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Milé děti, 
 nadešel čas karnevalů. Nachystejte si s rodiči  
masky, protože i u nás na „ Skalce“  
proběhne DĚTSKÝ KARNEVAL.  
 Připravili jsme ho na 23. února 2008  
ve 14:00 hod. Opět je připraven sportovní 
program, sladkosti na přivítanou a pěkná 
tombola.  
 Pozvěte všechny své  příbuzné a známé. 
                                                        
                                                                 Těší se na Vás pořadatelé. 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 11. 2007  
RO schvaluje: 
  1. Nákup tří kontejnerů na plasty, typ B-2,5 m3. 
  2. Zařazení žádosti paní Z. Šteflové o umístění v DPS Lubná do pořadníku. 
  3. Dodatek č. 5 a č. 6 ke smlouvě o výpůjčce pro příspěvkovou organizaci  
      ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná. 
  4. Odběr zpravodaje města Litomyšle a Poličky od prosince 2007. 
  5. Zplnomocnit Českou filmovou komoru, o.p.s., aby nás zastupovala při jednání s OSA. 
  6. Umístění ČOV a zasaku na parcele č. 593/4 pro novostavbu RD manželů Zavoralových. 
  7. Pronájem víceúčelového zařízení Skalka pro uspořádání plesu TJ Sokol Sebranice. 
  8. Finanční příspěvek pro nemocného R. Klejcha. 
  9. Finanční příspěvek na asistenta pro J. Flídra. 
10. Úpravy technologie v ZOD Lubná na porodně prasnic. 
11. Úhradu propagačních materiálů souvisejících se soutěží Vesnice roku 2006. 
12. Provést v roce 2008 opravy místních komunikací plánované v roce 2007,  
      firmou DS DELTA, s.r.o. 
RO doporučuje: 
  1. Zařadit do plánu další opravy místních komunikací. 
  2. Předat zdarma občanům Lubné kalendáře na rok 2008. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 10. 12. 2007 
RO schvaluje: 
  1. Návrh rozpočtového provizoria pro obec Lubná na 1. čtvrtletí 2008. 
  2. Zabezpečení Tříkrálové sbírky. 
  3. Žádost o slevu stočného u objektu Skalka v Lubné z důvodu poruchy vodovodu. 
  4. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v ZŠ Lubná-Sebranice. 
  5. Prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v DPS Lubná pro pana F. Vomáčku. 
  6. Žádost o dotaci na 3 pracovní místa pro VPP. 
  7. Dotaci pro folklorní soubor Lubeňáček na krojové vybavení. 
  8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně pro rok 2007. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 27. 12. 2007 
RO schvaluje: 
1. Nájemné od 1.1.2008 za horní salonek na Skalce v Lubné ve výši 500,-Kč/den  
     (včetně spotřebované elektrické energie a vody). 

  2. Smlouvy o dodávce vody  a odvádění odpadních vod s VHOS, a.s., Mor.Třebová pro objekty 
      obce Lubná. 
  3. Smlouvu o nájmu a provozování kanalizace s VHOS, a.s., Mor.Třebová. 
  4. Zhotovení nových webových stránek pro obec Lubná od pana M. Zerzána. 
  5. Opravu dvou počítačů na OÚ Lubná. 
RO doporučuje:  
1. ZO schválit finanční příspěvek pro Klub důchodců Lubná na rok 2008. 
2. Při pronájmu obecního majetku (např. víceúčelové zařízení Skalka Lubná a letní areál 

Lubná) uzavřít s nájemcem smlouvu o nájmu, popřípadě i ručitelský závazek u osob 
mladších (do 25 let věku). 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 1. 2008 
RO schvaluje: 
  1. Tiskopis pro přiznání k místnímu poplatku za odstraňování kom. odpadů pro rok 2008. 
  2. Prodloužení nájemní smlouvy pro provoz pedikúry v DPS Lubná. 
  3. Finanční odměnu pro velitele JSDH. 
  4. Zařazení žádosti paní M. Macků o umístění v DPS Lubná do pořadníku. 
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  5. Umístění informačních cedulí v obci Lubná na výstavu „Stavíme, bydlíme“ ve Svitavách. 
  6. Dotace Pardubického kraje ze státního rozpočtu pro obec Lubná na rok 2008. 
  7. Účast starosty obce na semináři od firmy Regionpartner. 
  8. Účast starosty obce na semináři starostů obcí Mikroregionu Litomyšlsko v Litomyšli. 
  9. Přidělení nových popisných čísel na sídlišti k Zrnětínu. 
RO doporučuje: 
  1.  ZO schválit finanční příspěvek pro ZUŠ Dolní Újezd za podmínky, že tyto pomůcky budou  
       umístěny v ZŠ Sebranice. 
 
Výpis z usnesení ZO Lubná konané dne 12. 12. 2007 
ZO schvaluje:  
  1. Zprávu o činnosti Rady obce za období od 29.10.2007 do 10.12. 2007. 
  2. Plnění rozpočtu k 30.11.2007. 
  3. Rozpočtovou změnu č. 2/2007. 
  4. Měsíční odměnu pro 1. místostarostu obce.  
  5. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2008. 
  6. Dodatek č. 6 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2001 obce Lubná o místním poplatku  
      za komunální odpad na rok 2008 ve výši 490,-Kč za občana a objekt k individuální rekreaci. 
  7. Cenu vodného ve výši 25,-Kč /m3 a stočného ve výši 22,- Kč/m3 s DPH na rok 2008. 
  8. Smlouvu 35/07/BRKO o mimořádném příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko. 
  9. Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace ze dne 10.7.1995. 
10. A) Nákup pozemku od paní M. Chvojkové v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání kupní 
 smlouvy hradí obec Lubná. Náklady na vypracování geometrického plánu číslo  
           386-64/2007 hradí obec Lubná. 
      B)  Nákup pozemku od paní M. Roušarové a B. Dvořákové v k. ú. Lubná u Poličky. 
  Náklady na sepsání kupní smlouvy hradí obec Lubná. 
      C)  Prodej obecního pozemku paní M. Chvojkové v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na                                  

sepsání kupní smlouvy hradí obec Lubná. 
ZO bere na vědomí: 
  1. Zabezpečení inventarizace majetku obce k 31.12. 2007. 
  2. Protokol o výsledku kontroly příspěvkové organizace ZŠ Lubná-Sebranice  
      a MŠ Lubná. 
 
Statistika – pohyb obyvatelstva v Lubné – rok 2007 
 Narodilo se 7 občánků, zemřelo 11 občanů, bylo přihlášeno 16 občanů,  odhlásilo se  
25 občanů. 
K 31. 12. 2007 měla obec 1 017 obyvatel. 
 
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
Úterý:        12. 2.,  26. 2.,  11. 3.,  25. 3.,  8. 4.  
 
