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MDDr.
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MDDr.

Adamec
Burešová
Cacek
Elčknerová
Kašparová
Kočí
Kopecká
Kössler
Kösslerová
Králová
Krpčiar
Kučerová
Kučerová
Martinec
Novák

Stanislav
Ivana
Tomáš
Irena
Leona
Jiřina
Eva
Pavel
Jitka
Zdena
Patrik
Karolína
Marta
Vojtěch
Peter

Polička, Hegerova 373
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Trstěnice 184
Polička, 1. máje 606
Polička, Růžová 195
Dolní Újezd 383
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Haškova 445
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Nerudova 207
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Sloupnice 188

Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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461 725 987
461 614 569
461 634 157
733 152 435
775 724 524
461 631 126
606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
731 262 633
461 724 635
461 615 402
465 549 236

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 3. 11. 2016
RO schvaluje:
- Ukončení nájemní smlouvy ze zdravotních důvodů pro A. Diváckou v DPS k 30. 11. 2016.
- Podpoření petice měst a obcí k návrhu nového zákona o odpadech, kterou organizuje
Sdružení místních samospráv ČR.
- Přidělení veřejné zakázky - oprava místní komunikace v horní části - DS DELTA s.r.o.
- Zabezpečení akcí - Rozsvícení vánočního stromu a Silvestrovský ohňostroj.
- Smlouvu MěÚ Litomyšl o umístění a provedení stavby rodinného domu P. Štefla
a J. Kadidlové.
- Smlouvu se ZOD Lubná o napojení na kanalizační řad v lokalitě u bramborárny.
- Dodatek ke smlouvě se spol. Amper Market, Praha o dodávce elektřiny.
- Smlouvu o dílo s firmou P. Haupt, Ústí nad Orlicí na úpravu prostranství.
RO bere na vědomí:
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015 – 2016.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 6. 12. 2016
RO schvaluje:
- Smlouvu, se spol. ČEZ Distribuce, Děčín ohledně navýšení hodnoty hlavního jističe pro
budovu hasičské zbrojnice.
- Seznam potřebných investic pro místní školu v rámci akčního plánu rozvoje vzdělávání.
- Nákup vybavení pro jednotku SDH Lubná dle schváleného rozpočtu.
- Smlouvu o dílo s Ing. arch. R. Chládkem, Hradec Králové pro vypracování projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení na komunikace, kanalizaci dešťovou a splaškovou,
vodovod včetně přípojek a rozpočtů v lokalitě u bramborárny.
- Smlouvu o dílo se ZOD Lubná na zajištění výpomoci při zimní údržbě místních
komunikací.
- Úklid sněhu před prodejnou Jednoty v Lubné.
- Prodloužení pracovní příležitosti v rámci VPP pro J. Bubna do 30. 6. 2017.
- Plán inventur obce Lubná k 31. 12. 2016.
- Nájemní smlouvy pro obecní byty s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020 dle nového
Občanského zákoníku.
- Veřejnoprávní smlouvu MěÚ Litomyšl pro manžele Makovský za účelem výstavby opěrné
zdi s oplocením v okolí RD.
- Zabezpečení Tříkrálové sbírky v naší obci 7. 1. 2017 a Tříkrálového koncertu, který
proběhne v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích dne 8. 1. 2017. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude předán rodičům K. Rejmanové z Dolního Újezda, která se narodila
s rozštěpem rtu, parta a čelisti a se syndromem, který zpomaluje její vývoj.
- Zápis dětí do 1. třídy základní školy dne 12. 4. 2017 od 10.30 do 16.30 hod. a zápis dětí
do mateřské školy dne 10. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.
RO bere na vědomí:
- Pohledávky po splatnosti k 16. 11. 2016 a pověřuje místostarostu a starostu obce
jednáním.
- Zprávu Krajského úřadu Pk o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Lubná za
období od 1. 1. 2016 do 29. 11. 2016. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o dodatečném povolení stavby rodinného domu J. Chromého
v lokalitě u bramborárny.
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení v budově obecního úřadu, hodnocený
vzorek vyhovuje příslušným normám.
- Žádost I. Štorka o prodloužení nájemní smlouvy.
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Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 8. 12. 2016
ZO schvaluje:
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2016 dle předloženého plnění v příjmových a výdajových
položkách.
- Smlouvu s MěÚ Litomyšl o poskytnutí finančního daru na realizaci projektu „Cestou
vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3.
- Zřízení jazykové učebny na II. stupni základní školy včetně potřebných stavebních úprav.
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná –
Sebranice a Mateřská škola Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2017 ve
výši 300 000 Kč od každé obce.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2017.
- Poplatek na rok 2017 za komunální odpad ve výši 550 Kč/osoba nebo objekt k individuální
rekreaci.
- Cenu vodného ve výši 33,00 Kč/m3 s DPH a stočného 41,13 Kč/m3 s DPH na rok 2017.
- Smlouvu na prodej nemovitosti p. č. 884/19. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na vklad a
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, náklady za ocenění pozemku a daň
z nabytí nemovitostí hradí kupující.
- Smlouvu na prodej nemovitosti p. č. 884/21. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na vklad a
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, zhotovení geometrického plánu a
náklady za ocenění pozemku hradí kupující.
- Smlouvu na nákup nemovitostí p. č. 837/28, p. č. 3000, p. č. 856/2 a p. č. 837/29 včetně el.
přípojky. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí a náklady za ocenění pozemku hradí kupující obec Lubná.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 15. 6. 2016.
- Čtvrtletní účetní závěrku obce Lubná k 30. 9. 2016.
- Plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016.
- Kolaudační rozhodnutí objektu Skalka a zápis do katastru nemovitostí.
Vážení občané,
prožíváme krásné zimní období, které zde nebylo již několik roků. Sníh pokryl naši
republiku a vytvořil nám optimální podmínky k lyžování. I já jsem oprášil běžecké lyže a
vyzkoušel upravenou trať v horní části Lubné. Ale nebudu předbíhat a nejprve Vás seznámím s
akcemi uplynulého období.
Pronájem litomyšlského bazénu

