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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 10. 9. 2007  
RO schvaluje: 
  1.   Zakoupení antivirového systému ESET NOD32 pro počítače OÚ Lubná. 
  2.   Ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance VPP p. Zdeňka Taberyho.  
  3.   Nákup 2 ks garážových vrat Hörmann pro garáže OÚ Lubná. 
  4.   Plán obnovy vodovodního řadu v obci Lubná realizovaný přes Svazek vodovodů Poličsko. 
  5.   Prořezání lípy u vývěsní tabule (u palírny) a jasanu v zahradě u MŠ Lubná.  
  6.   Cenovou nabídku firmy LBtech, a.s., pro plynovod 8 RD Lubná k Zrnětínu.  
  7.   Provedení zemních prací pro plynovod 8 RD Lubná k Zrnětínu od ZOD Lubná. 
  8.   Odkup fotografií obce Lubná od pana Horáka.  
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 9. 2007  
RO schvaluje: 
  1.   Poskytnutí dotace na opravu střechy na Skalce. 
  2.   Přidělení veřejné zakázky na „Ošetření stromů v obci Lubná“  firmě P. Haupt, Lukavice. 
  3.   Rozšíření místního programu obnovy obce Lubná o akce „Úprava veřejného prostranství    

před obecním úřadem“ a „Rekonstrukce a modernizace drátového rozhlasu v obci.“ 
  4.   Podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na udržení akceschopnosti jednotky SDH   

Lubná v roce 2007. 
  5.   Přijetí pí L. Jánové, Lubná na VPP pro OÚ Lubná. 
  6.   Smlouvu o výpůjčce dvou kontejnerů pro obec Lubná od firmy EKO-KOM, a. s.  
  7.   Usnesení z místního šetření na parcelách č. 937/1 a 933/2 ze dne 19. září 2007 a usnesení   
        z místního šetření stížnosti občana Lubné. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 10. 2007  
RO schvaluje: 
1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Program obnovy obce Lubná očima  

a rukama mladých“ (instalace 13 hracích prvků na zahradě u MŠ Lubná).   
  2.   Prodloužení licence pro autobusové linky Zlatovánek Polička. 
  3.   Návrh kupní smlouvy na prodej plynovodu včetně 8 ks plynových přípojek. 
  4.   Prodloužení nájemní smlouvy pro manžele Němcovy, Lubná. 
  5.   Žádost p. Lagrona o uzavření smlouvy na účast při tradiční pouti v Lubné. 
  6.   Žádost o uspořádání plesu poličských středních škol na Skalce. 
  7.   Účast p. Renzy na kurzu nositelů dýchací techniky od HZS PaK ve Svitavách. 
  8.   Prominutí úhrady nákladů za spotřebovanou el. energii při pořádání výstavy ČZS Lubná. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 10. 2007  
RO schvaluje: 
1.   Vyhlašování poplachu JSDH obce Lubná a zasílání informací. 

  2.   Zpracování studie varovného a informačního systému obyvatel pro obec Lubná od firmy   
Mopos, communikations do konce roku 2007 nebo dle dohody ML Desinka. 

  3.   Nabídku na odkup 11 ks kopií map obce Lubná z r. 1840 od archivu Praha. 
  4.   Zařadit do pořadníku žádost o přidělení obecního bytu pro manžele Matošovy. 
  5.   Spolupráci s SÚS Pardubice na vytvoření jednoduchého projektu na opravu silnice III.tř.  
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 12. 11. 2007  
RO schvaluje: 
  1.   Stavbu dřevěné kolny na parcele p. č. 2073/38 pro manžele Kvasničkovy. 
  2.   Pomoc při zajištění odhrnování sněhu kolem prodejny Jednota Svitavy v Lubné. 
  3.   Účast starosty a místostarosty na III. setkání  Pardubického kraje. 
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  4.   Uzavření smlouvy na prohrnování sněhu s ZOD Lubná a dohody s p. Šprojcarem. 
  5.   Finanční příspěvek pro florbalový oddíl TJ Lubná. 
 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 8. 11. 2007  
ZO obce schvaluje:  
 1.    Manželům Zbyňkovi a Dagmar Zavoralovým, Lubná prodej obecního pozemku  
        p. č. 593/4 v k. ú. Lubná. Náklady na sepsání kupní smlouvy hradí kupující.  
 2.    Panu Příhodovi prodej obecního pozemku p. č. 560/2  a pozemku p. č. 564/1  v k. ú. Lubná.         

Náklady na sepsání kupní smlouvy hradí kupující. 
    3.    Prodej STL plynovodu a 8 ks plyn. přípojek pro VČP Net, s. r. o., Hradec Králové.  

ZO bere na vědomí: 
 1.    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace ze dne 10. 7. 1995. 
   
 
Upozornění 

Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali auta  při okrajích místních komunikací 
z důvodu prohrnování sněhu. Jinak nebude tato služba provedena. 

Josef Chadima, starosta obce 
 
 

Informace o výsledku platebních výměrů pro naši obec 
 

Vážení občané, 
 začátkem tohoto roku jsme Vás v našem zpravodaji číslo 1/2007 informovali o platebních 
výměrech, které byly vyměřeny naší obci v roce 2006. Jednalo se o penále za nesplnění  
podmínek stanovených pro jednotlivé dotace, které získala naše obec v minulých letech. 
Zastupitelstvo na svém zasedání v prosinci 2006 pověřilo radu obce, aby jednala 
s kompetentními úřady a provedla potřebné úkony tak, aby finanční dopad pro naši obec byl co 
nejmenší. Dovolte mi, abych Vás informoval o průběhu a výsledku našeho řešení.  
 Na základě jednání obecního úřadu s finančním úřadem nám byla odložena  úhrada 
platebních výměrů v celkové výši 2.130 000,- Kč do 30. listopadu 2007. Tím jsme získali čas na 
to, abychom se mohli důkladně seznámit  s důvody vyměření platebních výměrů,  skutečným 
stavem poskytnutých dotací, za které nám bylo vyměřeno penále, ale především jsme měli 
možnost odstranit nedostatky z kontroly a požádat Ministerstvo financí o prominutí 
předepsaných platebních výměrů. 
 První akcí, za kterou nám bylo vyměřeno penále ve výši 210 000,- Kč, byla dotace na 
výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Lubné. Výše uvedené penále bylo obci uloženo za 
neprovedení závěrečného vyhodnocení dotace. Po shromáždění všech potřebných dokladů 
jsme předali v polovině dubna 2007 na příslušný fond závěrečné vyhodnocení dotace. 
 Druhou akcí byla dotace na technickou infrastrukturu pro 12 stavebních parcel k Širokému 
Dolu. Zde bylo obci vyměřeno uhradit částku ve výši 1 920 000,- Kč za nedodržení podílu 
vlastních finančních zdrojů, nedodržení celkových investičních nákladů a nedokončení celé 
dotace v daném termínu (akce měla být  proinvestována a uzavřena do konce roku 2001). Po 
prostudování příslušných podmínek jsme zkolaudovali místní komunikaci, veřejné osvětlení  
a začali jsme pracovat a shromažďovat příslušné doklady na závěrečné vyúčtování celé akce. 
Byla to mravenčí práce. Mnoho času jsme věnovali hledání  a shromažďování příslušných 
dokladů a kolaudačních  rozhodnutí. Koncem dubna  2007 jsme měli všechny podklady  pro 
závěrečné vyhodnocení dotace připraveny a předali jsme je na příslušné ministerstvo. V závěru 
měsíce dubna 2007 jsme požádali Ministerstvo financí o prominutí předepsaných platebních 
výměrů. 
 Během tohoto období jsme jednali s mnoha úřady, ředitelstvím, ministerstvy a fondy o tom, 
jak co možná nejpřesněji a nejlépe splnit požadavky stanovené v příslušných podmínkách výše 
uvedených dotací nebo jak alespoň zmírnit případný postih pro naši obec. Byla to práce  časově 
náročná, ale náš přístup a snaha dořešit věci do zdárného konce se nám vyplatily.  V druhé 
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polovině roku jsme obdrželi z Ministerstva financí „Rozhodnutí“, že má naše obec uhradit penále 
ve výši 257 600,- Kč. Tuto částku jsme uhradili koncem měsíce července 2007. 
 Penále, které nám bylo předepsáno, činilo 1% z celkově vyměřených platebních výměrů pro 
naši obec v roce 2006 (výměry činily 22 218 278,- Kč).  
 
Vážení občané, 
 zastupitelstvo obce  považuje tuto věc za úspěšně vyřešenou. Na svém podzimním zasedání 
projednalo výše uvedené „Rozhodnutí“, odsouhlasilo úhradu odvodů a penále a považuje tuto 
věc za uzavřenou. Do rozpočtu obce jsme tímto naším řešením přispěli částkou 1 870 000 Kč, 
kterou bychom jinak odvedli zpět do státního rozpočtu. Byla to pro nás sice náročná, ale cenná 
zkušenost, ze které si musíme vzít i my ponaučení do dalšího období. 

