
Z OBSAHU:    
 
 OBECNÍ ÚŘAD 1 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 10 
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 10 
 MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA  11  
 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 12 
 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 13  
 PROGRAM KINA 13 
 LUBENSKÉ ŽENY 13 
 VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA SKALCE 15 
 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – FOTOSOUTĚŽ 16 
 ZE ŽIVOTA DPS 19 
 TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 20  
 VYMEŤTE SI TŘEBA SAMI, ALE ZAPLAŤTE 21 
 TŘÍKRÁLOVÁ KONCERT - PODĚKOVÁNÍ 22 
 PŘIJÍMÁNÍ NOVÉHO MYSLIVCE 23  
 ZAJÍMAVOSTI Z DĚJIN ŠKOLSTVÍ 24 
 NÁRODNÍ PARKY – PODYJÍ 26  
 TJ SOKOL LUBNÁ 27 
  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srdečně zveme občany na tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ, 
které se koná 

v neděli 3. dubna 2011 od 14.00 hodin v Lubné na Skalce. 
K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Libkovanka  

z Českých Budějovic. 
Slovem Vás bude provázet Karel Hegner 

a svými výstupy program obohatí kouzelník Aleš Krejčí s partnerkou. 
Doprava i občerstvení zajištěno. 

 
Těšíme se na Vás! 

 
 
 
 
 
 
 
Snímek na titulní straně je z archivu LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ.  
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OBECNÍ ÚŘAD 
 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 11. 2010 
RO schvaluje: 

- Jednací řády rady obce na volební období 2010 až 2014. 
- Komise rady obce a její členy na volební období 2010 až 2014. 
- Plnění rozpočtu k 31. 10. 2010. 
- Objednání projektové dokumentace u firmy VČE - montáže, a. s., Pardubice na 

rekonstrukci veřejného osvětlení od „točny“ autobusu k hájence.  
- Smlouvu s Mgr. Petrem Cardou, Svitavy na poskytování právních služeb.  
- Dodatek ke smlouvě o nájmu pro pí R. Bednářovou na pronájem bývalého OÚ Lubná. 
- Bezplatný pronájem sálu v objektu Skalka firmě COBRA TRANSPORT s. r. o. na pořádání 

firemní akce dne 28. 12. 2010. Firma uhradí náklady za spotřebovanou el. energii, vodu, 
popř. poškozené věci nebo zařízení. 

- Smlouvu na pronájem pozemku u letního areálu v Lubné při pořádání tradiční pouti pro J. 
Lagrona. 

- Pronájem zasedací místnosti na OÚ p. D. Mikovi z Pomezí za účelem otevření kontaktního 
místa pro nabízení služeb pojišťovny. 

- Bezplatný pronájem vestibulu na Skalce v Lubné p. K. Hauptovi za účelem společného 
tvarování bonsají dne 20. 11. 2010. 

- Opravu vodovodního řadu k č. p. 37 v Lubné v roce 2011. 
- Termín pro konání akce „Zpívání u betléma“ před obecním úřadem v sobotu 18. 12. 2010. 

 RO doporučuje:  
- ZO realizovat opravu počítačové učebny v místní škole do 31. 3. 2011.  
- ZO zařadit požadavek jednotky SDH do rozpočtu obce na rok 2011. 
- Zjistit bližší informace k řešení psích exkrementů a volně pobíhajících psů v ostatních 

obcích a městech kraje. 
RO bere na vědomí: 

- Žádost pí G. Broulíkové o pronájem obecního bytu nad mateřskou školou. 
- Žádost p. F. Vomáčky o výměnu obecního bytu. 
- Umístění ČOV na stavební parcele č. 906/12 pro manžele Petrásovy. 
- Výroční zprávu o činnosti místní školy za školní rok 2009 - 2010. 
- Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Dolní Újezd za školní rok 2009 - 2010. 
- Kolaudační rozhodnutí na užívání administrativní budovy a dílny v ZOD Lubná. 
- Souhlas s provedením stavby ČOV p. R. Flídra na pozemku p. č. 1673/3. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 11. 2010 
RO schvaluje: 

- Odměny členům komisí rady obce a Lubenského zpravodaje za rok 2010. 
-  „Souhlasné prohlášení“ s Lesy České republiky, s. p., o přechodu vlastnického práva 

k nemovitostem na obec. Obec Lubná nabyla vlastnické právo k parcele č. 915 o výměře 
0,1561 ha - orná půda.  

- Dodatek ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklaci a odstranění komunálního 
odpadu v roce 2011 firmou TS Hlinsko, s. r. o. 

- Upravit pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a. s., v roce 2011. Jedná se o snížení 
spoluúčasti obce při pojištění zodpovědnosti zaměstnanců obecního úřadu. 

-  Vyúčtování členského příspěvku SO AZASS na zabezpečení pečovatelské služby 
 za rok 2010. 
- Smlouvu se ZOD Lubná o zajištění výpomoci při zimní údržbě komunikací. 
- Oplocení parcely č. 1546/2 p. J. Šimka, Polička. 
- V dalším období realizovat výběrová řízení ve spolupráci s pí K. Kašparovou. 
-  Stavbu zahradního domku p. M. Kováře na pozemku p. č. 2073/21. 
- Podání žádosti Svazku obcí Kraj Smetany a Martinů o dotaci na mobilní sociální zařízení 

v jednotlivých členských obcích svazku. 
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- Přeřazení majetku pořízeného do roku 1998 v pořizovací ceně pod 40 000 Kč do drobného 
dlouhodobého majetku, kterému dotčený majetek v současné době více odpovídá. 

 RO doporučuje:  
- ZO schválit realizaci fitcentra na galérii v objektu Skalka do 31. 3. 2011. 
-  Uzavřít s ČME Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN. 

RO bere na vědomí: 
- Protokol o zkoušce kvality vody na OÚ Lubná. 
- Informaci Pk o přípravě rozpočtu na rok 2011. 
- Žádost pí A. Hrabovské, Strakov o pronájem obecního bytu a zařazení žádosti mezi 

uchazeče o obecní byt. 
- Protokol o závěrečném vyhodnocení dotace – Přístavba ZŠ Lubná. 
- Seznam pohledávek k 19. 11. 2010 a pověřuje starostu obce k jednání s dlužníky. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 13. 12. 2010 
RO schvaluje: 

- Vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení mezi prodejnou Jednota a 
letním areálem firmou ADECO, s. r. o., Česká Třebová. 

- Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pk pro rok 2011 na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky SDH ve výši 64 960 Kč. 

- Plnění rozpočtu k 30. 11. 2010. 
- Snížení počtu pracovních míst na OÚ Lubná. 
- Vzhledem ke snížení počtu pracovních míst ukončit pracovní poměr s pí H. Hasilovou. 
- Prodloužení pronájmu obecního bytu pro p. V. Němce. 
- Prodloužení pracovní smlouvy s pí J. Dřínovskou. 
- Uzavření nájemní smlouvy s pí Z. Mikuličovou na byt v DPS od 1. 1. 2011. 
- Zařazení žádosti pí V. Zezulové, Litomyšl do seznamu žadatelů o umístění v DPS. 
- Stanovisko k přiloženému dotazníku na organizování veřejné dopravy v našem okolí, který 

bude odeslán na firmu OREDO do 31. 12. 2010. 
- Použití znaku obce dle obecní vyhlášky pro sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR na 

reklamních předmětech, který vytváří firma AKTIV 95 OPAVA, s. r. o. 
RO bere na vědomí: 

- Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce, které se uskuteční dne 18. 1. 2011 
na OÚ Lubná. Kontrolu provedou pracovníci Pk. 

- Zabezpečení Tříkrálové sbírky K+M+B 2011, která se v naší obci bude konat v sobotu  
8. 1. 2011. 

- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl k vypouštění předčištěných odpadních vod z usazovací jímky u 
provozu bramborárny v areálu ZOD Lubná do obecní kanalizace. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 20. 12. 2010 
RO schvaluje: 

- Prominutí poplatku z tomboly pro pořadatele při konání kulturních akcí v obci od 1. 1. 2011. 
- Uzavření nájemní smlouvy s pí J. Kruntorádovou na pronájem nebytových prostor v DPS.  
- Příspěvek ve výši do 2000 Kč/rok na Vlastivědné listy Pardubického kraje pro rok 2011. 
- Uskutečnění silvestrovského ohňostroje v pátek 31. 12. 2010 v 18.00 hodin před OÚ. 

Celkové náklady nepřesáhnou 7000 Kč a budou hrazeny z kulturních akcí. 
RO bere na vědomí: 

- Žádost pí Š. Klusoňové o přijetí do pracovního poměru na VPP a zařazuje ji do evidence 
žádostí. 

- Žádost pí H. Hasilové. 
- Územní souhlas s umístěním ČOV na parc. 906/14 v k. ú. Lubná u Poličky pro novostavbu 

rodinného domu Ing. P. Jiráně a sl. L. Kárské. 
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Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 10. 1. 2010 
RO schvaluje: 

- Udělení licence na linku 680 987 Polička-Lubná-Sebranice-Litomyšl pro Alenu Vrabcovou k 
provozování zvláštní linkové osobní vnitrostátní dopravy. 

- Postup při uzavření smlouvy s OSA dle pokynů APK (Asociace provozovatelů kin). 
- Prominutí smluvní pokuty z půjčky, která byla poskytnuta pí J. Makovské. 
- Pronájem nebytových prostor v DPS Lubná pro p. F. Vomáčku za účelem provozování 

masérských a rekondičních služeb do 31. 12. 2014. 
- Smlouvu včetně příloh o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lubná a ČEZ Distribuce,  

a. s., týkající se umístění pojistkových skříní a nového zemního kabelového vedení pro 
posílení sítě NN k letnímu areálu. 

- Přidělení č. p. 159 pro novostavbu RD na p. č. 1673/3 pro p. R. Flídra. 
- Bezplatný pronájem objektu Skalka včetně prominutí poplatku za spotřebovanou el. energii 

pro TJ Lubná při konání dětského karnevalu dne 26. 2. 2011. 
- Nákup skříní, lavic a obložení do šaten na Skalce v Lubné s tím, že obec uhradí částku cca 

24 000 Kč a TJ Lubná uhradí zůstatek cca 16 000 Kč. 
 RO doporučuje:  

- ZO schválit finanční příspěvek pro ZUŠ Dolní Újezd ve výši 2 500 Kč s tím, že příspěvek 
bude použit pro žáky školy v Sebranicích. 

RO pověřuje:  
- Komisi veřejného pořádku, aby zajistila dodržování vnitřního řádu v DPS Lubná. 