Společná fotografie všech účastníků
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Ještě před Vánocemi kulturní komise
zabezpečila pro naše občany a jejich partnery,
kamarády a příbuzné pronájem krytého
litomyšlského bazénu na hodinu a půl.
Koupání se uskutečnilo v pátek 16. 12. 2016 a
celkem se ho zúčastnilo 84 osob. Po plavání
jsme si společně připili a popřáli k
nadcházejícím vánočním svátkům. Tímto Vás
zvu na poslední dva zamluvené termíny.
Jedná se o pátky 17. 2. a 17. 3. 2017. Pojďte
si s námi utužit svoje zdraví!
Starosta s paní L. Vomáčkovou při přípravě přípitku

Silvestrovský ohňostroj
Na Silvestra jsme v 18 hodin před obecním úřadem uskutečnili velkolepý ohňostroj, který
pro nás připravila Miluška Jílková za hudebního doprovodu, jehož ozvučení zabezpečil Michal
Briol. Na zahřátí zastupitelé podávali všem přítomným silvestrovskou polévku, kterou uvařila
Maruška Renzová. Lubenské ženy nabídly občanům teplý svařák. Všem, kteří se podíleli na
této akci, upřímně děkuji. Náklady na ohňostroj včetně ozvučení dosáhly částky 32 999 Kč a
byly hrazeny z dobrovolného vstupného z vánoční výstavy - 13 442 Kč a z daru ve výši
2 700 Kč. Zbylé finanční prostředky byly uhrazeny z rozpočtu obce. Současně se podívejte na
ohňostroj očima našich fotografů.
Foto Lenka Vaníčková

Zastupitelé při podávání polévky, která chutnala i dětem

Gejzíry světlic osvětlily prostor před obecním úřadem
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Foto Hans Schmauz

Pohled na zázemí obecního úřadu při podávání občerstvení

Velkolepý ohňostroj z pohledu od altánku
Foto Michal Lehocký

Silvestrovský ohňostroj pohledem od nejkratší železniční tratě

Tříkrálová sbírka
První lednovou sobotu se konala Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Polička.
Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily naše domovy. Po ukončení obchůzek
bylo pro všechny koledníky připraveno malé občerstvení v DPS Lubná. Celkový výtěžek sbírky
v Lubné činil 33 600 Kč. Touto cestou děkuji zaměstnancům obce, základní škole, vedoucím
skupinek a dětem za zabezpečení této akce v naší obci.
5

Společná fotografie koledníků a rodičů

Vedoucí skupinek s dětmi při obchůzce
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Tříkrálový koncert
V neděli 8. ledna 2017 se uskutečnil v kostele svatého Mikuláše v Sebranicích Tříkrálový
koncert. Garantem této akce byla obec Lubná. Součástí koncertu byla finanční sbírka pro
postiženou Klárku Rejmanovou, která trpí rozštěpem rtu. S touto myšlenkou přišel a celý
koncert zorganizoval pan Ivo Klusoň z Lubné, za což mu patří velký dík. Návštěvníci akce si
poslechli populární a vánoční písně v podání skupiny Parkoviště pro velbloudy. Po závěrečné
skladbě zástupci obce a všichni přítomní předali manželům Rejmanovým výtěžek z uspořádané
sbírky ve výši 8.402 Kč. Současně jim popřáli do dálších let hodně sil a Klárce úspěšnou léčbu.

