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Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek  
za komunální odpad 

(splatnost byla 30. 6. 2012), aby tak učinili co nejdříve. 

 

 
 
 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
pátek:  10. 8.,   24. 8.,   7. 9.,   21. 9.,   5. 10.,   19. 10. 

 
(OÚ) 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 28. 5. 2012 
RO schvaluje: 

- Směrnici, kterou se stanoví zpŧsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
- Uveřejnění zakázek realizovaných obcí na profilu zadavatele QCM, s. r. o. 
- Vybudování nové datové sítě na OÚ z dŧvodu přechodu na nové IP telefony.  
- Instalaci zrcadel – pod Huntovnou a u výjezdu z letního areálu, označení stezky pro chodce 

a cyklisty pod „hasičárnou“, které provede firma Jast, s. r. o.  
- Nákup křovinořezu STIHL od firmy SKH SEBRANICE, s. r. o.  
- Povolení zřídit prodejnu cukrárny naproti základní škole pro pí A. Taberyovou.  
- Smlouvu o spolupráci se společností Ekonomické stavby, s. r. o., která se týká vytipování 

vhodného stavebníka ke stavbě rodinného domu.  
- Plnění rozpočtu k 30. 4. 2012 v příjmových a výdajových poloţkách. 
- Prodlouţení nájemní smlouvy obecního bytu v ZŠ pro I. Štorka. 
- Zhotovení mapy obce s identifikací obecních pozemkŧ, komunikací, č. p. a sítí pro potřeby 

OÚ firmou GEODÉZIE SVITAVY. 
- Umístění a provedení stavby rodinného domu manţelŧ Kadlecových na parcele 906/14. 

RO bere na vědomí: 
- Provedení elektronické draţby nemovitostí p. J. Flídra, Lubná 327. 
- Výsledky z Dětského dne Mikroregionu Desinka, který proběhl v Budislavi dne 25. 5. 2012. 
- Opravu chyby v údajích katastru nemovitostí na pozemkové parcele č. 1650.  
- Ţádost Pozemkového úřadu Svitavy o spolupráci při monitoringu eroze zemědělské pŧdy.  
- Informaci o novele rozpočtového určení daní, kterou by se měly zvýšit rozpočty obcí. 
- Nabídku firmy Suprafilt k ověření provozu a otestování dmychadel WKE s odborným 

prověřením a seřízení vŧlí mezi piškoty na ČOV. 
- Odstranění rodinného domu na p. č. 192, kterou vlastní pí H. Stříteská.  
- Protokol o zkoušce vody, která byla odebrána v kuchyni MŠ. 

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 13. 6. 2012 
ZO schvaluje:  

- Činnost RO za uplynulé období. 
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2011 bez výhrad. 
- Rozpočtovou změnu č. 1/2012/RO a č. 1/2012/ZO. 
- Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2012. 
- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu komunikace  

za „točnou“ autobusu ve výši 100 000 Kč. 
- Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psŧ na veřejném prostranství 

s platností od 1. 7. 2012. 
- Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku p. č. 884/42 o výměře 923m2 za cenu  

120 Kč /m2 pro p. J. Flídra. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. 
- Smlouvu o zřízení věcného břemene - rekonstrukce NN vývodu z TS77 mezi Obcí Lubná a 

ČEZ Distribuce, VČE – montáţe, Geodézie Česká Třebová.  
- Nákup pozemku p. č. 328/1,  328/2 o celkové výměře 702 m2 za cenu 15 Kč/ m2  

od manţelŧ Bartošových. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru hradí kupující. 
- Prodej pozemku p. č. 322/14, 322/15 o celkové výměře 511m 2 za cenu 15Kč/m2 manţelŧm 

Tumovým. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
- Návrh Ing. P. Tmejové na rekonstrukci letního areálu a podání tohoto návrhu na MěÚ 

Litomyšl k vydání stavebního povolení.  
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 13. března 2012. 
- Závěrečný účet za rok 2011 Mikroregionu Litomyšlsko, Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, 

Svazku obcí AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinŧ Polička, Lika Svitavy, Sdruţení 
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majitelŧ skupinového vodovodu „Poličsko“ a provoz kanalizace obce (VHOS, a. s. 
Moravská Třebová). 

- Zprávu Krajského úřadu Pk o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.  
- Nabídku p. Zbyňka Štefky, Zlín na digitalizaci kina dle E – cinema s tím, ţe realizace by 

mohla proběhnout v roce 2013. Do konce roku 2012 je zajištěno promítání filmŧ  
dle stávající 35 mm projekce. 
 

VYHLÁŠKA O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ  
  
 Od 1. 7. 2012 platí nová vyhláška, která stanovuje pravidla pro pohyb psů  
na veřejných prostranstvích a některé povinnosti k zabezpečení veřejného pořádku a 
čistoty na veřejných prostranstvích v obci. 
 Pravidla pro pohyb psŧ na veřejném prostranství: 

o na veřejném prostranství v obci je moţný pohyb psa pouze na vodítku 
o na veřejném prostranství v obci se zakazuje výcvik psa 
o pes bojového plemene a kříţenec psŧ těchto plemen musí být při pohybu  

na veřejném prostranství veden na vodítku a opatřen náhubkem. 
  Veřejný pořádek a udrţování čistoty: 

o z dŧvodu zachování veřejného pořádku v obci je chovatel psa povinen učinit 
opatření proti úniku chovaného psa 

o osoba doprovázející psa je povinna odstranit znečištění (výkaly) zpŧsobené psem. 
 Pro volné pobíhání psŧ s doprovodem osoby byla vyčleněna tato prostranství: 

o Malá Strana – „Draha“ 
o za posledním domem směr Zrnětín – vpravo vedle silnice 
o za posledním domem směr Široký Dŧl – vlevo vedle silnice. 

 Celé znění vyhlášky si můţete přečíst na stránkách naší obce 
http://www.lubna.cz/vyhlasky/ nebo v kanceláři obecního úřadu.                                   (OÚ) 

 
 
Váţení spoluobčané, 
 čas dovolených a prázdnin nám pomalu vstupuje do své druhé poloviny, velmi teplé počasí 
vystřídalo příjemné ochlazení a nám se lépe dýchá i příjemně usíná. Určitě většina z Vás 
proţila mnoho pěkných chvil, o které se podělila se svými přáteli. I my na obecním úřadě jsme 
postoupili o další krok kupředu k naplnění naplánovaných akcí, a tak mi dovolte, abych Vás 
informoval o dění v naší obci. 
 
