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POZVÁNKA 
 Cvičitelé dětí vás zvou na letošní 10. dětský karneval. Děvčata si pro vás 
připravují pěkný program a ukáží, co všechno se naučila. Čeká na vás velká 
tombola a příjemně prožité sobotní odpoledne.  
 Karneval se uskuteční 28. února 2009 ve 14:00 hod. v tělocvičně na 
Skalce. 

                                                                                         Za cvičitele A. Uhrová 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 právě se Vám dostává do rukou první číslo letošního Lubenského zpravodaje. 
S nastupujícím novým rokem přichází i změna v jeho úpravě. Snad Vás potěší barevné 
provedení a lepší kvalita tisku, zvláště fotografií.  
 Přejeme Vám příjemně strávené chvilky četbou našeho místního tisku. 

 
                 Redakční rada 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 10. 11. 2008 
RO schvaluje: 
  1.   Zařadit žádost pí A. Pechancové a  pí J. Makovské do seznamu žadatelů  
 o umístění v DPS. 
  2.   Opravu místní komunikace okolo prostranství u čp. 264, kterou provede firma Delta s. r. o. 
  3. Uzavřít smlouvu o dílo s ZOD Lubná na zajištění výpomoci při zimní údržbě místních 

komunikací.  
  4.  Uzavřít „Dohodu o provedení práce“ s p. F. Šprojcarem na zajištění výpomoci při zimní                 

údržbě. 
RO bere na vědomí: 

1. Rozhodnutí MěÚ Litomyšl uhradit 577 Kč za trvalé odnětí zemědělské půdy parcely č. 215. 
  2. Protokol o výsledku veřejné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky  
 v ZŠ Lubná  - Sebranice a MŠ Lubná. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 24. 11. 2008 
RO schvaluje: 
  1.   Rozpočtovou změnu č. 2 / 2008 / RO, dle přílohy č. 2 RO 54/2008.  
  2.   Uzavření smlouvy s TS Hlinsko, s. r. o. na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění   

komunálního odpadu. 
  3.   Pronájem bytu v MŠ manželům Matošovým za stejných podmínek jako u předchozího 

nájemce. 
  4.   Pronájem bytu v DPS Lubná pí J. Makovské. 
  5.   Příspěvek ve výši 500 Kč pro narozeného občánka od 1. 1. 2009, za předpokladu uvolnění 

finančních prostředků ZO v rozpočtu obce na rok 2009 a další roky. 
  6.  Umístění ČOV a vsaku pro novostavbu RD na parcele č. 593/4 pro manžele Zavoralovy. 
RO doporučuje: 
  1.   ZO schválit prodej parcely č.906/12 ing. P. Jiráňovi a sl. L. Kárské na výstavbu RD.  

2.   ZO schválit finanční příspěvek pro ZUŠ Dolní Újezd na rok 2009. 
  3.   ZO schválit cenu vodného ve výši 25,50 Kč/m3 s DPH a cenu stočného ve výši   
 22,80 Kč/ m3 s DPH na rok 2009. 
RO bere na vědomí: 

     1.   Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008. 
  2.   Pohledávky po splatnosti ke dni 14. 11. 2008. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 12. 2008 
RO schvaluje: 
  1.   Zabezpečení úklidu sněhu okolo prodejny potravin „Jednoty, s. p.“ v Lubné. 
  2.   Uhrazení nákladů za zajištění pečovatelské služby a příspěvěk za rok 2008  
  ve výši 15 813 Kč pro svazek obcí AZASS.  
  3.   Prodloužení všech končících nájemních smluv v obecních bytech na 4 roky.  
  4.   Projektovou dokumentaci na stavbu RD pro manžele Matošovy na parcele  
 č. 906/14 v k.ú. Lubná, včetně umístění a napojení na místní komunikaci.  
  5.   Přijetí p. Z. Chadimy za člena jednotky SDH Lubná od 1. 1. 2009. 
RO doporučuje: 
  1. ZO schválit rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2009 dle přílohy č. 1. 

2. ZO schválit smlouvu na poskytnutí státní neinvestiční dotace v požární ochraně. 
  3. ZO schválit rozpočtovou změnu č. 4/2008/ZO, včetně uhrazení nákladů na výstavbu 

parkoviště před OÚ Lubná. 
  4.  ZO schválit smlouvu na poskytnutí mimořádného členského ve příspěvku  
 výši 32 832 Kč pro Mikroregion Litomyšlsko.  
  5. ZO schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním  poplatku za odstraňování 
 komunálního odpadu v roce 2009.  
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RO bere na vědomí: 
  1.   Zahájení daňové kontroly FÚ Svitavy. 
  2. Závěrečné vyúčtování dotace na akci „ Ošetření stromů v obci Lubná“ od SFŽP Praha.  
3. Výroční zprávu ZUŠ Dolní Újezd za rok 2007/2008. 

  4. Informaci k zabezpečení Tříkrálové sbírky K+M+B 2009, která se v naší obci bude konat 
10. 1. 2009. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 5. 1. 2009 
RO schvaluje: 
  1.   Nájem od 1. 1. 2009 za zapůjčení salónku na Skalce 600 Kč/akce a dále úhradu nákladů 

za spotřebovanou elektrickou energii a vodu. 
  2.   Poplatek 500 Kč za odvoz odpadu po ukončení akce na Skalce. Poplatek bude vybírán v 

případě, že pořadatelé akce odvoz odpadu nezajistí na svoje náklady a úklid odpadu bude 
proveden pracovníky OÚ. 

  3.   Bezplatné zapůjčení vestibulu na Skalce pro p. K. Haupta k ukázce tvarování bonsají. 
  4.   Žádost o dotaci na ÚP Litomyšl pro 3 pracovní místa na VPP. 
  5.   Realizaci projektu „Podpora bezpečnosti obyvatel Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko 

- Desinka“. Předmětem projektu je dodávka a instalace varovného a bezdrátového 
informačního systému v členských obcích mikroregionu. Dále RO vyjadřuje souhlas 
s podáním žádosti o dotaci na uvedený projekt, s realizací projektu a s rozmístěním 
jednotlivých předmětů v katastrálním území obce Lubná po celou dobu udržitelnosti 
projektu. 

RO pověřuje: 
  1.   Účetní k předložení dokladů ke kontrole OZSS Svitavy. 
  2.   Účetní k předložení Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v roce 2008 
        Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
  3.   Starostu obce k odstranění nedostatků vyplývajících z požární kontroly provedené v DPS.  
 
 

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 23. 10. 2008 
ZO schvaluje: 
 1.  Zprávu o činnosti RO za období od 1. 9. 2008 do 13. 10. 2008. 
 2. Rozpočtovou změnu č. 3/2008/ZO a změnu závazných ukazatelů upraveného rozpočtu 
 v roce 2008. 
 3. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Lubná a VČP Net, s. r. o. 

Hradec Králové, p. M. Dřínovským a VČP Net, s. r. o. Hradec Králové a Obcí Lubná , 
 p. J. Jílkem a VČP Net, s. r. o. Hradec Králové a Obcí Lubná na věcné břemeno okolo 

středotlakého plynovodu na sídlišti k „Zrnětínu“ dle geometrického plánu. Náklady na 
sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitosti hradí obec. 

4. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s p. J. Faltysem na věcné břemeno okolo 
kanalizace Obce Lubná na pozemku p. J. Faltyse dle geometrického plánu. Náklady na 
sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitosti hradí obec. 

ZO bere na vědomí: 
  1.  Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 12. září 2008.  
  2.  Závěrečné vyúčtování dotace včetně podmínek stanovených ministerstvem v závěrečné 

zprávě. Jedná se o akci „Program obnovy obce Lubná očima a rukama mladých“ - 
evidenční číslo 2171157063. 

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 17. 12. 2008 
ZO schvaluje: 
  1.  Zprávu o činnosti RO za období od 13. 10. 2008 do 15. 12. 2008.  
  2.  Plnění rozpočtu k 30. 11. 2008.  
  3.  Rozpočtovou změnu č. 4/2008/ZO. 
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  4.  Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2009 je navrženo ve výši 1/12 skutečného čerpání 
schváleného rozpočtu roku 2008 v provozních výdajích na každý měsíc do doby schválení 
rozpočtu, kapitálové výdaje do výše přijatých účelových dotací a dále schválené výdaje. 

  5.  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 obce Lubná o místním poplatku za komunální 
        odpad na rok 2009 ve výši 500 Kč za občana a objekt k individuální rekreaci. 
  6.  Cenu vodného ve výši 25,50 Kč /m3 a stočného ve výši 22,80 Kč/m3 s DPH na rok 2009. 
  7.  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí mimořádného příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko  
 ve výši 32 832 Kč. 
  8.  Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotku SDH Lubná. 
9.  Smlouvu o budoucí smlouvě s ing. P. Jiráněm a sl. L. Kárskou na nákup pozemku  
 p. č. 906/12 pro stavbu RD. 

 10.  Smlouvu kupní a směnnou, kterou uzavírají Myslivecké sdružení Vysočina Lubná,  
 pí J. Kyselá  a Obec Lubná. Náklady na sepsání smlouvy hradí obec. Náklady na 

geometrický plán hradí účastníci smlouvy rovným dílem. 
 11.  Zástupce ve školské radě, kterým byl zvolen starosta obce Josef Chadima. 
ZO bere na vědomí: 
   1.  Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 23. října 2008.  
   2.  Rozpočtovou změnu č. 2/2008/RO. 
   3.  Zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008. 
   4.  Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO. 
   5.  Protokol o výsledku kontroly příspěvkové organizace ZŠ Lubná-Sebranice a Mateřská 

škola Lubná. 
   6.  Zprávu o činnosti finančního výboru ZO. 
   7.  Uzavření smlouvy na svoz a odstraňování komunálního odpadu s TS Hlinsko, s. r. o.  
  od 1. 1. 2009. 
   8.  Závěrečné vyúčtování dotace včetně podmínek stanovených v protokolu ze státního fondu 

životního prostředí ČR. Jedná  se o akci: „Ošetření stromů v obci Lubná“. 
 9.  Vypracování  a odeslání dokumentace závěrečného vyhodnocení akce „Přístavba ZŠ 

Lubná“ – rok 2003 a dokumentace závěrečného vyhodnocení akce „Přístavba ZŠ Lubná“  
  – rok 2005. 

10.  Potvrzení o splacení úvěru Mikroregionu Litomyšlsko na projekt „ Nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem“. 

 11.  Zahájení kontroly FÚ Svitavy dotací, které obec získala v minulých letech. 
  
 
Slavnostní otevření parkoviště před obecním úřadem 
 
 V sobotu 20. prosince 2008 v 16.30 
hod. proběhlo slavnostní otevření 
parkoviště před OÚ Lubná, které bylo 
spojeno se zpíváním u betléma a dalším 
programem. Starosta Josef Chadima zde 
při této příležitosti přivítal starostu města 
Litomyšle Michala Kortyše, vedoucího 
odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl 
ing. Jiřího Randáka, otce Vojtěcha 
Glogara, zástupce firmy  
DS DELTA s. r. o. manžele Šprojcarovy  
a projektantku ing. Pavlu Tmejovou.  
 Touto cestou ještě jednou děkujeme 
všem účinkujícím, hostům a Vám 
občanům, kteří jste se této akce 
zúčastnili.                                     (oú) 
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Vystoupení souboru Lubeňáček                    Vystoupení pěveckého souboru Lubenika 
       
 
 
 

 
Přivítání čestných hostů         Požehnání parkoviště 
 
 

 
Slavnostní přestřižení pásky                                             Vystoupení dechové kapely Bekras 
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Tříkrálový zázrak 
 
     Čtyři roky jsem v těsné blízkosti zrodu Tříkrálové sbírky. Ačkoliv je scénář mých vnitřních 
pochodů každoročně stejný (vystřídají se v něm odhodlání, nadšení, akce, rozčarování, panika, 
konsolidace, další akce, únava, akce, akce, akce...), nakonec po ní vždycky zůstane klid a oči 
plné údivu.  Proč? 
     Tříkrálová sbírka totiž není pouze sbírkou peněžní, jak se jeví navenek. Je i sbírkou lidských 
charakterů, jež ve mně opakovaně vzbuzují údiv.  
     Údiv ve mně vyvolávají děti, které každoročně do koledy jdou, zmrzají, zpívají dokolečka  
a až do ochraptění tříkrálovou  koledu a pak po návratu na Charitě vesele řádí, jako by 
nepodstoupily žádnou námahu.  Udivují mě dospělí, kteří po pracovním týdnu vymění sobotní 
odpočinek za obcházení domů s partou dětí a pokladničkou na krku. Udivují mě paní 
„zásobovačky“, které samy hlídají, aby se koledníci na Charitu vrátili k plnému stolu. Udivuje mě 
ochota a preciznost trojice králů na koních, udivují mě studenti gymnázia, jak překonávají 
přirozený ostych mládí a odhodlaně se zhošťují úkolu. Udivují mě starostové obcí, dobrovolníci 
a ředitelé vesnických škol, kteří rok co rok na sebe berou břímě organizace sbírky ve své obci. 
Udivují mě pracovníci Charity, kteří se semknou a dřou, aby všechno klaplo. Udivuje mě stále 
laskavější a vřelejší přijímání koledníků vámi občany.  
     A nejvíc mě udivují lidé, kteří po sbírce přijdou na Charitu s penězi v ruce a s jemnou 
výčitkou: „Víte, k nám Tři králové nedorazili…“ Trochu se za to stydím, ale pak se dostavuje 
klid. Vždyť my těm lidem naší koledou asi opravdu přinášíme radost.  
     A tak, jak o Vánocích všichni prožíváme zázrak narození  Ježíše, o Třech králích v Charitě 
prožíváme zázrak lidství. Letošní zázrak má svoji číselnou hodnotu.  
 Je to částka 439 079 Kč (o 73 894,50 Kč více než vloni), z toho v Lubné 26 202 Kč  
(o 4 179 Kč více než vloni).   
     Že to není žádný zázrak? Ale kdeže! Vždyť média jsou plná hospodářské krize… a zázraky 
lidství se přesto dějí.   

Rok plný požehnání a pokoje za Oblastní charitu Polička přeje Štěpánka Dvořáková 
 
 

Tříkrálová sbírka na Poličsku 
DĚKUJEME! 