Za zastupitelstvo obce Josef Chadima, starosta obce 
 
 

Doplnění informací k diskutovaným otázkám týkajících se placení penále a vracení 
státních dotací z konce roku 2006  

 
 Ráda bych k uváděným zprávám o hospodaření minulého zastupitelstva obce uvedla 
doplňující a vysvětlující údaje.     
     Předchozímu zastupitelstvu obce Lubná se podařilo od státu a kraje získat dotace ve výši 
kolem  23 milionů Kč. Tyto byly použity převážně na investiční výstavbu. Např. na dostavbu bytů 
nad MŠ, vybudování inženýrských sítí, Domu s pečovatelskou službou, na rekonstrukci kaple 
a kuchyně ZŠ a na nemálo oprav obecního majetku.  
     Na základě kontroly finančním úřadem měla obec Lubná vracet 2,2 mil. Kč  (vyměřené 
penále za nedodržení časových podmínek a část státní dotace) . Dle informací  OÚ Lubná bylo 
koncem dubna podáno odvolání o prominutí vrácení  těchto finančních prostředků. Na základě 
rozhodnutí Ministerstva financí měla naše obec uhradit  částku přibližně 250 000,- Kč, což 
v přepočtu na procenta činí 0,9% z výše uvedených celkových dotací, které se podařily 
minulému zastupitelstvu obce získat. Zmíněná částka byla zaplacena  koncem července 2007. 
     Chyba se stala. I za tyto peníze by se dalo v obci něco pěkného vybudovat.  
Jen za vypracování žádosti na státní dotace se v letech 2000-2005 platilo  zprostředkovatelské 
firmě 50 000  - 100 000,- Kč. Pokud by obec oslovila firmu, která by dohlížela na všechny dané 
podmínky  stanovené státem a krajem,  zaplatila by za tuto službu najaté firmě  cca 300 000,- Kč 
na 1 akci. Jak je výše uvedeno, bylo realizováno pět velkých akcí. Toto ale ve většině obcí 
provádí sám  starosta s účetní. I tak se dají šetřit peníze.  
     Úvěr, který si obec Lubná vzala na dostavbu DPS, se bezproblémově splácí z nájemného. 
     V r. 2006 se stala naše obec Vesnicí roku Pardubického kraje. Za vítězství obdržela odměnu 
ve výši 500 000,- Kč, za což se nyní opravuje a zatepluje střecha na Skalce.  
     Podle mého názoru minulé zastupitelstvo hospodařilo a investovalo dobře. Na zdárný rozjezd  
zůstalo současnému zastupitelstvu více než  900 000,-Kč na účtech a výše uvedená odměna za 
vítězství v soutěži Vesnice roku.  
 Chtěla jsem se takto poprvé a naposledy vyjádřit ke vzniklé situaci z konce roku 2006. 

Za minulé zastupitelstvo Zdeňka Švecová 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 blíží se konec roku a s ním bývá  spojeno hodnocení uplynulého období. Dovolte mi, abych 
vám představil projekty, které se nám podařilo realizovat v druhé polovině letošního roku. 
 Mezi naplánovanými akcemi na toto období byla plynofikace 8 stavebních parcel k Zrnětínu. 
Jak všichni dobře víme, v minulém období zastupitelstvo obce vytipovalo a zaměřilo pozemky, 
zhotovilo projekty, zřídilo štěrkový podklad pod komunikaci na plánovaném sídlišti a položilo 
inženýrské sítě (elektřina, voda, kanalizace).  Plyn na těchto parcelách však chyběl.  Proto jsme 
začátkem září jednali s firmou LBtech, a. s. Litomyšl, o dodávce a montáži středotlakého 
plynovodu a 8 ks přípojek a se ZOD Lubná o provedení zemních výkopových prací pro položení 
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výše uvedeného plynovodu. Spoléhali jsme se na to, že máme v naší obci vybavené družstvo  
a schopné lidi, kteří nám s plynofikací sídliště pomohou.  

 A nemýlili jsme se. Menší problém 
však vznikl při řízení celé stavby. Firma 
LBtech přislíbila montáž a předseda 
družstva Ing. Jaromír Klusoň přislíbil 
mechanizaci  i  s obsluhou stroje, ale 
chyběl člověk, který by celou akci řídil  
a koordinoval. To však netrvalo dlouho, 
místostarosta Z. Pícha neváhal ani 
minutu, oblékl pracovní oděv a 21. září 
tohoto roku začaly výkopové práce na 
plánovaném sídlišti. Práce nebyly 
jednoduché, protože probíhaly  mezi už 
instalovanými inženýrskými sítěmi. Zde 
předvedl svoje letité zkušenosti pan 
Josef Vomáčka, který s centimetrovou 
přesností prováděl výkopové práce. 
Byla i místa, kde se křížil plynovod 
s vedením elektrické sítě, a zde přiložil  
i svoji ruku k dílu zaměstnanec obce 
Michal Kovář, místostarosta Zdeněk 
Pícha  a družstvo florbalového oddílu TJ 
Lubná, které nám pomohlo vykopat  
8 ks plynových přípojek. Výkopové 
práce byly hotové a nastala otázka, jak 
a čím provedeme zásyp plynovodu  
a kdo nám pomůže postavit 8 ks skříní 
pro umístění plynoměru a hlavního 
uzávěru plynu. I zde jsme se obrátili 
s žádostí  o pomoc na zemědělské 
družstvo, jmenovitě na mechanizátora 
družstva Jiřího Bartoše o zabezpečení 
dopravy zásypového písku  z Poříčí.  
Pan Jiří Bartoš nám ochotně pomohl, 
zabezpečil traktor  i s vlekem,  ale 
vzhledem k probíhající siláži neměl na 
tuto traktorovou soupravu řidiče. Zde 
přišla chvíle našeho druhého 
místostarosty Aloise Kováře, který 
dopravil 43 t písku  a 56 t štěrku. Skříně 
na plynovod nám velmi ochotně  

a svědomitě postavil pan Jaroslav Havran. Vše bylo připraveno na položení plynovodu a zde 
jsme spoléhali na zkušenosti zaměstnance firmy LBtech a našeho občana Vladimíra Barcala. 
Vše proběhlo podle očekávání dobře  a plynovod byl 27. září položen. Následoval zásyp pískem 
a zahrnutí hlínou a štěrkem, urovnání  a převoz zbývající zeminy, zaměření a tlaková zkouška  
a převzetí plynovodu firmou VČP Net Hradec Králové. Zde musím konstatovat velmi dobrou 
spolupráci s pracovníky firmy LBtech  ing. Bachmannem, panem Trnkou a zaměstnancem 
plynáren panem Pechancem. Náklady na celou akci byly stanoveny dle projektové dokumentace 
ve výši 468 000,- Kč. Díky všem výše zainteresovaným osobám  a firmám jsme plynovod pořídili 
za 257 000,- Kč. Při stavbě plynovodu jsme uspořili  častku 211 000,- Kč.  Současně se nám 
podařilo prodat tento plynovod za částku  225 000 Kč. Úsporou investičních nákladů a prodejem 
plynovodu jsme na této akci dosáhli celkovou úsporu finančních prostředků ve výši 436 000,- Kč.  

 
Pokládání středotlakého plynovodu odbornou firmou. 

 
Dokončování výkopu pro napojení nového plynovodu. 
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 Děkuji všem výše jmenovaným, i těm, kteří nám pomohli při plynofikaci budoucího sídliště 
k Zrnětínu, za jejich přístup, ochotu a vstřícné jednání. Největší dík však patří místostarostovi 
Z. Píchovi, který celou stavbu vedl a řídil. 

 Po zakoupení staršího osobního 
automobilu a vleku jsme stáli před 
otázkou, kde parkovat tyto prostředky. 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva 
obce jsme začali začátkem října 
s přestavbou skladového prostoru za 
obecním úřadem na dvě garáže.  
Jednalo se o bourací práce, zvětšení 
vjezdových otvorů, instalaci nových vrat, 
opravu vnitřních omítek a betonu. Při 
této akci jsme měli naplánováno dodělat 
venkovní fasádu a chybějící sokly. 
Současně jsme uvažovali o zateplení 
zasedací místnosti obecního úřadu, do 
které byl zřízen vchod ze zadní strany 
budovy. Bourací a stavební práce 
prováděli místní zedníci Václav 
Vomáčka a  František Flídr ve 
spolupráci  se zaměstnanci obecního 
úřadu. Přestavba tohoto objektu stála 
130 000,- Kč. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na stavebních úpravách, za 
vstřícné jednání a dobře odvedenou 
práci. Jak se vydařily stavební úpravy 
garáží lubenským řemeslníkům, 
posuďte sami.  
  
 
 
 

 
 
 
 
Zasedací místnost před a po opravě. 

 
 
 
 
 

 
 

Původní stav skladového prostoru. 