Výroční schůze florbalového oddílu 
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 V pátek 25. května se uskutečnila v salonku na Skalce výroční členská schŧze florbalového 
oddílu TJ Lubná, které se zúčastnili hráči, trenéři, vedoucí druţstev, sponzoři a přizvaní hosté. 
Společně jsme zhodnotili uplynulou sezonu 2011/2012. V Pardubické lize v silné konkurenci  
z okolních měst jsme v kategorii mladších ţákŧ, dorostencŧ a muţŧ obsadili krásná čtvrtá 
místa. Dosaţených výsledkŧ jsme docílili díky kvalitním výkonŧm hráčŧ a dobrému vedení 
trenérŧ jednotlivých týmŧ. Touto cestou děkuji panu P. Jiráňovi – trenér přípravky, panu  
O. Chadimovi a P. Vomočilovi – trenéři mladších ţákŧ, panu P. Madejewskému a O. Pakostovi 
– trenéři dorostencŧ, panu J. Boštíkovi a V. Kučerovi – trenéři muţŧ, dále všem vedoucím 
druţstev a rodičŧm, kteří zabezpečovali dopravu na ligové zápasy. 
 
 
Soutěţ o putovní pohár starosty obce 
 První červnovou sobotu se uskutečnil jiţ 9. ročník soutěţe Svitavské ligy v poţárním sportu.  
Lubenští hasiči kaţdý rok organizují soutěţ na hřišti vedle zemědělského druţstva. Naše 
druţstva předvedla dobré výsledky. Muţi obsadili 8. a 14. místo. Druţstvo ţen obsadilo  
4. místo, v kategorii poctivé PS12 3. místo. Putovní pohár starosty obce si odvezlo druţstvo 
Široký Dŧl B za čas 18,72 vteřin. Touto cestou jim srdečně blahopřejeme. Naši hasiči ani tento 
rok nezklamali. Perfektní organizace, kvalitní pořadatelské zázemí, chutné občerstvení a velký 
počet divákŧ, byly toho dŧkazem. Proto jim právem patří velký dík.  
 

 
Druţstva muţů při přípravě základny a poţárním útoku 

 

 
Druţstvo ţen a nejmladší hasiči 
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Spokojení diváci           Pavel Uher se synem  
 

 
Druţstvo ţeny – Desná A – 1. místo, cenu přebrala      Pohár starosty získalo druţstvo ze Širokého Dolu  
P. Kárská z Lubné                                                              

 
Ostatní akce a demolice domu č. p. 264 
 Během měsíce května a června jsme ve spolupráci s lezeckou firmou provedli prořezávku 
suchých větví v korunách stromŧ v katastru obce, pan J. Šplíchal nám zhotovil informační 
skřínku na kapli svaté Anny a ve spolupráci s firmou ČEZ jsme realizovali opravu sloupu 
nízkého napětí u Dolního rybníka.  
 

 
Původní stav domu          Zaměstnanci obce při úklidu  
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 Současně jsme intenzívně pracovali na demolici rodinného domu č. p. 264, včetně vyuţití 
některého stavebního materiálu na přestavbu letního areálu. Touto cestou děkuji všem, kteří se 
na této akci podíleli. 
 

 
V. Vomáčka při úklidu místnosti        T. Chadima a P. Vomáčka – demontáţ vazby 
 
 

 
J. Mička a M. Kovář odkrývají střešní krytinu 

 
 

 
Rodinný dům po odstranění střechy a vazby 
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     Zaměstnanci a brigádníci podílející se na demoličních pracích před č. p. 264 

 
Váţení občané, 
 tak jako kaţdý rok, koncem měsíce července, zveme naše příbuzné a přátele na lubenskou 
poutˇ, která je zasvěcena svátku svaté Anny. Přeji Vám, abyste ji proţili v klidu a pohodě se 
svými blízkými a přáteli. 
 Současně Vás zvu na vystoupení dechové hudby Pohoranka, které se uskuteční 
v neděli 29. července od 14.00 hod. v letním areálu - v případě nepříznivého počasí  
na Skalce v Lubné. Hudebním odpolednem nás bude provázet herec, spisovatel a 
moderátor Miloň Čepelka. Jste srdečně zváni! 

                 Josef Chadima, starosta obce 
 

NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ EKOLAMP  
  
 Vyslouţilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný  
odpad, protoţe z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.  

 Kaţdého z nás to někdy potkalo. Přestane nám  
po letech svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kam vyrazit  
pro novou a jak naloţit s tou nefunkční. Někde jsme jiţ 
zaslechli, ţe vyslouţilé zářivky nepatří do komunálního 
odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i kdyţ jsou ze 
skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i 
kompaktní úsporné) totiţ obsahují malé mnoţství jedovaté 
rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších 
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a ţivotní 
prostředí.  
 Kam s ní? 
 Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji 
v obchodě při nákupu té nové. Další moţností, jak správně 
naloţit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání do sběrné 
nádoby, která je umístěna za vchodovými dveřmi v budově 
obecního úřadu. Zpětný odběr zářivek pro naši obec 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá 
na náklady provozu sběrného místa, ale plně  hradí veškeré  

Sběrná nádoba na zářivky – vstupní chodba OU Lubná 
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náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředkŧ 
určených pro nakládání s komunálním odpadem.  
 Kde ty zářivky nakonec skončí? 
 Ze sběrných dvorŧ a dalších sběrných míst EKOLAMP sváţí kontejnery se zářivkami  
do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné pouţití získávány především 
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu pouţít v kovovýrobě, např. 
pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací 
dlaţdice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu vyuţívána v prŧmyslové výrobě. Sklo se 
pouţívá jako technický materiál, v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně 
je tak moţné pro další výrobu pouţít aţ 90% materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.  
 Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké 
mnoţství zářivek končí v koši. Právě Vy mŧţete pomoci tuto situaci změnit.  