 
     

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Vánoční zpěvy  a sbor Lubenika 
   Rád bych Vás seznámil s činností sboru během Vánoc, kdy Lubenika vystoupila s vánočním 
programem celkem osmkrát. 
   Repertoár byl vskutku vánoční, protože jsme nacvičili dvojhlasně nejznámější a nejoblíbenější   
koledy, které se nakonec ukázaly být tím „pravým ořechovým „ pro náš sbor. 
 Kde nás všude mohli slyšet?  Na vánočních trzích jsme zpívali v Praze a v Brně.  Vystoupili 
jsme u živého betléma v Sebranicích a v Lubné. S naším programem jsme se představili také 
v kostele v Mladočově a v Sebranicích. Asi nejvíce si  však cením možnosti zpívat pro obyvatele 
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DPS v Lubné a toho, že se nám 
podařilo uspořádat  19. 
prosince vánoční koncert, 
spojený s promítáním fotografií 
z našich vystoupení. 
    Tyto naše aktivity dokazují, 
že v rámci kulturního života 
obcí Lubné a Sebranic  má  již 
Lubenika svoje místo.  
V letošním roce opět plánujeme 
zpívat v Praze při velikonočních 
trzích ,  v závěru školního roku 
chceme  uspořádat jarní 
koncert a natočit vlastní CD. 
      Aby mohl sbor  fungovat, 
musí se do jeho činnosti zapojit 
nemálo lidí. Chci  proto touto 
cestou poděkovat  především 
děvčatům ze sboru , dále  jejich 
rodičům za pomoc např. při 

dopravě na vystoupení. Do sborové činnosti se obětavě zapojila paní učitelka Lenka Fryaufová 
z prvního stupně, a tak jí touto  cestou děkuji. Dále můj dík patří vedení školy, které nám  
vychází vstříc. Vím, že  na jiných školách tomu tak být nemusí..  
 Do nového roku si přejme , aby příběh s názvem Lubenika  dále pokračoval a aby se dal dobře 
číst. 

                                                                    Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr                         
 
 
 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
 Na 1. stupni zdejší základní školy probíhá již od začátku října  každý sudý týden 
dvouhodinový odpolední kroužek vybíjené ve dvou věkových skupinách. Mladší skupina dětí 
ze 2. a 3. třídy v počtu 27 trénuje v tělocvičně v Sebranicích s p. uč. Dřínovskou, starší skupina 
dětí ze 4. a 5. třídy v počtu 21 trénuje v tělocvičně v Lubné s p. uč. Břeňovou. Je všeobecně 
známo, že děti tohoto věku milují míčové hry a vybíjenou obzvlášť . 
 Proto padlo rozhodnutí věnovat se tomuto sportu na 1. stupni základní školy  pravidelně 
a cíleně, zároveň i s úmyslem pěstovat v dětech  jistá pravidla, která se musí dodržovat nejen ve 
sportu. Děti se při této hře učí spolupracovat ve skupinách, v týmech, společné strategii, 
ovládání emocí a zároveň navazují nová kamarádství.Co je ovšem nejdůležitější – svůj volný 
čas tráví smysluplně, užitečně, neběhají bezprizorně po vsi a utužují si tělesnou kondici. Brzy 
pochopí, že mít koníčka je velkou výhodou. A ve sportování zvlášť. 
 Protože se žáci a žákyně obou věkových skupin chtěli pochlubit veřejnosti, jak si při vybíjené 
vedou, uskutečnil se dne 18. prosince 2007 v tělocvičně v Lubné vánoční turnaj v tomto klání. 
Na předem veřejně oznámený sportovní boj se toto úterní prosincové odpoledne přišlo podívat 
mnoho příznivců z řad rodičů, kamarádů, přátel a  známých. 
 Naše družstva bojovala s vysokým nasazením, se zaujetím, nikdo nehrál nečistě. Vymýšlela 
se strategie, jak soupeře porazit. Napětí dýchalo ze všech skupin.  Každé sportovní soutěžení 
musí mít přece vyhodnocení a to opravdu bylo. 
 Ta sladká a radostná tečka v celkové hodnotě 3 000,- Kč na konci byla ta nejlepší! Byla 
pořízena díky sponzorství tzv. FONDÍKU, do něhož finančně přispívají firmy z Litomyšle a okolí 
a  který je zřízen při Městském úřadu v Litomyšli. Za finanční dar velmi děkujeme. 

        Mgr. Marie Dřínovská 
 
 

 
 

Lubenika zpívala 17. prosince na Staroměstském náměstí  
v Praze. 
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Jak jedí české děti 
 V časopise Výživa a potraviny č. 6/2007 vyšel článek Jiřího Štrébla „Jak jedí české děti“. 
Ráda bych Vás seznámila s jeho hlavním obsahem. 
     Na 14ti základních školách v České republice byl proveden průzkum stravovacích zvyklostí 
našich školáků. Přes 500 žáků ve věku 9 až 13 let vyplňovalo po dobu 5 dnů dotazníky týkající 
se výživy, pitného režimu i pohybových aktivit. Výsledky průzkumu dokumentovaly nepříliš dobrý 
stav ve způsobu stravování dětí: více než pětina z nich nesnídá, nesvačí. Některé děti jedí 
poprvé ve 13 - 14 hod. oběd ve školní jídelně nebo po návratu domů ze školy. Častěji se jedná 
o děti starší, které už samy rozhodují, co a kdy budou jíst. Snídaně by měla tvořit 25 % denního 
energetického příjmu, svačina asi 10 %. Alarmující je i to, že 12 % dětí jí poslední jídlo až po 21. 
hodině. Měly by je dostat 2 - 3 hodiny před spaním. V jídelníčcích je 23 % sladkostí, čokolády 
a slazených nápojů konzumovaných i několikrát denně. (K snídani sušenka, ke svačině cukrová 
vata a přes den 3 litry slazené limonády.) 
DESATERO DĚTSKÉHO JÍDELNÍČKU 
1.  Dopřát dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, 

mléčné výrobky, ryby a drůbež. 
2.  Nenechávat děti, aby se přejídaly, ani hladověly. Zajistit, aby jedly pravidelně 5 až 6x denně, 

velikost porcí přizpůsobit jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě. 
3.  Dodávat dětem kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie). 
4.  Několikrát denně jim nabízet plnotučné mléčné výrobky. 
5.  Upřednostňovat rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky. 
6.  Učit děti střídmosti v požívání sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy mají děti přijímat více  

z cereálií, ovoce a zeleniny. 
7.  Nedosolovat již hotové pokrmy, sůl a solené potraviny nabízet dětem jen výjimečně. 
8.  Dbát, aby děti zachovávaly správný pitný režim. Měly by vypít 1,5 až 2,5 litru tekutin denně. 
9.  Učit děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a zajímat se o to, co jedí mimo 

domov. 
10. Pravidelně konzultovat zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu a krevních tuků, krevní 

tlak, nadváhu apod.) s jeho praktickým dětským lékařem.  
Z časopisu Výživa a potraviny čerpala A. Boštíková, vedoucí školní jídelny 

 
 
 

Omlouváme se rodičům našich žáků za mylně uvedenou informaci ve Zpravodaji školy. 
Místopředsedkyní rady rodičů je paní Lenka Korečková, ne paní Věra Večeřová, jak bylo 
uvedeno. Touto cestou se proto také oběma výše jmenovaným omlouváme. 

    Vedení školy 
 
Už dávno neplatí, že „statistika nuda je, má však přesné údaje …“! 
 Naším novým vyučovacím předmětem v  6. třídě je kromě jiných také rodinná 
výchova.V jedné z hodin jsme se učili, že povinností každého člověka je, aby měl jméno 
a příjmení. Tato povinnost se v českých zemích uzákonila v 18. století, za vlády Josefa II. 
 A jak je to s oblíbeností křestních jmen a četností příjmení v současné době? Napadlo nás, 
že takovou statistiku zkusíme udělat v naší škole. A tady je výsledek. 
 