 

obec dary v roce 2008 dary v roce 2009 
průměrný 

příspěvek na 
1 obyvatele 

porovnání s rokem 2007 

Borová 19 697,50 Kč 21 117 Kč 22,00 1 419,50

Bystré 29 396,00 Kč 33 054 Kč 19,66 3 658,00

Korouhev 6 789,00 Kč 17 914 Kč 23,33 11 125,00

Květná 4 326,00 Kč 6 061 Kč 19,49 1 735,00

Lubná 22 023,00 Kč 26 202 Kč 25,76 4 179,00
Oldřiš 12 092,00 Kč 14 528 Kč 21,36 2 436,00

Pomezí 4 793,50 Kč 16 065 Kč 11,56 8 271,50

Sebranice 24 409,00 Kč 27 360 Kč 29,42 2 951,00

Široký Důl 7 422,00 Kč 9 688 Kč 25,30 2 266,00

Polička 100 039,50 Kč 125 435 Kč 13,94 25 395,50

CELKEM       365 184,50 Kč 439 079 Kč 15,57 Kč 73 894,50 Kč
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Tříkrálová sbírka 2009 v Lubné 
 
 V sobotu 10. ledna se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka. Tak jako každý rok nás 
o spolupráci požádali pracovníci Oblastní charity z Poličky, kteří nám sdělili potřebné informace 
a předali dárky včetně  zapečetěných pokladniček. O uskutečnění letošní sbírky se postarali 
zaměstnanci obecního úřadu a děti ze základní školy. Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků. 
Celkem se v naší obci vybrala částka 26 202 Kč, což je o 4 179 Kč více než v loňském roce. 
Tyto finanční prostředky budou použity na výstavbu nových úložných a skladových prostor 
v budově Charity Polička, na obnovu vozového parku ošetřovatelské služby a na pomoc 
sirotkům v Ugandě. 
      Jménem obecního úřadu děkuji všem vedoucím skupinek, dětem, zaměstnancům obecního 
úřadu a ostatním občanům, kteří se podíleli na této charitativní sbírce.    
                                                         Josef Chadima, starosta obce 
 
Vedoucí skupinek se Třemi králi při koledování 

 

 
 
Statistika – pohyb obyvatelstva v Lubné – rok 2008 
 Narodilo se  12 občánků, zemřelo 8  občanů, bylo přihlášeno 10 občanů,  odhlásilo se  
16 občanů. 
K 31. 12. 2008 měla obec 1 015 obyvatel, z toho 525 mužů a 490 žen. 
 
Ztráty a nálezy 
 Nalezené věci jsou uloženy v kanceláři obecní úřadu – klíče, dětská riflová peněženka, 
stříbrná náušnice. Informace naleznete také na stránkách naší obce - www.lubna.cz.           (oú) 
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       Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic v roce 2009 
       Pátek:       13. 2.,  27. 2.,  13. 3.,  27. 3.,  10. 4.  
 

Upozornění 
 Poplatek za komunální odpad se vybírá v kanceláři obecního úřadu, je splatný  

do 15. 3. 2009. Dále také nezapomeňte na úhradu poplatku za psy. 
 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Den otevřených dveří v základní škole 
     Stalo se již téměř tradicí, že se v naší základní škole konají dny otevřených dveří. Dvakrát 
ročně - na podzim a na jaře - se mohou rodiče a přátelé našich žáků přijít podívat přímo do 

výuky v jednotlivých ročnících, prožít celý 
školní den s vyučujícími, svými dětmi, 
případně vnoučaty v plném jeho režimu. 
Nyní na podzim 2. prosince 
1. stupeň základní školy potěšilo svojí 
návštěvou celkem 48 rodičů nebo 
prarodičů. Stalo se zvykem, že třídy 
nižších ročníků téměř vždy navštíví mnoho 
rodičů. Jejich děti se na ně těší a s radostí 
je vítají. Společně stráví vyučování, 
dostanou se někdy i do vzácné situace, 
kdy jeden druhého nově poznává, dokonce 
se u nich mohou projevit i dosud 
nepoznané osobnostní vlastnosti. A to je 
mnohdy důležité a překvapivé zjištění, 

protože v domácím prostředí se některé projevy chování a přístup k práci, znalosti a vědomosti 
dětí oproti školnímu prostředí jeví trošku odlišně.  
     Den otevřených dveří ve 3. třídě byl již tradičně svázán společnou dílnou pro děti a jejich 
rodiče. Tentokrát byla na programu výroba vánočních ozdobných koulí a vánočních přání. 
Svým dětem přišlo pomoci 19 rodičů. Společně se rukodělné dílo úspěšně povedlo a „umělci“ 
se měli čím chlubit. 

Mgr. Marie Dřínovská, uč. 3. třídy  
 

Exkurze 
     Ve čtvrtek 4. 12. se vydala 2. třída 
v rámci projektu „Máme rádi zvířata“ na 
exkurzi do sebranického kravína. Přivítal 
nás samotný pan předseda - Ing. Jílek 
a věnoval nám svůj drahocenný čas. Dětem 
vše pěkně vysvětlil a ukázal. Měli jsme 
možnost vidět roboty při dojení krav, avšak 
nejvíce nadchla děti malá, roztomilá telátka. 
Zjistili jsme, že kráva váží 800 kg a vypije 
až 150 l vody. Atraktivní pro nás byla i malá 
ochutnávka výborného chlazeného mléka. 
Ještě jednou děkuji panu Ing. Jílkovi  
za ochotu a čas, který nám věnoval. 
                 Mgr. Hana Klusoňová, tř. učitelka 
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Školská rada 
     Ve čtvrtek 4. 12. byli voleni zástupci rodičů. Děkujeme rodičům, kteří souhlasili se 
zveřejněním na kandidátce, a zároveň touto cestou děkujeme za tříletou spolupráci ve školské 
radě paní Jaroslavě Vraspírové a paní Radmile Stráníkové. 
     Nová školská rada zvolená na funkční období 2008 - 2011 bude  pracovat v tomto složení: 
               Za rodiče: Ing. Pavla Tmejová a Ing. Josef Nechvíle. 
                Za zřizovatele: Josef Chadima a František Kalvoda. 
                 Za pedagogický sbor: Zuzana Laštovicová a Mgr. Pavel Tmej. 
     Nová školská rada na svém 1. zasedání zvolí předsedu. 

Z. Laštovicová 
 
 

Výtvarná dílna 
     Jak se blížily Vánoce, ozývalo se ze třídy: „Paní učitelko, kdy už budeme dělat ty tašky?“ 
Ve čtvrtek 4. 12. nastal dlouho očekávaný den. Přijela k nám výtvarnice paní Třísková 
z Vysokého Mýta a přivezla vše, co bylo potřeba. Děti si mohly vybrat k malování tašku nebo 
prostírání. U tašek se začalo malovat nejdříve bílou barvou, potom nanášely další barvy, každý 
podle své fantazie a cítění. Na závěr si barevnou plochu “posolily“ speciální drtí a nechaly 
zaschnout do druhého dne. Následující den se dílo přežehlilo. O tom, jak je to bavilo, svědčí 
fotografie na webových stránkách naší školy. Této akce se zúčastnilo celkem 102 dětí, které 
zhotovily 86 tašek a 57 prostírání. Možná, že někteří jste byli obdarováni tímto krásným 
dárkem. 