Úvodní slovo patřilo V. Klusoňovi

Hudební skupina Parkoviště pro velbloudy

Pohled od varhan

Přítomní posluchači

Pan I. Klusoň při předání výtěžku ze sbírky

Místo koncertu kostel sv. Mikuláše v Sebranicích
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Společná fotografie všech přítomných

Běžecké stopy v Lubné
Letošní sněhová nadílka nám opravdu
přála, proto jsme se rozhodli vytvořit v horní
části obce běžecké stopy prostřednictvím
stopovače, který byl pořízen Mikroregionem
Litomyšlsko. Zařízení provozuje obec Horní
Újezd. Stopy jsme realizovali ve spolupráci s
obcí Poříčí a Budislav. Trasy vybral zkušený
sportovec, předseda družstva Ing. Jaromír
Klusoň. Věřím, že Ti z Vás, kteří jste bežecké
stopy vyzkoušeli, určitě nelitovali. Bratři
Zdeněk a Fanda Píchovi mě vyzvali, abych jel
také a jsem moc rád, že jsem jejich nabídku
přijal. Odměnou nám bylo krásné počasí,
sluníčko a pěkná stopa.

Zdeněk a Fanda Píchovi se starostou na běžkách
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Společné setkání na obecním úřadě
V úterý 24. ledna 2017 se uskutečnilo na Obecním úřadě v Lubné společné setkání
zástupců obce, fary a místní školy. Pozvání přijali též manželé Schmauzovi z Vídně. Po
přátelské besedě jsme byli pozváni ředitelkou školy, Mgr. Jitkou Kučerovou, do školy na
společný oběd. Při této příležitosti jsme paní ředitelce popřáli k jejímu životnímu jubileu. Všichni
přítomní se shodli na tom, že v těchto setkáních budeme i nadále pokračovat.

Přivítání hostů na obecním úřadě a společná fotografie před školou

Společný oběd v základní škole

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2017, do kterého Vám i Vašim blízkým přeji pevné zdraví,
hodně optimismu a rodinnou pohodu.
Josef Chadima
starosta obce

Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2016
Narodilo se 13 občánků, zemřelo 11 občanů, bylo přihlášeno 18 občanů, odhlásilo se
18 občanů. K 1. 1. 2017 měla obec 983 obyvatel.
V roce 2016 se narodili:
Vojtěch Tabery, Andrea Kadlecová, Zora Šímová, Matěj Boštík, Eliška Rensová, Tereza
Flachová, Jonáš Chromý, Marek Břeň, Ondřej Zindulka, Pavel Klusoň, Nuka Unger, Petr
Vitoušek a Aneta Flídrová.
V roce 2016 zemřeli:
Josef Chvojka, Josef Kopecký, Věra Zavoralová, František Kalibán, Zdeněk Zavoral, Josef
Vomáčka, Bedřich Vejda, Václav Flídr, Jan Pavliš, Vladimír Dobr a Růžena Boštíková.
OÚ
9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dějepisná olympiáda
Dne 23. 11. proběhlo na druhém stupni školní kolo dějepisné olympiády, určené pro
talentované žáky 8. a 9. tříd. Soutěžilo celkem 13 žáků. Dva řešitelé s nejlepšími výsledky
postoupili do okresního kola ve Svitavách, které se konalo 17. 1. 2017. Okresního kola se
zúčastnila Kristýna Kysilková a Kateřina Němcová z 8. třídy, kde se jim podařilo umístit do
10. místa z celkového počtu 38 žáků. Děvčatům gratulujeme k úspěšnému reprezentování naší
školy.
Mgr. Ilona Nováková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřská škola se opětovně zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku
předškolních dětí - „Koukají na vás správně?“. Vyšetření provádějí zdravotničtí pracovníci
kamerou PlusoptiX. Je rychlé a zcela bezpečné, navíc probíhá v prostředí mateřské školy, které
je dětem známé. Cílem je spolehlivě určit dioptrické hodnoty očí dětí. Společnost, která tuto
službu nabízí, je nestátní zdravotnické zařízení, a proto není hrazeno zdravotními pojišťovnami.
V předškolním věku dítěte je velmi významné screeningové vyšetření provádět opakovaně
každý rok, aby došlo k včasnému záchytu případné oční vady. O tento projekt je mimořádný
zájem jak ze strany mateřských škol, tak i rodičů, a proto věříme, že spolupráce se společností
Prima Vizus potrvá i v dalších letech.
Mgr. Irena Rensová

