiční setkání seniorů se opět vydařilo.
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Lubenští zahrádkáři v akci

Šatnářky a kuchařky při setkání seniorů

Zástupci z jednotlivých obcí

Příprava občerstvení v salonku

Dechová hudba Pohoranka

Senioři na tanečním parketu
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Senioři z Mikroregionu Desinka

Milí občané,
do nastávajících dnů a měsíců přeji Vám i Vašim blízkým hodně sluníčka, lásky, úsměvů,
zábavy a rodinné pohody.
Josef Chadima
starosta obce
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Senioři z Lubné a okolí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Turnaj v malém florbalu
Dne 9. 2. se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje v malém florbalu v Dolním Újezdě. Tento
turnaj zde pořádal DDM Litomyšl. Veronika Jiráňová, Dominik Flídr, Vojtěch Kárský, Jakub
Renza, Ondřej Kopecký, David Svoboda, Petr Kárský a Daniel Šmíd vybojovali krásné
2. místo.
Větší radost z tohoto umístění by měli, kdyby se turnaje účastnilo více družstev. Absence
byla zapříčiněna velkou nemocností dětí. Za podporu družstva děkuji panu Renzovi, který
obětavě poskytoval rady hráčům.
Mgr. Hana Klusoňová

Družstvo před turnajem

Vítězní hráči

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině
Ve středu 10. února proběhlo na III. základní škole v Litomyšli okresní kolo konverzační
soutěže v anglickém jazyce pro žáky druhého stupně základních škol a studenty víceletých
gymnázií. Hlavním organizátorem byl DDM Svitavy. Soutěž se jako obvykle skládala ze dvou
částí - poslechové a ústní. V první části soutěžící na základě slyšeného slova plnili zadané
úkoly. V části druhé potom konverzovali s porotou na vylosované téma, kterým bylo např.
povídání o svých zájmech, škole, kterou navštěvují, o svém městě, denním programu,
cestování apod. Hodnocena byla plynulost projevu, rozsah slovní zásoby či správná výslovnost.
Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Jirka Dohnal, žák deváté třídy. V jeho kategorii
soutěžilo celkem 20 žáků, tedy konkurence byla veliká. Jirka se velmi snažil, ale i když se mu
vítězství ze školního kola obhájit nepodařilo, byla to pro něho jistě dobrá životní zkušenost.
Mgr. Leona Plešingerová
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Teorie dopravní výchovy
Ve dnech 16. února a 8. března proběhla ve třetí třídě akce s názvem Teorie dopravní
výchovy. V prvním bloku nám pan Odvárka
povídal o dopravních značkách a o tom, jak se
máme bezpečně chovat na silnicích. Poznávat
značky si žáci vyzkoušeli na interaktivní tabuli
formou her. Své znalosti si ověřili pomocí
krátkého testu.
Druhý blok byl zaměřen na poskytování
první pomoci. Žáci byli poučeni o krizových
situacích v silničním provozu a poskytnutí první
pomoci. Také se podívali na video, jak si
správně vybrat jízdní kolo. V druhé hodině plnili
zajímavé úkoly na interaktivní tabuli.
Žáci se dozvěděli nové informace a zopakovali
si znalosti, které už znali z dřívějška.
Mgr. Markéta Andrlová

Litomyšlská florbalová liga ve finále
V pátek 4. března proběhlo 2. kolo Litomyšlské florbalové ligy žáků základních škol v
kategorii mladších žáků, přičemž naši borci cestovali na turnaj s cílem napravit nepodařené
vystoupení z prvního turnaje. Chlapci si v šesti utkáních vedli se střídavými úspěchy, když se
dvěma výhrami, dvěma remízami a dvěma prohrami obsadili v turnaji třetí místo. V součtu obou
podniků projektu pak toto umístění stačilo pouze na celkové čtvrté místo.
Přehled utkání našeho družstva:
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Sloupnice
1:0
ZŠ Lubná-Sebranice - 1. ZŠ Litomyšl 0:2
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Cerekvice
0:0
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd 0:2
ZŠ Lubná-Sebranice - 3. ZŠ Litomyšl 2:1
ZŠ Lubná-Sebranice - 2. ZŠ Litomyšl 1:1
Naši školu reprezentovali:
Šturc Jiří, Kuchta Vítězslav, Kyselý Jan, Vostřel Jan, Chadima Filip, Jána Pavel, Hrůzek
Jiří, Pavliš Filip, Kopecký Martin.
Mgr. Jindřich Novotný