 
Garáže po stavebních úpravách. 
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Pracovníci, kteří se podíleli na 
stavebních úpravách garáží. 

 
  
Začátkem tohoto roku jsme podali dvě 
žádosti o dotace na ministerstvo.  
 Tou první byla žádost na opravu  
a zateplení střechy víceúčelového 
zařízení Skalka, druhá byla na výměnu 
stávajících prvků dětského hřiště na 
zahradě mateřské školy. 
 Sami dobře víte, že objekt Skalky byl 
dokončen v 80. letech.  Povrch střechy byl 
od té doby značně narušen (praskliny, 
bubliny), byl mnohokrát opravován, 
zatékalo do objektu, proto zastupitelstvo 
obce rozhodlo   o opravě střechy. Dle 
projektu byla opravena plochá střecha 
nad tělocvičnou a salónkem restaurace. 

Stávající krytina byla ponechána  a na ní 
byla položena tepelná izolace a nová 
živičná krytina. Na základě výběrového 
řízení zakázka byla přidělena firmě IZOS, 
s.r.o. Litomyšl.  Na tuto akci jsme obdrželi 
dotaci ve výši 500 000,- Kč za Vesnici roku 
Pardubického kraje a zbylé finanční 
prostředky ve výši 950 000,- Kč budeme 
hradit s rozpočtu obce. Děkuji vedení firmy 
IZOS, s.r.o., a jeho zaměstnancům za velmi 
dobrou spolupráci a kvalitní provedení 
opravy střechy. 
   

                                               
                                        
                                                                 
             Pokládání vrchního izolačního pásu.        

 

 
 

Dokončování zateplení střechy. 
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 Dětské hřiště na zahradě 
mateřské školy již nevyhovovalo 
současným předpisům z hlediska 
bezpečnosti.  Stávající kovové 
konstrukce bez řízených 
dopadových ploch se v současné 
době již nesmí používat, proto 
zastupitelstvo obce rozhodlo  
o výměně těchto prvků s využitím 
státní dotace. Získat dotaci, to 
obnáší především splnit všechny 
podmínky stanovené v příslušném 
programu daného ministerstva. 
Abychom obstáli při schvalovaní 
žádosti o dotaci, požádali jsme 
pedagogické pracovnice 
z mateřské školy  o spolupráci.   
A jak jsme zjistili, byl to krok 
správným směrem.  V druhé 
polovině roku jsme obdrželi 
rozhodnutí o přidělení dotace na 
výměnu hracích prvků. Na základě 
výběrového řízení byla zakázka 
přidělena  firmě KARIM, spol. s r.o. 
 Hulín. Dle projektu bylo na 
zahradě školy zabudováno 13 
hracích prvků, které budou 
využívat děti z mateřské školy. 
Jedná se o hračky na pružině, dále  
o kolotoč, vláček, vodníka,  
pískoviště,  lávku s kmitajícími 
trámky, pergolu a městečko BIMBI.  
Při budování dopadových zón nám 
pomohli naši šikovní a pracovití 
spoluobčané  František Jůza  
a Jaroslav Havran, zaměstnanci 
obecního úřadu   Michal Kovář,  
Ludmila Jánová , místostarosta 
Zdeněk Pícha, hráči florbalového 
oddílu TJ Lubná a pracovníci 
Zemědělského obchodního 
družstva Lubná. Na tuto akci jsme 
získali dotaci ve výši 400 000,- Kč  
a zbylé finanční prostředky ve výši 
250 000,- Kč jsme hradili 
s rozpočtu obce. Děkuji všem, kteří 
nám pomohli úspěšně realizovat  
tuto akci.  
Milí spoluobčané, 

to byly projekty, které jsme 
realizovali v druhé polovině 
letošního roku. Uvědomuji si, že 
tyto akce  by byly jen těžko 
  

Začíná stavba dopadové zóny pro kolotoč. 

 Navážení hrubého písku do dopadových zón. 

 Florbalisté na brigádě v mateřské škole.  
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proveditelné, kdybych kolem sebe neměl spolehlivé a pracovité spolupracovníky a Vás občany.  
 Vážení spoluobčané, závěrem bych rád poděkoval Vám, zastupitelstvu obce, výborům, 
komisím, radě obce, místostarostům, pracovníkům obecního úřadu, zemědělskému družstvu, 
podnikatelům, spolkům v naší obci, zkrátka všem těm, kteří pracují pro rozkvět a dobré jméno 
naší obce. 
 Přeji Vám šťastné a radostné, ve zdraví a míru prožité Vánoce. Do nového roku 2008 přeji 
mnoho štěstí, pevné zdraví, vzájemné porozumění, spokojenost a rodinnou pohodu. 

Josef Chadima, starosta obce 
 
Vážení spoluobčané! 
 Pomalu končí rok 2007 a bude čas zachytit vše, co se událo, do zápisů v kronice. Není 
v silách jednoho člověka postihnout všechno zajímavé, co se v průběhu roku stalo. Obracím se 
na Vás s prosbou o poskytnutí informací ze spolkového nebo firemního života, o dosažených 
úspěších pracovních či sportovních, významných životních výročích, o nichž se domníváte, že 
by měly být zaznamenány v kronice. 
 Součástí kroniky je i fotodokumentace a výstřižková dokumentace. Objevíte-li v nějakém 
tisku článek týkající se naší obce, upozorněte prosím na něj nebo jej zapůjčte ke kopírování. 
Velmi uvítáme i fotografie ze života spolků i z významných výročí. 
 Materiály a informace, prosím, zanechte v kanceláři OÚ nebo je předejte přímo mně. Díky 
Vašim zprávám budou kronikářské zápisy barvitěji odrážet život v naší obci. Těším se na 
spolupráci a předem děkuji. 

Zdeňka Kvasničková – kronikářka 
 

   
 

Obecní úřad Lubná oznamuje, že poslední úřední den v roce 2007 bude středa 19. 12. 
Od 20. 12. 2007 bude pro veřejnost zavřeno. 

Prvním úředním dnem v roce 2008 bude středa 2. 1. 2008. 
 
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
Úterý:        4. 12.,  18. 12.  
 
     

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Školní vzdělávací plán, kompetence a exkurze do Prahy a jak to souvisí… 
Převzato ze školního webu www.zslubna.cz. 
 
     Pátá třída vyjela jako tradičně na návštěvu památek do Prahy. Úkol byl také stejný, žáci měli 
poznat hlavní město a seznámit se s pražskými pamětihodnostmi. Přece ale zde byl určitý rozdíl. 
Jiný byl přístup. 

  Nejprve trocha vysvětlování. Podle nové vzdělávací strategie není jako dříve zas tak 
podstatné množství informací a dat, které žáci zvládnou nebo jim bude předvedeno. Důležité je 
rozvíjení tzv. kompetencí. Cože ty kompetence skrývají? - Stručně a velmi zjednodušeně řečeno 
nejde jen o znalosti. Jde o to, aby si žáci uvědomili a podíleli se i na budování svých 

 

Obecní úřad Lubná nabízí prodej videokazet a DVD z oslavy Vesnice roku 2006  
(kazeta - 280 Kč, DVD - 300 Kč), publikaci Pardubický kraj, kde je zmínka i o naší obci 

(380 Kč), publikace o Lubné I, II – Zdeněk Kubeš (50 Kč/ks), publikace Deset let obnovy 
venkova a Patnáct let obnovy venkova (oceněné obce v soutěži Vesnice roku 1991 – 2006, 

tyto knihy je nutno předem objednat, 400Kč/ks). 
 

http://www.zslubna.cz
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schopností žít ve společnosti. A nejen ve škole, ale po celý život. (To jest být užitečný  
a přínosem pro společnost, být tolerantní a morální, umět argumentovat a naslouchat, poradit si 
atd.) Proto mimochodem i náš školní vzdělávací plán v sobě nese výraz "škola pro život". 

   Samozřejmě kompetence škola nevytváří, jen je rozvíjí. Podpora rozvoje kompetencí se ale 
stane součástí výuky. Žák má být v tomto procesu aktivní, ne jen "trpět výchovu".  

   Nyní zpět do Prahy. Obvyklé bylo, že žáci absolvovali procházku Prahou a prohlídku objektů 
pod vedením dospělého. Rychle, důkladně, s přesným výkladem. Tentokrát si prohlídku Prahy 
samy připravily a samy uskutečnily děti. Ano, ve škole tomu muselo být "věnováno" hodně času, 
program nebyl tak nabitý a "nestihli" jsme spoustu důležitých věcí. Zato jsme rozhodně "stihli" 
parádně provětrat právě kompetence, trénovat ony schopnosti uplatnit se a žít ve společnosti.  

  Třída pracovala v týmech, každý představoval fiktivní cestovní kancelář s určitým jménem, 
ale i rozdělením funkcí. Každá „cestovka“ se starala o určitou část Prahy, o naplánování trasy 
a dopravních prostředků, o provázení, vysvětlování. To vše děti vyhledaly v různých zdrojích, ale 
i v různé kvalitě a nějak zpracovaly. Překvapivě velmi pečlivě. Ve skutečné Praze pak některé 
týmy dokonce chodily v čele s mapou v ruce a členové diskutovali na ulici i o přechodech přes 
silnici, abychom si nezkomplikovali pohyb.   