Preventivní vyšetření zraku

Na zahradě v mateřské škole

Letošní zimu si děti opravdu užívají…
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUBNÁ
se pro školní rok 2017/2018 uskuteční dne 10. 5. 2017 v době od 10.00 do 16.00 hod.
v budově mateřské školy. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2017, ale i
ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou doklad o rodném čísle
dítěte.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme.
92 let

Marie Pavlišová

75 let

Zdeněk Kopecký

91 let

Jaroslav Čermák

60 let

Marta Flídrová
Stanislav Vobejda

89 let

Libuše Doubková
55 let

Božena Tribská
Zdeněk Kadidlo

50 let

Milada Krejčová
Jitka Kučerová
Zdeněk Paťava
Ludmila Bubnová
Václav Bulva
Jana Gašparíková
Jana Zapletalová

84 let

Zdeňka Čermáková

82 let

Anna Kárská
Jan Klusoň

81 let

Marie Renzová

80 let

Marta Šteflová

Diamantová svatba - manželé Flachovi
V sobotu 12. 1. 1957 si své „ano“ řekli manželé
Anna a Antonín Flachovi z Lubné. Od té doby
uplynulo 60 let a manželé oslavili už diamantovou
svatbu. Za celá ta léta vychovali tři děti, radují se
z 11 vnoučat a v první řadě jim dělají velkou radost
pravnoučata, kterých mají již 7 a osmé je na cestě.
Rozhodně neměli život vždycky lehký, ale to se jim
snaží všichni potomci právě teď ve stáří vynahradit.
Věříme, že dobré zdraví jim ještě dlouho vydrží
stejně jako spousta elánu, který mají. Přejeme jim
hodně štěstí a aby se jim splnilo vše, co si přejí.
Všechno nejlepší do dalších let jim přeje celá rodina.
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Josef Klejch - 75 let

Miroslava Kopecká - 70 let

Jaroslav Čermák - 91 let

Marta Šteflová
- 80 let

V prosinci se narodila Aneta Flídrová, v lednu Jan Šmíd. Rodičům blahopřejeme a
občánkům přejeme do života jen to nejlepší.
V prosinci jsme se naposledy rozloučili s paní Růženou Boštíkovou a v lednu s panem
Janem Broulíkem.
12

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

LUBENSKÉ ŽENY
V sobotu 28. ledna jsme připravily pro děti i dospělé "ODPOLEDNE NA SNĚHU".
Zúčastnilo se asi 50 dětí i dospěláků. Všichni si zimní radovánky užili. Sníh sice nebyl kvalitní,
sáňky a pekáče se musely pohánět rukama, ale nikomu to nevadilo.
Po velkých výkonech dostali všichni odměnu a unaveni silou čerstvého vzduchu odcházeli
k domovu.
Eva Chadimová
13