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva knihovny
„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“ (V. Hugo). Tímto odkazem se řídíme i my
v mateřské škole a moc bychom si přáli, aby z našich dětí vyrostlo budoucích čtenářů co
nejvíce. Proto jsme po krátké odmlce opět navštívili místní knihovnu. Nahrával nám k tomu i
fakt, že březen je měsícem knihy a čtenářů. V knihovně nás mile přivítala usměvavá
M. Sýkorová. Nejprve děti seznámila s prostory knihovny. Poté se děti usadily na koberec
a mohly listovat a prohlížet dětské knihy, které pro ně byly připraveny, nebo si je mohly vypůjčit
přímo v regále. Nejmenší děti měly připraveny obrázkové knihy na stolečku.
Paní Sýkorová nezapomněla ani na občerstvení, a tak dětem nabídla zdravé mlsání v podobě
křížal. Po chvíli dětem navrhla, zda by si nechtěly zasoutěžit. Měla připraveny hádanky
z pohádek a děti se snažily odpovídat co nejrychleji. Za každou správnou odpověď byla zase
odměna. Po soutěžení si děti vybraly knihy, které je nejvíce zaujaly a které by si chtěly vypůjčit.
Ale to už je na rodičích. Čas byl neúprosný, a tak jsme se museli pomalu loučit. Štědrá paní
Sýkorová ještě každému „čtenáři“ předala odměny a pak už nás čekala cesta zpět do školky na
oběd. Děti byly z návštěvy v knihovně nadšeny. Pár dětí sice knihovnu už znalo z návštěvy
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s rodiči, ale většina zde byla poprvé a já pevně věřím, že ne naposledy. Vždyť „knihy jsou pro
lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla“(J. Ruskin).
Dovolte mi touto cestou poděkovat za vřelé přijetí, milou atmosféru a vzornou organizaci
M. Sýkorové. Věřím, že jsme v knihovně nebyli naposledy, a těším se na další spolupráci. Do
budoucna jí přeji hodně nových čtenářů.

Pracovní dílna
V polovině března jsme se opět sešli společně s rodiči na tradiční pracovní dílně v naší
mateřské škole. Námět vymyslela a ukázku vyrobila jedna šikovná maminka, za což jí patří dík.
Po „omrknutí“ výrobků se rodiče s dětmi pustili směle do vyrábění. Děti se na tyto společné
chvilky s rodiči moc těší. Díky vyrábění procvičují jemnou motoriku rukou, rozvíjí tvořivost a
představivost, pozornost, komunikaci, spolupráci, cvičí si i vytrvalost – vydržet u jedné činnosti,
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neodbíhat a činnost dokončit. Dalo by se toho vyjmenovat ještě hodně, ale nejdůležitější je pro
dítě přítomnost jeho nejbližších, které má pro tuto chvíli jen a jen pro sebe. A věřte, že v dnešní
uspěchané době jsou tyto společné chvilky vzácné. Bonusem pracovních dílen jsou pak krásné
a originální výrobky, které si děti odnáší domů a jsou na ně patřičně pyšné.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUBNÁ
pro školní rok 2016/2017 se uskuteční dne 18. 5. 2016 v době od 10.00 do 16.00 hod.
v budově mateřské školy. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2016, ale i
ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou doklad o rodném čísle
dítěte.
Mgr. I. Rensová