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 
Umístění našich ţáků - školní rok 2011 / 2012 
Jméno Škola Obor 

9. třída   

Ţaneta Bednářová SOŠ a SOU, Polička Cukrář 

Jan Haupt VOŠP a Střední pedagogická škola, Litomyšl Pedagogické lyceum 

Josef Drobný SOŠ a SOU Lanškroun Mechanik elektrotechnik 

Aleš Flídr Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl Gymnázium 

Lukáš Havran SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Mechanizace a sluţby 

Hana Chadimová Střední zdravotnická škola, Svitavy Zdravotnický asistent 

Pavla Chadimová SŠ umění a designu, stylu a módy a VOŠ, Brno Grafický design 

Štěpán Jílek SŠ automobilní, Ústí nad Orlicí Autotronik 

Vojtěch Jílek VOŠP a Střední pedagogická škola, Litomyšl Pedagogické lyceum 

Marek Karal SPŠ chemická, Pardubice Aplikovaná chemie 

Adam Klejch ISŠ technická, Vysoké Mýto Mechanik strojŧ a zařízení 

Abigail Klejchová PSŠ Letohrad Stavebnictví 

Šárka Klusoňová SŠ obchodní a sluţeb SČMSD, Polička Obchodník 

Monika Knesplová Střední zdravotnická škola, Svitavy Zdravotnický asistent 

Antonín Kopecký Gymnázium, Polička Gymnázium 

Pavel Kopecký SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Mechanizace a sluţby 

Tereza Košňarová Střední zdravotnická škola a VOŠZ, Brno Oční optik 

Tomáš Kovář VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Stavebnictví 

Zdeněk Křivka SOŠ a SOU, Polička Kuchař - číšník 

Jakub Kučera SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Mechanizace a sluţby 

Jan Kučera Gymnázium, Polička Gymnázium 

Eliška Kučerová Gymnázium, Polička Gymnázium 

Radek Madejewský VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto Stavebnictví 

Nela Nechvílová SŠ obchodní a sluţeb SČMSD, Polička Kadeřník 

Jan Stráník SŠ zahradnická a technická, Litomyšl Mechanizace a sluţby 

Petra Stráníková Soukromá VOŠG a Střední umělecká škola 
grafická, Jihlava 

Grafický design – multimediální a 
počítačová tvorba 

Dominik Šimek SPŠ elektrotechnická, Pardubice Elekrotechnika 

Michal Štěpánek ISŠ technická, Vysoké Mýto Nástrojař 

Ilona Uhrová Střední zdravotnická škola, Svitavy Zdravotnický asistent 

Lucie Zindulková SŠ informatiky a spojŧ, Brno Logistické a finanční sluţby - 
logistika 

5. třída   

Milena Chadimová Gymnázium, Polička Gymnázium 

Lukáš Kysilka Gymnázium, Polička Gymnázium 

Matěj Kysilka Gymnázium, Polička Gymnázium 

Kateřina Kvasničková Gymnázium, Polička Gymnázium 

 
 Všem ţákŧm blahopřejeme k přijetí na školy a přejeme mnoho úspěchŧ při dalším studiu. 

Mgr. A. Kvasničková (výchovný poradce) 



 8 

 
Ţáci IX. ročníku se svým třídním učitelem na závěrečné fotografii: 
Horní řada zleva: Pavla Chadimová, Jan Kučera, Tomáš Kovář, Jan Haupt, Pavel Kopecký, Adam Klejch, 

Aleš Flídr, Jan Stráník, Štěpán Jílek, Marek Karal 
Prostřední řada zleva: Michal Štěpánek, Antonín Kopecký, Jakub Kučera, Lukáš Havran, Josef Drobný, 

Vojtěch Jílek, Radek Madejewský, Zdeněk Křivka, Eliška Kučerová,  
 třídní učitel Mgr. Pavel Tmej 
Dolní řada zleva: Hana Chadimová, Abigail Klejchová, Tereza Košňarová, Lucie Zindulková, Ilona Uhrová, 

Monika Knesplová, Šárka Klusoňová, Petra Stráníková, Ţaneta Bednářová,  
 Nela Nechvílová 
Na fotografii chybí Dominik Šimek. 

 
 

Výtěţek z 8. školního plesu 
 Vedení školy a rada rodičŧ ještě jednou děkují všem, kteří se jakýmkoli zpŧsobem podíleli 
na zorganizování a zdárném prŧběhu školního plesu. Výtěţek letos činil 31 683 Kč. 
 Vyuţití těchto finančních prostředkŧ bude projednáno radou rodičŧ na zářijové schŧzce. 
 
 

Vystoupení skupiny Marbo 
  Ve středu 27. června se ţáci naší školy 
rozloučili se školním rokem společně 
s hudební skupinou MARBO, která pro ně 
připravila 2 koncerty. Pro I. st. + MŠ na téma 
„Písničky a jejich úkoly“, pro II. st. „Nahraj si 
svŧj song“. 
 Vstupné pro ţáky základní školy  
(40,- Kč/ţák) bylo hrazeno radou rodičŧ.  
 
 
 
 
 

                 
 
                                                                                            Koncert skupiny Marbo v kinosále 
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Slavnostní zakončení školního roku 2011/2012 
 Slavnostní zakončení školního roku se konalo v pátek 29. června na Skalce v Lubné  
za přítomnosti ţákŧ a zaměstnancŧ školy, rady rodičŧ a pozvaných hostŧ. Programem nás 
provázela paní učitelka Kvasničková. Ředitelka školy zhodnotila uplynulý školní rok a popřála 
všem pěkné prázdniny a dovolenou. K přání příjemně strávených prázdnin se připojili i hosté. 
Jedním z hlavních bodŧ programu bylo odměňování ţákŧ za reprezentaci školy v rŧzných 
soutěţích. Rada rodičŧ poděkovala kytičkou pedagogŧm za jejich práci a vedení školy předalo 
kytičku provozním zaměstnancŧm. Starostové obcí věnovali ţákŧm 9. třídy pro vzpomínku na 
základní školu kniţní publikaci a popřáli jim mnoho úspěchŧ při dalším studiu. Závěrem 
zazpíval sbor Lubenika a všichni se rozešli vstříc prázdninám… 

 
Ţáci a hosté při ukončení školního roku na Skalce 

 

 
Ocenění mladých hasičů        Poděkování ředitelce školy 
 

 
Šerpování budoucích prvňáčků       Vystoupení sboru Lubenika  
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 Přejeme Vám všem slunečné prázdniny i dovolenou, hodně dobrodružství, ale i pohody a 
odpočinku k načerpání nových sil, mnoho báječných výletů a šťastných návratů. Zkrátka 
prázdniny, jak mají být…     

                     Vedení školy 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
 Na začátku června mají všechny děti svátek. Při této příleţitosti navštívily naši mateřskou 
školu pí J. Kučerová a H. Hasilová z Poličské stavební s. r. o., aby dětem popřály a předaly jim 
dárky. Děvčata měla velkou radost z kočárku a chlapci ze skákacích míčŧ, všichni pak  
z drobných dárkŧ. Dovolte mi ještě jednou poděkovat zástupcŧm firmy Poličská stavební  
s. r. o., Stříteţ - Polička za velmi milé překvapení a za radost, kterou dětem udělali. Ty jim pak 
alespoň poděkovaly písničkou.                                                                 

  Mgr. Irena Rensová 

               
   J. Kučerová a H. Hasilová v mateřské škole 

 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE  
 
Milovaní,  
 rád vás zdravím uprostřed léta. Pro mnohé je to čas dovolených, prázdnin, odpočinku, 
cestování za nevšedními záţitky... Jiným začíná největší starost o to, abychom měli co jíst. Nic 

 

Pozvánka 
      Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 se koná v pondělí 3. září 
2012 v kulturním domě v Sebranicích od 9.15 hodin. 