Odpoledne na sněhu na louce za Chadimovými

KOMENSKÝ BY NADŠENÝ NEBYL
K napsání tohoto článku mě inspirovaly některé alarmující zprávy, které upozorňují na to,
že je něco špatného v našem školství. Podle odborníků se v naší republice snižuje úroveň
vzdělanosti u žáků základních škol, středoškoláků i vysokoškoláků. Čeští studenti ve světovém
srovnání nestíhají. Mezinárodní testování v roce 2016 ukázalo, že úroveň patnáctiletých
českých žáků je horší než v minulých letech. Možná, že nejde o tak velké překvapení. Kdo tuto
problematiku dlouhodobě sleduje, ví, že čeští žáci a studenti se zhoršují soustavně, a to už od
roku 2000. Jak je to možné? Vždyť ještě v posledních desetiletích minulého století patřilo naše
školství k nejlepším na světě!
Odborníci se domnívají, že za to může vzdělávací systém. V tuto chvíli jsou měřítkem
úspěšnosti vzdělávání standardizované testy a to, jakým způsobem děti umějí odříkat nějaké
penzum informací, které ve škole získaly. V době, kdy jsou takové informace k dispozici díky
několika klikům na počítači, je to špatné. Školy by měly mít vzdělání založené na potřebách
žáků přizpůsobené tomu, co v danou chvíli potřebují, na co jsou citliví, co je zajímá. Od učitelů
se vyžaduje, aby vůdčím principem výuky byla hra, zábavnost, interaktivita. Nic proti tomu.
Zapomíná se však na to, že součástí vzdělání musí být také velká práce, která obsahuje
obtížnost, monotónnost, nudu a někdy i to nepopulární „šprtání.“ V současnosti je módou
ohánět se demokracií. Mládež se však musí vychovávat k tomu, že demokracie a svoboda
nejsou bezbřehé, že se musí akceptovat nějaká pravidla a povinnosti, že zde existuje něco jako
morálka.
Patřím do staré generace, která se narodila v letech 2. světové války. Naše vzdělávání a
výchova se odehrávaly za komunismu, za tzv. „totality. “ Na osmiletce nás ve třídě bylo 41. Pro
učitele to bylo dost náročné. Do života jsme však prošli řádně vzdělaní, ke spokojenosti rodičů i
naší, a téměř všichni jsme se v životě ve svých profesích osvědčili. A jak to ve škole tenkrát
bylo? Rád vzpomínám na svoje kantory, kteří nás nejen vzdělávali, ale také vychovávali.
Udržovali s námi místní folklor a tradice, vedli nás k lásce k rodné zemi, k hrdosti na její kulturní
a historické tradice, seznamovali nás s významnými osobnostmi kulturního a společenského
života. V té době se žádný žák nehlásil na střední školu, když měl na vysvědčení trojku. Dnes
se na střední školy dostanou žáci i s dostatečnými. Nedivím se tomu, protože za každého žáka
dostává škola od státu určitou finanční částku. Když měl někdo tehdy maturitu, tak to bylo něco.
V dnešní době to nic neznamená. Absolvent gymnázia s maturitou nemá v současnosti šanci
najít nějaké lepší, prestižní zaměstnání. Když někdo provedl lumpárnu nebo něco zničil, dostal
vyhubováno a k tomu pár facek a bylo to vyřízeno. Byli jsme „ručně“ upozorněni, že jsme
udělali něco nesprávného. Úzkostlivě jsme dbali na to, aby se to rodiče nedozvěděli. Věděli
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jsme, že by následoval pořádný výprask. Škola se s námi nemazlila a díky za to. Rodina nám
dala mantinely, i za to dík. Každý z našich učitelů k nám měl osobitý pedagogický přístup a
užíval různé metody pro naše umravňování. Učitel matematiky měl u nás přirozenou autoritu,
nemusel používat tělesné tresty. Při zkoušení a rozdávání nedostatečných nás pouze častoval
přiléhavými názvy: „Blbeček, blbej, ještě blbější.“ Učitel češtiny byl na nás příliš hodný a my
toho zneužívali. Když nám vyprávěl o antice a my vyrušovali, napomínal neposlušné svým
typickým způsobem: „Ach vy barbaři, poslouchejte!“ Třídní učitelku jsme měli moc rádi.