RO zamítá:  
- Finanční příspěvek pro středisko sociálních služeb Salvia, Svitavy. 

RO bere na vědomí: 
- Rozhodnutí Krajského úřadu Pk k povolení a provozování kanalizací a vodovodů vydané 

společností VHOS, a.s., Moravská Třebová. 
- Informaci Krajského úřadu PK o termínu sčítání zvěře. 
- Žádost p. F. Renzy o odkup pozemků. 
- Žádost p. J. Šebka a sl. V. Uhrové a zařazení žádostí do seznamu uchazečů o VPP v roce 

2011 na OÚ Lubná.  
- Protokol o zkoušce kvality vody v mateřské škole. 

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 16. 12. 2010 
ZO schvaluje:  

- Činnost rady obce za uplynulé období. 
- I nadále postupovat podle Jednacího řádu schváleného dne 14. 12. 2006.  
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 3/2010/RO. 
- Plnění rozpočtu k 30. 11. 2010. 
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3/2010/ZO. 
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2011. 
- Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti prvním místostarostou obce. 
- Při souběhu výkonů několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce  

odměna podle funkce, za niž se podle rozhodnutí zastupitelstva poskytuje nejvyšší 
odměna. 

- Pro zastupování obce na valných hromadách obchodních společností, svazků, spolků a 
sdružení na volební období 2010 – 2014 starostu obce. V případě jeho nepřítomnosti 
zastoupí obec 1. nebo 2. místostarosta. 

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – poplatek 
za odpad 500 Kč/osobu nebo objekt k individuální rekreaci. 

- Cenu vodného ve výši 27,50 Kč/m3 s DPH a stočného 26,70 Kč/m3 s DPH na rok 2011. 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za psy – poplatek za jednoho 

psa 200 Kč, za druhého a dalšího 260 Kč.  
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- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity - sazba 
poplatku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč.  

- Pasport místních komunikací obce Lubná zpracovaný podle zákona č. 13/1997 Sb. a 
v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Smlouvu o dotaci Pk pro jednotku SDH ve výši 13 460 Kč. 
- Rozpočtové opatření Ministerstva vnitra ve výši 3 838 Kč, které je určeno na úhradu výdajů 

spojených s přípravou a provedením sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011. 
- Smlouvu kupní a směnnou, kterou uzavírá p. Miloš Dřínovský a Obec Lubná. Náklady na 

zhotovení geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitosti 
hradí Obec Lubná. 

- Smlouvu kupní, kterou uzavírá Obec Lubná a pí M. Flídrová. Náklady na zhotovení 
geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitosti hradí Obec 
Lubná. 

- Vrácení uhrazené zálohy za stavební pozemek p. č. 906/14 v k. ú. Lubná u Poličky  
p. J. Pavlišovi a pí V. Chmelové. 

ZO zamítá: 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného - poplatek ze 

vstupného z kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí ve výši 10 %. 
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 9. 9. 2010 a ZO ze dne 10. 11. 2010. 
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010.  

ZO pověřuje: 
- Starostu obce k podpisu schválených smluv na nákup a směnu pozemků, na státní 

neinvestiční dotaci pro jednotku SDH Lubná a na sčítání lidí, domů a bytů 2011. 
 
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
       pátek:  11. 2.,   25. 2.,   11. 3.,   25. 3.,   8. 4.,   22. 4. 
 
 
Poplatky 2011 
Od 15. února 2011 je možné platit místní poplatky. 
 Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců 
věku. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2011. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 
uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné. 
 Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 500 Kč za osobu, každé třetí a další dítě je 
od poplatku osvobozeno. Splatnost poplatku je 31. 3. 2011. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1337 + číslo popisné. 
 Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou. Děkujeme. 

(OÚ) 
 
Statistika – pohyb obyvatelstva v Lubné – rok 2010 
 Narodilo se 7 občánků, zemřelo 8 občanů, bylo přihlášeno 21 občanů, odhlásilo se  
15 občanů. K 31. 12. 2010 měla obec 1 016 obyvatel. 
 V roce 2010 se narodili: 
Andrea Gašparíková, Natálie Zachová, Matyáš Novotný, Pavel Šprojcar, Petr Šprojcar, Věra 
Dohnalová, Kateřina Gutveisová. 
 V roce 2010 zemřeli: 
Marie Flídrová, Marie Flídrová, Václav Jána, Anna Javůrková, Jaroslav Pavliš, Josef Bouška, 
Václav Kubeš, Natálie Hápová. 
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Milí čtenáři, 
 není tomu tak dlouho, co jsme rozsvítili betlém a altánky v naší obci a společně se rozloučili 
s loňským rokem. Čas plyne a s ním i naše vzpomínky, ale některé se nám mohou zarýt 
hluboko do paměti. Dovolte mi, abych několika řádky vzpomenul na toto krásné vánoční 
období.  
 
Mikuláš na obecním úřadě 
 Začátkem prosince náš obecní úřad 
navštívili žáci 9. třídy společně se svojí třídní 
učitelkou, abychom si připomněli 
mikulášskou nadílku. V kanceláři úřadu se 
objevil Mikuláš, andělé a čerti, kteří  přišli 
zkontrolovat, jak starosta a zaměstnanci  
vedou naši obec.  
 
 
 
 
 
                                                                      
        Žáci 9. třídy na obecním úřadě 
Zpívání u betléma 
 Tradiční zpívání u betléma se konalo v neděli 18. prosince. Společné setkání občanů před 
obecním úřadem obohatil kulturní  program, který uváděla paní E. Chadimová. Zhlédli jsme zde  

 
Vystoupení Lubeňáčku a Lubeniky 

 
P. V. Glogar a zastupitelé obce       Zaplněné prostranství před betlémem  
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folklorní soubor Lubeňáček pod vedení paní učitelky M. Průžkové a paní M. Šturcové, dále zde 
vystoupil pěvecký sbor Lubenika pod vedením pana učitele Mgr. V. Opletala. Moudrými slovy 
povzbudil přítomné P. V. Glogar a uplynulý rok zhodnotili zastupitelé obce. Ozvučení a 
osvětlení prostoru zajistil pan P. Kovář s tatínkem. O hřejivé občerstvení a příjemné posezení 
se postarali místní dobrovolní hasiči. 
 
 
Vánoční koledování mateřské školy 
 Před vánočními svátky navštívily děti 
z mateřské školy společně s paní učitelkou  
L. Vomáčkovou obecní úřad, aby 
zaměstnancům zazpívaly koledy a navodily 
tak příjemnou předvánoční atmosféru. 
 
                    
 
 
 
       
 
                                                                                       
 
 
           Děti z mateřské školy na obecním úřadě                                                 
 
Silvestrovský ohňostroj 
 Po 10 letech jsme uskutečnili na parkovišti před úřadem silvestrovský ohňostroj. Sešlo se 
zde mnoho našich občanů, kteří zhlédli krásný ohňostroj, v podání pana P. Jílka ze Š. Dolu.  
Věříme, že i v letošním roce se nám podaří shromáždit finanční prostředky na pořízení 
ohňostroje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Michal Lehocký a Martin Kvasnička 

 
 
 

 
 
Tříkrálová sbírka v Lubné 
 V sobotu 8. ledna se uskutečnila Tříkrálová 
sbírka v naší obci, kterou pořádala Oblastní charita 
Polička. I v letošním roce se o její zabezpečení 
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postaral obecní úřad a místní škola. Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily 
naše domácnosti. Po ukončení sbírky bylo pro všechny koledníky připraveno malé občerstvení 
v DPS Lubná. Celkový výtěžek z této sbírky v naší obci činil 27 189 Kč. 
 

 
Společná fotografie koledníků        První skupina u paní M. Klusoňové 
 

 
Druhá skupina u pana J. Chadimy        Třetí skupina u paní A. Neumeisterové  

 

 
Čtvrtá skupina u paní I. Rensové Paní L. Klejchová a M. Boštíková při přípravě                     

chutného občerstvení 
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50 let kněžství P. J. Kopeckého 
 Druhou lednovou neděli oslavovali všichni věřící v sebranické farnosti velkou událost.  
P. Jaroušek Kopecký  slavil 50 let kněžství. V životě člověka se tato událost dá přirovnat ke  
zlaté svatbě. Při slavnostní mši byl  přítomen i bývalý provinciál Benno Beneš. Za farníky 
poděkoval pan J. Pohorský s manželkou. K zástupu gratulantů se připojili i zastupitelé obce 
Lubná. Na závěr mše utvořily děti špalír a předaly P. J. Kopeckému „tradiční žvýkačky“. 
 

TOUTO CESTOU JEŠTĚ JEDNOU PŘEJEME 
P. JAROUŠKOVI KOPECKÉMU PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ SIL DO DALŠÍCH LET A 

OCHRANU PANNY MARIE PŘI JEHO POSLÁNÍ. 
 

              Josef Chadima, starosta obce 

 
Zleva: P. Benno Beneš, P. Jaroušek Kopecký a P. Vojtěch Glogar 
 

 
Zástupci obce při blahopřání        Děti při předávání „tradičních žvýkaček“ 
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Otec Jaroslav Kopecký 
    V jednom příběhu se vypráví o člověku, který vešel do krámku a k jeho překvapení za pultem 
stál Bůh. Zákazník se začal zajímat, co je v obchodě k mání. „Všechno, po čem touží vaše 
srdce,“ uslyšel. Člověk váhal – těžko uvěřit tak zázračnému sortimentu - a pak se rozhodl.  
„Chtěl bych žít v klidném, harmonickém prostředí, mezi přáteli, v moudrosti, lásce a štěstí, a 
přitom bych byl osvobozen od strachu.“ Pak se zarazil, a protože to byl dobrý člověk, dodal: „To 
bych si vzal nejen pro sebe, ale i pro ostatní lidi.“ Bůh se usmál a odpověděl: „Myslím, že jste 
mi dost nerozuměl, můj milý člověče. My tu neprodáváme plody, pouze semena.“ A tak záleží 
na nás, jaká semena padají do půdy, a až přijde čas plodů, co budeme sklízet.  
   V neděli 9. ledna při mši svaté děkoval otec Jaroslav Kopecký za dar kněžství. Kdo ho 
známe, víme, že setkání s ním je velkým povzbuzením do zahrady života a víry každého z nás.   
Přitom jeho kněžská cesta byla plná nečekaných událostí. 
  Otec Jaroslav, rodák ze Sebranic, se poprvé setkal se salesiány na jaře 1939, když 
v místním kostele měli týdenní lidové misie. Po rozhovoru s jedním salesiánem v létě toho roku 