Srdečně zveme všechny ţáky naší školy a zejména nové prvňáčky se 
svými rodiči i prarodiči. 
                                                                                                     Ředitelství školy 
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není samozřejmostí. Říká se, ţe vděčnost je řeč srdce, a tak je na místě vděčnost za tolik 
obyčejných věcí, které dostáváme kaţdý den. Rád bych vám nabídl jeden příběh, abychom si 
uvědomili, co je skutečně dŧleţité. 
 Malý Lukáš, který kulhal, a Tomáš se dostali do ústavu pro opuštěné děti ve stejný den a 
jen několik málo měsícŧ po svém narození. Vychovatelky se k nim chovaly hezky; méně hezky 
se k nim chovaly děti ze školy, kterou navštěvovali. Byly zlé zvlášť na bázlivého Lukáše, ale 
Tomáš je uměl ukáznit. Byl nejstatečnější z celé školy a nejhbitější na celém školním dvoře. 
Právě Tomáš Lukášovi pomáhal a zŧstával vţdycky blízko něho. Utěšoval ho, kdyţ měl strach, 
při procházkách na něho čekal, hrál si s ním, a protoţe necítil ţádný smutek nad jeho 
postiţením, vyprávěl mu veselé příhody. Vţdycky ho uměl rozesmát. 
 Do ústavu často přicházely manţelské páry, které se seznamovaly s dětmi a braly si je 
často mimo ústav s tím, ţe by je mohly případně adoptovat. O Lukáše nikdo nejevil zájem a 
Tomáš si pokaţdé vymyslel nějakou výmluvu nebo začal zlobit, aby nikam nešel. V případě 
doktora Turka a jeho manţelky Anny to udělal dvakrát.  
 Jednou v neděli si ho opět nechali zavolat. Doktor Turek se mu zadíval do očí: „Jsi opravdu 
čiperný kluk. Líbilo by se ti ţít společně s námi? Nějakou dobu bys byl v naší péči, ale pak 
bychom tě mohli adoptovat. Vzít si tě za vlastního. Co tomu říkáš?“ Tomáš ztratil řeč. Mít 
maminku a tatínka jako všichni ostatní! „Ach, ach a-a-ano!“ zamumlal. Ale najednou se všechna 
radost z jeho očí vytratila. Kdyby Tomáš odešel, kdo by se postaral o Lukáše, který kulhá? 
„Já... moc vám děkuji,“ řekl „a mohu uţ odejít?“ A dříve, neţ si mohl doktor všimnout jeho slz, 
odběhl.  
 Zakrátko ho doktor společně s vychovatelkou vyhledal znovu. Tomáš právě pomáhal 
Lukášovi obouvat speciální botu. Doktor se na Tomáše zkoumavě podíval. „To kvŧli němu 
nechceš s námi odejít?“ Chlapec se na něho podíval a odpověděl: „No, já... já jsem všechno, 
co má!“ 
 Tolik příběh. Moţná i my jsme pro někoho vším, co ten druhý má. Anebo také ten druhý je 
pro nás vším, co máme... zkusme si za to vzájemně poděkovat a nejen dnes. Kaţdý den je 
k tomu vzácnou a dŧleţitou příleţitostí. 
 Vyprošuji vám pozorné a vnímavé srdce a rád vám všem ţehnám. 

          P. Vojtěch, salesián 
 
Pozvání 
 na pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude v pondělí 20. srpna dopoledne ze Sebranic. 
Denně se ujde asi 30 km, spí se většinou v některé rodině farnosti, kam ten den doputujeme. 
Poslední sobotní trasa je jen několik kilometrŧ, protoţe vede z Boršic na Velehrad, kam 
dojdeme v sobotu 25. srpna dopoledne. Návrat je v sobotu večer. 
 
Kněţské svěcení a primice 
 V sobotu 15. září v 11 hodin přijme svátost kněţství v Brně – Ţabovřeskách náš spolubratr 
salesián Václav Jiráček z Doubravic. Primiční mši svatou bude slavit v Nových Hradech 
v neděli 22. září ve 14 hodin. Srdečně zveme. 
 
 
 

OSLAVA NAROZENIN 
  
 První červencový víkend oslavil starosta naší obce na Skalce v Lubné své kulaté 
narozeniny. Popřát mu přišli nejen příbuzní, sousedé, kamarádi a bývalí spoluzaměstnanci, ale 
i zástupci všech sloţek z Lubné. Ke zpestření narozeninové oslavy přispěla skupina Hendies, 
dechová hudba Pohoranka, vystoupení Václava Vomáčky a spol., Medium II a nechyběl ani 
kouzelník… 
 Panu starostovi přejeme do dalších let hodně zdraví a energie. Ať mu jeho obdivuhodný 
elán ještě dlouho vydrţí!                                        

 Redakční rada 
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Váţení, 
 touto cestou děkuji rodině, příbuzným, duchovním otcům, sousedům, 
spolupracovníkům, zaměstnancům obecního úřadu, současným i bývalým 
zaměstnancům druţstva, komisím, sloţkám obce, spoluţákům, kamarádům, 
florbalistům, kolegům i Vám občanům za přípravu a zabezpečení oslavy narozenin, 
slavnostní mši, projevená blahopřání a obdrţené dary.    Josef Chadima 
 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
V měsíci srpnu a září oslaví svá ţivotní jubilea tito spoluobčané: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
         
 
 
 
 
Jubilantŧm přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí a ţivotního optimismu. 
 