Základní škola Lubná - Sebranice 
Nejčetnější chlapecká jména Nejčetnější dívčí jména 
1. Jan (12) 1. Kateřina, Veronika (8) 
2. Tomáš (8) 2. Jana (6) 
3. Jiří, Lukáš (7) 3. Eliška, Lucie (5) 
4. Jakub, Josef, Vojtěch (6) 4. Lenka (4) 
5. Marek, Michal (5) 5. Anna, Hana, Kristýna, Michaela, Monika, 

Pavla (3) 
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Nejčetnější chlapecká příjmení Nejčetnější dívčí příjmení 
1. Kopecký (9) 1. Kopecká (8) 
2. Kučera (7) 2. Zavoralová (7) 
3. Jílek (4) 3. Kučerová (5) 

 
Jak se lišíme od celorepublikové statistiky? 

Mužská jména Ženská jména 
1.  Jiří 1.  Marie 
2.  Jan 2.  Jana 
3.  Petr 3.  Eva 
4.  Josef 4.  Anna 
5.  Pavel 5.  Hana 
6.  Jaroslav 6.  Věra 
7.  Martin 7.  Lenka 
8.  Miroslav 8.  Alena 
9.  Tomáš 9.  Kateřina 
10. František 10. Petra 
11. Zdeněk  11. Lucie 
12. Václav 12. Jaroslava 
13. Karel 13. Ludmila 
14. Milan 14. Helena 
15. Michal 15. Jitka 
16. Vladimír 16. Martina 
17. Lukáš 17. Zdeňka 
18. David 18. Veronika 
19. Ladislav 19. Jarmila 
20. Jakub 20. Michaela 

 
20 nejčetnějších (narozených v roce 2006) 

Chlapecká jména Dívčí jména 
1.  Jakub 1.  Tereza  
2.  Jan 2.  Kateřina 
3.  Tomáš 3.  Natálie 
4.  Ondřej 4.  Adéla 
5.  David 5.  Eliška 
6.  Adam 6.  Lucie 
7.  Matěj 7.  Karolína 
8.  Martin 8.  Anna 
9.-10. Filip 9.  Veronika 
9.-10. Lukáš 10. Barbora 
11. Vojtěch 11. Kristýna 
12. Daniel 12. Nikola 
13. Petr 13. Aneta 
14. Michal 14. Michaela 
15. Jiří 15. Klára 
16. Dominik 16. Nela 
17. Matyáš 17. Zuzana 
18. Marek 18. Marie 
19. Patrik 19. Markéta 
20. Pavel 20. Sára 

 
 U tatínků jsou nejčastější jména Petr, Jiří a Pavel, u maminek Jana, Lenka a Petra. 
Nejčastější jména u dědečků jsou Josef, Jiří a Jan, u babiček Marie, Anna a Jana. 
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Mužská příjmení Ženská příjmení 
1.  Novák 1.  Nováková 
2.  Svoboda 2.  Svobodová 
3.  Novotný 3.  Novotná 
4.  Dvořák 4.  Dvořáková 
5.  Černý 5.  Černá 
6.  Procházka 6.  Procházková 
7.  Kučera 7.  Kučerová 
8.  Veselý 8.  Veselá 
9.  Horák 9.  Horáková 
10.Němec 10.Marková 

 Kolektiv žáků 6. třídy, čerpáno z internetu 
 

Přehled o prospěchu a chování za I. pololetí školního roku 2007/2008 
    a) přehled o prospěchu 
    I. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s  

dostatečnou 
I. 23   - 23 - - 
II. 23   5 17 1 nehodnocen 1 
III. 27   3 24 - - 
IV. 18   5 13 - - 
V. 31 23   8 - 2 
Celkem 122 36 85 0 3 

 
    II. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s 

dostatečnou 
VI. 26 13 13 -  3 
VII. 19 13   5 1  4 
VIII. 20 14   6 -  5 
IX.A 16   8   8 -  2 
IX.B 17 10   6 1  5 
Celkem 98 58 38 2 19 

 
 Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 
I. stupeň 122   85 -   3 
II. stupeň 98   38 2 19 
Celkem 220 123 2 22 

 
 b) přehled o chování 
 I. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ NTU Důtka 

TU 
Důtka 
ŘŠ 2.stupeň 3.stupeň 

I.  23 1 - 1 - - - - 
II.  23 - - - 1 - - - 
III.  27 13 - 5 2 - - - 
IV.  18 - - - - - - - 
V.  31 11 - 10 - - - - 
Celkem 122 25 - 16 3 - - - 
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 II. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ NTU Důtka 

TU 
Důtka 
ŘŠ 2.stupeň 3.stupeň 

VI. 26 1 -  22   6 1 - - 
VII. 19 - -   7   3 1 - - 
VIII. 20 - -   9   1 - - - 
IX.A 16 2 -   -   - - - - 
IX.B 17 2 -   4   - - - - 
Celkem     98 5 - 42 10 2 - - 

 TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitelka školy, NTU – napomenutí třídního učitele 
       Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy 

 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 
 Tak jako někteří naši spoluobčané i my „hasičky“ chceme přispět s naší „troškou do mlýna“  
a podělit se s Vámi o naše zážitky a pocity v nově založeném družstvu. 
 Chtěly bychom poděkovat všem těm, kteří nám věnují svůj volný čas a svými radami 
a dovednostmi nás dovedli až k naší první soutěži, která se konala 29. 9. 2007 v Sádku. Naším 
cílem bylo dotáhnout útok do samého konce a tím potvrdit rčení : „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se.“ Bohužel nám štěstí nepřálo, ale ani jedna z nás neskrývala radost z dosaženého 
6.místa. 
 Nyní se už těšíme na jaro, kdy se opět sejdeme na hřišti a s novými hadicemi a proudnicemi 
zahájíme sezónu. 
 Velký dík patří i našim nejbližším za jejich trpělivost, kterou s námi mají. A v neposlední řadě 
děkujeme panu starostovi za jeho vstřícnost, ochotu a obětavost.     