Z. Laštovicová, učitelka 
 
 

Netradiční Mikuláš 1. stupně - 3D kino 
     V pátek 5. 12. 2008 prožili žáci 1. stupně trochu netradičního Mikuláše. Místo strašidelného 
šramocení řetězů a hudrování čertů jsme navštívili  hradecké 3D kino v nákupním centru 
Futurum. Děti se velmi těšily na animovaný film Kozí příběh - pověsti staré Prahy. Jak z názvu 
vyplývá, děj žáky zavedl do středověkého města a seznámil je se stavbou Karlova mostu  
a staroměstského orloje. Před začátkem filmu si s velkým zájmem koupili popcorn, poté 
s nadšením usedli do krásných pohodlných křesel a sledovali tento 1. český i východoevropský 
celovečerní 3D animovaný film. Jeho tvorba trvala 5 let. Při zpáteční cestě v autobuse zářily 
spokojené obličeje dětí.  
     Další příjemné překvapení na děti čekalo ve školní jídelně. Slečna vychovatelka 
P. Vetešníková se zastupující školnicí H. Stříteskou  v době naší nepřítomnosti nastrojily 
vánoční stromeček. 
     Mikulášský týden jsme zakončili výtečným obědem a poslední dobrůtkou z mikulášské 
nadílky. Proč poslední? I paní kuchařky měly letos netradiční mikulášské překvapení. Místo 
jednoho balíčku děti dostávaly tento týden  po každém obědě nějaké to mlsání nebo ovoce.  
     Mikuláše jsme si všichni spokojeně užili. Sice trochu jinak, ale aspoň  bez slziček, 
vyděšených dětských očí a bušícího srdíčka, hlavně u těch nejmladších. 

Mgr. Ilona Břeňová, učitelka 
 
Mikuláš 
 Naše třída měla 5. 12. možnost chodit "na Mikuláše“ po 2. stupni, ale od podmínkou, že 
vymyslíme pro každou  třídu nějaký program. Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. 
 Ve čtvrtek jsme využili polední přestávky a informatiky (což pan učitel asi nebyl moc rád)  
a začali plánovat. 
 V pátek ráno byla ještě hodina občanské výchovy, ale hned po ní začalo malování  
a převlékání do „strašidelných“ převleků. Musím uznat, že masek, které měli kluci, by se lekli  
i někteří dospělí. 
 Když bylo všechno po, byl netrpělivě očekáván příchod naší paní učitelky se svolením, že 
můžeme vyrazit. Pro každou třídu jsme měli stejné úkoly, ale s rozdílnou náročností. Naše 
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premiéra byla v 6. třídě, která se velmi aktivně zapojila. Dále jsme pokračovali do 7. třídy, kde 
nám jedna žákyně dokonce zazpívala. Při cestě za 8. třídou jsme potkali několik učitelů, které 
jsme poprosili o písničku nebo básničku. 
 Při návštěvě paní ředitelky nás napadlo, že bychom mohli ještě zajít za panem starostou, do 

obchodu a DPS. Paní ředitelka 
nám to povolila. 
 Na pana starostu jsme 
narazili před obecním úřadem. 
Pozval nás do své kanceláře, 
kde nás pohost il a vyfotil (do 
zpravodaje). Jen neradi jsme 
se museli rozloučit, protože 
před námi byla ještě cesta do 
obchodu. Poslední čertovské 
hudrování zaznělo v DPS. 
 Při zpáteční cestě jsme byli 
tak promrzlí, že jsme skoro 
celou cestu utíkali, a potom 
HURÁ na oběd. 
 Byl to hezký a příjemný 
den, ne jenom proto, že jsme 

se „ulili“ z vyučování, ale myslím si, že jsme si to všichni užili. 
V. Břeňová, IX. třída   

 
Beseda se spisovatelem 

 Dne 10. 12. nás navštívil spisovatel a vydavatel Lubomír Müller. 
 Připravil si zajímavé povídání o tom, co obnáší být spisovatelem. 
 Pověděl nám, že není těžké napsat knihu. Podle něho stačí kuráž a zajímavý příběh. 
 Ukázal nám také, jak se taková knížka připravuje na počítači. 
 Dozvěděli jsme se, že každý, kdo umí psát, je už poloviční spisovatel. Stačí mít určitou 

představu - námět, napsat knihu a nechat si ji vytisknout v tiskárně. 
 Mimo jiné nám pan Müller také řekl, že je důležité dobře prožít první lásku, o čemž napsal 

svou poslední knihu „Schody do nebeského pokoje“. 
 Tento román má více než 300 stran a je rozdělen na dvě části - Nahé tělo a Nahá duše. 
 Kniha vypráví o dvou mladých lidech, kteří prožívají svou první lásku. Objeví se tu však také   

šikana a další problémy dospívající mládeže.  
 Na závěr nám pan 

spisovatel přečetl úryvek 
z knížky. Byl vtipný. Moc se  
nám líbil.  

 Čtení přerušil zvonek a my 
jsme se museli s panem 
Müllerem rozloučit. 

 Pochválil nás, že jsme byli 
hodní a dávali pozor. 

 Nakonec jsme si mohli knihu 
koupit a pan spisovatel nám 
ji podepsal. 

 Beseda byla humorná 
a zajímavá, ale také poučná.     
Moc se nám líbila. 

 Myslíme si, že už se jen tak 
se spisovatelem nepotkáme. 

Žáci 8. třídy 
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Vánoční soutěž na II. stupni 
     Vánoční čas s sebou přináší vůni cukroví, zpívání koled, zdobení stromečku. I naše škola si 
oblékla sváteční kabát. Abychom vytvořili sváteční atmosféru i ve třídách, vyhlásili jsme soutěž 
ve výzdobě tříd s vánoční tematikou. Do soutěže se zapojily všechny třídy a do poslední chvíle 
vylepšovaly výzdobu. 
     Ve čtvrtek 18. 12. proběhlo slavnostní vyhodnocení. Posouzení bylo velmi obtížné.  
Do hodnocení bylo třeba zahrnout barevné ladění, originální nápady, světelné efekty, krásné 
vánoční stromečky, zpěv koled i ochutnávku cukroví a velkou snahu dětí. Bílé háčkované 
ozdoby spolu s červenobílým řetězem na stromečku, na větvích i na stěnách, vánoční 
pohlednice a svítící svíčky, které dotvořily atmosféru Vánoc, rozhodly o tom, že vítězem se 
stala osmá třída. Výzdoba v dalších třídách měla velmi vyrovnanou úroveň, na druhém stupínku 
stály tedy ostatní třídy. V šesté třídě nejvíce zaujaly dva vánoční stromky, papírový betlém  
a spousta světýlek. Sedmá třída vytvořila vánoční atmosféru zpěvem vánočních písní, pěkně 
ozdobeným stromkem, světýlky  a chutnými perníčky. V deváté třídě probíhala výzdoba  
v červenožlutém ladění do poslední chvíle a nalezli jsme zde nazdobené skříně, stěny, 
stromeček i tabuli. Odměnou za projevenou snahu a vynaložené úsilí byly krásné a chutné 
dorty pro všechny třídy.                                                           Mgr. Andrea Kvasničková, učitelka 
 

 
 