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
věřím, že jste prožili hezké velikonoční svátky. Nazýváme je též svátky dospělé křesťanské
víry. Jsou to zcela jiné svátky než Vánoce. Ne tak proto, že jim chybí jakási poezie Vánoc.
Velikonoce jsou svátky, ve kterých si uvědomujeme: Tak Bůh miloval svět, že dal svého
jediného Syna... Setkáváme se v nich také s Boží láskou k člověku, která prošla bolestí,
utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním. Připomínám tyto skutečnosti proto, že Velikonoce teprve
začaly a skončí v polovině května slavností Ducha Svatého.
Přestože je už jaro v plném proudu a jako příroda se snažíme též všechno dohonit, stále je
potřeba myslet i na sebe. A tak se může stát, že ...
Bruno Ferrero v příběhu Mudrc píše: Císař Kýros s oblibou příjemně rozprávěl s jedním
velice moudrým přítelem. Jmenoval se Akkad. Jednou, když se vrátil unaven z válečného
tažení proti Médům, se u svého přítele na několik dní zastavil. „Jsem vyčerpaný, milý Akkade.
Všechny ty bitvy mne stravují. Jak rád bych už přestal a trávil čas s tebou povídáním na březích
Eufratu...“ „Drahý příteli, právě jsi porazil Médy, co máš ještě v plánu?“ „Chci se zmocnit
Babylónie a podrobit si ji.“ „A po Babylónii?“ „Podrobím si Řecko.“ „A po Řecku?“ „Dobudu
Řím.“ „A pak?“ „Nechám toho. Vrátím se sem a budeme trávit spokojené dny povídáním na
březích Eufratu...“ „A proč bychom s tím, pane, můj příteli, nemohli začít už hned?“
Vždycky tu bude zítřek, abych ti mohl říct: „Mám tě rád.“ Vždycky budu mít ještě jednu
možnost říct: „Mohu pro tebe něco udělat?“ Ale pro případ, že se pletu a máme už jen dnešek,
ti chci říci, že tě mám rád a že doufám, že na sebe nikdy nezapomeneme. Budeš hluboce
litovat, že jsi nevěnoval čas úsměvu, objetí, polibku, že jsi příliš zaměstnaný, než abys někomu
nabídl, že mu splníš jeho poslední přání. Pamatuj na své blízké už dnes, pošeptej jim, jak moc
je máš rád a že je budeš mít rád pořád. Nelituj času, abys řekl „promiň“, „poslouchej mne“,
„prosím“, „děkuji“ a nebo „to bude dobré.“ Zítra nebudeš muset litovat toho, co jsi dnes
neudělal.
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Milovaní, tak snadno se na ty „obyčejné“ věci v každodenním shonu dá zapomenout. Proto
záleží jenom na nás, jaké jim dáme ve svém životě místo. Moc času to nezabere a tolik
dobrého to může pro nás i druhé znamenat.
Moc vám přeji, abyste prožívali krásné jarní dny, ale ještě krásnější dny svého života, ať se
kolem nás bude dít nevím co. Myslím na vás a žehnám vám.
O. Vojtěch Glogar, salesián
Pozvání
V sobotu 14. května pojedeme na farní pouť. A protože prožíváme Rok milosrdenství, cílem
naší poutě budou Králíky. Bližší informace budou v nedělních ohláškách.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vážení čtenáři,
v tomto vydání Lubenského zpravodaje Vám opět přinášíme oblíbenou rubriku. Tito jubilanti
podepsali souhlas se zveřejněním svých osobních údajů.

V únoru a březnu 2016 oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané:
93 let

Anna Šimková

92 let

Jan Rensa

89 let

Ludmila Štěpánková

88 let

Růžena Boštíková
Libuše Doubková

75 let

Václav Kabrhel
Zdislava Klusoňová

70 let

Josef Havran
Zdeňka Kvasničková
Zdenka Groulíková

65 let

Hana Vomáčková

87 let

Růžena Stráníková
Marta Vomáčková

60 let

Jaromír Jukl
Milada Zerzánová

83 let

Zdeňka Čermáková
Jan Bulva

55 let

Milada Kovářová

50 let

Josef Sýkora
Jaromír Novotný

80 let

Josef Havran - 75 let

Marie Renzová
Anna Kovářová

Marie Renzová - 80 let
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Zdeňka Kvasničková - 70 let