 V červenci jsme se naposledy rozloučili s panem Zdeňkem Šteflem. 
  
 V červenci se narodila Kateřina Gašparíková. Rodičům blahopřejeme a Kateřince přejeme 
do života jen to nejlepší. 
 

SETKÁNÍ SEDMDESÁTNÍKŮ  
 V sobotu 19. května 2012 se v salonku na Skalce konalo setkání ţákŧ základní školy  
po 55 letech skončení povinné školní docházky. Zúčastnilo se 27 ţákŧ. Podle hodnocení toto 
setkání patřilo mezi ta naše nejlepší.                                                                František Kučera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání 
před 
Skalkou 

87 let Anna Bednářová 65 let Josef Chadima 

   Jaroslav Rensa 

85 let Oldřich Jiráň  Zbyněk Soušek 

    

83 let Boţena Bubnová 60 let Milena Faltysová 

 Anna Bubnová  Ludmila Jílková 

 Marie Štiková  Josef Šebek 

    

81 let Věra Rotzerová 55 let  Marie Stodolová 

    

80 let Jan Pavliš 50 let Radomír Tocháček 

    

70 let Václav Zavoral   

 Miloslava Klejchová   
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
 

 

 

 

Fotografická soutěţ 
 Vyhlašujeme další fotografickou soutěţ pro ţáky škol do 15 let na téma „PŘÍRODA O 
PRÁZDNINÁCH“. 
 Maximálně 3 snímky zasílejte během měsíce září na e-mailovou adresu 
vompepa@centrum.cz a nezapomeňte uvést název fotografie, jméno a věk. Vyhodnocení 
soutěţe proběhne opět na vánoční výstavě 2012 v Lubné. 

 Na vaše zajímavé fotografické záběry se těší lubenští zahrádkáři. 
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      LUBENSKÉ ŽENY 
 

 V neděli 24. června 2012 jsme přivítali nové občánky Lubné - Lucinku Flídrovou, Deníska 
Zavorala, Matyáška Blaţka, Radímka Renzu a Terezku Hápovou. Všem dětem přejeme  
do ţivota hodně zdraví, spokojenosti, vţdy úsměv na rtech a ať dělají rodičŧm celý ţivot jen 
samou radost.  
 Slavnost připravil Obecní úřad Lubná a Lubenské ţeny. 

Eva Chadimová 

 

 
Vítání občánků – Tereza Hápová, Radim Renza, Matyáš Blaţek, Denis Zavoral a Lucie Flídrová   
 
 

LESOPARK KOPAJNA - OÁZA KLIDU  
 

 Název této části naší obce pochází z dávných dob, kdy naši předci, kteří nebyli vlastníky 
pŧdy, pěstovali v těchto místech tuřín. Jde o úsek při silnici na Zrnětín, kde jsou dnes lavičky. 
Ještě dnes terénní vlna připomíná, kde byla tato políčka. Později byl tento úsek osázen lípami, 
javory a jasany. Ţe toto místo bylo výhradně obděláváno motykami, tak se zde začalo říkat 
Kopajna. Další historické záznamy o Kopajnech dokazují, ţe v dávných dobách se u nás 
pěstovala vinná réva. Vinice byla vysázena od čp. 53 celým svahem aţ po vrch Kopajen. Vinice 
dávno zmizela, ale stále se této části říká „na vinici“. V těch dobách silnice svahem ještě 
nevedla. Na dolní konec obce se jezdilo spodem kolem kulturního areálu a úvozy na Malou a 
Velkou Stranu. Dnešní silnice Sebranice, Lubná, Svatá Kateřina se začala stavět r. 1824. 
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Silnice Široký Dŧl, Lubná, Poříčí v r. 1857. Na stavbu těchto silnic byly otevřeny dva lomy  
(u Švecových a Paťavových), kde se lámal kámen.  
 Kříţ, který stojí na křiţovatce směr Zrnětín, dali postavit manţelé Němečkovi z čp. 118. 
Jelikoţ byli bezdětní, dali postavit kříţ, aby po nich zbyla památka. Pŧvodně měl stát v poli za 
statkem. Ţe by tam v poli stál sám a nikdo by kolem neprošel, rozhodl se hospodář ze statku 
postavit kříţ dole uprostřed obce. Z kopce se pak rádi dívali do údolí, jak zboţný lubenský lid 
chodí a klaní se u jejich kříţe. Stáří kříţe není známo, ví se ale, ţe manţelé Němečkovi 
hospodařili na tomto statku do r. 1773. Pŧvodní kříţ byl dřevěný. Za ta léta byl několikrát 
obnoven. Poslední dřevěný kříţ, který si pamatuji i já, byl odstraněn pro svoji sešlost v roce 
1971. V červenci r. 1972 byl nahrazen novým, ale ne uţ dřevěným.  
 Chalupy po pravé straně nad silnicí směr Zrnětín byly postaveny v letech 1850 – 1870. 
Všechny byly stejné, dnes v pŧvodním stavu stojí pouze čp. 211. Ostatní jsou jiţ přestavěné. 
Lidé v těchto chalupách chovali velké mnoţství koz, které se pásly na svazích Kopajen.  
Od těch dob aţ do dnešních dnŧ se tu říká „na kozím rynku“. Tolik o historii Kopajen.  
 Bylo to ještě za starostování pana Vladimíra Roušara, kdyţ jsme jednali o tom, ţe v naší 
obci není ţádné místo, kam by se dalo jít na vycházku a v klidu posedět v přírodě. Jednalo se  
o lesopark Kopajna. Šlo o obecní pozemek, a tak návrh byl přijat a schválen. Krátce potom 
začali práce na vyřezávání náletových dřevin, na informačních tabulích, lavičkách a vyčištění 
černých skládek. Po dohodě s vedením školy byly ve školních dílnách vyrobeny ptačí budky. To 
vše zajišťoval lesník Josef Kopecký se skupinou ţákŧ – mladých ochráncŧ přírody, které vedl. 
Léta plynula, tabule oprýskala, lavičky uhnily a vše zas začalo zarŧstat křovím. Při jedné 
z vycházek na Kopajna jsem objevil nové lavičky, křoví bylo vyřezáno a uklizeno, vše bylo jako 
tenkrát. Sedl jsem si na novou lavičku a díval se přes střechy nových domŧ na Hampejz a lesy 
v lubenských kopcích. Hodně se změnilo od těch dob. Jsme o 25 let starší, ţáci, kteří nám 
tenkrát pomáhali, mají dnes své rodiny a jsou z nich tátové a mámy. Lesník, který je vedl, ţije 
dnes s rodinou na Vysokém Poli u Svitav a ani ty nové domy pod silnicí tu tenkrát nestály. 
 Chtěl bych poděkovat celému vedení naší obce v čele se starostou Josefem Chadimou, ale 
i obecním zaměstnancŧm, kteří práce na obnovení lesoparku Kopajna prováděli. Jsem velice 
rád, ţe v naší obci ţijí stále lidé, kterým ochrana přírody a ţivotního prostředí není cizí. Ţije ale 
mezi námi někdo, kdo práci druhých dokáţe ničit. Bylo to před Velikonocemi, kdyţ jsem se 
vracel vrchem Kopajen z jarní vycházky, abych si odpočinul na vyhlídce. Kdosi ale přišel přede 
mnou s klíčem, odšrouboval a ukradl dvě fošny ze stolku a lavičky. Bydlím dole v údolí, a tak 
vím, ţe tato vyhlídka je hojně navštěvována nejen občany naší obce. Také děti z mateřské 
školky do těchto míst často volí trasu svých vycházek. Dnes uţ si tady ale nikdo nesedne. Ten, 
kdo to udělal, by se měl nad sebou zamyslet a hodně stydět. Takový člověk přece nemŧţe mít 
rád lubenskou přírodu.                                                                                        Miroslav Kopecký 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kopajna - 
chalupy 
vystavěné v 
letech 1850 - 
1870 
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Děvčata vyklidila černé skládky                                        Úklid vyřezaných náletových dřevin 
 