 Za všechny členky družstva J. Klejchová a H. Flídrová 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní, 
     jsem rád, že se mohu takto s vámi setkat. Když jsem psal posledně, připravovali jsme se na 
Vánoce. Teď je už před námi postní doba, která vyvrcholí slavením velikonočních svátků.  
     Myslím, že každý z nás potřebujeme čas od času nějaké povzbuzení. Někoho, kdo se dotkne 
našeho srdce a vnese nové světlo do našeho života. Kdo nás třeba nějakou drobností ujistí, že 
nás má rád, že jsme pro něho důležití. Kdo svou přítomností třeba na okamžik prozáří a proteplí 
všední život. A možná něco takového tím víc potřebujeme v tomto zimním čase. 
Tak bych rád k tomu aspoň trošičkou přispěl. 
     Spisovatel Raoul Follereau se jednou dostal do tábora malomocných. Bylo to něco 
nepředstavitelného, s čím se setkal. Nejen znetvoření lidé, jakési chodící mrtvoly, ale především 
všude beznaděj, zlost a zuřivost. Jakési peklo na zemi. 
 A přece si uprostřed tohoto zmrzačeného světa uchoval jeden nemocný stařec překvapivě 
zářící a usmívající se oči. Prožíval stejné tělesné utrpení jako ostatní. A přece na něm bylo vidět, 
že nepodlehl beznaději a s druhými jednal se zvláštní jemností.  
     Spisovatel byl zvědavý, kde tento starý muž v takovém pekle, jakým byl tábor malomocných, 
bere sílu do života. Rozhodl se, že jeho tajemství vypátrá. Nenápadně ho sledoval a zjistil, že 
každé ráno za svítání se stařeček došoural až k ohradě, která uzavírala celý tábor. A zůstal stát 
na jednom místě. Tam se posadil a čekal. 
 Nečekal na východ slunce, až se objeví nad mořem jeho záře. Čekal na chvíli, kdy na druhé 
straně ohrady vyšla žena, stařičká jako on, s tváří pokrytou spoustou vrásek, ale s očima plnýma 
vlídnosti. 
     Ta žena nepromluvila. Poslala na druhou stranu ohrady tiché poselství – úsměv. Ale ten muž 
se při jejím úsměvu rozzářil a odpověděl stejně. Celý rozhovor trval jen pár chvil. Pak se stařík 
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zvedl a pomalu se vydal zpátky do tábora. To dělal každý den. Posílen a naplněn tímto 
úsměvem mohl snášet další den a vydržet do nového setkání s úsměvem té ženy. 
     Když se ho spisovatel zeptal, všechno mu vysvětlil: „Je to moje žena, která se o mě starala 
dříve, než jsem se dostal sem. Dostala mast, kterou mi potírala tvář, a tak zachránila jen malou 
část, která však stačila k tomu, aby mě mohla políbit. Nakonec jsem se dostal na toto místo 
a moje žena mě následovala. Když ji každý den spatřím, uvědomuji si, že je tu někdo, kdo mě 
má rád. Dává mi jistotu, že dosud žiji. A pro ni žiji rád.“ 
     Píši vám ten příběh proto, abychom si uvědomili, že často stačí tak málo k tomu, abychom 
něčí život proměnili. Tak možná i dnes ráno se na tebe někdo usmál, i když sis toho možná ani 
nevšiml. Ale stejně tak někdo čeká na tvůj úsměv právě dnes. Není to nic zvláštního, ale  
i takovou maličkostí můžeme mnohé změnit ve svém okolí. Tak přeji každému z vás, abyste měli 
odvahu maličkostmi měnit svět kolem sebe. 
 
Postní doba a Velikonoce 
     Možná, že tyto svátky už pro mnohé nejsou tak zajímavé jako Vánoce. Z malého dítěte se 
stal dospělý muž. Nejen mluvil o lásce Boha k člověku, ale když přišel čas, projevil svou lásku 
do krajnosti.  
 Každá veliká věc potřebuje svůj čas – přípravu k prožití obdarování. Časem přípravy na 
velikonoční svátky je doba půstu, který trvá 40 dní. Je poznamenán ochotou vzdát se toho, co 
kazí přátelství s Bohem, a rozhodnutím se pro život s ním.  Není jednoduché se něčeho vzdát, 
něco opustit. Ale nevzdáváme se proto, abychom byli chudší, ale abychom udělali místo pro 
mnohem vzácnější dar.  
 Maminka, která miluje své dítě, také nepočítá oběti. Láska jí k tomu dává sílu, aby toho tolik 
dokázala.  
 Tak se i postní doba stává dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme tento Boží vztah 
lásky k nám a k tomu jistě slouží o pobožnosti křížové cesty ( ty budou v neděli po ranní mši 
svaté a v pátek od 18 hodin). Jsou připomínkou toho, co způsobují naše selhání a nevěrnosti. 
Jsme pozváni k obnově svého srdce.  
Postní duchovní obnovy jsou každou sobotu a jsou směřovány pro určitou věkovou skupinu: 
  9. února -  pro věkovou skupinu 65 let a výše 
16. února - pro věkovou skupinu 20 až 35 let 
23. února - pro děti a mládež 
1. března - pro věkovou skupinu 35 až 50 let 
8. března - pro věkovou skupinu 50 až 65 let 
Začátek je vždycky v 9 hodin a končí se mší svatou přibližně v 15 hodin.  
 
Celé postní úsilí pak vrcholí prožitím událostí Svatého týdne  
(týden po Květné neděli 16. března).  
Prožíváme události: 
Zelený čtvrtek – připomínka Poslední večeře – Pán Ježíš se loučí se svými apoštoly. 
       Církev si připomíná ustanovení eucharistie a svátosti kněžství. 
       Obřady začnou v 18 hodin. 
Velký pátek – den Kristova utrpení přinesené za naši záchranu.  
                       Výmluvným znamením je kříž. Obřady začnou v 17 hodin. 
Vigilie (noc) zmrtvýchvstání – začne ve 20 hodin obřadem žehnání ohně a velikonoční  
         svíce. Vrcholem této noci je obnova křtu – nového osobního 
         rozhodnutí pro život s Kristem. 
Slavnost zmrtvýchvstání (neděle) – žehnání velikonočních beránků a jiných pokrmů.   
 
 
     Přeji vám všem hezké prožití i této doby, v ní nové objevení osobní lásky Boha ke každému 
z nás a stejně tak i potřebnou sílu a odvahu k novému začátku. 
 Myslím na vás a vám všem žehnám. 

          P. Vojtěch Glogar   
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 ZE  ŽIVOTA  KOMET    
 
 Při vzniku naší sluneční soustavy z mezihvězdného 
mračna, před téměř 5 miliardami let, byla většina 
hmoty tohoto mračna gravitací sbalena a slisována do 
Slunce, planet, trpasličích planet a měsíců. Některá 
hmota však této gravitaci unikla a obíhá okolo Slunce 
jako smetí v podobě různě velkých zrnek prachu, 
kamenů a planetek (asteroidů). 
 Nejznámějším vesmírným smetím jsou ale komety. 
Jejich jádra jsou slepena z prachu a ledu, mají různý 
tvar, nejvíce se podobají „bramborům“, více či méně 
protáhlým. Jádra komet mají v průměru okolo 10 km 
a jejich hmotnost je asi 100 miliard tun. Na jejich 
povrchu jsou nejrůznější vyvýšeniny, údolí a krátery. 
Komety se otáčejí kolem své osy. Okolo Slunce obíhají 
po extrémně dlouhých eliptických drahách, když mu 
jsou nejblíže, jde o desítky nebo stovky miliónů km, 
když nejdále, jedná se o několik miliard km. Také 
rozdíl v rychlosti komety je velmi dramatický, je-li 
u Slunce, pohybuje se rychlostí okolo 50 km za 
sekundu, když je na opačné straně elipsy, její rychlost 
je necelý kilometr ze sekundu. Když je kometa blízko 
Slunce, začnou se působením tepla z jejího povrchu 
uvolňovat desítky tun prachu a vodní páry a za 
kometou se rozprostře zářivě jasná a dlouhá vlečka, 

která sahá do vzdálenosti několika set tisíc km. Při každém průletu okolo Slunce ztratí kometa  
5 promile své hmotnosti. V naší sluneční soustavě jsou miliardy komet a dostávají jména podle 
svých objevitelů.  
 Nejznámější je Halleyova kometa, ke 
Slunci se vrací jednou za 76 let. Tedy 
jednou za život. Čínští astronomové ji 
znali již v 11.století před Kr., ale britský 
královský astronom Edmond Halley 
(1656 - 1742) jako první předpověděl její 
návrat, proto dostala jeho jméno. 
Kometa Halley se k nám opět vrátí 
v roce 2061, nejblíže ke Slunci bude 
28.července. 
 
Co vidíme na únorové obloze 
 Venuše stále jitřenkou. Najdeme ji 
ráno, nízko nad jihovýchodním obzorem, 
spolu s Jupiterem, který nebyl dlouho 
vidět. Také Mars je nyní velmi dobře 
vidět po většinu noci kromě jitra. Po 
setmění je značně vysoko na 
severovýchodě až východě. Je výrazný, 
jasně žlutý, s jemným nádechem do 
červena, nelze si ho s ničím splést. 
 Nenechte si ujít 4.února ráno exkluzivní seskupení Měsíce, Venuše a Jupiteru a 21.února 
úplné zatmění Měsíce, které začne ve čtyři hodiny ráno a skončí ve čtyři hod. padesát min.  