Nacvičovali jsme s ní divadla, literární pásma a jiná kulturní vystoupení, tělovýchovné akademie
a spartakiády. Když se na nás rozzlobila a zavolala to svoje: „Pojď sem, ať ti jednu přišiju!“,
viděli jsme, že je zle. Mladý učitel biologie byl u nás také ve velké oblibě. Byl to absolvent
gymnázia, o něco starší kamarád. Vedl nás k lásce k venkovu, k přírodě. Po vyučování s námi
chodil na vycházky, učil nás orientovat se v přírodě, rozeznávat místní květenu, ptactvo aj. a
vždy k tomu měl zajímavý a působivý výklad. Organizoval různé tělovýchovné a sportovní akce,
kterými si nás vždycky získal. Když nás napomínal, používal při své výšce 185 cm výhradně
pravačku. Svoje dobře mířené rány doprovázel rčením: „Chceš strávit zbytek života v kotoulích
letmo, nebo už budeš poslouchat?“ Dnes by takového učitele zavřeli, až by zčernal. Na
jedenáctiletce jsme byli trestáni pouze poznámkami do žákovských knížek nebo ironickými
poznámkami profesorů. Vynikal v tom náš třídní, profesor češtiny a ruštiny, kterému jsme říkali
„táta.“ U tabule zkoušel vždy nejméně 3 žáky najednou. Před stanovením známky za naše
vědomosti míval různé otázky a jeho reakce na odpovědi studentů byla většinou značně
zesměšňující. Například: „Čím je tvůj otec?“ Odpověď studenta: „Úředníkem v bance.“ Reakce
profesora: „Tak za tři, máš aspoň nějakého inteligenta v rodině.“ Nebo: “Kde pracuje tvoje
matka?“ Odpověď studenta: „V družstvu.“ Reakce profesora: „Tak to máš za čtyři a zítra sem
už nechoď. Raději jdi mamince pomáhat okopávat řepu na záhumence.“ Vůbec jsme se za to
na pana profesora nezlobili. Brali jsme to s humorem, stejně jako on. Na druhé straně i zde byli
moc hodní, až úzkostliví profesoři, u nichž nejhorší známkou na vysvědčení byla trojka. Např.
profesor fyziky při pokládání otázky: „Kolik máme Newtonových zákonů?“ měl takový strach,
aby student odpověděl správně, že pro jistotu již předem ukazoval 3 prsty. Zato profesor
chemie, kterému jsme přezdívali „rumajzl,“ neměl s některými studenty žádné slitování.
V hodinách je pronásledoval jedovatými otázkami, chemickými vzorci a stálým zkoušením. Já
jsem mu každé Vánoce přinesl 10 vánočních stromků a tím jsem si bez zkoušení zajistil dvojku
po celá studijní léta. Z chemie také dodnes vím dost málo, na rozdíl od mého kamaráda a
spolužáka z jedné lavice, který se stal uznávaným vědcem, univerzitním profesorem, doktorem
věd a vedoucím katedry organické chemie. Dodnes, ve věku 76 let, přednáší studentům na
své katedře. Přes uvedené „kruté zacházení“ nemám kupodivu dodnes pocit, že jsem byl
týrané a ponižované dítě nebo že bych utrpěl nějakou psychickou újmu. Naopak není nic
hezčího než vzpomínky na mé dětství a mládí.
Se zájmem jsem si nedávno přečetl na internetu článek jedné paní učitelky, která vzpomíná
na svoje školní léta. Mimo jiné zde píše. Cituji: „Ve škole nás chudinky nikdo neuznal za
nemocné dyslektiky, dysgrafiky, dysněco, za postižené mozkovými dysfunkcemi nebo
hyperaktivní. My jsme prostě byli blbí nebo neukáznění. Dostali jsme po čumáku, mnozí hned
po projevu blbosti a nekázně ve škole, mnozí až doma, kdy si matky, popřípadě otcové,
přečetli poznámky nebo vysvědčení. A bylo vymalováno.“
Dnes se nesmí učitel na svého žáka ani špatně podívat, zvýšit hlas, nebo dokonce
plácnout. Byla by to újma na jejich psychice a sebevědomí. Okamžitě je vystaven trestným
sankcím rodičů, někdy i ředitele, je vláčen ve sdělovacích prostředcích, někdy i vyhozen ze
zaměstnání. Za mého mládí měli učitelé vždy značnou autoritu u žáků a jejich rodičů. Všechno,
co řekl a udělal učitel, bylo pravdivé, správné a spravedlivé. Na šikanu na učitele žádný žák ani
student nepomyslel, natož aby ji provedl. A jaké je srovnání s dneškem? V loňském školním