 
     "Demokraticky" se i hlasovalo o různých variantách, kam jít atp.  Učitelé zde  vystupovali jako 
poradci, pomocníci, korektoři (a samozřejmě zodpovědný dozor). 
     Na závěr putování provedla každá kancelář hodnocení svých spolupracovníků i soupeřů, a to 
vcelku dost objektivní. 
     Samozřejmě  zde  byla spousta  problémů, zejména však s časem.  Některým týmům  se pak 
snižovala možnost vše uplatnit. Na to budeme muset pamatovat příště a poučíme se my  učitelé, 
ale i děti z  dalších  nedomyšleností a chyb. A skutečně se těšíme, že i  příště děti prožijí exkurzi 
po památkách nebo jinou také zcela jinak. 

          Jaroslav Bauer 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
 Na začátku tohoto roku vznikl v naší mateřské škole nápad zařídit školní 
zahradu tak, aby dětem dávala prostor k prožitku, učitelkám  možnosti 
neobvyklého výchovného působení v prostředí, kde by spolupůsobily prvky 
odvahy, rizika a dobrodružství, kde by děti překonávaly  hranice své vlastní 
nedokonalosti. Vždyť současný stav společnosti je možné charakterizovat 
jako stav zásadních změn. 
 A tak jsme začali… O tom, že potřebujeme vybavit zahradu novými 
herními prvky, jsme věděli už dlouho, protože neodpovídaly normám 
bezpečnosti. Učitelky začaly diskutovat o tom, co by bylo potřeba a jaké by měly představy. 
Rozhodující však byly představy a přání dětí. A to byl podnět k podání žádosti o zapojení do 
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Projektu dětí a mládeže v rámci POV, abychom získali grant na vybavení zahrady MŠ novými 
herními prvky. 
 Děti převáděly své představy na výkresy až s obdivuhodným zaujetím a šikovností. Dále Vás 
nebudu napínat, grant jsme od MMR získali. A tak se především děti, ale i my dospělí těšíme na 
„novou zahradu“, která se už začala realizovat. Už nyní se několik dalších generací dětí může 
těšit na městečko, altán, pružinové houpačky, lávku, vláček a další hračky, které udělají nejen 
radost, ale zároveň budou přispívat k rozvoji pohybových dovedností a  všestrannému rozvoji 
osobnosti, k sepjetí s přírodou. 
 Na závěr mi dovolte poděkovat především starostovi J. Chadimovi a místostarostovi 
Z. Píchovi za čas, vstřícnost, ochotu, spolupráci a trpělivost. Poděkování patří také 
Ing. P. Tmejové, paní Jánové, M. Kovářovi, panu Havranovi, Jůzovi a florbalistům.  
 Pro nás pro všechny v mateřské škole je to nejkrásnější dárek k letošním blížícím se 
Vánocům. 

                                                                                          I. Rensová, vedoucí MŠ                   
  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
  
 Znamením naší doby je úžasná rychlost života, shon a chaos vítězí denně na všech stranách  
a ve všem. Rychle. Jen rychle. Zvlášť teď před Vánoci. Všude blikající světla, do toho se na nás 

linou odevšad koledy  
a předvánoční řeč. Ať ta 
povrchní konzumní, nebo ta 
hlubší duchovní. Obě 
automaticky  předpokládají 
jedno. Domov. Kolem 
domova se točí představa 
Vánoc jakéhokoliv druhu. 
Není-li domov, není nic. 
Vánoce vznikly pro 
zpřítomnění oné slávy 
narození, která se odehrává 
ve stáji, nikoliv proto, že by 
Josef a Marie Nazaretští 
měli v oblibě venkovskou 
scenérii se zvířátky. 
Přespávali ve stáji proto, že 
neměli kam jít. Vánoční čas 
tedy ve své podstatě patří 
k těm, kdo jsou na tom 

podobně. Ve světě je spousta rodin, které přišly o střechu nad hlavou či žijí v chudobě.  
 Vánoce a konec roku by neměly být jen shon, ale i zastavení a hodnocení, co jsme udělali za 
uplynulý rok. To činíme i my hasiči. Už léta se naší obci vyhýbají jak požáry, tak i přírodní 
katastrofy. Není nic lepšího než si přát, aby tomu tak bylo i v letech příštích. Náš sbor pořádal 
v letošním roce ples, dvě taneční zábavy, školení řidičů pro občany obce, soutěž o Putovní 
pohár starosty obce, účastnili jsme se mnoha soutěží ve všech kategoriích. Skvělé úspěchy mají 
mladí hasiči, kteří vyhráli okresní soutěž a velice dobře reprezentovali naši obec na krajské 
soutěži. Je dobře, že mladí mají zájem o sport či hasičinu. Vedle výborných florbalistů tak v obci 
vyrostlo i dobré soutěžní družstvo mladých hasičů. Velký dík patří těm, kteří je vedou. Chuť do 
soutěžení dostaly i ženy a založily soutěžní družstvo žen.  
 V letošním roce jsme se bohužel rozloučili se třemi členy sboru, prvním byl Josef Zavoral, 
který zemřel v požehnaném věku 96 let. Narodil se v roce 1911 a hasičem v Lubné byl 
neuvěřitelných 75 let. Nejdéle ze všech v celé historii našeho sboru. Do posledních chvil se 
zajímal o dění ve sboru. Ve věku 63 let náhle zemřel i Zdeněk Hurych, který byl též dlouholetým 
členem sboru, plných 45 let. Tím nejmladším, který opustil hasiče, byl Svaťa Zamykal. Skromný, 

 
 

1. hasičský ženský sbor v Lubné v roce 1924.  
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poctivý člen soutěžního družstva, bojovník, jakých se v dnešní době moc nerodí. Svůj 
nejdůležitější souboj bohužel prohrál. Byl to jeden z těch, který plně chápal význam hasičské 
myšlenky. Zavřela se země nad tělesnou schránkou, ale vzpomínka těch, pro které jste 
pracovali, zůstane. 
   
 
  Po svátcích, jak všichni víme, 
  na všechno si připlatíme. 
  Jen ten vzduch snad bude zdarma,  
  nebude to žádná sranda. 
  Zdraví, štěstí si však přejme, 
  tím vzduchem to vydýchejme. 
  Příbytky ať aspoň nám 
  chrání svatý Florián. 
  Do nového ročníku udělejme smělý krok, 
  všem čtenářům zpravodaje přeji šťastný nový rok. 

Alois Kovář, jednatel SDH  
 

KDU - ČSL 
 
Vážení spoluobčané, 
 opět se blíží konec roku, pro někoho byl úspěšný, pro někoho méně. Přichází čas 

bilancování a vzpomínání, dlouhé večery nám umožní se zastavit a přemýšlet 
nad směrováním dalšího života.  
 Chceme Vám popřát, aby byl Váš život plný pohody, radosti, zdraví a Božího 
požehnání v celém příštím roce 2008.   
 Při této příležitosti bychom Vás také rádi pozvali na tradiční LIDOVÝ PLES 
s mysliveckou kuchyní, který se koná 19. 1. 2008. K tanci a poslechu hraje 
skupina COMBO 2, těšíme se na Vaši účast. 

MO KDU - ČSL 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní, 
 všechny vás z celého srdce pozdravuji už na začátku adventní doby. Času, který není jen 
potřebnou přípravou na Vánoce, ale k přijetí skutečného Božího daru. Toho, který už dávno 
vstoupil do tohoto světa, aby měl účast na našem lidství, abychom jednou mohli mít podíl na 
jeho božství. Tak záleží jenom na nás, zda mu ve svém srdci i životě uděláme místo. Bůh k nám 
přichází jako dar, ale nakolik budeme obdarováni, to záleží na každém z nás. 
 Vím, že je na jedné straně na to všechno čas, ale abychom nepromarnili takovouto Boží 
nabídku, chci se s vámi už teď o něco podělit. 
     Na adventním věnci hořely čtyři svíce. V místnosti bylo naprosté ticho. Takové ticho, že bylo 
slyšet, co si ty čtyři svíce vyprávěly. 
     První vzdychla a řekla: „Já se jmenuji Pokoj. Moje světlo svítí, ale lidé nemají pokoj a bojují 
mezi sebou. Nechtějí mít.“ Její světlo se umenšovalo, až zhasla docela. 
     Druhá svíce zablikala a řekla: „Já se jmenuji Víra, ale jsem zbytečná. Lidé nechtějí o Bohu 
nic vědět. Nemá smysl, abych dále svítila.“ Místností se přehnal průvan a druhá svíce zhasla. 
     Potichu a smutně se o slovo přihlásila třetí svíce: „Já se jmenuji Láska. Už nemám sílu dál 
hořet. Lidé vidí jen sami sebe, a ne druhé, které by měli milovat.“ A svíce naposled zablikala  
a zhasla. 
     Vtom přišlo do místnosti dítě. Pohlédlo na svíce a řeklo: „Ale, proč nesvítíte?“ A bylo mu do 
pláče. Tu promluvila čtvrtá svíce: „Neboj se! Dokud hořím já, můžeme zapálit i ostatní svíce. Já 
se jmenuji Naděje.“ A dítě pomocí této svíce zapálilo znovu ostatní. 