 
Ţáci při výrobě a vyvěšování budek 

  

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ČESKÝ LES 
 

 Český les je nejmladší chráněnou krajinnou oblastí v České 
republice. Vyhlášen byl v roce 2005 na rozloze 473 km2. Zabírá 
nadpoloviční část stejnojmenného pohoří, které tvoří přirozenou hranici 
s Německem. Je geomorfologickým pokračováním Šumavy. Táhne se 
v pásu přes 80 km dlouhém a 5 – 15 km širokém od Folmavy aţ 
k pahorku Dyleň (940 m) západně od Mariánských Lázní. Český les 

zahrnuje čtyři části – Čerchovský les, 
Kateřinská kotlina, Přimdský les a Dyleňský 
les. Nejvyšším vrcholem je Čerchov (1042 m). 
Geologický základ tvoří ruly, pararuly aţ 
migmatity starohorního stáří, místy se objevují 
ţuly a granodiority.   
 Pro krajinu chráněné krajinné oblasti jsou 
typické rozsáhlé ploché hřebeny a široká 
mělká údolí. Většina území je pokryta 
smrkovým lesem, jen na několika menších 
plochách se dochovaly pŧvodní smíšené 
bukojedlové porosty a rašeliniště se vzácnými 
druhy rostlin a ţivočichŧ. Českým lesem 
probíhá hlavní evropské rozvodí mezi 
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Severním mořem (Mţe, Radbuza, Úhlava) a Černým mořem (Kateřinský potok).  
 Po druhé světové válce s odsunem německého obyvatelstva většina obcí zanikla a území 
se stalo součástí ţelezné opony. To velmi prospívalo přírodě, která se po desítky let rozvíjela 
bez lidských zásahŧ. V rámci CHKO Český les je vyhlášeno 23 maloplošných zvláště 
chráněných území, jde převáţně o přírodní rezervace se vzácnými porosty. Český les je velmi 
řídce osídlen, jedná se spíše o osady a malé vesnice. Krásná a jen málo narušená krajina 
chráněné krajinné oblasti je ideální pro turistiku po značených cestách. Výchozími místy jsou 
Tachov, Rozvadov, Přimda, Poběţovice a Klenčí pod Čerchovem. 

Josef Trojtler 
  

VESMÍR OKOLO NÁS – POZOROVÁNÍ VENUŠE  
 

 Ve středu 6. června 2012 probíhalo ráno v okolí základní školy pozorování přechodu 
Venuše přes Slunce. Pěkné snímky (jsou přiloţeny) tohoto vzácného vesmírného úkazu pořídil 
Martin Kvasnička. Venuše je malá černá tečka u pravého horního okraje Slunce. Děkuji všem 
lidem, kteří se přišli na vesmírný úkaz podívat. Také děkuji všem lidem z Lubné a ze Sebranic, 
kteří se mnou během března pozorovali unikátní seskupení planet a souhvězdí. 

Josef Trojtler 
 

Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012 – foto Martin Kvasnička 

 
6.12 hod. - filtr - vnitřek diskety od Davida Vraspíra       6.20 hod. - filtr – svářečské sklo 13 
 
 

 
6.32 hod. - filtr – svářečské sklo 13                                  6.45 hod. - filtr – svářečské sklo 9 
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Pozorování 
před základní 
školou 
v Lubné 
s panem 
Trojtlerem 

 

ZPRÁVY Z FITNESS LUBNÁ 
 

POHYB JAKO LÉK 
 Je to rok, co fitko funguje, a jsem ráda, ţe si našlo v naší obci nové příznivce. Existuje 
spousta výmluv, proč se nehýbat: jsem moc starý, na mně uţ nezáleţí, jsem moc tlustý a bez 
kondičky – jen by se 
mi tam ti „lubenští 
kulturisté“ smáli, byla 
jsem tam 2x a 
nezhubla jsem nebo 
mám cukrovku, 
vysoký krevní tlak, 
šelest na srdci, a tak 
musím jen sedět na 
gauči a nenamáhat 
se. Je to pouze 
vnitřní boj, a proto 
jsem ráda, ţe mnoho 
lidí (i dŧchodcŧ a 
nemocných lidí) 
tento svŧj vnitřní boj 
nad leností a 
nezodpovědností ke 
svému tělu vyhrává. 
Ne nadarmo se říká, ţe na sebe si čas nenajdeme, ale na pana doktora vţdycky.  
 Jisté je, ţe potřeba pohybu je prastará. V prŧběhu evoluce člověka pohyb nikdy nechyběl  
– to aţ nyní a zdravotní následky jsou katastrofální.  
 Kardiologové doporučují uţ léta svým pacientŧm pohyb. Tělesná aktivita mŧţe vést ke 
sniţování dávek lékŧ, posiluje srdce, upravuje cholesterolový profil, zvyšuje citlivost na inzulin a 
sniţuje vysoký krevní tlak. Sniţuje také riziko hromadění aterosklerotických plátŧ v cévách a 
krevních sraţenin, takţe sniţuje pravděpodobnost infarktu a mrtvice. 
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 Kromě toho tělesná aktivita představuje menší riziko rakoviny tlustého střeva; sníţenou 
pravděpodobnost rozvoje osteoporózy; pokles hladiny stresu a úzkosti; posílení imunitního 
systému a zlepšení kvality spánku. Kdyţ připočítáme, ţe pohybem chráníme a zvyšujeme svou 
svalovou hmotu, sniţujeme procento tukŧ a tlumíme svŧj apetit – máme hned několik dŧvodŧ, 
proč se udrţovat v pohybu . 
 Kaţdý máme jiný typ pohybu, který nás baví, který je pro nás optimální, ale všichni se 
musíme hýbat. Pokud jste se teď rozhodli, ţe by to chtělo také začít dělat něco pro zdraví, a 
nevíte si rady, mŧţete vyuţít našeho krásného fitka, kde vám se vším poradím. Kaţdopádně 
pamatujte na to, ţe začínat se má pomalu a pro začátek postačí zvednout si třikrát týdně 
srdeční tep, a to alespoň po dobu dvaceti minut.  
 „Kdo chce - hledá důvody, kdo nechce - hledá výmluvy (v případě pohybu i lékaře).“ 
 