odchází do Fryštáku u Zlína, kde nastupuje do 
aspirantátu. Potom pokračuje noviciátem 
v Ořechově, v roce 1943 skládá časné sliby a 
o tři roky později věčné sliby. Po ukončení 
gymnázia se stal na dva roky asistentem  
noviců v Hodoňovicích a rok asistentem ve 
Fryštáku, pak přešel na teologii do Oseka u 
Duchcova a zde jako bohoslovec spolu 
s ostatními byl internován. To se psal rok 
1950. Internace byla na dobu neurčitou, 
vězení na dobu určitou. A tak pouť života otce 
Jaroslava začala na stavbách přehrad na 
Klíčavě, Křímově a Jirkovské přehradě. 
Mezitím byl v roce 1957 odsouzen za 

podvracení republiky a zavřen na dva roky do Jáchymovských dolů. Postupně se ve vězení 
seznamoval s lidmi se stejným osudem a naučil se jedné moudrosti - dívat se na lidi, kteří se 
mají hůře než on. Po propuštění se vrátil na Křímovskou přehradu u Chomutova. 
  Když byl v roce 1960 propuštěn na amnestii biskup Trochta, vysvitla naděje na vysvěcení. 
To se podařilo 7. ledna 1961 v jednom pražském skladu, samozřejmě tajně a bez svědků. Otec 
Jaroslav musel slíbit, že nevyzradí o svém vysvěcení, pokud se neuvolní režim. 
Nadále pracoval na přehradách a v roce 1970 odchází do Prahy, kde je zaměstnán v kostele 
svatého Kříže jako kostelník. Měl velký vliv na mládež, která se tu scházela, a tak byl převeden 
ke svatému Rochu. Zde působil velmi krátce, pak šel pracovat do Metrostavu a zůstal zde až 
do důchodu. I když nemohl působit veřejně, vždy si našel způsob, jak se věnovat mládeži. 
V Praze byl do roku 1991 a skoro po padesáti letech se vrací do rodné farnosti Sebranice.  
      Poprosili jsme otce Jaroslava neboli Jarouška, jak mu všichni říkáme, o pár řádků a 
zároveň se připojujeme k blahopřání, přejeme štěstí, zdraví a Boží požehnání. 

                                                                                                     Za redakční radu Líba Bulvová 
 

Drazí, 
 ani ve snu mě nenapadlo, že se dožiji třetího tisíciletí, že oslavím padesátileté jubileum 
kněžství. Na Pánu Bohu jsem nikdy nevymáhal dlouhý věk. Co dá, to dá, co nedá, to nedá. 
Věřím, že každého z nás vede často i přes nepříjemné skutečnosti, které přestávají být po čase 
drásavými. Můj život byl často i ve velkých nebezpečích, především za války a během totality. 
Ale Pán dal vždy více ochrany, více pomoci, více sil, než bylo těžkostí. Častokrát jsem si to ani 
neuvědomoval. Kdykoliv jsem byl v nesnázích a potřeboval pomoc, Pán mi poslal vždy někoho, 
kdo v době nouze, kdy jsem nestačil, podal pomocnou ruku, aby mě podržel. Tak tomu je stále 
až do dnešního dne. 
       Před padesáti roky, dne 7. ledna 1961, mě pozdější kardinál Štěpán Trochta udělil tajně 
svátost kněžství. Učinil tak s ohrožením vlastního života. Stalo se to nedlouho po jeho 
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podmínečném propuštění z vězení, kdy měl vážné potíže se srdcem a za vyzrazení svěcení 
riskoval svou svobodu. Knězem jsem se stal s více než s desetiletým zpožděním, měl jsem  
37 roků. Stalo se to proto, že jsem buď nebyl na svobodě já, nebo nebyl na svobodě ochotný 
světitel.  
    Při oslavě mého jubilea jste mi věnovali mnoho projevů lásky a přátelství. Za vše Vám 
vděčně děkuji. Pokračujme s odvahou a důvěrou, nadále na sebe vzpomínejme i v modlitbě. 
Přeji Vám vše, co si přávají přátelé, co nejvíc pohody duše i těla, děkuji Vám za Vaši lásku, 
modlím se za Vás a žehnám Vám.                                            

P. Jaroušek Kopecký, salesián  
 
„Vlajka pro Tibet“ 

Dne 10. března 2011 si připomeneme již 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Také naše obec se v letošním roce 
připojí k této kampani vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu. 

(oú) 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 V naší škole se stalo již tradicí, že v době po prvním čtvrtletí 
školního roku se koná den otevřených dveří. Nejinak tomu bylo 
i tentokrát – a to 1. prosince. Opět měli rodiče, prarodiče a 
ostatní přátelé našich žáků možnost přijít přímo do vyučování 
jednotlivých tříd. Na vlastní oči mohli sledovat, jak se dětem ve 
škole daří v učení i chování. A rodičů přišlo opravdu dost. 
 V naší 3. třídě jsme vysokou návštěvnost rodičů zpestřili 
předem ohlášenou výtvarně praktickou dílnou. Společně jsme 
vyráběli vánoční věnečky, které děti mohly použít jako ozdobu 
svých domovů dle své fantazie. Vznikla krásná floristická díla, 
jimiž se jejich autoři mohou právem chlubit. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem rodičům našich třeťáků, kteří si 
v předvánočním shonu našli čas přijít mezi nás a společnými 
silami zvládnout výrobu nádherných věnečků.  

    Mgr. Marie Dřínovská, tř. uč. 3. tř. 
 
 

          M. Bartůšek s adventním věncem 
 
 

Tříkrálová sbírka 2011 

obec výtěžek 2009 výtěžek 2010 VÝTĚŽEK 2011 porovnání  
s rokem 2010 

Borová 21 117,00 Kč 20 717,00 Kč 20 092,00 Kč -625,00 
Bystré 33 054,00 Kč 34 541,00 Kč 37 498,00 Kč 2 957,00 
Korouhev 17 914,00 Kč 18 261,00 Kč 21 750,00 Kč 3 489,00 
Květná  6 061,00 Kč  5 607,00 Kč  6 337,00 Kč 730,00 
Lubná 26 202,00 Kč 23 965,00 Kč 27 189,00 Kč 3 224,00 
Oldřiš 14 528,00 Kč 14 536,00 Kč 16 593,00 Kč 2 057,00 
Polička     125 435,00 Kč     135 876,00 Kč     141 827,00 Kč 5 951,00 
Pomezí 13 065,00 Kč 18 519,00 Kč 16 632,00 Kč -1 887,00 
Sebranice 27 360,00 Kč 28 137,00 Kč 31 323,00 Kč 3 186,00 
Široký Důl  9 688,00 Kč 11 320,00 Kč 10 930,00 Kč -390,00 
CELKEM:     439 079,00 Kč     472 337,00 Kč     496 006,00 Kč 56 927,00 
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Oblastní charita Polička děkuje všem obcím, které se v roce 2011 
zapojily do Tříkrálové sbírky, a speciálně: 

 
Dětem  - koledníčkům:      za obětavé a radostné koledování 
Vedoucím skupinek: za ochranu a laskavou péči o koledníky 
Starostům obcí:    za záštitu, pomoc s organizací a mnohdy už jedenáctiletou 
 spolupráci 
Obecním úřednicím: za přízeň a pomoc 
Ředitelům obecních škol: (a někdy i školek) za motivaci dětí a  
 často i spolupřevzetí organizační záštity za TKS v obcích 
Styčným  „důstojníkům“: (osobám, na které se každoročně obracíme  
 s prosbou o pomoc) za každoroční ochotnou pomoc 
Paním – hospodyním: za přípravu guláše, buchet, řízků či jiných  
 dobrot pro koledníky na posilněnou po skončení koledy  
Pánům farářům:  za pomoc, podporu a povzbuzení   

 
A VŠEM DÁRCŮM: ZA MILÉ PŘIJETÍ, ZA ŠTĚDRÝ PŘÍSPĚVEK  DO CHARITNÍ 

POKLADNIČKY I ZA DROBNÉ SLADKOSTI PRO KOLEDUJÍCÍ DĚTI. 
 

Celkově se letos vybralo: 496 006 korun, 
tj. o 23 669 Kč více než v předchozím roce, z toho v obci  

Lubná: 27 189 Kč 
 

Děkujeme! Pán Bůh zaplať! Oblastní charita Polička 
 
 

MÍSTNÍ  LIDOVÁ  KNIHOVNA 
 
 Naši milí čtenáři, vítáme Vás s novým rokem 2011 a doufáme, že nám budete věnovat svoji 
pozornost a přízeň tak jako minulé roky. 
  Jen za loňský rok jste naši knihovnu navštívili 193x. Při těchto návštěvách bylo půjčeno 
celkem 790 knih, z toho 156 knížek pro děti a 634 knih pro dospělé. Velkou radost máme  
i z čtenářů chlapců, kteří navštěvují již druhý stupeň školy. Tito chlapci k nám dříve totiž zavítali 
opravdu jen velmi zřídka. 
 Našimi nejčtenějšími autory zůstávají Nora Robertsová, Sandra Brown, Vlasta Javořická, 
Věra Řeháčková, Magda Váňová, Lenka Lanczová, Edit Blytonová, Tomas Brezina, Astrid 
Lindgrenová. 
   Opět se začínají číst také naši klasici, a to s hrozící státní maturitou. Škoda jen, že lidé kteří 
o těchto věcech rozhodují, nedokážou přemýšlet a dotahovat věci do konce. Potom bychom se 
nemusely omlouvat čtenářům, kterým opravdu nedokážeme některé knihy sehnat. Nevyskytují 
se totiž v zásobách knižních skladů, ale ani v antikvariátech. 
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 Touto cestou bych také ráda poděkovala všem lidem, kteří svým darem pomohli rozšířit naši 
sbírku knih. 
 Díky finanční dotaci obce jsme pro Vás v loňském roce mohly zakoupit 81 nových knížek.  