Václav Kabrhel - 75 let

Zdenka Groulíková - 70 let

Zdislava Klusoňová - 75 let

Nejstarší spoluobčané – Jan Rensa a Anna Šimková
se starostou obce

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelstvo obce
V únoru jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Chvojkou a panem Josefem
Kopeckým, v březnu s paní Věrou Zavoralovou.
V únoru se narodila Andrea Kadlecová, v březnu Zorka Šímová. Rodičům blahopřejeme a
děvčátkům přejeme do života jen to nejlepší.
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 19. 3. 2016 se v kinosále Lubná uskutečnilo tradiční „Josefovské posezení“. Opět
pod taktovkou kulturní komise. Tentokrát nebylo s divadelním představením, ale s hudbou.
K poslechu a tanci nám zahrála kapela KMČ (Kdo Má Čas). Tento název proto, že se muzikanti
v tomto složení dali dohromady pro naše posezení. Trošku mě mrzí, že nás přišlo podpořit tak
málo spoluobčanů, a těm, kteří s námi slavili Josefy, moc děkuji za účast. Hudba byla super a
myslím, že i těm, kteří přišli, se večer moc líbil. I přes tak malou účast se těšíme na příští rok.
Za členy kulturní komise Jaroslava Klejchová
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Kapela KMČ

Společný přípitek s oslavenci

Návštěvnice a pořadatelky Josefovského posezení

Poděkování
Touto cestou děkuji všem členům kulturní komise za přípravu a zabezpečení
„Josefovského posezení“ v kině.
Josef Chadima

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ZÁVĚREČNÉ POJEDNÁNÍ
Poloha naší země uprostřed evropských nížin, pahorkatin a vysokých hor se projevuje v její
pozoruhodné geologické a biologické pestrosti. Lužní lesy a pobřežní nivy, rozmanité mokřady
a rašeliniště, lesostepní oblasti, rozlehlé komplexy listnatých a jehličnatých lesů, krasová území
a pískovcová skalní města, sopečné kužely v Českém středohoří, malebné květnaté louky nebo
arkto-alpinská tundra na hřebenech našich nejvyšších hor – takto kouzelná je krajina České
republiky. Krásná krajina a přírodní společenstva jsou darem od Stvořitele, proto je naší
povinností tuto krásu zachovat pro budoucí generace. Proto byly ve druhé polovině minulého
století na nejcennějších místech naší krajiny postupně vyhlašovány národní parky a chráněné
krajinné oblasti, které jsou rozděleny do čtyř zón.
První zóna je přírodní a zaujímá 11 % z celkové výměry, vyžaduje nejpřísnější ochranu.
V této zóně jsou zahrnuty nejhodnotnější přírodní ekosystémy a biotopy, které se vyznačují
velkou biodiverzitou (rozmanitostí) druhů rostlin a živočichů.
Druhá zóna je polopřirozená a zaujímá 37 % z celkové rozlohy. Snahou v tomto území je
zlepšení jeho přírodní hodnoty. Jde především o náhradu smrkových monokultur za původní
smíšené lesy, kde se stromy vzájemně chrání a mnohem lépe odolávají extrémním přírodním
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vlivům. Stačí připomenout mimořádné sucho v loňském roce, kdy převážně ve smrkových
monokulturách uschly desetitisíce smrků.
Třetí zóna je kulturně krajinná a zaujímá 41 % z celkové výměry. Je cenná pro svou
krajinně estetickou hodnotu. Jsou to
fantastické výhledy na krajinu nebo pohled
na rozkvetlou vonící louku, která je plná
krásných motýlů, kdy v němém úžasu
vnímáte dokonalou harmonii přírody okolo
sebe.
Čtvrtá zóna je okrajová a zaujímá 11 %
z celkové rozlohy. Zahrnuje převážně větší i
menší sídla po obvodu chráněných oblastí.
Umožňuje intenzivnější formy hospodaření
nebo podnikání.
Počet chráněných oblastí je 26 o celkové
rozloze 11 097 km2, pokrývají 13,5 % plochy
České republiky. Pestrá příroda je poklad
nevyčíslitelné hodnoty, mimo jiné proto, že
obohacuje vzduch kyslíkem, který je
základem života na této planetě.
Zóny v CHKO Žďárské vrchy