KRÁSNÉ BOKY A STEHNA?  NOVÝ STROJ SE O VÁS POSTARÁ  
 Po zpevněných a vytvarovaných bocích a vnitřních stranách stehen touţí snad kaţdá ţena. 
Tuto partii příroda poněkud geneticky předurčila pro větší ukládání tukové hmoty, ale naštěstí 
jsou zde i techniky, jak se o tyto partie postarat. Kompletní zpevnění cca osmi problematických 

svalŧ zajišťuje nový stroj v našem fitku. Je 
multifunkční a izolovaně (co nejfunkčněji) 
pŧsobí na vnitřní stranu stehen (adduktory) a 
vnější stranu stehen, boky, zadek (abduktory). 
Pomáhá řešit nejen estetickou stránku, ale má 
i zdravotní přínosy, jako je zabezpečení 
správného postavení a zpevnění kyčelního 
kloubu a pánve.  Cvičení na stroji je velmi 
jednoduché, ale citelné. Vhodné je i  
pro seniory (zpevnění kyčle a pánve potřebují 
obzvláště), protoţe se provádí vsedě a lze si 
zadat odpor podle aktuální kondice.  

 

 
 

ANTICELULITIDOVÝ FORMOVACÍ ZÁBAL    
Několik cm dolů už po 1,5 hod. cvičení 

Cena 150 Kč - břicho, zadek, stehna 
!!!!! LETNÍ CENA 100 Kč !!!!!  

Objednávky na tel. 605 877 699  
Mgr. Jitka Rubková - FITNESS Lubná 

Mgr. Jitka Rubková 
 
 

 

POUŤOVÉ ODPOLEDNE S POHORANKOU 
 

 Vystoupení dechové hudby Pohoranka se uskuteční v neděli  
29. července 2012 od 14.00 hod. v letním areálu - v případě nepříznivého 
počasí na Skalce v Lubné. Hudebním odpolednem bude provázet herec, 
spisovatel a moderátor Miloň Čepelka. 
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KINO LUBNÁ 
 

5. 8. PŦLNOC V PAŘÍŢI  
   

19. 8. MiniFEST - filmový festival - vstupné 50 Kč  
                  18.30 hod. - animovaný film NA VLÁSKU  

                  20.30 hod. - dobrodruţný film LOVCI DINOSAURŮ    
   

2. 9. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL                            14. 10.  DOBA LEDOVÁ 4  
16. 9. PEKLO S PRINCEZNOU                     28. 10.  TADY HLÍDÁM JÁ  
30. 9. PROBUDÍM SE VČERA  

 Začínáme v 18.30 hodin.  
 
 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
 

Kulturní komise Vás zve na tradiční lampiónový prŧvod v pátek 21. září 2012. 
Bliţší informace budou zveřejněny na plakátech. 

 
 

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA 2012 
 

 V sobotu 29. září 2012 se uskuteční 4. ročník Lubenské 
šťopičky, začátek v 10.00 hodin u Pálenice, program na Skalce od 
14.00 hodin. Kromě ochutnávky destilátŧ mŧţete zhlédnout vlastní 
technologii výroby, opět je pro Vás připraven bohatý kulturní program a 
soutěţ nejlepších destilátŧ o hodnotné ceny. Pro vítěze letošní 

šťopičky věnoval majitel Pálenice finanční hotovost 5 000 Kč.  
 Pokud máte zájem s námi soutěţit, mŧţete zaslat vzorek svého destilátu  
o obsahu 0,7 l s popisem (adresa soutěţícího, rok pálení, druh ovoce a pálenice, 
kde se pálil) - a to nejpozději do 31. srpna 2012 na adresu Pálenice (Lubná 106, 
569 63 Lubná) -  nebo předat osobně po dohodě s panem M. Flídrem,  
tel. 461 542 765 nebo 608 835 961. 
 Těšíme se na shledání s Vámi. 

Obec Lubná, Pálenice Lubná a Lubenská šťopička, o. s 
 
                                                                                  