 Marta Sýkorová a Alena  Boštíková 
  

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní, 
     v jedné anketě na konci roku se reportéři ptali náhodných lidí, zda si do nového roku dávají 
nějaké předsevzetí. Odpovědi byly různé. Od těch, kteří to vidí jako moc důležité mít před 
sebou nějaký cíl, až po ty, kteří to považují za hloupost, protože z vlastní zkušenosti vědí, jak to 
nakonec dopadne. Tak proč to vůbec začínat? Jistě, asi každý z nás máme na to svůj pohled a 
svou životní zkušenost. Ale kdyby se ti reportéři třeba zeptali na to, zda máme ve svém životě 
nějaké ideály, pro které žijeme, asi by to bylo jiné. Bez ideálů se prostě žít nedá, protože kdo 
nemá pro co žít, kdo ztratil svůj ideál, považuje svůj život za bezcenný a zbytečný. Ale takový 
život žádného z nás není. Každý jsme svým životem důležitý pro ty, které máme kolem sebe. 
      Jeden, možná už známý příběh: Jeden král měl dva syny. Když zestárnul, chtěl jednoho 
z nich ustanovit svým nástupcem. Shromáždil mudrce své země a zavolal oba syny. Každému 
dal pět stříbrňáků a řekl jim: „Za tyhle peníze naplňte síň v našem zámku. Čím, to už je vaše 
starost.“ A mudrci s královým rozhodnutím souhlasili. 
 Starší syn vyšel a dostal se k poli, kde se sklízelo obilí. Sláma ležela všude kolem bez 
povšimnutí. Pomyslel si: „To je dobrá příležitost, jak s tímhle nepotřebným odpadem naplnit síň 
mého otce.“ Dohodl se se správcem a dělníci mu dopravili během dopoledne slámu do síně. 
Když byla plná, šel syn ke svému otci s tím, že splnil úkol, a tak jej může ustanovit za svého 
nástupce. Otec jen odpověděl, že je potřeba počkat do večera, až se vrátí i jeho bratr. 
 Brzy nato přišel i mladší syn. Požádal, aby se sláma ze síně odklidila. Pak postavil 
doprostřed síně svíčku a zapálil ji. Její záře brzy naplnila síň do posledního koutku. Na to otec 
řekl: „Ty budeš mým nástupcem. Tvůj bratr vydal pět stříbrňáků, aby síň naplnil nepotřebným 
odpadem. Tys nepotřeboval ani stříbrňák na to, abys ji naplnil světlem. Naplnils ji něčím, co lidé 
potřebují.“ 
      Je tedy na nás, čím naplníme jednotlivé dny tohoto roku. Možná, že právě teď je čas na to, 
abychom nad tím přemýšleli. Světlo je něco, bez čeho si nedovedeme svůj život představit. 
Moc ho potřebujeme. A tak asi ani nepůjde jen o to, nakolik jsou ti druzí takovýmto světlem pro 
nás, ale abychom my byli těmi, kteří druhým „svítí“. Jak to někdo moc hezky řekl: „Spíš než 
nadávat na tmu je potřeba být i malým světlem.“ Tak ať se nám to letos aspoň trošku daří. To 
vám moc přeji a k tomu též vyprošuji vše potřebné a vám žehnám. 

P. Vojtěch Glogar     
 
 
Pozvání 
Rád vás touto cestou zvu na 5. farní ples, který se uskuteční 4. února od 20 hodin v kulturním 
zařízení v Sebranicích. Ples je příležitostí k setkání farní rodiny. Hudba bude hrát k poslechu i 
tanci a kromě občerstvení je připravena i bohatá tombola. 
 
Srdečně vás zvu na farní akademii, která bude v neděli 20. února. Začne ve 14 hodin a 
v programu vystoupí děti a mládež naší farnosti. Přijďte společně prožít hezké nedělní 
odpoledne. 
 
Pro děti se uskuteční v sobotu 26. února v pořadí již 3. dětský farní ples. Začátek je v 16 hodin 
v kulturním zařízení orlovny v Sebranicích.   
 
Během postní doby, která začíná Popeleční středou 9. března, budou na faře v Sebranicích 
duchovní obnovy pro jednotlivé věkové skupiny. Bližší informace budou v nedělních ohláškách.  

P. Vojtěch Glogar     



 13 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci únoru a březnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
         
 

Jubilantům přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí a životního optimismu. 
  
 V lednu jsme se naposledy rozloučili s Natálkou Hápovou. 
 
 

PROGRAM KINA V LUBNÉ 
           
 20. 2.  HABERMANNŮV MLÝN                        Začínáme v 18.30 hodin. 
 
 6. 3. ĎÁBEL 
 20. 3.  JÁ, PADOUCH 
 
 3. 4. FOTŘI JSOU LOTŘI      V dubnu začínáme opět v 19.30 hodin. 
 17. 4.  MEGAMYSL   
 
 

LUBENSKÉ ŽENY – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 
  
 Milí čtenáři Lubenského zpravodaje, dovolte mi malé ohlédnutí za činností Lubenských žen 
v roce 2010. 
 V lednu jsme pořádaly pro děti „ Zimní radovánky“, bylo to odpoledne plné her na sněhu, 
zakončené opékáním buřtů. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto se sešlo asi 30 dětí i rodičů. 
Pro děti byl připraven čaj a sladké dobroty . 
 V únoru se konal společenský ples, který každoročně pořádáme společně se Sokolem 
Lubná. Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly a Vám všem, kteří tento 
ples navštěvujete, za podporu. 
 V květnu se konalo vítání občánků. Mezi občany Lubné bylo přivítáno 6 dětí. 

95 let Marie Flídrová 70 let Josef Zavoral 
   Václav Kabrhel 

88 let Anna Šimková  Zdislava Klusoňová 
    

87 let Jan Rensa 65 let Josef Havran 
   Zdeňka Kvasničková 

86 let Věra Mašková  Zdeňka Groulíková 
    

84 let Ludmila Štěpánková 60 let Hana Vomáčková 
    

83 let Růžena Boštíková 55 let Ludmila Boštíková 
 Libuše Doubková  Milada Zerzánová 
   Jaroslav Kovář 

82 let Růžena Stráníková   
 Marta Vomáčková 50 let Petr Velecký 
 Marie Homoláčová  Luboš Stříteský 
   Milada Kovářová 

81 let Josef Pavliš  Jana Makovská 
    

75 let Marie Renzová   
 Anna Kovářová   
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 Oslava Dne matek byla pořádána v kině společně s KDU Lubná. 
 V červnu za krásného letního počasí jsme pořádaly Dětský den. Na hřišti a jeho přilehlém 
okolí plnily děti úkoly na různých stanovištích. 
 V měsíci září se každoročně zúčastňujeme zahájení školního roku v naší základní škole, 
kde předáváme malé dárky prvňáčkům. 
 V listopadu bylo již v tomto roce druhé vítání občánků, přivítaly jsme 5 dětí. 
 V prosinci se konala mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem, která měla velký úspěch  
u dětí i jejich rodičů, což nás velice těší. 
 Pro naše členky a jejich rodinné příslušníky každoročně připravujeme zájezd na vánoční 
koncert do Litomyšle, který je vždy pěkným ukončením roku. 
 Děkujeme Zastupitelstvu obce Lubná za poskytnutý finanční příspěvek, bez kterého bychom 
mnoho akcí nemohly uskutečnit. 

Eva Chadimová, předsedkyně  

 
Soutěžení s Mrazíkem 

 
Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem v kině 
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Mikulášská besídka 
 I letos Lubenské ženy připravily pro děti mikulášskou besídku, tentokrát vystoupení 
s Mrazíkem, stromečkem a čertíkem. Chtěli bychom jim obzvlášť letos moc poděkovat, protože 
domů jsme přišli všichni nadšeni - nejen děti, ale i my rodiče. Děti si s Mrazíkem zatancovaly, 
zasoutěžily a nakonec dostaly od pořadatelů nadílku. 
 Doufáme, že se takové vydařené akce budeme moci zase brzy zúčastnit. 

Rodiče s dětmi  
 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA SKALCE  
 

 Každý rok zdobí vánoční výstavu smrk, 
který je ústřední dominantou celé akce. Na  
8. ročník věnoval krásný vzrostlý strom pan 
Miroslav Matejsek z Lubné.  Smrk vyrostl  
u č. p. 250. Dostat ho do objektu Skalka 
nebylo jednoduché. O pomoc jsme požádali 
zemědělské družstvo a člověka, který má 
s kácením stromů bohaté zkušenosti. Nejprve 
jsme smrk přivázali k univerzálnímu nakladači, 
který řídil pan J. Renza. Poté přišla prořezávka 
a kácení, které provedl pan S. Buben ve 
spolupráci se zaměstnanci obce. Vše se 
podařilo na výbornou. A tak ještě jednou 
děkujeme dárci tohoto pěkného stromu i všem 
šikovným pomocníkům. 
            Darovaný smrk před kácením 
 
 Vlastní výstava měla jako tradičně nadstandardní úroveň z pohledu zabezpečení akce, 
přítomných vystavovatelů, programu, výzdoby a příjemné vánoční atmosféry, o kterou se 
postarali členové kulturní komise a lubenští zahrádkáři, za což jim patří velký dík. 

 Josef Chadima, starosta obce 

 
   Členové kulturní komise, lubenští zahrádkáři a zástupci obce 



 16 

Dne 11. prosince 2010 proběhl již 8. ročník vánoční výstavy na Skalce v Lubné. Návštěvníci 
si zde mohli prohlédnout i zakoupit svíčky, háčkované ozdoby, perníčky, keramiku, výrobky 
z pedigu a jiné drobnosti. Pro návštěvníky i vystavovatele bylo připraveno občerstvení. Všichni 
mohli ochutnat medovinu, vánoční i míchané nápoje. Připraven byl také odpolední kulturní 
program. Součástí výstavy bylo vypouštění balónků pro Ježíška. Každou celou hodiny si děti 
mohly vypustit balónek s napsaným přáním. Myslím si, že se vánoční výstava vydařila a všem, 
kteří ji navštívili, se líbila. Chtěla bych poděkovat všem vystavovatelům a návštěvníkům, bez 
kterých by se výstava nemohla uskutečnit. Ještě jednou velký dík a těšíme se na další ročník.   

  Za kulturní komisi J. Klejchová 
 

 
Pohled na zaplněný sál        Vypouštění balónků 
 

 
Návštěvníci výstavy                    Členové kulturní komise 
 
 
 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ - FOTOSOUTĚŽ 
 
 Lubenští zahrádkáři ve spolupráci se ZŠ Lubná – Sebranice  a za podpory Obecního úřadu 
v Lubné uskutečnili fotosoutěž na téma PODZIM 2010. Zúčastnilo se jí 15 žáků, kteří zaslali 
celkem 32 fotografií. Prezentace těchto fotografií s vyhlášením výsledků proběhla na vánoční 
výstavě 11. prosince 2010 ve vestibulu Skalky. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci. 