 12 

 Moc vám přeji, abyste nejen o vánočních svátcích, ale i v celém novém roce dokázali touto 
nadějí znovu zapalovat víru, pokoj, lásku a radost v srdcích i životě těch, které máte a budete 
mít kolem sebe. 
 V modlitbě vám k tomu vyprošuji potřebnou sílu.  

         P. Vojtěch Glogar   
Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné 
21. prosince  -  příležitost ke svátosti smíření 
22. prosince  -  koledování  - návštěva nemocných a dříve narozených 
23. prosince  -  nedělní pořad bohoslužeb  
24. prosince (pondělí) – Štědrý den  
         -  16.00 dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem  
  -  24.00 půlnoční mše svatá (zpívá sebranický sbor) 
25. prosince - slavnost Narození Páně 
  -   7.30  Sebranice 
  -   9.30  Lubná 
  -   9.45  Sebranice 
  - 11.00  Široký Důl 
  - od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček 
26. prosince - svátek svatého Štěpána 
  -   7.30  Sebranice 
  -   9.45  Sebranice 
  - 11.00  Lezník 

Odpoledne – Česká vánoční mše od J. J. Ryby „Hej mistře“ v provedení  
sboru  z Litomyšle (čas bude upřesněn) 

27. prosince - svátek svatého Jana (při mši svaté žehnání vína) 
   -   6.45 Sebranice 
  - 18.00 Lubná     
30. prosince – svátek svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů) 
  -   7.30  Sebranice 
  -   9.45  Sebranice 
  - 11.00  Lezník 
31. prosince – svatého Silvestra (závěr občanského roku) 
      - 16.00 Sebranice – mše svaté na poděkování za uplynulý rok 
  - 23.00 Sebranice – s prosbou o Boží ochranu a požehnání do nového roku 
1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie 
   -   7.30  Sebranice 
  -   9.45 Sebranice 
  - 11.00 Široký Důl 
6. ledna – slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – žehnání vody, křídy a kadidla  
Závěr vánoční doby - 13. ledna (svátek Křtu Páně) 
 
 
              ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ   

 
 Dne 1. 10. 2007 se konalo promítání videonahrávky ze školního výletu s pěveckým sborem 
Lubenika do Polska. Záběry z tohoto výletu natočila a tuto nahrávku na videokazetě nám 
zapůjčila paní učitelka Klusoňová. Navíc byla tak hodná, že přišla lidičkám z DPS k tomuto 
promítání také něco povyprávět. Touto cestou bych chtěl ještě jednou paní Klusoňové moc 
a moc poděkovat. Také chci poděkovat předsedovi ZOD Lubná  p. Klusoňovi za zapůjčení 
televize a videopřehrávače. 
 V úterý 2. 10. se promítání této videonahrávky uskutečnilo ještě jednou. Přišli se podívat 
lidičky, kteří nemohli den předtím, a přišlo několik lidiček mimo penzion. Tentokrát se museli 
spokojit s mým povídáním, protože paní Klusoňová už přijít nemohla. 
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 Dne 3. 10. se uskutečnila akce s dětmi z MŠ v Lubné pod názvem „Malování s dětmi“. Na 
penzion k nám přišly na návštěvu děti z mateřské školy. Přinesly si s sebou vodovky, čtvrtky 
a štětce. My jim donesli misky s vodou, na stoly pod malování staré noviny, něco k pití a na mls. 
Paní učitelky z toho měly asi radost, protože nevím, jestli potom děti jedly ve školce oběd.  
 A co děti s lidičkami malovaly? No přece podzim. Zralé hrušky, jablka, nějakou tu švestku  
a barevné listí, co právě padalo ze stromů. Když se pak děti napily a namlsaly, daly lidičkám 
úkol na druhý den. Vše, co namalovaly, museli lidičky společně druhý den také vystřihnout. 
 17. 10. k nám opět přišly děti z mateřské školy, tentokrát s písničkami na posvícení. Prvně 
děti předvedly a zazpívaly takové, abych tak řekl, malé zpívané putování kolem zeměkoule, no  
a potom zazpívaly písničky podzimní a posvícenské, které si s nimi zazpívali i lidičky z penzionu. 
Pro děti jsme měli opět připraveno pohoštění. 
 
P.S. Pokaždé, když k nám na penzion přijdou děti, máme pro ně vždy připraven speciální dárek. 
Pokaždé je svezu výtahem. V Lubné totiž nikde takový výtah nenajdou. 

Rudolf Zapletal 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 3. 10. 2007 proběhla na DPS akce „Malování s dětmi“. Senioři přihlíželi, radili a někteří, jak je 
patrné z fotografií, s dětmi i malovali. 
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 Již po několikáté nás navštívily dětičky z MŠ, které nám předvedly své umění. Paní učitelka 
Vomáčková s nimi umí úplné zázraky. Je vidět, že tu práci má ráda a hlavně děti. Dík patří celé 
MŠ. Zase se na Vás těšíme. 

Věra Bártová, DPS v Lubné 
 

              VESMÍR OKOLO NÁS - OTÁZKY A ODPOVĚDI   
 Na předešlý článek jsem zaznamenal příznivou odezvu, proto ještě uvádím některé otázky 
a odpovědi. 
 
Jak se jmenují a jak vzdálené jsou nejbližší galaxie? 
 Naši Galaxii doprovázejí na vesmírné pouti 4 satelitní galaxie. Nejblíže nám je Sag DEG 
(Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy), jedna ze dvou trpasličích galaxií v souhvězdí střelce. 
Dlouho unikala pozornosti astronomů a objevena byla až roku 1994. Obrovskou silou na ni 
působí naše Galaxie, narušuje její strukturu, drolí ji a během několika desítek nebo set miliónů 
let bude Sag DEG naší Galaxií zcela pohlcena. Leží ve vzdálenosti 80 000 světelných let (760 
biliónů km). Druhá je trpasličí nepravidelná galaxie Sag DIG (Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy). 
Také tento průvodce bude pravděpodobně v daleké budoucnosti pohlcen naší Galaxií. Další dvě 
galaxie Velké a Malé Magellanovo mračno leží na jižní obloze v souhvězdí Tabulové hory 
(Mensa) a Mečouna (Dorado) ve vzdálenosti 170 000 světelných let (1 trilión 615 biliónů km). Je  
to po Mléčné dráze nejrozsáhlejší objekt viditelný pouhým okem. Všechny výše uvedené objekty 
jsou členy Místní skupiny galaxií. 
 
Kolik planet astronomové objevili u hvězd v naší Galaxii? 
 U sousedních, ale i desítky světelných let vzdálených hvězd astronomové objevili 250 planet 
(počet se stále mění objevováním nových planet), například u hvězdy vzdálené 41 světelných let 
(389 biliónů km) bylo objeveno již 5 planet. Zajímavostí je objev několika vodních planet,  
u kterých je hloubka vody až 100 km. 
 
Kolik měsíců obíhá planety naší sluneční soustavy? 
 Merkur   - nemá žádný měsíc Jupiter   - 63 měsíců 
 Venuše  - nemá žádný měsíc Saturn   - 56 měsíců 
 Země  - 1 Měsíc Uran      - 27 měsíců 
 Mars  - 2 měsíce Neptun  - 13 měsíců 
Velikost měsíců je velmi rozdílná. Od těch malých s průměrem desítek kilometrů přes střední 
velikost, ty mají průměr stovky kilometrů, až po velké s průměrem několika tisíc kilometrů. Dva 
měsíce jsou dokonce větší než planeta Merkur (průměr 4 878 km). Je to Jupiterův Gadymedes 
(průměr 5 270km), je největší ve sluneční soustavě, a Saturnův Titan (průměr 5 120 km). Náš 
Měsíc patří do skupiny těch největších měsíců, je na 6.místě a průměr má 3 476 km. Celkem 
okolo planet obíhá 162 dosud známých měsíců. U planet Jupiter, Saturn, Uran a Neptun budou 
pravděpodobně objeveny ještě další satelity. 
 