Josef Trojtler

Mapa národních parků a CHKO České republiky

DĚTSKÝ KARNEVAL
Konec února, jak již tradičně, patřil našim dětem.
Na úvod celého programu dětského karnevalu se nám představily cvičenky ze skupiny
Handies a předvedly něco ze svého umění.
Hlavní program připravila skupina Parkoviště pro velbloudy a opět nezklamala. Provázela
děti programem složeným ze soutěží, písniček a tance. Bavili se všichni od malých až po
dospělé.
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Dík patří všem, kteří pomohli s realizací akce, jakož i sponzorům, kteří poskytli ceny do
tomboly.
ZaJa
Poděkování
Touto cestou děkuji všem pořadatelům za přípravu a zabezpečení dětského karnevalu
na Skalce.
Josef Chadima

13. ROČNÍK FLORBALOVÉ ŠTAFETY
K jarním prázdninám již neodmyslitelně patří florbalový turnaj Dona Bosca konaný v naší
obci. Ani letos tomu nebylo jinak. Dvoudenní florbalový maraton odstartoval v pátek 26. února.
Při slavnostním zahájení florbalisty podpořil první náměstek hejtmana Pardubického kraje
Roman Línek, pod jehož záštitou je turnaj každoročně pořádán. Dále hráče přivítal starosta
Litomyšle Radomil Kašpar, lubenský starosta Josef Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav
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Flídr, ředitelka školy Jitka Kučerová a P. Petr Zelinka za Salesiánské středisko mládeže
Sebranice.
V prvním hracím dnu nastoupily na hřiště tři kategorie, mladší a starší žáci, a druhým
rokem otevřená kategorie pro florbalisty nad 35 let, veteráni. Dopolední zápasy patřily mladším
žákům, do této hrací skupiny se přihlásily rovnou tři týmy z Prahy. Zlatý kov si po napínavém
zápase odvezli hoši z týmu Peaksport Litomyšl. Ve starších žácích se zaslouženě na první
příčce umístil domácí tým Blue Dragons, který neinkasoval za celou dobu ani jednu branku.
Následovala utkání nejstarších florbalových nadšenců, veteránů, při nich plná hala fanoušků
zhlédla kvalitní a vyrovnané souboje. Nakonec si svoje kvality obhájil vítězný tým z minulého
roku, a to domácí celek Kardiaci.
V sobotu proti sobě nastoupila družstva mužů. Od rána do večera šestnáct týmů bojovalo o
první příčku. Početná divácká kulisa a atmosféra plná povzbuzujících hlasitých pokřiků
fanoušků motivovaly hráče k nejlepším výkonům. Svoje kvality nejlépe zužitkoval tým Warriors
z Poličky, a stal se tak vítězem turnaje. Stříbro si odvezl tým FBO Orel Boskovice, na třetí
příčce skončil tým LBK Traktor z Pardubic.
Mladší žáci:
Starší žáci:
1. místo Peaksport- Litomyšl
1. místo Blue Dragons- Lubná
2. místo FbC Skuteč
2. místo Peaksport- Litomyšl
3. místo Polička
3. místo FbC Skuteč
4. místo Malý píva – Sebranice
4. místo Kobylští tygři - Praha
Veteráni:
1. místo Kardiaci- Lubná
2. místo Hydry Svitavy
3. místo Fox- Litomyšl
4. místo Kobylisy- Praha

Muži:
1. místo Warriors - Polička
2. místo FBO Orel Boskovice
3. místo LBK Traktor - Pardubice
4. místo Aquafield Litomyšl