Josef Vomáčka 
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Výstava ČZS v duchu adventu       Vyhlášení výsledků fotosoutěže 
 

VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PODZIM 2010 
Kategorie 6 – 8 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
    1. místo - Katka Kopecká, 7 let, Sebranice 

 
2. místo - Katka Němcová, 7 let, Lubná     3. místo – Lukáš Kučera, 8 let, Lubná 
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Kategorie 9 – 11 let 

 
2. místo – Karla Dřínovská, 11 let, Lubná 

 
1. místo - Milada Vitoušková, 11 let, Lubná 
 
 
 
 
 
         
Kategorie 12 – 14 let       3. místo - Tomáš Vomočil, 10 let, Lubná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        1. místo – Adéla Klusoňová, 14 let, Lubná 
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               2. místo – Eliška Sýkorová, 14 let, Lubná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
      
                                  
 
            3. místo - Martin Štefl, 12 let, Lubná    

               - Monika Sejkorová, 14 let, Lubná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ 
 
 V neděli 5. 12. k nám opět po roce přišel sv. Mikuláš. Čekání na jeho návštěvu zpříjemnil 
našim seniorům svým vystoupením místní dětský folklorní soubor Lubeňáček. 
 Ve středu 22. 12. jsme si udělali malé předvánoční posezení, na které přijal pozvání 
starosta naší obce pan Chadima a místostarosta pan Pícha. 
 Toto byly poslední akce v roce 2010. Podobnými akcemi se snažíme zpříjemnit našim 
seniorům jejich soužití v DPS. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za jejich účast na těchto 
akcích, i když ne vždy v hojnějším počtu. Chci poděkovat i seniorům, kteří v DPS nežijí, ale 
přijdou mezi nás a také chci poděkovat děvčatům Marušce Boštíkové a Miladě Vitouškové za 
přípravu těchto akcí. 
 Na úplný závěr chci všem těmto lidem, ale i Vám všem občanům popřát do nového roku 
hodně štěstí, zdraví a lásky, které je na tomto světě snad čím dál méně. 

Rudolf Zapletal 
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    1. řada Klárka Šturcová, Monika Šturcová, Josef Chadima, Marcela Průžková, Kačka Renzová,  
  Kačka Kvasničková 
    2. řada Terezka Kuchtová, Vítek Zavoral, Gábinka Zavoralová, Markéta Jílková, Klárka Bulvová,  
  Míša Kvasničková, Jiří Šturc 

 
Vystoupení Lubeňáčku a mikulášská nadílka 

 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
 

 Na podzim loňského roku se v Lubné po desetileté přestávce opět konaly taneční pro 
dospělé pod vedením tanečního mistra Jana Bílka z Ústí nad Orlicí.  
 Do tanečního kurzu se přihlásilo celkem 34 tanečních párů.  Během pár lekcí se vytvořila 
přátelská a příjemná atmosféra. Díky tomu se mohly uskutečnit dvě prodloužené – jedna ve 
stylu country a druhá v pyžamech. Obě sklidily velký úspěch. Na věneček si taneční mistr 
připravil pro tanečníky překvapení – totiž malou mikulášskou nadílku. Nechyběl Mikuláš se 
svými pomocníky - andělem a čerty. 
     Taneční se celkově vydařily a pro velký úspěch a ohlas se na jaro připravuje asi 5 večerů 
„pokračovaček“, kde budou moci tanečníci rozšířit základní krok o další taneční figury.  
     Kdo by měl zájem se zúčastnit, ať se nahlásí u ing. Jaromíra Klusoně, Lubná 298, 
737 339 959. 

Ing. Jaromír Klusoň 
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Prodloužená ve stylu country       Ing. J. Klusoň děkuje tanečnímu mistru J. Bílkovi 

 

 
Společná fotografie zúčastněných tanečních párů 
 

VYMEŤTE SI TŘEBA SAMI, ALE ZAPLAŤTE 
 
 Jak slyším ve svém okolí, dala nová vyhláška, která zavádí povinnou kontrolu komínů, 
podnět k širokým diskuzím. Mnozí ji považují za další drancování peněženek lidí, neboť 
prakticky vše znovu zdražilo. Řidiči museli nakoupit nové lékárničky, jinak jim hrozí vysoké 
pokuty. Jako když nebudete mít razítko (pozor, prý má být kulaté) a písemnou zprávu z revize 
komína. Každý rozumný vlastník si komín udržoval a bude udržovat i nadále. Dosud bylo naší 
povinností si nechat vymést komín odborníkem 6x za rok. Nově, světe div se, si jej můžete 
vymést sami, a to nejméně 2x ročně. Že bychom jej čistili lépe a šetrněji? Kdo nevymetal 
dosud, nebude tak činit ani při novém nařízení. Zvlášť když se na fyzické osoby nevztahuje 
možnost kontroly kromě požáru. Je zajímavé, že v minulosti byli vyškoleni členové hasičů a 
chodili tzv. po komínech, kde upozorňovali na nedostatky. Činili tak ve svém volnu a majitele 
prohlídka nic nestála. To bylo prakticky zrušeno, přišla demokracie a začalo platit „můj dům, 
můj hrad“. Ať mi do něj nikdo nestrká nos. Pamatuji si, že dříve na konci roku přinesl kominík 
kalendář s přáním všeho nejlepšího. Nyní nám místo toho každoročně přinese složenku, třeba 
nás pochválí, jak dobře vymetáme, a vybere od nás 300, 500, 1000 či 1500 Kč, prý dle 
složitosti prohlídky. Tady si myslím je kámen úrazu, neboť cena za tento úkon je hodně vysoká 
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a spousta lidí ji nezaplatí. Jak uvedla mluvčí HZS Pardubického kraje, že i když si lidé 
nenechají zpracovat zprávu o revizi, mnozí si alespoň vzpomenou na komín a vyčistí si jej.  
  Profesor Komárek napsal: „Je to skvělý byznys. Ten, kdo to kominíkům vyloboval, to byl 
pašák. V této logice asi brzy dojde k povinné kontrole lustrů, zda nemají vnitřní zkrat, který 
může zavinit požár. Pak praček, ledniček, až k tomu vrcholu, že budete-li si chtít vyměnit 
záchodové prkénko, bude k tomu nutné stavební povolení se souhlasem sousedů a u starších 
modelů i památkového úřadu. A snad naše noviny, místo těch komíno - byrokratických příloh, 
přiznají svou liberální povahu a této trapné šikaně obyvatelstva se vzepřou.“ Tolik profesor 
Komárek. 
  Co se týká příčin vzniku požáru komínů, není to zdaleka hlavní příčina. Ani já nepamatuji, 
že by zde či v blízkém okolí vznikl v posledních desetiletích takový požár. Proč se tedy musí 
z více než tří miliónů domů, chalup a chat, kde se v zimě ani netopí, platit? V současnosti je 
jako příčina požáru špatný technický stav komínu minimální. Je ale opravdu potřeba komín 
občas vyčistit a zbavit jej nánosu sazí. Dojde-li k požáru vinou zanedbaného komínu, pak hrozí 
pokuta od hasičů a ohlásily se i pojišťovny, které prý omezí v takovém případě vyplácení 
pojistky. Má-li majitel doklad o kontrole komína od odborně způsobilé osoby se živnostenským 
listem, který vyplní formulář se zprávou o kontrole palivových cest, a přesto dojde k požáru 
vinou špatného stavu komína, je za něj zodpovědná tato osoba. 
  Co říci závěrem? Mnoha lidem, budou-li chtít vyhovět tomuto nařízení, nezbývá, než se 
podívat, zda mají na opasku ještě místo pro další dírku. Je na každém člověku, zda chce topit 
bezpečně. To ale platilo už dříve.      
 
Další nové nařízení??? 
Změna zákona - upozornění pro řidiče. 

1) Od 1. 1. 2011 přestává jezdit Policie ČR k dopravním nehodám pod 100 000 Kč. 
Součástí povinné výbavy se stává: 

papír pro sepsání pojistné události, tužka, reflexní barva, pásmo 10 m,  
fotoaparát. 

2)  Od 1. 3. 2011 přestává jezdit zdravotnická záchranná služba k méně než dvěma 
zraněným. Součástí povinné výbavy se stává: 

anestetikum, převozní lůžko, resuscitační jednotka. 
3)  Od 1. 6. 2011 přestává jezdit pohřební služba k nehodám s méně než třemi mrtvými. 

           Součástí povinné výbavy se stává: 
   lopata, krumpáč, hašené vápno 15 kg, černý pytel se zipem 2 ks, 
   mramorová deska 2x1 m, svíčka 2 ks. 

      Alois Kovář 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - PODĚKOVÁNÍ 
 

 Poslední vánoční víkend proběhly v sebranické farnosti dva 
Tříkrálové koncerty, jejichž výtěžek byl použit na projekt 
Skutečná pomoc organizace Člověk v tísni. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat všem za hojnou účast a především za 
příspěvek do dobrovolného vstupného, jehož výše nás velice 
příjemně překvapila. Celková částka z obou koncertů činila 
11 072 Kč a byla použita na nákup těchto darů: Pumpa na 
čistou a zdravou vodu (1x), Tabule do školy (4x), Sešity a tužky 
pro 10 dětí (3x), Veselá koza (3x), Dvacet kuřat (4x), Sazenice 
ovocných stromů (15x). Dary poputují především do Etiopie, 
Afghánistánu a na Srí Lanku.  
     Ještě jednou děkujeme a přejeme, aby Vám hřejivý pocit 
z dobrého díla vydržel co nejdéle! 
Za všechny účinkující Martina Kučerová a Michaela Vostřelová 
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Tříkrálový koncert v lubenské kapličce 
Účinkující: M. Pospíšilová, M. Renzová, M. Kučerová, M. Pohorská, M. Vostřelová, I. Klusoň, M. Trávníček 
 

PŘIJÍMÁNÍ NOVÉHO MYSLIVCE 
  

 
Slavnostní zahájení přijímání nového myslivce    Pohled na přihlížející myslivce a občany 

 
Pasování           Prokázání úcty ke zvěři 
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Předávání pasovacího listu a zbraně J. Boštíkovi 

 
 Ještě jednou se ve zpravodaji vracím k 11. 12. 2010, kdy proběhlo slavnostní pasování a 
přijímání nového člena Josefa Boštíka za myslivce do našeho sdružení. Každý, kdo přišel 
zhlédnout tuto nevšední podívanou, určitě nelituje, neboť to bylo slavnostní a hlavně podle 
mysliveckých zvyků a tradic. Jenom škoda, že místnost nebyla mnohem větší, aby mohl být 
zájem o tuto událost našim občanům umožněn. Všem, kteří přišli za myslivecké sdružení, 
děkuji a doufám, že se to ještě někdy zopakuje. 