                 Josef Trojtler  
 

 
 

Jedna z nejkrásnějších vlasatic, která  
nás ve 20. století navštívila - kometa  
West 1976 VI. Byla ke spatření pouhý- 
ma  očima mnohem lépe než Halleyo- 
va kometa při posledním návratu. 

 
 

Jeden z nejlepších snímků Halleyovy komety, který  
byl pořízen pří jejím návratu do přísluní v roce 1910. 
23. května takto zachytili hlavu komety astrologové 
v Heluanu v Egyptě. 
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                VZPOMÍNKA NA SIRA EDMUNDA PERCIVALA HILLARYHO     
 
 V Aucklendu na Novém Zélandu zemřel 10. ledna letošního roku jeden z velkých synů naší 
planety. Slavný horolezec, cestovatel a spisovatel sir Edmund P. Hillary – dožil se 88 let.  
     Byl a bude velkým vzorem pro tisíce horolezců, cestovatelů a čtenářů po celém světě. Od 
Boha dostal do vínku neuvěřitelnou energii, odvahu a pokoru. A proč je Ed Hillary tak legendární 
a světoznámý? Protože jako člen britské expedice na Mount Everest (čínsky Ču-mu-lang-ma, 

nepálsky Sagarmatha) vystoupil jako 
první pozemšťan na tento nejvyšší štít 
naší planety, vysoký 8 848 m. Až na 
vrchol jej doprovázel nepálský šerpa 
Sardar Tenzing Norkej. Oba stanuli na 
střeše světa 29. května roku 1953. 
Hillary vystoupil na mnoho dalších 
světových hor, z toho deset bylo 
himalájských.  
 Stanul také na jižním pólu – 3. ledna 
roku 1958. Rovněž vstoupil na severní 
pól, spolu s Neil Armstrongem, prvním 
pozemšťanem, který stanul na Měsíci 
(21. 7. 1969 – jaká to symbolika). 
 Během svého života byl E. Hillary 
povýšen britskou královnou Alžbětou II. 
do rytířského stavu a bylo mu uděleno 
několik řádů. Jeho portrét se dostal na 

novozélandský dolar ještě za života. Je prvním obyvatelem Nového Zélandu v historii, kterému 
se této pocty dostalo. Sláva mu však do hlavy nikdy nestoupla a po celý život zůstal velmi 
skromný a pokorný. Říkal, že je obyčejný chovatel včel. 
 Již při svém prvním pobytu v Nepálu si oblíbil místní šerpy, po desítky let se k nim 
opakovaně vracel a pomáhal jim zakládat nové školy a nemocnice. Také dbal na zachování 
kulturního dědictví a krásné přírody Nepálu. Naposledy zde byl v dubnu loňského roku. Šerpové 
v něm ztratili opravdového přítele a nezištného dobrodince. 
 Ed Hillary napsal několik zajímavých knih, všechny jsem přečetl, vyzařuje z nich odhodlání, 
moudrost a síla. Psal také předmluvy ke knihám jiných autorů. Mnoho let se věnoval politice, 
z toho byl čtyři a půl roku velvyslancem pro Indii, Nepál a Bangladéš. Loni v lednu navštívil ve 
svých 87 letech ještě Antarktidu. V posledních letech jeho života ho velmi znepokojovala rychlá 
devastace přírody na Zemi a velké plýtvání energiemi všeho druhu ve většině vyspělých států 
světa. Vadilo mu také neuvážené zastavování, kolikrát té nejúrodnější zemědělské půdy. Moc 
dobře věděl, že tato půda bude brzy lidstvu chybět. 
 Tolik ve stručnosti ze života neobyčejného člověka a chovatele včel sira Edmunda  
P. Hillaryho. 
léta páně 14. 1. 2008                                                                                                   Josef Trojtler   
 
                ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ   

  
 Dne 20. listopadu 2007 jsme byli na návštěvě v DPS v Poličce. V říjnu jsem tam byl na 
takové, řekl bych, pracovní návštěvě. Zajímalo mě, jak tam místní lidičky žijí, co všechno pro ně 
dělají, co všechno spolu podnikají a vytváří. S paní Pevnou, jejich kulturní pracovnicí, jsem 
domlouval, zda by bylo možné navázat spolupráci mezi oběma DPS. Paní Pevná mi nabídla 
pozvání pro naše lubenské lidičky na malé odpolední posezení, kterému tam říkají „kavárnička“. 
Podobné kavárničky tam dělají častěji. Na každou kavárničku si zvolí nějaké téma, o kterém si 
pak povídají. Každá kavárnička má podle tématu, které si zvolí, i název. Naše lidičky byli tedy 
pozváni na „Bramborovou kavárničku“. Povídání bylo o bramborách a paní kuchařky k tomuto 

 
 

Sardar Tenzing Norkej a Edmund P. Hillary (vlevo) na snímku 
 z června 1953. 
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povídání udělaly bramborové placky. Samozřejmě že jsme tam nejeli s prázdnou. Měli jsme pro 
ně takový společný dárek, který vytvořily šikovné ruce paní Aničky Uhrové. Přivítali nás moc 
hezky a každému z nás dali malý dáreček. Z našeho lubenského penzionu na tuto návštěvu, 
posezení a vlastně seznámení se s novými lidmi jela paní Anna Fialová, Růžena Pechancová, 
Milada Polánková, Věra Bártová a moje maličkost jako řidič. Posezení na této kavárničce 
s místními lidičkami bylo milé a příjemné. Naše lidičky si s těmi místními nejen povídali, ale 
i zazpívali. Budeme se těšit na další hezká setkání a určitě je brzy pozveme na návštěvu sem 
k nám. 
 V pátek 30. listopadu jsme se opět jeli podívat do Poličky, tentokrát však na vánoční výstavu 

v denním stacionáři pro 
mentálně i tělesně postižené. 
 V neděli 2. prosince jsme 
pro naše lidičky v DPS opět 
připravili Mikulášskou besídku. 
Opět přijal pozvání  
a předvedl své vystoupení 
místní dětský folklorní soubor 
Lubeňáček pod vedením paní 
učitelky Ludmily Vomáčkové. 
Po vystoupení se za lidičkami 
na penzion přišel podívat sv. 
Mikuláš se svou čertovskou 
ochrankou. Měli s sebou opět 
posilu. Před pár lety měli 
s sebou malého čertíka, 
tentokrát dva čertí dorostence. 
Čerti měli ale malý 
problém, nemohli najít, kde leží 
DPS v Lubné, oni v těch svých 
zevrubných plánech neumí 
hledat. „Čerti, naučte se v těch 
svých plánech hledat, přece 
Mikuláš nebude pořád na Vás 
čekat, nebo Vás dokonce 
hledat.“ Děkuji, Ruda Zapletal, 
správce. 
 V úterý 11. prosince jsme se 
byli s lidičkami podívat 
v Chotovicích. Bydlí tam 
nadšenec, který si usmyslel, že 
si osvítí celý dům vánočními 
žárovičkami. I když se mi moc 
nelíbí tahání tohoto amerického 
zvyku sem k nám , musím říct, 

že to, co s tím dokázal ten pán v Chotovicích, je umělecké dílo. Jeli jsme tam dvěma auty. 
Manželé Boštíkovi a moje maličkost. Svezla se s námi paní Věra Bártová, Anna Zaoralová, 
Marie Štiková, Marta Vomáčková, Milada Polánková a Anna Fialová. Má to moc hezky udělané, 
doporučuji všem. Myslím, že stojí za to jet se tam podívat. 
 Ve středu 19. prosince k nám do DPS zavítal pěvecký sbor Lubenika, který nám pod 
vedením pana učitele Opletala zazpíval vánoční koledy, písničky a tím přispěl k navození 
vánoční nálady v DPS. Lidičky si s Lubenikou zazpívali také. 
 Dne 21. prosince jsme si s lidičkami udělali sami malou vánoční besídku. Maruška Boštíková 
zajistila, aby bylo něco na zub. Udělali jsme si čaj nebo kávu a jen tak jsme si povídali. 