13. ročník této florbalové štafety si znovu obhájil titul největšího florbalového turnaje v
regionu. Zájem týmů ze všech možných koutů republiky byl veliký, a tak počet přihlášených
musel být kvůli kapacitě a časovým možnostem opět regulován. Dobrou úroveň turnaje
podpořilo objektivní rozhodování licencovaných rozhodčích, které bylo kladně ohodnoceno
účastníky.
Během dvou dnů se zde odehrálo 72 zápasů a sešlo více než 300 hráčů. Účastníci se
rozhodli svůj čas věnovat sportovnímu vyžití ve florbale a velká část z nich se sem každoročně
spokojeně vrací. A jak říkají sami organizátoři, je radostí takovouto akci pořádat.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese www.florbaldb.cz.
Tereza Košňarová
Poděkování
Touto cestou děkuji všem organizátorům, kteří se podíleli na 13. ročníku florbalového
turnaje Dona Boska na Skalce.
Josef Chadima

Zápas žáků

P. Pakosta a D. Bartoš při předávání ocenění
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Starší žáci Blue Dragons – Lubná

Domácí družstvo kardiaků

Společná fotografie pořadatelů, hráčů a ostatních účastníků turnaje

VESMÍR OKOLO NÁS – SLUNCE A JEHO VÝZKUM
Majestátné a mocné Slunce je naší nejbližší hvězdou, která má mírně nadprůměrnou
velikost ve srovnání s ostatními hvězdami. Hvězdy této velikosti se dožívají úctyhodného věku
10 miliard let. Slunce leží ve středu naší sluneční soustavy, dává jí řád a jistotu bezpečné
existence. V jeho nitru je termonukleární reaktor, ve kterém se při teplotě 15 milionů 0C slučují
atomy vodíku na atomy helia. Při tomto fyzikálním jevu se uvolňuje extrémně velké množství
energie, která proudí do okolního vesmíru. Slunce má průměr 1,4 milionu km, je staré 4,6
miliard roků a od Země je vzdálené 150 milionů km. Slunce od nepaměti vzbuzovalo u lidí velký
respekt. Mnohými národy bylo ctěno jako božská bytost. Teprve novodobá astronomie
postupně odhaluje jeho tajemství.
Mise zaměřené na výzkum Slunce
Od roku 1960 byla do vesmíru vyslána celá řada kosmických sond s cílem získávat údaje o
Slunci. Následují úspěšné a důležité mise. V letech 1960 – 1968 vypustila americká NASA sérii
sond Pioneer 5 – 9, které obletěly Slunce a zkoumaly sluneční vítr, erupce a meziplanetární
magnetické pole. Společným projektem USA a Německa byly dvě sondy Helios 1 a 2, které
v letech 1974 a 1976 prolétly velkou rychlostí v blízkosti slunečního povrchu, kde měřily
sluneční vítr a magnetické pole Slunce. První sluneční satelit Solar Maximum Mission americké
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NASA startuje v roce 1980. Sonda byla navedena na oběžnou dráhu okolo Slunce a měřila
rentgenové, gama a ultrafialové záření v období maxima sluneční aktivity. V roce 1990 vysílá
NASA a Evropská kosmická agentura (ESA) společnou sondu Ulysses. Je první sondou, která
byla navedena na oběžnou dráhu kolem slunečních pólů. Studovala sluneční vítr a magnetické
pole Slunce nad jeho polárními oblastmi. Společným projektem Japonska, NASA a Velké
Británie byla sonda Yohkoh. Na oběžnou dráhu okolo Země startovala v roce 1991 a po dobu
10 let sledovala vysokoenergetické rentgenové a gama záření, které vzniká při erupcích a při
neerupčních stavech na Slunci. Dosud největším projektem kosmických agentur ESA a MASA
je velká sluneční observatoř známá pod zkratkou SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).
Ke studiu Slunce odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě 2. prosince
pomocí rakety Atlas 2AS, která ji usadila v libračním bodě asi 1,5 milionu km od Země směrem
ke Slunci. Observatoř měla na palubě 12 speciálních přístrojů, které zkoumaly sluneční nitro i
děje na jeho povrchu po celý jedenáctiletý cyklus sluneční činnosti. V roce 1998 je vynesena na
oběžnou dráhu kolem Země sonda americké NASA TRACE (Transition Region and Coronal
Explorer), kde zkoumá korónu a tenkou vrstvu sluneční atmosféry nesoucí název přechodná
vrstva. Cílem výzkumu je lépe porozumět vztahu mezi slunečním magnetickým polem a
ohříváním koróny. O Slunci ještě v příštím čísle Lubenského zpravodaje.
Nyní několik zajímavostí z kosmonautiky
Studentům ze tří olomouckých gymnasií se 8. března podařilo uskutečnit mimořádný
rozhovor. Jako první v České republice pozdravili kosmonauty na Mezinárodní vesmírné stanici
(ISS) a deset minut rozmlouvali s britským kosmonautem Peakem, pro studenty to byl velký a
nezapomenutelný zážitek. Studentům k tomuto prvenství gratuluji.
Po dlouhých 340 dnech pobytu ve vesmíru (na ISS) se na Zemi vrátil ruský a americký
kosmonaut Kornijenko a Kelly. Oba kosmonauti budou nyní podrobeni rozsáhlému lékařskému
výzkumu. Kelly má identické dvojče, takže lékaři budou porovnávat zdravotní stav obou bratrů.
Na pouť k Marsu se 14. března vydala kosmická sonda Exomars. Je společným dílem
Evropské a Ruské kosmické agentury. Sonda se skládá z oběžného a přistávajícího modulu.
Pátrat bude po známkách života na Marsu.
Josef Trojtler