         NEJLEPŠÍ VENKOVSKÁ ŠKOLKA REGIONU MAS LITOMYŠLSKO 
 
 V pondělí 28. května proběhlo slavnostní předání cen a diplomŧ třem mateřským 
školičkám, které byly nejúspěšnější v projektu „Nejlepší venkovská školka regionu MAS 
Litomyšlsko“. Hlavním sponzorem projektu byla firma Stavební sdruţení Boštík s. r. o. z Poříčí 
u Litomyšle, která věnovala vítězné školce poukaz na 10 000 Kč. Nejlepší venkovskou školkou 
regionu MAS Litomyšlsko byla vyhlášena Mateřská škola Desná. Ceny a diplom předali vítězné 
školce starosta obce Josef Jebousek, starosta obce Poříčí u Litomyšle František Bartoš a 
jednatel firmy Stavební sdruţení Boštík s. r. o. Pavel Boštík. Skřítka Vítka přišly předat dětem 
za organizátora soutěţe slečna Ivona Opletalová, ředitelka MAS Litomyšlsko, a členky 
hodnotícího týmu, paní Alena Bartošová, slečna Michaela Dušková a paní Eliška Macháčková. 
Na druhém místě se umístila Mateřská škola Sebranice, která obdrţela poukaz na 4 000 Kč, a 
třetí místo patří Mateřské škole Cerekvice nad Loučnou, ta obdrţela poukaz ve výši 2 000 Kč. 
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Poděkování a uznání patří i dalším zúčastněným školkám - Budislav, Lubná, Benátky, Němčice 
a Sedliště. 
 Zúčastněné školky byly hodnoceny podle tří hlavních kritérií. Prvním kritériem  
pro hodnocení byl vyplněný dotazník, který měl poskytnout hodnotitelŧm více podrobných 
informací o fungování přihlášených školek. Dále pak byl hodnocen výtvarný projekt dětí 
z jednotlivých školek Školička snŧ pro skřítka Vítka. Všechny zpracované výtvarné projekty byly 
vystaveny celý březen v kulturním domě v Poříčí u Litomyšle, kde mohli návštěvníci dát hlas 
nejvydařenějším domečkŧm pro skřítka Vítka. Hlasovat pro nejhezčí školku snŧ bylo moţné 
také na internetu. Všechny tyto hlasy se pro celkové hodnocení sečetly. Poslední částí 
hodnocení byla návštěva školek hodnotící komisí, která sledovala celkovou atmosféru ve 
školkách a ověřovala také údaje vyplněné v dotazníku. Konečné hodnocení komise bylo velice 
těţké, v kaţdé školičce čekalo na členy hodnotící komise nějaké milé překvapení.  
 Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem mateřským školkám, paním učitelkám a 
dětem za hravost a úsilí, se kterým se zapojily do tohoto projektu a vytvořily opravdu překrásné 
výtvarné projekty Školičky snŧ pro skřítka Vítka.  

MAS Litomyšlsko 
 
 
 
 
 
 

Zubní pohotovost 2012 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
4. - 5. 8. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Smetanova 55 461 725 987 

11. - 12. 8. MUDr. Adamcová  Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987 
18. - 19. 8. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987 
25. - 26. 8. MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

1. - 2. 9. MUDr. Drdová Anna Sloupnice 188 465 549 236 
8. - 9. 9. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 

15. - 16. 9. MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236 
22. - 23. 9. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

28. 9. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524 
29. - 30. 9. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126 

6. - 7. 10. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
13. - 14.10. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)   
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
 http://www.lubna.cz e-mail: zpravodaj@lubna.cz 

Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková,  
 Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář, Hana Dvořáková,          
Jana Dřínovská 

Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtiskŧ. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelŧ a nemusí být vţdy totoţné s názory redakce. 

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

Uzávěrka příštího čísla bude 15. 9. 2012. 
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Kde a jak se mohou obyvatelé Lubné zbavit 
vyslouţilých elektrospotřebičů? 
 Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičŧ zbavit 
zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto 
účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu 

základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. 
 V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím 
kolektivních systémŧ, které zaloţili.  
 Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému jiţ někdo odmontoval dŧleţité 
části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáţ a zpracování 
elektrospotřebičŧ je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. 
Takové výrobky je nutné povaţovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíţi 
obci. Promítají se tedy do poplatkŧ, které platíme my všichni! 
 
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můţete zdarma odevzdávat na těchto místech: 

- malý kontejner na drobný elektroodpad je umístěn na chodbě obecního úřadu 
- místo zpětného odběru elektrozařízení je na dvoře za obecním úřadem 

 

Recykluji, recykluješ, recyklujeme 
 Češi se umějí chovat ekologicky. A rádi to také dělají – kdyţ to ovšem není spojeno s příliš 
velkým úsilím. 
 V případě vyslouţilých elektrospotřebičŧ to znamená, ţe síť sběrných míst, kam je mohou 
občané zdarma odevzdat, musí být dostatečně hustá.  
 Kolektivní systémy, které vytvořili výrobci a dovozci, začínaly tuto síť budovat v roce 2005 
od nuly. 
 
Míst zpětného odběru neustále přibývá 
 Historicky první místo zpětného odběru starých spotřebičŧ vzniklo díky kolektivnímu 
systému ELEKTROWIN na Ministerstvu ţivotního prostředí ČR. Jen samotný ELEKTROWIN uţ 
od té doby vytvořil více neţ tisícovku sběrných míst ve městech a obcích a další téměř čtyři 
tisíce obcí do systému zapojil prostřednictvím mobilních svozŧ.  
 Na tuto síť, kterou bychom mohli označit jako páteřní, navazují další tisíce sběrných míst u 
prodejcŧ nebo v servisech. 
 ELEKTROWIN neustále přichází i s dalšími nápady, jejichţ cílem je ještě víc usnadnit 
spotřebitelŧm jejich chvályhodné odhodlání chovat se ekologicky. Jednou z takových iniciativ je 
například projekt Recyklujte s hasiči, díky kterému se do zpětného odběru elektrozařízení 
zapojily i sbory dobrovolných hasičŧ. Podobný projekt existuje i pro školy. Jmenuje se Ukliďme 
si svět a jeho počátky nalezneme jiţ v roce 2007. 
 Díky tomuto úsilí se dnes ve sběrné síti ELEKTROWINu sejde kaţdou hodinu bezmála 
3000 kilogramŧ vyslouţilých spotřebičŧ. Jen ledniček a mrazniček odevzdají lidé prŧměrně 
rovnou tisícovku denně. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo v recyklaci v porovnání s 
ostatními evropskými zeměmi. 
 
Zpracovatelé procházejí náročným výběrem 
 Prostřednictvím sběrné sítě se spotřebiče dostávají ke zpracovatelŧm. S těmi kolektivní 
systém ELEKTROWIN uzavírá smlouvy na základě výsledkŧ náročného výběrového řízení.  
 Samozřejmostí jsou nejmodernější technologie. Ty musejí především zaručit, ţe 
zpracování „vyslouţilcŧ“ bude skutečně ekologické.  
 Staré lednice například pouţívaly freony nejen jako chladicí médium, ale také v izolacích 
skříní. Zpracovatelé, s nimiţ ELEKTROWIN spolupracuje, je z těchto izolací dokáţí bezpečně 
odloučit například vymraţením za extrémně nízkých teplot po rozdrcení ve vakuovém prostředí 
a dokonce připravit k dalšímu vyuţití. 

Elektrowin, a. s. 