9. třída 
 
Akce školy - listopad, prosinec 
Soutěže - oblastní kolo - Litomyšl 
Zeměpisná sazka  -  1. místo - J. Kopecká st. - 5. třída 
 2x   1. místo - V. Kalvoda - 9. třída 
    2. místo - P. Kopecká - 5. třída 
    2. místo - M. Kmošek - 9. třída 
    4. - 5. místo - F. Košňar - 9. třída 
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Přírodovědná sazka - 1. místo -   J. Kopecká st. - 5. třída 
 2x   1. místo -   E. Sýkorová - 7. třída 
    2. místo -   K. Dřínovská - 3. třída - 2x  
    2. místo -   P. Tmejová - 5. třída 
    1. - 2. místo - E. Sýkorová - 7. třída 
    1. - 2. místo -   V. Vopařilová - 9. třída 
                  F. Košňar - 9. třída 
    3. - 4. místo -  J. Kopecká ml. - 5. třída 
Dějepisná sazka -   1. místo -   J. Kopecká st. - 5. třída - 2x 
 2x   1. místo -   M. Kmošek - 9. třída 
    1. místo -   F. Košňar - 9. třída 
    2. místo -   J. Kopecká ml. - 5. třída 
    2. místo -   E. Sýkorová - 7. třída 
    2. místo -   P. Kopecká - 5. třída 
    2. - 3. místo - M. Kmošek - 9. třída 
    3. místo -   M. Štefl - 5. třída 
    3. místo -   A. Klusoňová - 7. třída 
    4. - 5. místo - M. Sejkorová - 7. třída 
    4. - 5. místo - M. Jílek - 9. třída 
                 V. Kalvoda - 9. třída 
Halová kopaná -   4. místo -   žáci 6. a 7. třídy 
    4. místo -   žáci 8. a 9. třídy 
Florbalová liga -   3. místo -   chlapci 8. a 9. třídy 
    5. místo -   dívky 8. a 9. třídy 
 
Další akce 
Exkurze do kravína - Sebranice - 2. třída 
Výtvarná dílna - 1. - 5. třída - 102 dětí 
Multikino - Hradec Králové - Kozí příběh - 1. stupeň 
Vítání občánků - Lubná, Sebranice 
Ukázka z kurzu efektivního učení, rozvoje paměti a rétorických dovedností - 6. a 9. třída 
Beseda se spisovatelem a vydavatelem Lubomírem Müllerem - 8. a 9. třída 
Mikulášské dopoledne - 2. stupeň 
Přihlášení žáků 9. třídy do televizní soutěže Bludiště 
Exkurze k volbě povolání - Úřad práce Polička - 9. třída 
Vystoupení sboru Lubenika  - vánoční trhy v Praze 
     - DPS Lubná, ZŠ Lubná - vánoční koncerty 
     - Lubná, Sebranice - zpívání u betlémů 
 
 
Lubenika a Vánoce 
 Vánoce jsou pro každý pěvecký sbor obdobím, kdy nejvíce vystupuje, a tak  nás slyšeli  na 
Staroměstském náměstí v Praze, kde jsme měli nejvíce posluchačů. Dále jsme zazpívali 
babičkám  v DPS a uspořádali vánoční koncert v ZŠ.  Také jste nás mohli slyšet při živém 
betlému v Lubné a Sebranicích. Závěrečná vystoupení proběhla v kostele v Mladočově  
a Sebranicích. 
   Jsme velmi rádi, že na vánoční koncert přišli posluchači, kteří si s námi zazpívali koledy. 
Zpěváků tak bylo náhle dvakrát více a byl to velmi příjemný zážitek pro všechny zúčastněné. 
Jedna zpěvačka byla dokonce předškolního věku, zpívala s nadšením, a tak  jednou možná 
mezi nás přijde.   
 Poděkování patří děvčatům ze sboru a všem, kteří se na činnosti sboru jakýmkoliv 
způsobem podílejí.                       

                                                                     Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr 
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Lubenika –  vánoční koncert                                              Koledy zpívá Terezka Kuchtová 

 
Pohádka o princezně Julii 
     Žila, byla jedna princezna a ta měla ráda koně. Byla moc hodná. Když jí bylo 18 let, měla si 
najít ženicha. Ani jeden se jí nelíbil. Tak jí královský pan otec poručil, aby si osedlala koně a jela 
si najít ženicha.  
     Tak princezna jela už půl roku, když tu uviděla zámek a u zámku sedět stařenku. Tak se jí 
zeptala, kdo v tom zámku bydlí. Stařenka jí řekla, že v zámku bydlí princ KRASOŇ. Princezna 
si vzpomněla na povídačky staré chůvy. Ubytovala se v nedalekém domku u malíře. Ten malíř 
právě maloval obrazy princezen. Princezna Julie ho požádala, aby ji nakreslil a zanesl obraz 
princi. Obraz se princi moc líbil. Požádal malíře, aby mu neznámou princeznu přivedl. Malíř řekl 
princezně, aby se dostavila na zámek.  
     Když tam princezna přišla, tak se na ni všichni dívali, protože byla moc hezká. Tak se do ní 
zamiloval i Krasoň na první pohled. Když ji požádal o ruku, princezna mu řekla, že si ho vezme, 
ale pod jednou podmínkou: “Přines mi náramek z diamantů z dračí sluje.“ Princ jí řekl, že jí ho 
přinese, ale že musí počkat jeden týden.  
     Uplynul týden a princ se ještě nevracel. Princezna se o něj bála čím dál víc. Když  najednou 
přiběhl malíř, že viděl prince Krasoně uprostřed louky, jak tam leží. Princezna pro něj hned 
poslala. Když se princ probudil, ptal se: „Kde to jsem?“ Princezna mu odpověděla: „Jsi  
v královské ložnici.“ Princ jí podal náhrdelník z diamantů. „Vezmi si ho, už jsem ho přinesl.“  
     A tak byla velká svatba, a protože se měli rádi, tak se jim narodili princezna a princ.  
A protože oba byli krásní jako maminka a tatínek, tak jim rodiče říkali Julie a Krasoň. A zazvonil 
zvonec a pohádky je konec.  

Kačenka Kvasničková, 2. třída 
 

  
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 

 
Milovaní, 
 tak často si posteskneme nad tím, jak nám čas rychle ubíhá. A zvlášť se nám to zdá v čase 
pohody a při prožívání hezkých věcí. Jenže těch výjimečných okamžiků není mnoho. Většinou 
se neděje něco zvláštního. Proto se můžeme pokusit právě takové chvíle v něco hezkého 
proměnit. A k tomu stačí tak málo. 
 Dědeček s babičkou slavili zlatou svatbu. Na oslavu se shromáždila celá rodina, děti, 
vnoučata, široké příbuzenstvo.  
 Dědečka se ptali, zda má nějaký recept na tak dlouhé manželství. Starý pán na chvilku 
zavřel oči a pak, jako by se probíral dávnými vzpomínkami, vyprávěl: 
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 „Lucie, moje žena, byla jediné děvče, které jsem kdy měl. Vyrostl jsem v sirotčinci a vždycky 
jsem musel tvrdě pracovat, abych si aspoň něco málo vydělal. Neměl jsem na nic čas, získala 
si mě Lucie. Tu jsem požádal o ruku. 
 Byli jsme oba mladí. V den svatby, když jsme se vrátili z kostela, si mě vzal její otec stranou 
a dal mi do ruky malý balíček. Řekl mi: „To je všechno, co potřebuješ ke šťastnému manželství.“ 
Byl jsem rozrušený a chvíli mi trvalo, než se mi podařilo dárek rozbalit. Byly v něm velké zlaté 
hodinky. Opatrně jsem si je prohlížel. Na plášti měly vyrytý nápis, na který mi musel padnout 
pohled pokaždé, když jsem je chtěl otevřít a podívat se, kolik je hodin. Ta slova byla velmi 
moudrá.“ 
 Starý pán se usmál a vytáhl staré hodinky z kapsy. Nápis byl trochu odřený, ale stále čitelný. 
Ukrýval tajemství šťastného manželství.  
 Stálo v něm: „Řekni Lucii něco pěkného.“  
 Možná v tom může spočívat nejen šťastné manželství, ale stejně tak se může stát krásným 
každý den našeho života – doma, mezi sousedy, v práci i na vesnici Říct něco pěkného 
člověku, kterého máš rád. A nečekat na to až někdy, ale třeba hned teď. Možná se zdá, že se 
nic zvláštního nestane. Ale je to způsob, jak to krásné, co jsme o Vánocích prožili, může mít 
pokračování i do všedních dní.   
 