Unikátní snímek Slunce pořízený observatoří SOHO a sluneční observatoř SOHO

SLAVNÉ OSOBNOSTI KRAJE SMETANY A MARTINŮ
SVOJANOV
Pan Alois Živný, kastelán a malíř Vysočiny
Alois Živný se narodil před začátkem první světové války v roce 1914 v dědince Lubě
u Černé Hory na Blanensku. Do našeho kraje přišel s bratrem Františkem na konci protektorátu
a spolu provozovali chatu klubu českých turistů na Luckém vrchu. Na Svojanově se usadil v
roce 1946, kdy si hrad pronajal za účelem provozování restaurace a ubytování. Po znárodnění
zde zůstal jako kastelán, správce státního hradu. Toto povolání vykonával do odchodu do
důchodu v roce 1979. Na hradě zůstal až do své smrti v roce 1997.
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Malovat začal na počátku padesátých let minulého století. Do svých obrazů vkládal lásku k
místu, kde žil, a zachytil tak neopakovatelnou atmosféru hradu Svojanova a jeho okolí.
Mezi návštěvníky hradu přicházela i řada umělců a pan Živný neměl nouzi o zasvěcené
rádce či kritiky. V jeho obrazech je zachycen laskavý svět, ve kterém si přál žít. Svojanov se v
jeho obrazech stává útočištěm pro ty, kteří hledají klid a bezpečí. Sníh na jeho plátnech jako
kdyby hřál, drsná vysočina se sluní v jiskřivém oparu. V jeho krajinách jsou zaklety stopy
dávných poutníků i práce lidských rukou. Jeho portréty zachycují lidskou duši. Malování mu
bylo útěchou i v nelehkých chvílích jeho života, kdy mu
STB umučila ve vězení dceru Marii.
Po dlouhých 51 let byl Svojanov neoddělitelně
spojen se jménem Aloise Živného. Návštěvníci hradu i
sousedé z okolí jej měli rádi pro jeho životní moudrost a
laskavou duši

Zubní pohotovost 2016 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
7. - 8. 5.
14. - 15. 5.
21. - 22. 5.
28. - 29. 5.
4. -5. 6.
11. - 12. 6.
18. - 19. 6.
25. -26. 6.

MDDr. Stavělová
MUDr. Švecová
MUDr. Burešová
MUDr. Zeman
MUDr. Adamcová
MUDr. Adamec
MUDr. Cacek
MDDr. Čermáková

Pavla
Dagmar
Ivana
František
Markéta
Stanislav
Tomáš
Ivana

Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Trstěnice 184
Dolní Újezd 383

461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 631 126

Výdejna léků v Lubné bude od 1. 4. 2016 otevřena pouze odpoledne
pondělí, středa - 12. 30 - 16.30 hodin, pátek - 12.30 - 15.00 hodin.
.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.
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