roce byla verbální agrese vůči učitelům zachycena na 33 procentech škol a fyzické útoky vůči
kantorům řešily skoro 4 procenta škol.
Kdysi patřilo naše školství k nejlepším na světě. A co se stalo po roce 1989? Úroveň
vzdělanosti stále klesá. My, národ Komenského, jsme začali hledat jakési cizí vzory, abychom
byli světoví. Zlikvidovali jsme odborné školství, které nám záviděl celý svět. Zřídilo se mnoho
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soukromých středních škol, o přijatelné úrovni některých z nich se dá pochybovat. Na
některých středních školách neudělá maturitu polovina studentů. Vzniklo velké množství
nových vysokých škol. Počet univerzitních vysokých škol v Česku je 28 a soukromých vysokých
škol 41. Mnozí vysokoškoláci dnes neznají ani základní fakta z novodobých dějin své země,
natož z dějin světových. Učitelé nemají žádnou autoritu ani pravomoci. Na něco, čemu se říkalo
morálka, se nedbá. Stále se chlubíme, že máme učitele národů, Komenského. Myslím si však,
že kdyby se Komenský probudil, byl by zděšený z toho, jak to školství u nás (ne)funguje!!
Někteří žáci si dělají, co chtějí. Zvyšují se případy agrese, násilí, šikany, ubližování na zdraví,
poškozování majetku a vandalismu. Už 12letí žáci mají zkušenosti s drogami. Nejsem
zastáncem tělesných trestů, jsem však přesvědčen, že výchova, která razí myšlenku, že se
dětem nemá nic zakazovat a nemají se omezovat, je zcestná. Zvláště v mládí si musí člověk
zvyknout na to, že je třeba dodržovat nějaká pravidla, nějaký řád.
Hovoří se o tom, že ministerstvo školství připravuje metodický pokyn k tomu, aby školy
vedly žáky k úctě k multikulturalismu, homosexualitě apod., a to pod hlavičkou výchovy k
demokracii. Myslím, že do školy patří výchova k demokracii, diskusi, toleranci, respektu k
různosti názorů. Také ale k tradičním hodnotám. Nic proti tomu, aby byly děti o těchto
ideologiích poučeny. Mám však obavu, aby se školy nestaly místem vymývání mozků.
K oblbování mladé generace naprosto stačí mainstreamová média podporující současný
establishment. Komunistické školství sice také přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se
hrabe na dnešní mystifikátory. Pamětníci vymírají a mladí historici přepisují dějiny podle zadání
dnešních vládců.
Mohu jen potvrdit to, že být učitelem je tvrdý chlebíček. Učitelé by podle mne měli být tím
nejcennějším, co společnost má. Dnes to tak nevypadá, protože si takových lidí nevážíme, je
nám jedno, za jakých podmínek dělají svou práci, a ani se o jejich práci moc nezajímáme.
Říká se, že malý národ může být velký jen svou kulturou a vzdělaností. Naši vzdělanost a
kulturnost neobohatí „blábolení“ některých celebrit ani laciné a vulgární televizní filmy, pořady a
seriály nebo televizní zprávy a články v bulváru, ze kterých se dozvídáme, kdo s kým spí, kdo
má nejlepší sex a jak často, proč se jedna celebrita rozešla s druhou apod. Jaké vzory pak
mohou mít děti a mládež v současné době?
Problémy v našem školství jsou výsledkem dlouhodobého přehlížení problémů škol, učitelů
a jejich nedostatečné podpory. Chápu, že celá řada čtenářů se mnou nebude souhlasit, a to i
z toho důvodu, že názory mojí generace jsou přijímány jako zastaralé. Mně by postačilo, kdyby
se aspoň někteří obecní funkcionáři, učitelé a rodiče zamysleli nad problémy školství,
vzdělanosti a rodičovské výchovy. Dokud stát, učitel, rodič a děti budou oddělené složky
problému, nikdy nelze dojít k optimálnímu řešení.
Na závěr mi tedy nic jiného nezbývá, než se omluvit světově uznávanému učiteli národů:
„Vážený pane Komenský, moc se Vám omlouvám za současný neutěšený stav našeho školství
a z toho vyplývající nízkou úroveň vzdělanosti českých žáků a studentů.“
PhDr. Ladislav Kejík