Josef Klejch, předseda Mysliveckého sdružení Lubná 
 

ZAJÍMAVOSTI Z DĚJIN ŠKOLSTVÍ 
 
 Nedávno jsem měl možnost nahlédnout (díky paní Jaroslavě Hurychové a paní Anně 
Šimkové -  dceři bývalého ředitele školy pana Ferdinanda Kurze) do některých historických 
dokumentů, které se týkají školství v Lubné, včetně vysvědčení pana Josefa Šimka z roku 1911 
a paní Marie Kovářové z roku 1913. Tato skutečnost mě přivedla k myšlence zalistovat trochu 
v historii a v pedagogické literatuře a podělit se se čtenáři tohoto zpravodaje  
o některé zajímavosti z dějin školství u nás i v obci Lubná. 
 
Jak se dříve známkovalo 
 Po zavedení povinné školní docházky (1774) se zvýšil i obecný zájem o kontrolu toho, co se 
žáci ve škole skutečně naučili. Proto již v roce 1790 byla vydána instrukce, aby po celý rok bylo 
vždy několik žáků znenadání vyvoláno a z látky vyzkoušeno. Průběžné zkoušení žáků během 
školního roku se od té doby stalo pro naše školství typickým. Ještě v roce 1887 bylo výslovně 
nařízeno, že jen „někdy a občas ve vyšších třídách by bylo účelnější prozkoušeti delší partie 
učiva, aby si tak žáci zvykali na zkušební metodu vysokoškolskou“. 
 Po roce 1805 se už na konci každého školního roku konaly veřejné zkoušky všech žáků. 
Zkouška se oznamovala až osm týdnů předem a vedle faráře a školního dozorce se jí zúčastnili 
(pod hrozbou peněžité pokuty) i nejrůznější úředníci. Žáci se ke zkoušce dostavili ve 
slavnostním oděvu, pokud jich přišlo málo, byl učitel postihován „za nedbalost“. Při zkoušce 
bylo učitelům přísně zakázáno „dávat zkoušeným žákům rameny nebo hlavou jakákoliv 
znamení“. Ve vyšším školním oddělení měla zkouška prokázat (již ve 20. letech 19. století), 
kterak žáci „umějí prakticky použít to, co se ve škole naučili“. 
 Školní zprávy se vydávaly pouze tehdy, jestliže žák odcházel na jinou školu či učit se 
řemeslu. Zpráva posuzovala docházku do školy jako velmi pilnou, pilnou a řídkou, chování jako 
velmi dobré, dobré, prostřední, školnímu řádu nepřiměřené a prospěch v jednotlivých 
předmětech jako velmi dobrý, dobrý, prostřední, slabý. Kdo měl ve školní zprávě většinu 
známek velmi dobrých a žádnou prostřední, měl vyznamenání. Kdo však měl více než tři 
předměty ohodnoceny „prostředně“, třídu opakoval.  
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 V této době mělo jedno vysvědčení zcela mimořádný význam. Protože mnoho dětí do školy 
nechodilo pravidelně, byla v roce 1816 zavedena povinná nedělní opakovací výuka pro 
odrostlejší mládež do věku 15 let. Aby se výuky opravdu účastnila, bylo nařízeno, že žádný 
cech nesmí – pod pokutou 50 tolarů – dát výuční list tomu, kdo by se nevykázal vysvědčením, 
že do nedělních opakovacích hodin pilně chodil. 
 Pro zlepšení kázně byly ve školách zavedeny „černé“ a „bílé“ knihy. Do černých knih se 
museli žáci, kteří se provinili proti kázeňskému řádu, vlastnoručně zapisovat. Měl jsem možnost 
číst autentický zápis žáka  z takové „černé knihy“ v následujícím znění: „Dne 2. května 1854 
jsem se vlastnoručně do této knihy hanby zapsal skrze hanebné vymočení při vyučování pod 
škamna, což z mé vlastní svévolnosti se stalo.“ Do bílých knih byli zapsáni ti, kteří vynikali 
pilností a mravným chováním. Kdo byl podruhé zapsán do černé knihy, musel sedávat ve 
zvláštní lavici. Ta bývala černě natřená a stávala stranou ostatních. V mnohých školách 
sedávali vzorní žáci v lavicích cti. Ty bývaly ve třídách vpředu a byly různě zdobené. 
 Filozofii vzdělávací politiky po roce 1805 můžeme vyjádřit slovy: „Rakousko nepotřebuje 
žádných učených, nýbrž jen dobrých poddaných“. V rakouském předpisu ze dne 11. srpna 
1805 se píše: „Chceme, aby školou obecnou otevírala se arci jednotlivci s vynikajícími 
schopnostmi duševními cesta k vyššímu vzdělání, avšak jádro žactva nabývej ve školách těch 
toliko pojmů, kterých potřebuje, aby se při práci životní nemátlo, aby s osudem svým bylo 
spokojeno a aby všecken jeho myšlenkový obor přestával na zachování mravouky a na 
opatrném a přičinlivém konání povinností v rodině a obci“. Z této filozofie vycházející škola se 
začala výrazně opožďovat za rychle se rozvíjejícím technickým pokrokem a celým evropským 
vývojem. 
  Až do roku 1899 měli učitelé nařízeno každodenně zapisovat známky do třídního katalogu. 
Rodiče pak mohli do těchto katalogů nahlížet a vykalkulovat si pravděpodobnou známku na 
vysvědčení. Teprve když to vedlo k mnoha nesrovnalostem a mrzutostem, bylo vydáno 
nařízení, že učitelé mají zapisovat pouze ty známky, kterým učitel sám přiznal rozhodující 
význam pro konečnou klasifikaci. 
 Vydávání čtvrtletních školních zpráv o prospěchu bylo na obecných školách zavedeno 
v roce 1870. Na školách došlo k zpřesnění klasifikace nově vydaným školním řádem. Známky 
se žákům dávaly z mravů (choval se velmi mravně, mravně, nedosti pořádně, nehodně), 
z pilnosti (učil se velmi pilně, pilně, nejednostně, málo) a z prospěchu (prospěl velmi dobře, 
dobře, dostatečně, sotva dostatečně, nedostatečně). Od čtvrtého postupného ročníku dostávali 
žáci známky i z vnější úpravy písemných prací. 
 Pilní a učenliví žáci bývali ve školách na konci školního roku odměňováni. Většinou 
dostávali pochvalné listy, obrázky svatých, někdy i drobný pamětní peníz. Zcela ojedinělou 
formou odměny byly tzv. premiantské peníze. Těmi byly speciálně pro tento účel vyražené 
pamětní mince opatřené ouškem pro zavěšení. Vyznamenaní žáci – premianti školy – jej měli 
právo nosit po celé prázdniny na stužce na krku. Začátkem školního roku je však museli ve 
škole odevzdat, aby mohly být znovu udělovány. 
 V roce 1903 bylo stanoveno, že školní zprávy se vydávají pouze na konci prvního a třetího 
čtvrtletí a při stěhování žáka. Na konci druhého a čtvrtého čtvrtletí nahradilo školní zprávy 
vysvědčení. Od roku 1905 byly předepsány pro školní zprávy jednotné známky jako pro 
vysvědčení. 
 Při ukončení školní docházky dostávali žáci „Vysvědčení na propuštěnou ze školy“, a to 
vždy v den dovršení čtrnácti roků. Tohoto druhu je i výše zmíněné vysvědčení pana Josefa 
Šimka, tehdejšího žáka čtyřtřídní obecné školy v Lubné, ze školního roku 1911/1912. Řídícím 
učitelem (ředitelem školy) byl tehdy pan František Kopecký.  
 Na vysvědčení je mimo jiné uvedeno: 
Josef Šimek, narozený dne 7. října 1897, náboženství katolického, chodil do školy od 16. září 
1903 do 7. října 1911, posledně do 2. oddělení 4. třídy čtyřtřídní školy obecné v Lubné a 
obdržel tyto známky. 
 Dále jsou na tomto vysvědčení napsány známky z mravů, pilnosti, z prospěchu 
v předmětech: náboženství; čtení; mluvnice a pravopis; sloh; psaní; počty a nauka o tvarech 
měřických; přírodopis a přírodozpyt; zeměpis a dějepis; kreslení; zpěv; tělocvik a známka 
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z vnější úpravy písemných prací (podle dnešních kritérií by žák Josef Šimek prospěl 
s vyznamenáním). 
 Na konci vysvědčení je uvedeno následující: „Protože žák ten školním zákonům (§ 21 
říšského zákona o školách národních ze dne 2. května 1883) dosti učinil, propouští se 
vysvědčením tímto ze školy a zprošťuje se povinnosti nadále do školy choditi.“ 
 Pro zajímavost uvádím tabulku s tehdejší stupnicí známek. 
 

Známka MRAVY PILNOST PROSPĚCH Vnější úprava  
písem. prací 

1 chvalitebné vytrvalá velmi dobrý velmi úhledná 
2 uspokojivé náležitá dobrý úhledná 
3 zákonné dostatečná dostatečný méně úhledná 

4 méně 
zákonné nestálá sotva 

dostatečný neúhledná 

5 nezákonné nepatrná nedostatečný nedbalá 
 
 V letech předmnichovské republiky byla při hodnocení žáků zrušena klasifikace pilnosti. 
 Tradiční pětistupňová klasifikace prospěchu byla v období protektorátu (1943) nahrazena 
šestistupňovou. Žáci tak mohli mít prospěch velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, dostatečný, sotva 
dostatečný (při možnosti nápravy) a nedostatečný. 
 Po ukončení druhé světové války byla obnovena platnost předválečných klasifikačních řádů 
a jejich zásad. Další vývoj pak již byl poznamenán četnými změnami, které v řadě aspektů 
korespondovaly bezprostředně s celkovými změnami školského systému. 

                                                                       PhDr. Ladislav Kejík 
 

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ 
 
LUBNÁ  
19. 2. 2011  Ples Lubenských žen a TJ Sokol Lubná, hraje MEDIUM  
26. 2. 2011    Dětský karneval 
SEBRANICE 
20. 2. 2011  Akademie 
26. 2. 2011  Dětský farní ples 
5. 3. 2011  Maškarní ples SDH 
POŘÍČÍ   
25. 2. 2011  Obecní ples, hraje ROCK MELODIE Trpín 
POLIČKA 
Tylův dům - 16. 2. 2011 od 19 hodin, koncert Ivo Jahelky  
Pořad „Písničky zpod taláru“, ve kterém jsou k slyšení nové zhudebněné soudničky, perličky a 
povídání. 