Rudolf Zapletal 

 
 

Vystoupení Lubeniky v DPS. 

 
 

Návštěva DPS v Poličce. 
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PROGRAM KINA V LUBNÉ 
               
         17. 2. CHYŤTE DOKTORA     Začátek v 18.30 hod. 
  2. 3. KRÁLOVSTVÍ 
  16. 3.  VETŘELCI VS. PREDÁTOR 
  30. 3. PAN VČELKA 
   
  13. 4. MONSTRUM                         Od dubna začínáme opět v 19.30 hod.  
  27. 4.  KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK 
  11. 5.  GYMPL   
  25. 5. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 

 
    

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

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Úmrtí 

 
 

Růžena Bartošová 
František Jiráň 

Anna Vomáčková 
Josef Zavoral 

 
„…smrt vezme všechny bez výhrad.“ 

F. Villon 
  

Narození občánci 
 
 
 

Adriana Hasilová 
„Všude se učíme jen od těch,  

které máme rádi.“ 
J. W. Goethe  

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

50 let Pavel Uher 80let Růžena Boštíková 
   Libuše Doubková 

55 let Jiří Dřínovský   
 Jaroslav Kopecký 81 let Ludmila Štěpánková 
 Václav Štefl   
  83 let Věra Mašková 

60 let Božena Bulvová   
 Jan Vomáčka 84 let Jan  Rensa 
    

65 let  Božena Nádvorníková 85 let Anna Šimková 
    

70 let Jan Tměj 92 let Marie Flídrová 
    

75 let Zdeňka Čermáková   
 Jan Bulva   
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           TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 V sobotu 5. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Jako každý rok se i letos na Tři krále 
rozešly po naší obci čtyři skupinky dětí pod vedením dospělých, aby tak jako kdysi chodívali 
koledníci i oni vykoledovali nějaký ten drobný příspěvek na pomoc lidem, kteří ji potřebují. 
 Po koledě jsme se sešli v DPS pěkně vyfoukaní, takže nám teplý čaj a jídlo přišly vhod. 

Rudolf Zapletal 
Tříkrálová sbírka na Poličsku 

DĚKUJEME! 

obec dary v roce 2007 dary v roce 2008 
průměrný 

příspěvek na  
1 obyvatele 

porovnání s rokem 2007 

Borová 18 089,00 19 697,50 Kč 20,52 1 608,50  

Bystré 27 445,00 29 396,00 Kč 17,49 1 951,00  

Korouhev 6 154,50 6 789,00 Kč 8,87 634,50  

Květná 4 506,00 4 326,00 Kč 13,91 -180,00  

Lubná 23 024,00 22 023,00 Kč 21,70 -1 001,00  

Oldříš 13 275,50 12 092,00 Kč 17,78 -1 183,50  

Pomezí 13 772,00 4 793,50 Kč 4,65 -8 978,50  

Sebranice 18 980,00 24 409,00 Kč 27,74 5 429,00  

Široký Důl 5 052,00 7 422,00 Kč 19,63 2 370,00  

Polička 89 717,50 100 039,50 Kč 11,12 10 322,00  
CELKEM  344 894,50 Kč       365 184,50 Kč    15,94 Kč 20 290,00 Kč 

 
Štěpán Plecháček, asistent ředitele OCH Polička 

 
               „ OSUDOVÉ OSMIČKY“    

  Tak tu máme nový rok 2008. Přivítal nás zdražením snad všeho kromě vzduchu, který 
dýcháme (divím se, že ještě nebyl zpoplatněn), a poplatky u lékaře, jež mají přimět lidi, aby 
méně marodili, neplýtvali léky a spasili naše churavějící zdravotnictví. Ne, nebojte se, tématem 
tohoto článku není hořekování nad drahotou a výmysly naší vlády. To by opravdu nestálo za 
námahu a špinění papíru.           
 Mnohem zajímavější je číslovka na konci letopočtu. Je opravdu s podivem, jak se 8 vine po 
věky věků našimi dějinami jako červená nit. Jen telegraficky: 863-67 mise Konstantina 
a Metoděje, 1278 smrt českého krále Přemysla Otakara II., 1348 založení Karlovy univerzity, 
1618 stavovské povstání, 1848 revoluční rok… Vůbec nejzajímavější je však kumulace 
osmičkových letopočtů v minulém, tedy 20. století. 1918 vyhlášení samostatné ČSR, 1938 
mnichovská dohoda, 1948 komunistický puč, 1968 tzv. „Pražské jaro“ a následná okupace 
vojsky Varšavské smlouvy a konečně i rok 1989 obsahuje jednu osmičku. Všechny zmíněné 
roky zasáhly do našich dějin a formovaly politický i kulturní vývoj a jejich odkaz nás koneckonců 
ovlivňuje dodnes. Dovolte mi proto krátké připomenutí oněch osmičkových dějinných zvratů.  
 Kde však začít? Začněme třeba únorem, nejkratším měsícem v roce. Ještě před 20 lety stál 
u data 25. únor dovětek- vítězství pracujícího lidu či Vítězný únor. Kdože to tehdy onoho 
25. února 1948 vlastně vyhrál a kdo byl naopak na hlavu poražen? Tehdejší hantýrkou stál na 
straně vítězů pracující lid v čele s KSČ, naopak domácí buržoasie byla poražena.   
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 Dovršila se tak snaha komunistů o ovládnutí moci ve státě. Jak k tomu došlo? 
 Komunistická strana Československa vznikla v roce 1921 oddělením od soc. demokracie. 
Postupem času se stále více „revolučně“ radikalizovala hlavně po příchodu Klementa Gottwalda 
do čela strany. Ve 30. letech neměla ještě takový vliv, její čas měl teprve přijít. Během 2. sv. 
války byli komunisté jednou ze složek odboje a po přijetí Košického vládního programu 
5. 4. 1945 se stali jednou ze stran  Národní fronty. Po osvobození ozdobeni aureolou vítězů 
získávají sympatie mnoha občanů.         
 V roce 1946 se konaly první poválečné volby. V Čechách kandidují 4 strany: 1 KSČ, 2 Čs. 
strana lidová, 3 soc. demokracie, 4 národní socialisté. Vítězem voleb se podle očekávání stala 
KSČ a Klement Gottwald předsedou vlády. Komunisté rovněž ovládají důležitá ministerstva 
vnitra, obrany a financí.  Mocenský boj vrcholí právě v únoru 1948, kdy prezident Edvard Beneš 
ustupuje tlaku Gottwalda a přijímá demisi demokratických ministrů. Komunisté se tak stávají 
neomezenými vládci a republika poslušným vazalem SSSR. Symbolickou tečkou za skomírající 
demokracií u nás byla záhadná smrt Jana Masaryka v březnu 1948 a úmrtí prezidenta  
E. Beneše v září téhož roku. To byl však pouze začátek. Vykonstruované procesy a falešná 
obvinění končící dlouholetým vězením, a dokonce i popravami, to jsou reálie prvních let nové 
vlády. Před soudem stanou skuteční i domnělí odpůrci nových pořádků. Hrdinové 
protinacistického odboje H. Píka, J. Nechanský a M. Horáková byli obviněni z údajné velezrady 
a odsouzeni k trestům smrti. Vojáci zahraniční armády ze Západu, ale i  z Východu končí často 
ve vězení nebo jsou jako stovky jiných občanů nuceni znovu emigrovat. Tato kapitola zůstane 
navěky temnou skvrnou na naší minulosti, neboť takto se svými hrdiny zachází málokterý 
civilizovaný národ.     
 Jeden z citátů praví: „Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.“ Na období po roce 
1948 se spíše hodí „Dobrý úmysl budování spravedlivější společnosti byl dlážděn bezprávím 
a dokonce i mrtvými.“           
 Pokračování příště.      