Co je to bolid? 
 Bolid je velmi jasný meteorit, který v noci ozáří krajinu jako blesk. Je vidět také za jasného 
dne jako ohnivá čára na obloze. Solidů jsem viděl několik v noci a dva za jasného dne. Před 
několika lety – byl jasný jarní den, šel jsem okolo šesté hodiny navečer za humna a díval se na 
oblohu směrem k letišti. Najednou jsem viděl jasný a výrazný „blesk“ z čistého nebe, byl to bolid. 
Nastražil jsem uši, zda neuslyším výbuch, nic se však neozvalo. Večer rádio hlásilo, že v oblasti 
moravsko-slovenského pomezí dopadl meteorit. Astronomové podle dráhy letu přesně spočítali 
místo dopadu, na kterém byl o několik dní později meteorit nalezen. Mám v úmyslu vypátrat 
místo uložení tohoto meteoritu a příležitostně se podívat, jak vypadá kámen, jehož průletu 
atmosférou jsem byl svědkem. 
 
 Venuše je nyní jitřenkou, najdeme ji ráno na východě až jihovýchodě. 

Josef Trojtler  
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              ZAHRÁDKÁŘI 
  
 Lubenští zahrádkáři si o prvním říjnovém víkendu připomněli čtyřicáté výročí založení 
základní organizace zahrádkářů v Lubné.  
 Toto jubileum bylo vzpomínkou na zakládající členy organizace a na jejich počest jsme 
uspořádali výstavu ovoce a zeleniny v kulturním zařízení „Skalka“. Mezi zakládající členy 
v Lubné patří tito občané: František Bartoš (čp. 155), František Buben (čp. 21), Václav Flídr (čp. 
160), Jan Flídr (čp. 84), Stanislav Hájek (čp. 210), Rosalie Jechová (čp. 189), Josef Kopecký 
(čp. 18), Josef Křivka (čp. 43), Václav Machek (čp. 76), Vladimír Machek (čp. 297), Václav Pícha 
(čp. 39), František Renza (čp. 272), Josef Šimek (čp. 51), Václav Šimek (čp. 280), Jan Kovář 
(čp. 282), Bohumil Kovář (čp. 227), Bohumil Štefl (čp. 29), Josef Vomáčka (čp. 142) a Marie 
Zamykalová (čp. 157).  
 Tato výstava ukázala, na jaké úrovni máme lubenské zahrádkaření. Nechybělo zde nic, co 
by si mohlo zadat i s profesionálním uměním aranžování. Přispělo k tomu také pěkné prostředí 
a skvělá atmosféra tohoto díla. Při této příležitosti se také uspořádala slavnostní členská schůze,  
kde jsme si stručně připomněli celkovou činnost organizace a byly předány čestné upomínkové 
listy a čestná uznání našim členům i pozvaným hostům.  
 Na závěr naše organizace zahrádkářů děkuje všem občanům za účast svými výpěstky 
a za návštěvu na výstavě ovoce a zeleniny. Zároveň děkujeme mateřské školce a základní škole 
za jejich výzdobu u vchodu. A poděkování patří též obecnímu úřadu i zemědělskému družstvu 
za jejich výpomoc při této výstavě. 

Za výbor ČZS Jan Čupr 

  Paní Anna Bubnová  
  a pan Bohumil Kovář převzali čestná uznání. 

Paní Emilie Bartošová na výstavě. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Oceněná jablíčka. 
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OCHRÁNCI PŘÍRODY  
 
Zimní přírodou 
 Letos svatý Martin do naší přírody přijel na bílém koni. V noci opět sněžilo, a tak se vydávám 
na malou vycházku naší přírodou. Hned za bránou naší ulice k ránu prošla srna. Vydávám se po 
stopách jejích kopýtek na Malou Stranu. Za Hájkovými v zahradě stojí stará jabloň. Jablka 
z tohoto stromu nikdo netrhá, a tak spadané ovoce zůstává pod sněhem až do jara. Stopy srny 
končí u jabloně. Rozhrabaný sníh mi říká, že si tu večer pochutnávala na spadaném ovoci.  
 O kousek dál mi kříží cestu stopy kuny, které se mi ztrácejí pod silnicí v Průžkově zahradě. 
Nad paní Šteflovou pozoruji na šípkovém keři svačit rodinku hýlů. U uličky dolů k potoku mě 
zaujalo cosi černého. Přes skla dalekohledu zjišťuji, že je to veverka, která hrabe sníh u kupy 
dřeva. Zvědavost mi nedá, a tak se jdu podívat, co tam má. Uličkou dolů v čerstvém sněhu 
dosud nikdo neprošel, pouze 3 srny, které šly svahem vzhůru. Na místě, kde před chvílí hrabala 
veverka, jsem nalezl hromádku vlašských ořechů, které si tu schovala na podzim. Při zpáteční 
cestě kolem hřiště na staré olši šplhal brhlík. Když jsem přišel ke stromu, spatřil jsem na sněhu 
spoustu vyloupaných slunečnicových semínek. Hrubá kůra olše mu posloužila jako spižírna na 
horší časy. Je to už dávno, co si na jaře v keři na břehu potoka postavily hnízdo pěnice 
černohlavé. Od jara do léta svým hlasitým zpěvem dával sameček vědět, že tady bydlím já. Léto 
skončilo a pěnice odlétly do teplých krajin. Dnes je tu už ticho a jejich hnízdo přikryla sněhová 
čepice. Pod břízami spí svým zimním spánkem hlízy okrotice bílé i podhoubí modráků. Kdesi 
pod kamenem spí i užovka, kterou jsem pozoroval při hledání hnízda pěnic. Začíná opět sněžit. 
Nad údolím z Kopajen ke Klusoňovým přelétly dvě sojky. Zvedám hlavu, abych je vyprovodil 
pohledem, padající vločky tají a stékají mi po tváři.  

 Vycházka končí, i když jsem prošel jen malou část obce, tak je vidět, že 
lubenská příroda není pustá a prázdná ani v zimě. Stále je co objevovat. 
Chce se to jen pozorně dívat kolem sebe a naslouchat hlasům přírody.  
 Začala zima a pro ptáky našich zahrad je dobou strádání. Chtěl bych Vás 
poprosit, abyste na ně v tomto těžkém období nezapomínali. Do krmítek 
můžete nasypat řepku, lněné semeno, jádra vlašských ořechů a slunečnici. 
Pro kosy jeřabiny a mohou být i přebraná jablka. Odměnou za to Vám bude 

hašteření sýkor, zvonků, kosů u Vašeho krmítka a rozzářené oči dětí za okny Vašich domovů. 
 Blíží se Vánoce a konec roku. Chtěl bych Vám jménem nás ochranářů popřát krásné prožití 
svátků vánočních, mnoho zdraví a úspěchů v novém roce. 

Za ochránce přírody Miroslav Kopecký  
 

 
KULTURA 

      
 Program širokoúhlého kina 2007/2008 v Lubné 
        9. 12. TRANSFORMERS   
  6. 1. BOURNEOVO ULTIMÁTUM 
  20. 1. ZBOUCHNUTÁ 
  3. 2.  POSLEDNÍ VLAK 
  17. 2. CHYŤTE DOKTORA  Začátek v 18.30 hod. 
 
  
Kulturní akce 2007/2008 – Lubná o okolí 
Lubná 
 4. 1. První ples - studenti poličských středních škol, hraje COMBO 2 
 11. 1. Lubenské ženy a TJ Sokol, hraje ROCK MELODIE Trpín 
 19. 1. KDÚ – ČSL, hraje COMBO 2 
 26. 1.  TJ Sokol Sebranice 
 2 . 2. Sbor dobrovolných hasičů, hraje Vepřo-knedlo-zelo 
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Sebranice 
  18. 1. Sokolský ples 
  25. 1. Farní ples 
       
Poříčí 
  12. 1. Myslivecký ples 
Dolní Újezd 
  16. 12. Vánoční výstava, Sokolovna 10 – 18 hod.  
Litomyšl – Smetanův dům 
  13.12.  od 19.30 hod.  VÁNOČNÍ ČAS s Marií Rottrovou 
   Účinkuje: Marie Rottrová, Roman Vojtek, dětský sbor Coro Piccolo,  
   orchestr Septet Plus.  

****************************************************************************************** 

 „Mladí nejen mladým“ 

Studenti poličských středních škol si Vás dovolují  
pozvat na: 

Druhý ples svého druhu I První ples sezóny I Druhý ples s účastí všech generací 

PPRRVVNNÍÍ  PPLLEESS  
davy - milovaný , sněhem cukrovaný 

.             

Pátek 4. 1. 2008 sál Skalka LUBNÁ  
 

ñ Otevření bran 19:30ó 
ñSlavnostní zahájení plesové sezóny s přípitkem ó 

ñ V průběhu večera ó 
OILEAN 

mluví valašsky, tančí irsky 
Kovbojové BigMac & SlimTom 

budete tančit , jak budou střílet 
MÍCHAČKY 

exkluzivní drinky 

společenské soutěže I I vyhlášení finále tomboly I I slepá polka I I  
předtančení organizátorů I I dvojice- trojice moderátorů 

 
Hraje kapela COMBO 2. 

 

Vstupné: 60 Kč 
Do 20:30 v ceně sklenka šampaňského na přípitek!!! 