 
NÁRODNÍ PARKY – PODYJÍ 

 
 Národní park Podyjí o rozloze 92 km² byl vyhlášen v roce 1991. Park leží 
na moravsko – rakouském pomezí a navazuje na něj rakouský Národní park 
Thayatal o rozloze 14 km²,  vyhlášený v roce 2000. 
 Národní park Podyjí je součástí Jevišovické pahorkatiny, geologický 
podklad tvoří ruly a fylity, ve střední části vápence a na východě hlubinné 
vyvřeliny žuly. Řeka Dyje si v těchto horninách během desítek tisíc let 
vyhloubila kaňon, jehož hloubka dnes dosahuje v některých místech až 220 

metrů. Její vody při své cestě z Vranova nad Dyjí do Znojma protékají rovněž několika ladnými 
meandry a zde Dyje tvoří hranici s Rakouskem. Podyjí tak reprezentuje výjimečně zachovalou 
říční krajinu ve střední Evropě. Příroda se zde dochovala neporušená i proto, že jde o bývalé 
hraniční pásmo, veřejnosti po dlouhá desetiletí nepřístupné. Na ukázku je zde ponechán zbytek 
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drátěných zátarasů železné opony, která nás ještě nedávno oddělovala od sousedních 
demokratických zemí. Význam Podyjí je o to větší, že téměř všechna obdobná říční údolí byla 
v minulých desetiletých zničena výstavbou přehrad, komunikací rekreačních objektů. 

 Národní park Podyjí se vyznačuje 
mimořádnými přírodními scenériemi, jež 
jsou tvořeny kaňonem Dyje, skalními 
amfiteátry, těžko prostupnými stržemi a 
pestrými koberci teplomilných rostlin. 
Pro území je charakteristická mimořádná 
rozmanitost rostlinných a živočišných 
druhů a jejich vysoká koncentrace na 
malé ploše. Celé údolí je téměř souvisle 
porostlé přírodním lesem, který pokrývá 
85 % území národního parku. V západní 
části jsou bučiny s jedlí a tisem, směrem 
na východ je dubohabrový porost. 
Rostou zde ovšem i vzácnější druhy 

dřevin, jako je dřín obecný, skalník celokrajný, řešetlák počistivý a jalovec obecný. V inverních 
polohách roste jilm drsný, růže alpská, klokoč zpeřený (jsou z něho růžence) a dub cer. 
V teplejší jihovýchodní části parku najdeme kalinu tušalaj, višeň mahalebku a dub pýřivý. 
K nejzajímavějším podrostovým druhům patří lilie zlatohlavá, brambořík nachový, měsíčnice 
vytrvalá nebo kyčelnice devítilistá. Nelesní plochy, které 
představují suťová pole, druhově bohaté mokřadní i suché 
louky, skály a skalní stepi, jsou rájem teplomilných druhů 
rostlin, jako je divizna nádherná a brunátná, kosatec pestrý, 
kýchavice černá, lýkovec vonný, koniklec luční a velkokvětý a 
většina ze 16 druhů podyjských vstavačovitých. Evropským 
unikátem jsou plochy teplých a suchých vřesovišť a stepních 
lad. Celkem na území národního parku Podyjí roste více než 
1 200 druhů vyšších rostlin, z toho je 74 druhů mimořádně 
vzácných a zvláště chráněných. Také svět živočichů je na území parku pestrý, žije zde 65 
druhů savců – např. vrápenec malý, vydra říční, hraboš mokřadní, bělozubka bělobřichá, plch 
velký a 173 druhů ptáků – např. krkavec velký, strnad luční, čáp černý, holub doupňák, výr 
velký, lelek lesní a dudek chocholatý. Ze 7 druhů plazů si největší pozornost zasluhuje užovka 
stromová a ještěrka zelená. V parku je bohatě zastoupen i hmyz. Ke vzácným druhům patří 
pestrokřídlec podražcový, tesařík obrovský, jasoň dymnivkový, kobylka sága, ploskoroh pestrý 
a další. 
 Velkým vítězstvím pro přírodu národního parku je, že na jeho území leží pouze jedno menší 
lidské sídlo – obec Čížová. Pro návštěvníky je vyznačeno 75 km pěších tras a 75 km cyklotras. 
Národní park Podyjí je velkou a vzácnou přírodní pokladnicí, které se nevyrovná ani zlato, ani 
diamanty, a proto si zaslouží největší úctu člověka. 

Josef Trojtler 
      

RADY A TIPY – ZELENÝ ČAJ 
 
 Čaj je nápoj, který je známý a oblíbený po celém světě. Historické prameny uvádějí, že se 
čaj rozšířil do světa z Číny. Stal se nápojem, který si mohli dovolit pouze členové císařské 
rodiny. Ještě v 17. století byl ale stále doménou vyšších vrstev. Až mnohem později se dostal 
k obyčejným lidem. 
 Proč je dobré pít čaj? Každý dospělý by měl denně pít 2 až 3 litry tekutin, pokud není 
z důvodu onemocnění limitován. A právě čaj je výbornou součástí pitného režimu. 
Překvapením pro mnohé je, že při horkém počasí více osvěží organismus čaj teplý než 
studený. Čaj je skutečně nápojem, který v létě ochladí a v zimě zahřeje. 
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 Příprava čaje: voda na zalévání musí projít varem, zchladnout na 70 – 80°C a poté můžete 
zelený čaj zalíti. Nápoj nechte vylouhovat asi 3 - 5 minut, nepřekračujte dobu – zdravé účinky 
pak zmizí, kvalitní listové čaje můžete zalévat vícekrát. 
 Účinky čaje: prevence rakoviny, antistresové účinky, snižuje riziko srdečních onemocnění, 
snižuje krevní tlak, zabraňuje zubním kazům, snižuje hmotnost. 
 Ženy v těhotenství a kojící ženy by měly omezit pití zeleného čaje. 
 Zelený čaj obsahuje i kofein, ten vás udrží ve střehu a v bdělém stavu, proto kafe můžete 
nahradit čajem, je to rozhodně zdravější varianta. 
 
 
Počítej! 
 Na obrázku jsou obrysy různých zvířat. Spočítej všechny tučňáky, slony, pštrosy, žirafy a 
delfíny. 
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VESMÍR OKOLO NÁS – OTÁZKY A ODPOVĚDI  
 

Jocelyn Bellová a pulsary – dokončení z minulého zpravodaje 
Kolik pulsarů bylo již objeveno a kde leží ten nejzajímavější? 
 Do dnešní doby bylo objeveno přes 2 000 pulsarů. V mnoha případech se přímo potvrdilo, 
že pulsary jsou přesně v místech, kde v minulosti vybuchla supernova. Je tomu tak i v případě 
nejznámějšího pulsaru, který leží uprostřed Krabí mlhoviny 
v souhvězdí Býka (lat. Taurus). V tomto místě vzplanula 
supernova 4. července roku 1054. Mlhovina kolem 
neutronové hvězdy – pulsaru, připomínající kraba, se stále 
rozpíná rychlostí asi 1 800 km za sekundu. Za téměř tisíc 
let od svého zrodu se rozšířila do vzdálenosti 10 
světelných let (95 bilionů km). Na přiloženém rentgenovém 
snímku Krabí mlhoviny je v centrální části dobře vidět již 
zmíněný pulsar. 
 
Jaká je hmotnost neutronových hvězd, jak rychle se 
otáčejí a proč?    
 Hmotnost těchto extrémně suprahustých zbytků po výbuchu supernov je neuvěřitelná a 
lidskými smysly nepochopitelná. Jeden centimetr kubický hmoty neutronové hvězdy – to je 
malá kostka cukru nebo rovná čajová lžička – má hmotnost okolo jedné miliardy tun, to 
znamená, že by tuto nepatrnou kostku neuvezly ani všechny nákladní vlaky světa. Neutronové 
hvězdy – pulsary se většinou otáčejí několik setkrát až tisíckrát za sekundu. Toto velmi rychlé 
otáčení je důsledkem fyzikálního zákona zachování momentu hybnosti. Stejný zákon umožňuje 
krasobruslařce roztočit v závěru volné jízdy rychlou a efektní piruetu. Krasobruslařka se roztočí 
v předklonu a s rozpaženýma rukama, pak se rychle narovná a připaží, čímž se ve shodě 
s uvedeným zákonem prudce zvýší úhlová rychlost její rotace. Hvězdy se otáčejí většinou 
pomalu (Slunce jednou za 25 dnů), ale připažením, tedy gravitačním zhroucením po vzplanutí 
supernovy – například jedna ku 100 000 původního poloměru, se její úhlová rotační rychlost 
zvýší právě stotisíckrát. 
 
Jakou rychlostí jsou odhozeny vnější vrstvy hvězdy při výbuchu supernovy? 
 Tato gigantická exploze odhodí vnější vrstvy hvězdy rychlostí až 70 miliónů km za hodinu. 
Vzplanutí supernovy je rovněž provázeno obrovskou svítivostí, která na určitou dobu přesvítí i 
celou galaxii, ve které hvězda vybuchla. Toto kosmické divadlo je v některých případech velmi 
dobře vidět pouhým okem, a to i v sousedních galaxiích, jako tomu bylo 24. února 1987 ve 
Velkém Magellanově mračnu, které na vesmírné pouti doprovází naši galaxii jako satelit – 
průvodce. Již zmíněnou supernovu z roku 1054 v Býku bylo po několik týdnů vidět i ve  dne. 
Sledovali ji hlavně čínští, ale i korejští a japonští astronomové. Evropa se v tomto roce zmítala 
v chaosu, a tak evropským astronomům tento mimořádný vesmírný úkaz unikl. 
 
Kdy přesně objevila Jocelyn Bellová pulsary? 
 Jocelyn Bellová objevila první pulsar 28. listopadu roku 1967. Radioastronomie tak slavila 
jeden ze svých největších triumfů. Roku 1974 dostal profesor Anthony Hewish Nobelovu cenu 
za svůj podíl na objevu prvního pulsaru. Jocelyn Bellová přišla zkrátka. Mnozí v tom spatřovali 
křivdu, vždyť podíl Bellové na objevu pulsarů byl zásadní. Jocelyn však skromně prohlašovala, 
že je pro ni velkou odměnou už to, že se mohla jako studentka na tak zajímavém výzkumu 
podílet. Říkala, že by se prestiž Nobelovy ceny snižovala, kdyby se udílela tak mladým lidem 
jako byla ona. Rok po objevu pulsarů se Jocelyn Bellová vdala – jmenuje se paní Burnellová. 
Změnila také obor, kosmické objekty nezkoumala v rádiovém spektru, ale i v oboru gama. 
 