Postní doba   
     Je to už takový pohled trochu dál na dobu, která vždycky předchází Velikonocím. Tyto 
svátky už pro mnohé nejsou tak zajímavé jako Vánoce. Ale láska Boha, která dostala viditelnou 
podobu ve zrození Božího Syna na tento svět v Betlémě, dostává v této postní a velikonoční 
době konkrétní podobu.  Z malého dítěte se stal dospělý muž, který nejen mluvil o lásce Boha 
k člověku, ale když přišel čas, projevil svou lásku vůči člověku do krajnosti.  
 Když se zaseje, nesklízí se hned. Je potřeba doby růstu a zrání. Časem přípravy na 
velikonoční svátky je doba půstu, který trvá 40 dní. Je poznamenán ochotou vzdát se toho, co 
kazí přátelství s Bohem, a rozhodnutím se pro život s ním.  Není jednoduché se něčeho vzdát, 
něco opustit. Ale nevzdáváme se proto, abychom byli chudší, ale abychom udělali místo pro 
mnohem vzácnější dar. Vždyť maminka, která miluje své dítě, také nepočítá oběti. Láska jí 
k tomu dává sílu, aby toho tolik dokázala.  
 Tak se i postní doba stává dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme tento Boží vztah 
lásky k nám. A k tomu jistě slouží o pobožnosti křížové cesty ( ty budou v neděli po ranní mši 
svaté a v pátek od 18 hodin). Jsou připomínkou toho, co způsobují naše selhání a nevěrnosti, 
prostě hřích, v životě člověka i celého světa.   
 Jsme pozváni k obnově svého srdce. Ke krátkému zastavení se, ztišení, objevení toho, co je 
podstatné a důležité v našem životě. Příležitostí k tomu jsou postní duchovní obnovy, které 
budou každou sobotu od 28. února do 28. března a jsou směřovány pro určitou věkovou 
skupinu. 
 Začátek je vždycky v 9 hodin a končí se mší svatou přibližně v 15 hodin.  
 
Celé postní úsilí pak vrcholí prožitím událostí Svatého týdne (týden po Květné neděli). 

P. Vojtěch Glogar  
 
 
 

PROGRAM KINA V LUBNÉ 
        
 8. 2. HLÍDAČ č. 47                                    Začínáme v 18.30 hod. 
 22. 2.  ANGLICKÉ JAHODY  
 8. 3. KOZÍ PŘÍBĚH 
  22. 3.  VY NÁM TAKY, ŠÉFE 
                    5. 4.  MADAGASKAR 2   V dubnu začínáme opět v 19.30 hod.
 19. 4. KDOPAK BY SE VLKA BÁL 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci únoru a březnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let. 
 
 V měsíci lednu se narodil Štěpán Němec. Rodičům blahopřejeme. 
 
   V lednu jsme se rozloučili s paní Annou Řehákovou. 
 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ VÝSTAVOU 2008 
 
 Začátkem prosince členové kulturní komise uspořádali již 6. ročník vánoční výstavy na 

Skalce v Lubné. Návštěvníci si zde mohli 
prohlédnout i zakoupit keramiku, suchou 
vazbu, háčkované ozdoby, dřevěné výrobky, 
svíčky a další drobnosti. Součástí výstavy 
bylo i vytvoření nového českého rekordu  
v počtu lidí, kteří zazvoní během 100 minut 
na zvon od uměleckého kováře  Zbyňka 
Souška. Tentýž den proběhla dražba zvonu. 
Umělecký kousek získala za deset tisíc 
korun paní Marie Zoubková, rodačka  
z Lubné a manželka akademického sochaře 
Olbrama Zoubka. Zvon však ještě na 
výstavě darovala obci.     
 Určitě většina z nás, kdo se výstavy 
zúčastnil, mně dá za pravdu, že vánoční 

výstava se našim pořadatelům opravdu vydařila. Bylo se na co dívat, co poslouchat, co 
ochutnat. Celá kulturní komise a zahrádkáři vložili do přípravy této akce mnoho času a úsilí, za 
což  jim patří velký dík.  
 Děkuji Vám všem a vážím si toho, co jste dokázali zrealizovat v naší vesnici pro  všechny 
návštěvníky výstavy. Při této příležitosti také děkuji skromné a sympatické paní Marii Zoubkové 
za její šlechetný čin.                                                                        Josef Chadima, starosta obce 

50 let Ludvík Buben                 80 let Růžena Stráníková 
 Jan Kubeš  Marta Vomáčková 
 Marie Vobejdová   
 Lubomír Grund 81 let Růžena Boštíková 
   Libuše Doubková 

55 let Jan Flídr   
 Marie Flídrová 82 let Ludmila Štěpánková 
 Růžena Flídrová   
  84 let Věra Mašková 

65 let Hana Pospíšilová   
 Růžena Čuprová 85 let Jan Rensa 
    

70 let Marie Chvojková 86 let Anna Šimková 
 Zdeňka Šteflová   
 Vladimír Machek 93 let Marie Flídrová 
 Věra Zavoralová   
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      Naši zahrádkáři  
 

 
 
 
 
       Předání vydraženého zvonu starostovi obce             Vánoční zvonění – pokus o rekord 
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Členové kulturní komise 
 
 

VESMÍR OKOLO NÁS  -  OTÁZKY A ODPOVĚDI 
  
 Na článek v minulém Lubenském zpravodaji jsem zaznamenal celou řadu otázek od čtenářů 
a čtenářek, a to nejen lubenských. Nyní na některé z nich rád odpovím. 
  