 

A příchod ad exemplum společenské etikety je přece pravidlem. 
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David Hesoun, Helena Kučerová, Filip Mareš, Tomáš Paclík a Jiří Patočka ml. 
              LUBENSKÉ ŽENY  

 
Šťastné a veselé 

 Jindřich Balík 
 

   Na nebi létají v podvečer andělé, 
 pod bílou peřinou spí celá zem. 
  Šťastné a veselé Vánoce všem! 

 
                     Hodně stěstí a zdraví v novém roce Vám za Lubenské ženy přeje Eva Chadimová. 

 
   Pozvánka na ples 

Lubenské ženy a Tělovýchovná jednota Sokol Lubná  Vás srdečně zvou na společenský 
ples, který se koná v pátek 11. ledna 2008. K tanci a poslechu  

hraje ROCK MELODIE Trpín. 
                                                                                                                                Eva Chadimová 

      
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 
V měsíci prosinci a lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 
                  Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let. 

Úmrtí 

 
 

Tomáš Kubeš 
Stanislav Vraspír 

 
„Kdo v srdcích žije, 

neumírá.“ 
J. Vrchlický 

  

Narození občánci 
 
 
 

Anna Zapletalová 
„Kdo se raduje z dítěte,  

raduje se ze života.“ 
P. Bosmans  

Rodičům blahopřejeme a malé Aničce přejeme do života jen to nejlepší. 
             Redakční rada a zaměstnanci OÚ Lubná 

50 let Irena Zavoralová 65 let František Kopecký 
 Alena Pohorská   
 Marta Taberyová 80 let Marie Pavlišová 
 Václav Vomáčka   
  82 let Jaroslav Čermák 

55 let Ludmila Kopecká  Anna Javůrková 
    

60 let Václav Flídr 83 let Marie Pavlišová 
 Emílie Bartošová   Marie Flídrová 
 Josef Bouška   
 Josef Kuchta 84 let Marie Flídrová 
 Věra Šebková   
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LUBEŇÁČEK 
 
 Ve dnech 19. – 21. 10. 2007 proběhlo plánované soustředění. Bohužel se z důvodu  
rekonstrukce topení v Mladočově uskutečnilo v Lubné na Skalce a v mateřské škole. Děti se 
pilně učily pásmo Brambory a Vánoce pod vedením paní učitelky Vomáčkové a Ing. Evy 
Bydžovské, která se věnuje choreografii Lubeňáčku již několik let.  
 Na nedělní odpoledne byla připravena malá akademie pro rodiče a příznivce Lubeňáčku 
z toho, co se děti stihly naučit. Na Skalce vládla příjemná atmosféra, děti se snažily a sklidily 
velký  potlesk  všech přítomných. Zajímavé  a netradiční bylo úvodní vystoupení se střapci, které   
děti moc bavilo.  

 
 

Zleva - horní řada: Jaroslava Zapletalová, Hana Chadimová, Pavlína Chadimová, Simona 
Kyselá, Jana Chadimová, Marie Rensová  

Dolní řada: Eliška Zahnášová, Hana Čermáková, Veronika Barcalová, Jana Klusoňová, Karla 
Dřínovská, Jan Jiráň, Milena Chadimová, Nicola Zavoralová, Kamila Čermáková, Ing. Eva 
Bydžovská, Ludmila Vomáčková 

Chybí: Martin Břeň, Kateřina Kvasničková, Pavla Tmejová 
 

                 Jana Dřínovská 
 
              TJ SOKOL LUBNÁ 
 
I. TURNAJ POLIČKA  
 Dne 28. 10. 2007 jsme sehráli první zápasy letošní ligy elévů v Poličce, kde jsme obsadili 
skvělé druhé místo. 
 Do turnaje jsme vstupovali s nervozitou nováčka , protože jsme nevěděli, co nás čeká. Hned 
první zápas jsme vyhráli 11:0, když jsme převálcovali tým F. B. C. Nové Město nad Metují B. 
Druhý zápas dopadl taktéž nad naše očekávání , to jsme porazili Sokol Pardubice 3:2. A ze 
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skupiny jsme postupovali z prvního místa. V semifinále jsme narazili na tým CSP Hradec 
Králové a to jsme hráli jako Arsenal proti Slavii v lize mistrů, vyhráli jsme jednoznačně 7:0. A  šli 
jsme do finále, kde jsme měli trochu smůlu na konci zápasu a prohráli jsme s týmem F. B. C. 
Nového Města nad Metují 2:4. Ale musím uznat, že náš tým podal skvělý výkon. Můžeme na něj 
být pyšní, výborně nás reprezentoval. Také tímto děkuji všem rodičům, kteří nám pomohli turnaj 
připravit. Mohu s klidem říct, že Pavel Jiráň a Pavel Madejewský výborně připravili náš tým, 
a přeji, aby nám to takhle šlo dál. Sportu zdar a florbalu zvlášť. 
 
II. TURNAJ PŘEDMĚŘICE 
 Dne 11. 11. jsme se účastnili v Předměřicích nad Labem turnaje pořádaného týmem CSP 
Hradec Králové. Jeli jsme tam s určitým respektem, když už jsme věděli, jak který soupeř hraje. 
Hned ráno po příjezdu mi p. Bartoš říkal, že se o nás mluví tak, „že chlapi posbírali děcka po 
vesnici a přijeli na turnaj“. Ale to nevěděli, co je čeká. 
 Na úvod jsme „posnídali“ Sokol Pardubice – B 4:1. Jako „oběd“ Sokol Pardubice – A 3:0. 
Dezert CSP Hradec Králové 2:0. A ten bonbonek na konec byl TJ Sokol Bodlinka Dobruška, ta 
sice první poločas píchala bodlinami 2:2, ale konec druhého poločasu, ten patřil nám, že jsme 
jim během 27 sekund dali 3 branky. Až jim z toho opadaly bodliny. Takže ta děcka, co jsme 
posbírali po vsi, jim ukázala, že nezáleží, odkud jsi, ale jaký jsi! Už jenom můžu říct, že to první 
místo jsme vybojovali srdcem a umem, který máme. 
 Tímto děkuji rodičům, kteří jeli s námi, a trenérům Pavlu Madejewskému a Pavlu Jiráňovi, že 
opět skvěle připravili tým. 

 

 

Zleva - horní řada: P. Vomočil (vedoucí družstva), T. Vomočil, I. Uhrová, O. Pakosta, J. Haupt, 
A. Klejch, M. Neumeister, T. Kovář, L. Soušek, P. Madejewský (trenér) 

Prostřední řada: T. Lněnička, R. Madejewský, P. Pakosta, D. Bartoš, L. Madejewský 
Dolní řada: T. Tměj, O. Flídr 
Chybí: J. Němec, J. Stráník, M. Šimek, P. Stráníková, F. Dohnal, P. Jiráň, P. Jiráň st. (trenér) 
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III. TURNAJ CHLUMEC NAD CIDLINOU 25. 11. 2007 – TJ Sokol Lubná 1. místo 
Výsledky: TJ Lubná – FTS Florbal Náchod  - 3:1 
   TJ Lubná – Sokol Pardubice „B“  - 5:0 
   TJ Lubná – TJ Sokol Dobruška    - 4:1 
   TJ Lubná – Sokol Pardubice „A“  - 6:3  
 
Další turnaje nás čekají: 
9. 12. Náchod, 15. 12. Rtyně v Podkrkonoší, 13. 1. Dvůr Králové nad Labem, 16. 2. Polička, 
2. 3. Jičín, 15. 3. Chlumec nad Cidlinou, 6. 4. Rychnov nad Kněžnou, 20. 4. Náchod. 
 A nakonec Vám musím sdělit, že jsme jediná „vesnice“ v Pardubickém kraji, která hraje ligu 
elévů. Takže buďme na to hrdí. 

Pavel Vomočil, vedoucí družstva 
 
 
 

              VÝLOV DOLNÍHO RYBNÍKA 
  
 V neděli 25. 11. 2007 byl uskutečněn výlov Dolního rybníka. V letošním roce byl tento výlov 
z důvodu počasí uspořádán velmi narychlo. Po krátkodobé oblevě byl rybník ještě z poloviny 
zamrzlý, a tak bylo nutno led rozbít a odstranit, aby se ryby při výlovu neporanily. Vše se při 
velkém úsilí podařilo a tak v neděli mohl být výlov zahájen. 
 I přes krátkou dobu na uvědomění občanů se přišlo na výlov podívat velké množství občanů 
jak místních, tak přespolních, hlavně však dětí, pro něž to byl nevšední zážitek. 
 Největší zájem byl o koupi kapra, ale též o amura, který byl donedávna neznámý. K podívání 
bylo možno vidět štiku, candáta, tolstolobika a také 8,5 kg těžkého červeného kapra. 
 Všem občanům, kteří se tohoto výlovu zúčastnili, touto cestou děkuji. 