 Venuše je stále nádhernou jitřenkou – ráno na jihovýchodě. Naproti tomu Jupiter dominuje 
večernímu jihozápadnímu nebi. 

Josef Trojtler   
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TJ SOKOL LUBNÁ 
 
Florbalová liga elévů 2010 - 2011 
 V říjnu jsme opět začali hrát ligu elévů v Hradeckém a Pardubickém kraji. Liga je rozdělena 
do dvou skupin, každá má sedm mužstev. Naše skupina: FBC Hradec Králové, CSP Hradec 
Králové, Hradečtí Lvi FBC Sion, Sokol Pardubice, Sokol Pardubice B, FBC Piráti Sokol 
Chrudim a TJ Lubná. 

Máme odehráno pět turnajů, to je dvacet zápasů. Naše mužstvo si vede skvěle - na svém 
kontě má 19 vítězství a jen jednu prohru. To z nás dělá favorita, nad kterým se chce každý 
vytáhnout. Naši kluci hrají výborný florbal a někteří borci i zesměšňují své soupeře perfektními 
přihrávkami, kličkami, uličkami zakončenými góli. Svědčí to o tom, že v Lubné umíme hrát 
florbal i na vyšší úrovni. Hlavně někteří naši soupeři nevědí, jak mají proti nám hrát. Takhle to 
vypadá, že jsou to jednoznačné zápasy, ale to určitě ne. Od začátku do konce zápasu je 
nasazení mužstev obrovské. Někdy vyhrajeme bez velkých problémů, jindy je to dřina až do 
posledního hvizdu. A to je znát i na střídačce. Až nás bolí z toho hecování hlasivky. Je to 
krásný pocit, když opouštíme hrací plochu jako vítězné mužstvo a diváci skandují „LUBNÁ, 
LUBNÁ“.  To ale nikdo z nás nečekal, že budeme mít tak silné mužstvo. Je to vlastně dřina 
kluků a nervy trenérů. Vítězné zápasy pak jsou pro nás všechny odměnou za ty tři roky 
společných tréninků. Celkové skóre máme 158:35, což není vůbec špatné. Za to těm klukům 
patří veliké „DÍKY“ a jen tak dál. Poděkovat musíme taky p. P. Jiráňovi st. za pomoc při 
koučování a rodičům a fandům, kteří jezdí s námi.                                                                             

 
 Radost po vítězství v Chrudimi 5. 12. 2010 
 Horní řada zleva: Martin Stráník, Jan Jiráň, Dan Vomáčka, Ondra Chadima ml., Jirka Dohnal 
 Dolní řada zleva: Vítek Kuchta, Patrik Bartoš, Lukáš Kučera, Martin Břeň, Martin Jílek 
 Brankáři: Tomáš Vomočil, Jan Hrůzek, Chybí: Vojta Šplíchal, Jan Pechanec 
 Trenéři: Pavel Vomočil, Pavel Jiráň, Ondřej Chadima 
 
1. Turnaj: Lubná 17. 10. 2010                          2. Turnaj: Pardubice 6. 11. 2010  
TJ Lubná - Sokol Pardubice      7:5  TJ Lubná - FBC Piráti Sokol Chrudim   12:1 
TJ Lubná - Hradečtí Lvi FBC Sion 6:1  TJ Lubná - Sokol Pardubice B    11:1 
TJ Lubná - Sokol Pardubice B 15:0  TJ Lubná - CSP Hradec Králové 6:0 
TJ Lubná - FBC Hradec Králové 7:4  TJ Lubná - Sokol Pardubice    5:2 
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3. Turnaj: Hradec Králové 13. 11. 2010              4. Turnaj: Chrudim 5. 12. 2010 
TJ Lubná -FBC Piráti Sokol Chrudim   10:0      TJ Lubná - Sokol Pardubice     3:1 
TJ Lubná - CSP Hradec Králové     5:2                  TJ Lubná - Sokol Pardubice B 12:0 
TJ Lubná - Hradečtí Lvi FBC Sion 9:1               TJ Lubná - Hradečtí Lvi FBC Sion 10:3 
TJ Lubná - FBC Hradec Králové 3:5              TJ Lubná - FBC Piráti Sokol Chrudim    12:2 

 
 
5. Turnaj: Hradec Králové 19. 12. 2010   
TJ Lubná - FBC Hradec Králové     2:1                 TJ Lubná - Hradečtí Lvi FBC Sion     5:3 
TJ Lubná -FBC Piráti Sokol Chrudim    14:1       TJ Lubná - CSP Hradec Králové     4:2 

                                           
Trenér Ondra Chadima st., vedoucí mužstva Pavel Vomočil 

 
 
 
Florbalová sezóna starších žáků TJ Lubná v plném proudu 
 V loňském roce náš tým odehrál ještě dva turnaje po dvou zápasech, které byly krásným 
zakončením úspěšného florbalového roku 2010.  Listopadový turnaj ve Svitavách byl pro nás 
výjimečným nejen krásnou halou a zázemím, o kterém sníme i u nás, ale i faktem, že ve stejný 
den našeho turnaje a ve stejné hale později večer probíhal zápas extraligy českého florbalu. 
Myslím, že jsme připravili obecenstvo velmi dobře na kvalitní podívanou a domácí tým 
deklasovali 9:1 pro FBK Lubná. Podobně dopadli i hosté z Přelouče, kteří jeli domů s porážkou 
od lubenských florbalistů 4:1.  Kdo zůstal na extraligový zápas, viděl krásnou podívanou, ve 
které, jak věříme, spatříme za pár let i starší žáky z Lubné.  
  Posledním turnajem roku byl prosincový turnaj v Kostelci nad Orlicí.  Tady jsme prověřili 
brankářské schopnosti Adama Klejcha, který musel zastoupit našeho vynikajícího gólmana 
Tomáše Tmeje, který se nemohl turnaje zúčastnit. Nutno podotknout, že ho zastoupil velmi 
dobře.  Prvním utkáním byl zápas proti Pirátům z Chrudimi, kteří opouštěli hřiště s jasným 
respektem vůči FKB Lubná při výsledku 8:3 pro nás. Náš tým se pak odpoledne střetl s velmi 
dobrým soupeřem z Nového Města n. Metují, ale dokázali jsme ukončit zápas výsledkem 3:2 
pro nás. Cesta domů se nám zdála snadná jako cesta za vítězstvím v celé sezoně. Ale víme, 
že máme ještě mnoho zápasů před sebou a nechceme podcenit žádného soupeře.  
  S novým rokem 2011 se florbalová sezona přehoupla do druhé poloviny a náš tým pořádal 
další turnaj na domácí půdě. Pro nás to v současnosti je hala Gymnázia Polička, kde pořádáme 
domácí zápasy.  V Lubné to bohužel nelze, neboť velikost ani povrch haly na Skalce 
neodpovídá normám Florbalové unie a pravidlům soutěže. Jako první zápas lednového turnaje 
byl souboj tvou vedoucích týmů tabulky. FBK Lubná  proti FBK Kostelec n. Orlicí, který má 
pouze o jeden bod méně než náš tým. Tedy velmi těsné prvenství tabulky. Na tento zápas jsme 
se velmi těšili a nutno říci, že trenéři nic nenechali náhodě. Skvěle připravený tým odrovnal i 
sebemenší snahy soupeře o vítězství a konečný výsledek 11: 0 pro FBK Lubná jasně hovořil, 
kdo je nejlepším týmem soutěže!  Kostelečtí museli s pokorou přijmout tuto jasnou pravdu. 
Odpoledním utkáním byl zápas proti týmu z Vysokého Mýta, kde nám chybělo několik skvělých 
hráčů, kteří odjížděli na lyžařský výcvik, a to včetně gólmana. Opět se potvrdila kvalita týmu, a 
ne jednotlivců a perfektní práce trenérů.  Výhra 7:1 je toho jasným důkazem. 
 Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří nám s pořádáním turnaje v Poličce pomáhali, 
a také všem fanouškům, kteří nás přišli do haly podpořit. Skvělá práce časoměřičů, 
zapisovatelů a pořadatelů byla chválena i rozhodčími. 
 Po sedmi odehraných turnajích je TJ Lubná tedy stálým a jasným favoritem tabulky. Máme 
odehráno 14 zápasů, z toho 13 vítězných a 1 remízu. Máme vstřeleno 98 branek a pouze 15 
jsme jich obdrželi. 
 Krásný florbal, jen tak dál ... 

Radek Bartoš, vedoucí družstva starších žáků FBK Lubná 
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Turnaj starších žáků v Kostelci nad Orlicí, Svitavách a v Poličce 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zubní pohotovost 2011 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
5. - 6. 2. MUDr. Zeman Oldřich Polička, 1. máje 606 733 152 435 

12. - 13. 2. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Smetanova 55 461 725 987 
19. - 20. 2. MUDr. Adamcová  Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987 
26. - 27. 2. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987 

5. - 6. 3. MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 
12. - 13. 3. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 
19. - 20. 3. MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236 
26. - 27. 3. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

2. - 3. 4. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524 
9.-  10. 4. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126 

16. - 17. 4. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
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Obecní úřad LUBNÁ – telefon 461 745 215 

Pondělí 7.30 - 11.30 13.00 - 17.00 
Středa 7.30 - 11.30 13.00 - 17.00 

 
 
 

Česká pošta, s. p., LUBNÁ - telefon 461 745 810 
Pondělí 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30 
Úterý 8.00 - 9.45  
Středa 8.00 - 9.45 13.00 - 16.00 
Čtvrtek 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30 
Pátek 8.00 - 9.45 13.00 - 15.30 

 
 
 

Prodejna Potravin – Martin Nunvář LUBNÁ  
 telefon 461 745 129 

Pondělí 7.00 - 12.30 
Úterý 7.00 - 16.30 
Středa 7.00 - 15.00 
Čtvrtek 7.00 - 16.30 
Pátek 7.00 - 16.30 
Sobota                  7.00 - 9.30 

 
 
 

Prodejna potravin JEDNOTA LUBNÁ 
telefon 461 745 176 

Pondělí 7.30 - 12.00  
Úterý 7.30 - 12.00 12.30 - 16.30 
Středa 7.30 - 12.00  
Čtvrtek 7.30 - 12.00 12.30 - 16.30 
Pátek 7.30 - 12.00 12.30 - 16.30 
Sobota 7.30 - 10.00  
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