 Pozorně jsem četla místo o zajímavých a přiléhavých názvech některých útvarů na Měsíci. 
Chtěla bych znát také názvy všech 21 moří na Měsíci. Můžeš o nich napsat v příštím 
zpravodaji? 
 Samozřejmě  můžu a  velmi  rád. Všechny útvary na Měsíci mají latinské názvy. Protože vím  
o několika čtenářích, že mají rádi latinu (já také), uvedu také latinské názvy. 
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latinský název český překlad latinský název český překlad 
Mare Anguis Moře Hada Mare Moscoviense Moře Moskevské  
Mare Australe Moře Jižní Mare Nectaris Moře Nektaru 
Mare Cognitum Moře Poznané Mare Nubium Moře Mraků (Oblaků) 
Mare Crisium Moře Sporů (Nepokojů) Mare Orientale Moře Východní 
Mare Fecunditatis Moře Plodnosti (Hojnosti) Mare Serenitatis Moře Jasu 
Mare Frigoris Moře Chladu (Mrazu) Mare Smythii Moře Smythovo 
Mare Humboldtianum Moře Humboldtovo Mare Spumans Moře Zpěněné 
Mare Humorum Moře Mokřin (Vláhy) Mare Tranguillitatis Moře Klidu 
Mare Imbrium Moře Dešťů Mare Undarum Moře Vln 
Mare Ingenii Moře Touhy Mare Vaporum Moře Par 
Mare Marginis Moře Okraje   

 
 Zpomaluje Měsíc rotaci Země a může se otáčení Země zastavit? 
 Ano, zpomaluje. Oba vesmírné objekty se vzájemně gravitačně (přitažlivostí) ovlivňují. Země 
si vede na svém neviditelném gravitačním vodítku Měsíc. A naopak Měsíc svou značnou 
hmotností brzdí Zemi v jejím otáčení okolo vlastní osy, to znamená, že se den na Zemi stále 
prodlužuje. Určitě jste zaznamenali, že čas od času se přidává jedna sekunda, aby vše bylo 
v souladu se skutečností – bylo tomu například i letos na přelomu roku. Nyní k druhé části 
otázky. Rotace Země okolo vlastní osy se bude i nadále zpomalovat, takže den bude stále delší 
a delší. Za milióny let to bude 25 hodin, za další milióny let to bude 26 hodin atd. Rotace Země 
se však nikdy nezastaví – brání tomu zákony nebeské mechaniky (gravitační zákon). 
 Když gravitace uhnětla Měsíc ze žhavého materiálu, jak daleko byl od Země?  
 Tato otázka velmi úzce souvisí s otázkou předešlou. Měsíc byl po svém zrodu velmi blízko 
Země, a to pouhých 20 000 km. Kolem vlastní osy se otáčel ,mnohem rychleji než nyní. Také 
mladá Země rotovala okolo osy daleko rychleji než dnes – tehdy jí jedna otočka trvala pouhých 
8 hodin. Jsou – li takto blízko sebe dvě kosmická tělesa, vzájemné působení gravitačních sil je 
velmi výrazné. Proto se Země a Měsíc vzájemně brzdily po několik desítek miliónů let dost 
významně. A podle gravitačního zákona se musel Měsíc postupně od Země vzdálit až na 
dnešních téměř 400 000 km. Současně probíhalo vzájemné brzdění až na dnešní hodnoty – 
otočka Země 24 hodin, otočka Měsíce 27,3 dne. 
 Má Země nějaký trvalý následek způsobený kosmickou srážkou s protoplanetou? 
 Ano, má. Země si na tuto obří srážku nese trvalou památku – její rotační osa, dříve kolmá 
k oběžné rovině, se po velenárazu sklonila šikmo a od té doby dochází v mírných zeměpisných 
pásmech ke střídání ročních dob. 
 Kterých útvarů je na Měsíci nejvíce? 
 Na Měsíci jsou nejvíce zastoupeny krátery, a to v celé škále velikostí. Od nepatrných, až po 
stovky kilometrů v průměru. Ty největší jsou dobře vidět i pouhým okem. Krátery vytvořila 
vulkanická činnost, která na Měsíci v dávné minulosti probíhala, a meteority nerušeně 
dopadající až na povrch, neboť Měsíc nemá atmosféru, ve které by shořely, tak jako je tomu  
na Zemi. 
 
 Venuše je stále večernicí. Je nepřehlédnutelná, po setmění ji najdeme značně vysoko nad 
jihozápadním obzorem.                                                                                              Josef Trojtler 
 

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ 
  
 V loňském roce se nám podařilo uskutečnit pro lidičky z DPS několik menších i větších akcí, 
které, jak alespoň doufám, oživily a zpříjemnily jejich společné soužití. O těchto akcích jsem 
Vás průběžně informoval, a tak mi dovolte, abych se ve zkratce zmínil i o akcích pořádaných 
v posledním měsíci loňského roku. 
 Opět se konala mikulášská besídka na kterou jsem pozval paní lékárnici Růženku 
Tomanovou, se kterou jsme si povídali o zdraví. Poté přišel sv. Mikuláš se svou čertovskou 
ochrankou. 
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 Před vánočními svátky k nám přišly děti z lubenské MŠ s krátkým předvánočním 
vystoupením o Ježíškovi a také nám přišla zazpívat děvčata z pěveckého sboru Lubenika pod 
vedením pana učitele Opletala. 
 Na úplný závěr roku jsme uskutečnili malé silvestrovské posezení, na které za námi přišel  
i pan starosta. 
 Jsem rád, že se těchto akcí účastní i další senioři z naší obce, za což jim chci srdečně 
poděkovat, a těším se na další setkání. Na závěr bych chtěl všem našim seniorům popřát 
hodně štěstí, spokojenosti, lásky a zdraví v novém roce 2009. 

 Rudolf Zapletal 
 

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – KUTNÁ HORA 
  
 Kutná Hora (1995) – městská památková rezervace královského horního města, 
monumentální chrám sv. Barbory a impozantní katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 
byly na listinu světového dědictví UNESCO zapsány 9. 12. 1995 na Světové konferenci 
UNESCO, která byla 4. – 9. 12. 1995 v Berlíně. 
 Kutná Hora – už název tohoto středočeského města napovídá, čím se místní obyvatelé 
v historii převážně zabývali. Bylo to dolování (kutání) stříbrné rudy, její zpracovávání  a ražba 
mincí. Tato činnost přinesla Kutné Hoře velké bohatství a na konci 13. století se stala druhým 
nejvýznamnějším městem českého království. Městská památková rezervace bývalého 
hornického města je unikátní soubor historických staveb světového významu. 
K nejvýznamnějším památkám patří Vlašský dvůr – původně centrální mincovna nazvaná podle 
odborníků, Vlachů, kteří stáli u zrodu mincovnictví. Základem mincovny byly kovárny (šmitny), 
nacházející se kolem nádvoří, a ražební síň zvaná preghaus, kde se razily pražské groše. 
K nejstarším památkám ve městě patří Sankturinovský dům ze 13. století s překrásnou síťovou 
pozdně gotickou klenbou. Jedinou církevní barokní novostavbou je kostel sv. Jana 
Nepomuckého, který byl postaven k oslavám svatořečení Jana Nepomuckého. Morový barokní 
sloup vysoký 16 m zhotovil v letech 1713 – 1715 jezuitský sochař František Baugut po morové 
epidemii. Je také autorem galerie soch před jezuitskou kolejí. K nejcennějším měšťanským 
domům v Čechách patří Kamenný dům s bohatě zdobeným průčelím. Je zde k vidění stálá 
expozice Horní královské město. Gotický městský palác s nádvořím a věží slouží Českému 
muzeu stříbra a součástí prohlídky je také návštěva středočeského dolu. Pozdně gotická 
kamenná kašna byla součástí kutnohorského vodovodu, její kamenná výzdoba byla provedena 
svatobarborskou stavební hutí M. Rejska. Má velkou hodnotu nejen po stránce 
uměleckohistorické, ale i jako památka technického rázu. Dále je v městské památkové  
rezervaci kostel sv. Jakuba, klášter Voršilek, jezuitská kolej, množství renesančních, barokních 
a gotických domů. 
 Patronkou a ochránkyní horníků je sv. Barbora. Její jméno nese monumentální chrám, 
unikátní dílo vrcholně a pozdně gotické architektury. Stavba byla zahájena v roce 1388 hutí 
Petra Parléře, stavební práce byly několikrát přerušeny a architektonický skvost byl dokončen 
až v roce 1905 po více než 500 letech. V nedalekém Sedlci je katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie, přestavěna v duchu barokní gotiky vynikajícím stavitelem Janem Blažejem Santinim, 
který jí vtiskl pečeť velkoleposti. Mimořádně cenné oltářní obrazy jsou od Petra Brandla. 
Kostnice – hřbitovní kaple barokně přestavěná Janem Blažejem Santinim. Výzdoba je tvořena 
téměř výhradně z lidských kostí, které srovnal do pyramid poloslepý mnich již v roce 1511.  
Unikátem je mohutný lustr, také kalichy, monstrance a schwarzenberský erb. Jsou zde ostatky 
asi 40 tisíc lidí. V rezervaci je několik pěkných náměstí a Tylův dům, kde je stálá expozice  
o životě a díle dramatika J. K. Tyla v jeho rodném domě. Pro svou jedinečnou krásu je Kutná 
Hora nazývána pokladnicí a klenotem země. Je velmi vyhledávána návštěvníky od nás 
I ze zahraničí. 