Josef Klejch    
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             ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
 
  

 Firma Makler Service Bohemia International ,  
s. r. o.zabývající se finančním poradenstvím, každý rok 
pořádá pro malé klienty celostátní soutěž v kreslení 
výkresů s vánoční  či novoroční tematikou. Hodnotí se 
nejen obrázek samotný, ale i nápaditost a celkové 
zpracování. Dva vybrané obrázky jsou pak umístěny na 
novoročenky pro klienty této firmy. Soutěže se 
v letošním roce  zúčastnil a vyhrál 1. místo Lukáš Faltys 
z Lubné , který  obdrží od nás finanční a věcnou 
cenu.Výkres nakreslil Lukášek v mateřské škole pod  
vedením paní učitelky L. Vomáčkové. 
 
 
 Firmu MSBI, s.r.o., v obci Lubná zastupuje  
Mgr. Zdeněk Kvasnička. 
 
 
 Gratuluji a přeji všem hodně štěstí a radosti v novém 
roce 2008 . 

Za MSBI, s.r.o., Zdeňka Kosťová 
 
 
 
 
Tohle nakreslil mráz na okna podle  
Lukáše Faltyse (6 let).  
 

 
 

     Tříkrálová sbírka 2008  
   Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, 
kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích 
z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své 
dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech 
s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou 
psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého 
a občas i pár grejcarů na přilepšenou. 
   Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu 
oživena až po r. 1989. Charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 
v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré 
vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se 
zapojují diecézní, oblastní a farní charity v celé ČR.  
  V sobotu 5. ledna 2008 se k této sbírce připojí i Oblastní charita Polička, která již tradičně 
organizuje sbírku v poličském regionu. 
 „V minulém roce výnos sbírky v Poličce, Bystrém a čtyřiadvaceti okolních obcích dosáhl výše 
344 894,50 korun, tj. o 22680 Kč více oproti předcházejícímu roku. Většina výtěžku byla použita 
hlavně na nákup osobního automobilu pro zabezpečení terénních prací Charitní pečovatelské 
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služby,“ řekla zastupující ředitelka Oblastní charity Polička ing. Štěpánka Dvořáková a zároveň 
sdělila, na jaké účely Oblastní charita Polička plánuje použít výnos Tříkrálové sbírky 2008.  
Jsou to následující projekty: 

• Vybavení nové terapeutické dílny-charitního obchodu pro osoby s duševním 
onemocněním a osoby s mentálním postižením. 

• Nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro středisko domácí péče. 
• Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička. 
• Pomoc chudým dětem v Bangladéši. 

  
 Prosíme Vás všechny o podporu při Tříkrálové sbírce 2008. Přijměte u svých domovů Tři 
krále a pomozte těm, kteří to potřebují.  
  
 
 
 

Zubní pohotovost  2007/2008 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 8. - 9. 12.  MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl, Kpt. Jaroše, tel. 461 612 733 
 15. – 16. 12. MUDr. Vladimíra Hebltová, Sloupnice 188, tel. 465 549 236 
 22. – 23. 12. MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 615 402 
 24. 12. MUDr. Leona Kašparová, Polička, Janáčkova 523, tel. 775 724 524 
 25. 12. MUDr. Jiřina Kočí, Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126 
 26. 12. MUDr. Eva Kopecká, Bystré, Na Podkově 25, tel. 606 182 715 
 29.  – 30. 12. MUDr. Pavel Kössler, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369 
 31. 12.  MUDr. Jitka Kösslerová, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369 
 1. 1.  MUDr. Zdena Králová, Litomyšl – Zahájí, Družstevní 69, tel. 461 614 727 
 5. – 6. 1.  MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 619 670 
 12. – 13. 1. MUDr. Marta Kučerová, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 635 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 24 

Perník 
 Původ perníku, pečiva slazeného medem a ochuceného kořením, je snad starý jako lidstvo 
samo. Jeho kořeny sahají až do starého Egypta a antického Říma. Tato pochoutka byla podle 
archeologických vykopávek připravována i pro faraony. Základem všech cukrářských výrobků 
byl med, protože cukr byl tehdy ještě neznámou surovinou. Výroba pochoutky připomínala spíše 
medový chléb ochucený fíky, datlemi a ořechy. Formy na perník byly původně hliněné, ve 
středověku později nahrazeny formami vyřezanými ze dřeva. Vznik perníkářství je provázán 
s pěstováním včel a včelařstvím. Med byl ceněn nejen pro svůj vysoký obsah cukru, ale i pro 
snadnou stravitelnost. Mnohé národy věřily v jeho léčivé účinky a magickou sílu, proto měl 
perník významné postavení mezi pečivem a byl často používán v lidovém léčitelství. Receptury 
a poměry koření se odjakživa přísně tajily. Osvědčené receptury se předávaly ústně. Někteří 
perníkáři dávali do pečiva až 20 druhů koření. 
  
 Do našich zemí pronikla znalost výroby perníku koncem 13. století, pravděpodobně 
z Norimberku, který byl známý svou výrobou vynikajícího medu a ležel na křižovatce obchodních 
cest s kořením. Díky tomu se brzy stal výrobcem lahodného kořeněného perníku, který byl 
významným obchodním artiklem a také oblíbeným suvenýrem z cest. 
 Prvním perníkářům v Čechách se říkalo caletníci a usazovali se v Praze, v blízkosti 
Staroměstského náměstí. Roku 1348 byla po nich pojmenována i ulice (Vzletná – dnes Celetná). 
Své medové výrobky prodávali v Praze a rozváželi je do blízkých měst na jarmarky a posvícení. 
První mimopražští perníkáři se usadili v Pardubicích, Kutné Hoře nebo Kolíně. Jak se střídaly 
doby válek a blahobytu, tak také vzkvétalo nebo upadalo jejich perníkářské řemeslo. 
  
 Perníkáři v 18. století vyráběli 4 základní druhy perníku. Byl to marcipán, klasický perník, 
černé šišky – obdoba strouhaného perníku, používaná jako sladidlo a drůběřka. Ta se nejedla, 
byly to trojrozměrné předměty, které sloužily jako hračky pro děti. Formy na pečení perníku byly 
mistrovskými díly řezbářů. Nejčastěji se zhotovovaly z hruškového nebo ořechového dřeva. 
Později se začaly používat také plechové vykrajovačky, které známe dodnes, i když ve 
zmenšené formě. Námětů na formách bylo nepřeberné množství, oblíbené byly náměty biblické, 
žertovné, exotické, lovecké, milostné, velikonoční, vánoční, také srdce s různými vzkazy, které 
je na jarmarcích a poutích žádané dodnes. 
 
Recept na perník  
V míse rozmícháme 3 až 4 vajíčka (podle velikosti), přidáme k nim 250 g prosátého 
moučkového cukru, 80 g rozehřátého tuku, vmícháme 100 g vlahého medu a jemně tlučené 
koření podle vlastní chuti (badyán, skořice, anýz, nové koření, hřebíček, zázvor, kardamon, 
pepř, fenykl…). Půl lžičky jedlé sody nejprve rozmícháme v trošce hladké mouky, z celkového 
množství 650 g. V míse vše spojíme, promícháme a poté vyklopíme na vál. 
  

 Těsto důkladně propracujeme, hotové vložíme do mikrotenového sáčku 
a necháme týden odpočinout na chladném místě (možno použít i dříve). 
Před dalším zpracováním necháme těsto změknout, vyválíme plát asi 4 mm 
silný a pomocí kovových vykrajovátek nebo podle papírových předloh 
vykrajujeme tvary. Ty přeneseme na plech vymazaný 100% tukem a 
vysypaný polohrubou moukou. Troubu před pečením dobře vyhřejeme. 
Pečeme při teplotě 220 stupňů. 
  

 Když perníčky „vyskočí“, dopékáme pouze svrchu. Ještě horké je potřeme celým vajíčkem  
a přitom s nimi pohneme, aby se nepřichytily k plechu. Upečené perníčky zdobíme cukrovou 
polevou, kterou pořádně vymícháme z jednoho bílku a přibližně 250 g dvakrát přesátého 
moučkového cukru. Hotovou polevu dáme do mikrotenového sáčku, odstřihneme rožek  
a můžeme začít zdobit. Při výzdobě používejte nejlépe lidové motivy – srdíčka, lístečky, 
větvičky, kvítky. 

     Mgr. Jitka Kučerová (čerpáno z časopisu Tvořivý amos) 
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            VÁNOČNÍ SVÁTKY 

                     Emilie Bakajsová                                                                 
 

 Vánoční svátky, krásné a tajemné, 
 pohledy vlídné, milé a vzájemné. 
 Teplo je u krbu nebo jen u svíčky, 
 dlouhý byl celý rok, teď už je maličký. 
 Děti a stromeček, oči jak korálky – 
 copak nám Ježíšek přinesl za dárky? 
 Byť by byl maličký, nejmenší na světě, 
 vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních 

a pracovních úspěchů. 
 
 
 
 

Redakční rada Lubenského zpravodaje, 
 zaměstnanci obecního úřadu a zastupitelstvo obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)   
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Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 
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