                                                         Michal Kovář 
 
                 TJ SOKOL LUBNÁ - FLORBAL 

 
IV. turnaj - Náchod 
 Dne 9. 12. 2007 jsme hráli v Náchodě turnaj, pořádaný místním týmem FTS FLORBAL 
NÁCHOD. 
 Naším prvním soupeřem byl CSP Hradec Králové. Porazili jsme ho 3:2. Druhým soupeřem 
byl FBK Jičín. Hráli jsme s ním poprvé a porazili ho 4:3. Nad třetím soupeřem z Nového Města 
nad Metují jsme zvítězili s klidem 11:0. Na závěr nás čekal nejtěžší úkol – porazit favorizovaný 
domácí tým FTS FLORBAL NÁCHOD. Bohužel jsme po těžkém boji prohráli. Celkově jsme tedy 
vybojovali krásné druhé místo. Za odevzdaný tým musím pochválit celý tým.   
 
V. turnaj 
 Dne 15. 12. jsme se účastnili turnaje ve Rtyni v Podkrkonoší, pořádaného týmem F.B.C. 
Nové Město nad Metují „B“. Hned po příjezdu jsme obdivovali skvěle vypadající halu, určenou 
jen na florbal. Perfektní povrch, šatny a ostatní zázemí.  
 Náš první soupeř byl právě pořádající tým, který jsme opět přehráli, a to 12:0. Pak přišel dost 
těžký soupeř  Nové Město nad Metují „A“ a toho jsme zdolali 2:1. Tak jsme jim vrátili prohru 
z Poličky ve finále na prvním turnaji. Jičín jsme sice přehráli s klidem, ale výsledek byl jen 1:0. 
Škoda těch šancí, které jsme neproměnili. A nakonec byl další těžký soupeř, tým ZŠ TJ SOKOL 
Dvůr Králové nad Labem, se kterým jsme po těžkém boji uhráli remízu 2:2. Ale že už jednou náš 
soupeř remizoval, tak jsme mohli slavit další výhru v turnaji. Musím pochválit náš tým, že nadále 
podává stoprocentní výkon. 
VI. turnaj – 13. 1. 2008 Dvůr Králové nad Labem – 1. místo 
 Výsledky: Lubná – Pardubice 6:2, Lubná – Dvůr Králové nad Labem „B“ 1:0, 
   Lubná – Jičín 2:1, Lubná – Dvůr Králové nad Labem 6:0.      
 



 15 

 Ještě musím říct, že po sčítání všech výsledků ze všech turnajů náš tým vede v lize elévů 
a za to jim děkuji. Je to skvělá věc, kterou jsem na začátku této sezóny nečekal. A velký podíl na 
tom mají také trenéři Pavel Jiráň a Pavel Madejewský. 
 

Pozvánka pro všechny příznivce lubenského florbalu 
16. – 17. 2. 2008 se koná ve sportovní hale Gymnázia v Poličce  

florbalová liga elévů a dorostenců. 
Rozpis utkání 16. 2. 2008 – liga elévů 

9:00 FBK Jičín FTS Florbal Náchod 
9:30 TJ Lubná ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L 

10:00 FBK Jičín ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L B 
10:30 FTS Florbal Náchod ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L 
11:00 TJ Lubná ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L B 
11:30 ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L FBK Jičín 
12:00 ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L B FTS Florbal Náchod 
12:30 FBK Jičín TJ Lubná 
13:00 ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové/L B 
13:30 FTS Florbal Náchod TJ Lubná 

 
Rozpis utkání 17. 2. 2008 – liga dorostenců 

10:00 FbK Orlicko-Třebovsko SŠIS TJ Sokol Dvůr Králové n/L 
11:30 TJ Lubná Sokol Pardubice 
14:00 Sokol Pardubice FbK Orlicko-Třebovsko 
15:30 SŠIS TJ Sokol Dvůr Králové n/L TJ Lubná 

Pavel Vomočil, vedoucí družstva 
 
  
 
 
 
                 RŮZNÉ 

 
Pro zajímavost uvádíme i nejužívanější jména v naší obci. Z tabulky je patrné, že v naší obci 

je nejvíce Pepíků a Marušek. 
 

Jméno Počet Jméno Počet 
  1. Josef 66   1. Marie 54 
  2. Jan 55   2. Anna 34 
  3. Jiří 31   3. Jana 30 
  4. Zdeněk 27   4. Hana 20 
  5. Petr 25   5. Ludmila 20 
  6. Jaroslav 24   6. Lenka 18 
  7. Pavel 24   7. Zdeňka 18 
  8. František 23   8. Petra 13 
  9. Martin 21   9. Růžena 12 
10. Václav 20 10. Jaroslava 10 
11. Miroslav 18 11. Božena 9 
12. Lukáš 17 12. Milada 9 
13. Tomáš 14 13. Věra 9 
14. Michal 11 14. Alena 8 
15. Radek 10 15. Lucie 8 



 16 

 Český statistický úřad hledá zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní 
odměnu 855 – 1355 Kč (podle počtu členů domácnosti) sdělovat veškeré příjmy a výdaje za 
všechny členy domácnosti. Tyto údaje se zapisují měsíčně do „Deníků“ a údaje slouží pouze ke 
statistickým účelům.   
 Český statistický úřad tímto provádí sledování životní úrovně domácností. Tyto informace 
nelze získat z jiných zdrojů, jsou významným podkladem pro kvalifikované rozhodování při 
realizaci sociální politiky státu, pro sociální a ekonomický výzkum … 
 Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných statistických údajů zajišťuje § 16 zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů a zákon 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. 
 Kontaktní osoba pro zájemce o tuto činnost je paní Čermáková, tel. 466 743 435, e-mail 
vera.cermakova@czso.cz z ČSÚ, SOZT Pardubice. 
 