 
   Josef Trojtler 
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Chrám sv. Barbory       Klášter Voršilek 

 
 

KONTAKT S LIDMI 
 
Chůze  
-  ve dvou je čestné místo samozřejmě napravo - tam jde žena, starší nebo významnější osoba 
-  ve třech je čestné místo uprostřed, aby se dotyčná osoba mohla rovnoměrně věnovat oběma 
společníkům. 
Rozhovor 
- muž nikdy nesedí při rozhovoru se stojící ženou. Nikdy nemáme při rozhovoru ruce v kapsách. 
Přednost 
- ve dveřích, na zúženém místě a podobně má vždy přednost  společensky významnější osoba. 
Lidé vycházející z veřejných prostor mají přednost před vstupujícími. 
Host je vždy významnější osobou-jsou samozřejmě situace, kdy je potřebné, aby šel hostitel 
jako první, ale v tom případě to hostu vysvětlí.  
Na schodech  – při setkání na schodišti nebo úzké cestě mají přednost ti, kdo jdou dolů. Pokud 
je zábradlí vlevo, jde samozřejmě žena u něj. Po úzkém schodišti jde nahoru žena o schod 
vepředu a muž za ní, dolů muž vepředu a žena za ním.    

Čerpáno z knihy „Nikdo nejsme dokonalí“ 
 

 
Setkání seniorů 

Setkání seniorů se bude konat dne 29. března 2009 na Skalce. 
K tanci a poslechu zahraje Pohoranka. 

 
 
Několik rad jak se zachovat při dopravní nehodě 
V jakém případě je nutná přítomnost policie 

- pokud dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100.000 Kč (včetně 
přepravovaných věcí)  

- u dopravní nehody, kde dojde ke zranění osob nebo k usmrcení 
- pokud při nehodě dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby, například k 

poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu 
veřejného osvětlení apod. 

- někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou 
- když při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo 

poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo 
když dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních 
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přejezdech apod.) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin 
apod.) 

- v případě, kdy sami nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost provozu. 
V jakém případě přítomnost policie není nutná 

- když je škoda na vozidle nižší jak 100.000 Kč a nedošlo ke zranění osob ani k dalším 
shora uvedeným škodám. 

 U dopravních nehod, u kterých se policie nevolá, budou mít účastníci nehody za povinnost 
sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis místa vzniku nehody, 
čas, příčiny, průběh a následky, identifikaci účastníků a vozidel. Tento záznam musí účastníci 
nehody podepsat a předat pojistiteli, který by měl plnit pojistné (tedy pojišťovně viníka dopravní 
nehody). Záznam může mít volnou formu, formulář zákon přímo nepředepisuje, přesto 
doporučujeme tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který je dobře vozit vždy ve 
vozidle s sebou. Tento formulář je k dispozici v pojišťovnách nebo na adrese www.lubna.cz – 
Informace Policie ČR. 
 
                      Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 14.  – 15. 2.         MUDr. Leona Kašparová, Polička, Janáčkova 523, tel. 775724524 
 21.  – 22. 2.          MUDr. Jiřina Kočí, Dolní Újezd 838, tel. 461631126 
 28. 2. – 1. 3.   MUDr. Eva Kopecká, Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606182715 
 7. – 8. 3.            MUDr. Pavel Kossler, Polička, Haškova 445, tel. 461724369 
 14. – 15. 3.      MUDr. Jitka Kosslerová, Polička, Haškova 445, tel. 461 724369 
 21. – 22. 3.         MUDr. Zdena Králová, Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461100497 
 28. – 29. 3.         MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461619670 
 4. – 5. 4.            MUDr. Marta Kučerová, Polička, Smetanova 55, tel. 461725987  
 
Význam některých jmen z měsíce února a března 
Jarmila     –  české jméno, volně lze vyložit jako jaro, milující bujnost, prudkost, sílu. 
Veronika  –  jméno řeckého původu, znamená nositelka „nositelka vítězství“. 
Milada      –  odvozené ze staročeského jména Mlada, což znamená „mladá i milá, milovaná“. 
Božena    –  české jméno významem „Bohem obdařená, blahoslavená“. 
Valentýn  –  odvozené od latinského valens „silný, kypící zdravím“. 
Jiřina        –  původem řecké jméno znamenající „zemědělkyně, rolnice“. 
Miloslava –  slovanské jméno, vykládá se jako „slavná milostí, slavící milost“. 
Oldřich    –  původem německé jméno a znamená „bohatý vládce“. 
Lenka      –  původem zkráceniny, domácké podoby jména Helena tj.“pochodeň“. 
Matěj        –  zastarale Matyáš, jméno hebrejského původu, znamená „dar Boží“. 
Anežka    –  jméno řeckého původu, znamená „čistá, neposkvrněná, ctnostná“. 
Miroslav   –  slovanské jméno, které lze vyložit jako „slavný mírem, slavící mír, mírumilovný“. 
Tomáš      –  biblické jméno aramejského původu, znamená „dvojče“. 
Růžena    –  pochází z latinského slova rosa, což znamená „růže, růžová“. 
Vlastimil  – jméno slovanského původu, lze jej vyložit jako „mír vlasti“. 
Josef        –  biblické jméno hebrejského původu, vykládá se jako „on(Bůh) přidá, rozhojní“. 
Radek      –  jméno slovanského původu, lze jej vyložit jako „radující“. 

 
Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)   
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
 http://www.lubna.cz e-mail: lubna@quick.cz 
Na tomto vydání se podíleli: Jana Dřínovská, Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová,  
       Radmila Stráníková, Libuše Bulvová, Marta Sýkorová,  

   Michal Kovář, Hana Dvořáková 
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

Neprošlo redakční jazykovou úpravou.  
Tisk a grafická úprava Petr Dvořák – tiskárna Osík, tel. 461 618 111. 

Uzávěrka příštího čísla bude 20. 3. 2009. 
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