 
 
 
 
Vážení pacienti,  
 s platností od 1.1.2008 dochází k zavedení regulačních poplatků do lékařské praxe 
v ordinaci praktického lékaře ve výši 30 Kč. 
Poplatek se vybírá : 

-  při návštěvě v ordinaci spojené s klinickým vyšetřením (při stanovení diagnosy i při      
kontrolách) 

  -  při návštěvě doma (na vyzvání pacientem při zhoršení stavu a neschopnosti dostavit se 
do ordinace i v rámci sledování imobilního pacienta) 

 -  za předoperační vyšetření 
 -  za vyšetření těhotné ženy pro gynekologa (nejedná se o prohlídku v rámci 

dispenzarizace) 
Poplatek se neplatí : 

- za preventivní prohlídku 
- za odběr biologického materiálu bez vyšetření 
- za vystavení receptu bez klinického vyšetření 
- za návštěvu doma při ohledání mrtvého 
- v případě, že se jedná o vyšetření hrazené přímou platbou pacienta (např. vstupní  
      a výstupní prohlídky, při prodloužení řidičského oprávnění, atd.) 
- v hmotné nouzi (pacient tuto skutečnost musí doložit potvrzením ne starším 30 dní) 

Podrobná metodika je k nahlédnutí v čekárně nebo na vyžádání u sestry. Doklad o zaplacení 
poplatku vydáváme na požádání. Pokud bude při návštěvě doma ošetřeno více členů rodiny, 
platí poplatek každý zvlášť. 

MUDr. Jaroslava Zahnášová 
 
 
 

 Zubní pohotovost  2008 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 2. a 3.2.   MUDr. Pavel Procházka, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461612733 
 9. a 10.2.      MUDr. Jitka Sejkorová, Polička, Husova 25, tel. 606202501 
          16. a 17.2.      MUDr. Stanislav Ševčík, Polička, 1. máje 607, tel. 461724423 
          23. a 24.2.      MUDr. Dagmar Švecová, Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461613663 
              1. a 2.3.      MUDr. Ivana Veselíková, Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461614569 
              8. a 9.3.      MUDr. František Zeman, Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel. 461613827 
          15. a 16.3.      MUDr. Oldřich Zeman, Polička, 1. máje 606, tel. 733152435 
          22. a 23.3.      MUDr. Silva Adamcová, Polička, Smetanova 55, tel. 461725987 
                   24.3.      MUDr. Jarmila Dostálová, Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461613663 
          29. a 30.3.      MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel. 461634157 

mailto:vera.cermakova@czso.cz
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Malé připomenutí 
 Gratuluji! Nám všem, kterým je mezi 20 až 50 lety… Podle dnešních pravidel a zákazů 
bychom my,  narození v 50., 60., 70., 80. letech, neměli vůbec šanci přežít… Naše postýlky byly 
malované barvou, která obsahovala olovo. Neměli jsme žádné flaštičky na medicínu, jejichž 
uzávěr nemohlo dítě otevřít. Žádné pojistky na dveře a okna, a když jsme jeli na kole/koloběžce, 
neměli jsme helmy. Pili jsme obyčejnou vodu z hadice, a ne z lahví. Jedli jsme chleba a máslo, 
pili limonády s cukrem a nebyli jsme obézní, protože jsme pořád lítali někde venku. Z jedné 
láhve nás obvykle pilo několik, ale všichni jsme to ve zdraví přežili… 
  Několik hodin jsme se mořili a stavěli káry ze starých nepotřebných věcí, jezdili jsme z kopce, 
jen abychom přišli na to, že jsme zapomněli na brzdu. Teprve po několika přistáních v pangejtu 
jsme káru domontovali. Brzy ráno jsme si šli ven hrát a přišli jsme domů, teprve až se venku 
rozsvěcely lampy. Rodiče si s námi užili pěkné nervy, ale mobily neexistovaly, takže nebylo kam 
volat… Neměli jsme žádné playstationy – vlastně ani televizní hry, žádných 99 televizních 
kanálů, počítače a internet.  
 Měli jsme kamarády, byli jsme venku a hledali je! Spadli jsme ze stromu, řízli se, zlomili si 
ruku či nohu, vyrazili si zuby, ale nikdo nikoho kvůli těm úrazům nežaloval. Byly to úrazy a nikdo 
nenesl vinu – jen my! Prali jsme se, měli jsme modřiny, ale naučili jsme se to překousnout. 
Jezdili jsme na kolech, hráli si s míčem, klacky a jedli jsme trávu (hlavně šťovík).  
I když nás druzí varovali, nikdy jsme si nevypíchli oko. Posledních 50 let bylo epochou nových 
nápadů.  
 My měli volnost i odpovědnost – naučili jsme se chovat a poradit si…  

       Mgr. Jitka Kučerová 
Čerpáno z Lunárního kalendáře Krásné paní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omluva 
 Omlouváme se za chybu v posledním čísle Lubenského zpravodaje na straně 15 - mezi 
zakládající členy základní organizace zahrádkářů patřila paní Rosalie Klejchová  
(Lubná čp. 189). 

Redakce 
 
 
 
 
 
 
Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)   
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
 http://www.lubna.cz e-mail: lubna@quick.cz 
Na tomto vydání se podíleli: Jana Dřínovská, Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková,                 
                                  Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář, Hana Dvořáková 
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 15. 3. 2008. 

http://www.lubna.cz
mailto:lubna@quick.cz
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Česká pošta s. p., LUBNÁ  
Provozní doba:  Po: 8.00 – 11.00, 13.00 – 15:15 Tel. 461 745 810 
  Út: 8.00 – 11.00     
  St: 8.00 – 11.00, 13.00 – 16:30 
  Čt, pá: 8.00 – 11.00, 13.00 – 15:15 
 
    
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ – MUDr. Jaroslava Zahnášová 
Ordinační hodiny Lubná: Po, st:  12:00 – 16:30            Tel.  461 619 512 
  Pá:  15:00 – 17:00 
 Odběry krve: St:    8:00 –   9:15 
 
Ordinační hodiny Sebranice:  Út:      7:00 – 11:30   Tel. 461 310 344 
  Čt:           7:00 – 11:00 
  Pá:  13:00 – 15:00 
Odběry krve: Út:    7:00 –   9:15 
 
Ordinační hodiny Nové Hrady:Po:    7:00 – 11:30   Tel. 469 625 114 
  Út, čt:   13:00 – 16:00  
  St, pá:     7:00 – 11:00 
 
 
 
Výdejna léků Lubná 
Provozní doba:     Po: 8.00 – 10:30, 12:30 – 16:30 
      Út, čt: 8.00 – 11.00 
     St:          12.00 – 16:30 
    Pá: 8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00 
 
 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Marcel Mareš 
Ordinační hodiny Lubná: Po, pá:     8.00 –   9.30   (9.30 – 10.00 na objednání) 
  St:          13.00 – 14.00   (14.00 – 15.00 na objednání) 
            Poslední pátek v měsíci v roce 2008 ordinace pouze na Sebranicích 8.00 – 10.00  
                                                                                                                     Tel. 603 701 208 
Ordinační hodiny Sebranice: Po, pá:    10.30 – 12.00   Tel. 461 745 164  
  St:             8.00 –   9.30   (9.30 – 12.00 na objednání)  
 
 
ZUBNÍ LÉKAŘ – MUDr. Vladimír Oliva 
Ordinační doba:  
         Po: 7.00 – 12.00, 13.00 – 16.00      Morašice 
      Út: 6.30 – 12.00, 13.00 – 16.30 Litomyšl 
  St: 7.00 – 12.00       Morašice 
  Čt: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00  Lubná 
  Pá: 6.00 – 12.00       Litomyšl 
Objednávky na tel.:Litomyšl - 461 614 614, Lubná - 461 745 235, Morašice - 461 614 660  
 
 

PEDIKÚRA  - DPS LUBNÁ V ROCE 2008 
 

11.2.,  10.3.,  14.4.,  12.5.,  9.6., 14.7., 11.8.,  15.9.,  13.10., 10.11.,  15.12. 
                                                   Jaroslava Kruntorádová, tel. 605 409 459 

 
 