ŘEZNICTVÍ V LUBNÉ
Řeznictví je řemeslo téměř stejně staré jako lidstvo samo. Podle Bible se již první lidé
odívali kůžemi zvířat a přinášeli bohu krvavou oběť. Pohanští a židovští kněží byli vlastně
řezníky, kteří zabíjeli zvířata darovaná chrámu, určité části zvířat obětovali, zatímco zbytek
podrželi pro sebe a své hosty. O řeznickém řemesle se zmiňuje i Homér.
Lubná byla vzdálená půl druhé míle od města Litomyšle. Již od středověku se na ní tedy
nevztahovalo mílové právo, které zakazovalo provádět řemesla všem mimo ty sdružené
v městském cechu. To se týkalo např. i řezníků. V Lubné však mohl řezničinu provozovat, kdo
chtěl, a tak sedláci volně poráželi svůj dobytek a maso z něj vedle své vlastní potřeby
prodávali. Řeznický krám byl v Lubné zřízen až roku 1771. Tehdy si zřídil řeznickou živnost
v Lubné Jan Chadima. Kromě povolení vrchnosti musel žádat o svolení i Lubenskou obec, kde
jeho žádost vzbudila značný rozruch. Na mimořádné schůzi svolané 5. 8. 1771 se obec shodla,
že Jan Chadima si může v Lubné řeznický krám zřídit, avšak bez uplatňování výlučného práva
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na řeznickou živnost. Každému sousedu mělo být zachováno právo koupit a zabít, co bude
chtít i získané maso zpeněžit bez toho, že by mu řezník činil jakýchkoliv překážek. O tom, že se
jednalo o důležité rozhodnutí v obci svědčí i fakt, že pod protokolem je podepsán nejen tehdejší
rychtář Pavel Jiruše, ale i 8 konšelů a 2 obecní starší. V roce 1779 pak Jan Chadima prodal
tento řeznický krám za 100 zlatých Václavu Kysilkovi. Z částky 100 zlatých však měl Jan
Chadima se svojí manželkou dostat pouze 10 zlatých, ostatní mělo jít na dluhy většinou
místním sousedům. Výjimku tvořil pouze dluh 3 zlaté 57 krejcarů a 3 denáry Židovi Zraubovi a 2
zlaté 21 krejcarů a 3 denáry Židovi Joachimovi. Z výše uvedeného je tedy patrné, že Janu
Chadimovi se v jeho řeznické živnosti příliš nedařilo. Pravděpodobně také proto, že si tehdy
ještě každý zabíjel v obci sám. Na statcích tak maso měli a pro chalupníky a domkaře bylo
příliš drahé. Ani Václavu Kysilkovi se jako řezníkovi nedařilo lépe. Když v roce 1793 řeznický
krám prodával, byla celá částka 350 zlatých určena pouze na dluhy. Václav Kysilka neměl
v převodu
zajištěn
ani
výminek, opustil tak živnost za
cenu oddlužení. Za to Janovi
Šteflovi se dařilo – byl totiž
schopen složit 350 zlatých při
prodeji v hotovosti, což nebylo
zcela obvyklé. Obvykle se
platil závdavek tvořící 1⁄4 - 1⁄5
celkové ceny a zbytek se
splácel na roky. Během doby,
co držel masný krám Václav
Kysilka,
se
změnila
i
společenská situace. Za vlády
Josefa II. bylo zrušeno mílové
právo. Bylo tak možné nabízet
řeznické služby i v dalších
vsích blíže Litomyšle. Teprve
Jan Štefl dokázal udělat z
řeznictví v Lubné fungující
Vesnická zabíjačka v podání Josefa Lady
živnost. Řezníky vyučil své
dva syny, nejstaršího Jana
*1775 a nejmladšího Františka *1789. 2. 11. 1796 pak řeznický krám předal nejstaršímu Janovi.
Ten složil závdavkem 150 zlatých, z čehož 100 zlatých byl dluh do sirotčí kasy, 40 zlatých si
vzal v hotovosti otec Jan Štefl a 10 zlatých zanechal prodávající na svůj a manželčin funus.
Zbylou částku 200 zlatých měl Jan splácet otci po 10 zlatých ročně.
Z řeznického krámu pak Jan platil 2 zlaté a 20 krejcarů ročně do vrchnostenského
důchodu. Chalupa nebyla zatížena robotními břemeny. Prodávající otec Jan si pro sebe a svoji
manželku vymínil světnici s hospodářem až do smrti, každý týden 2 funty a každý svátek a
posvícení 5 funtů masa. Trhovou smlouvu mezi prodávajícím otcem Janem Šteflem a jeho
synem Janem Šteflem potvrdil svým podpisem tehdejší rychtář Jan Boštík – oba Janové totiž
byli dobrými řezníky, ale ani jeden z nich neuměl psát ani číst. Jan *1775 Štefl zůstal bezdětný.
V roce 1823 předal řeznický krám svému bratru Františkovi *1789. František se živil řeznictvím
však již dříve. Jako řezník je v zápisech uváděn již od roku 1819. Je ale pravděpodobné, že byl
řezníkem již dříve. 19. 11. 1818 se František Štefl oženil s Rozálií Krejčí, dcerou chalupníka
Matěje Krejčího z Lubné 94.
Jak práce řezníka vypadala? První a nejdůležitější věcí pro řezníka byl nákup. Na venkově
řezník obcházel statky a kupoval přímo ve stájích kusy vhodné k porážce. V malém chlévě se
zdálo být dobytče větší, ve velkém chlévě menším. Proto se vyvádělo na dvůr, kde bylo možné
jej prohlédnout ze všech stran a ohmatáním zjistit váhu i jakost masa. Přihlíželo se však i ke
stáří dobytčete, stavbě kostry, apod. Vybraný kus k porážce se pak nechal odpočinout a
alespoň 12h bez potravy, aby se vyprázdnil žaludek. Způsob zabíjení byl různý. Obyčejně se
zvíře před píchnutím omráčilo. Přivázalo se za rohy ke zdvihadlu a zvedlo se do výše tak, že se
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dotýkalo země jen špičky kopyt. Pak se mu zakryly oči, řezník jej udeřil sekyrou doprostřed čela
a dobytče kleslo k zemi. Někdy se však nepodařilo omráčit zvíře jednou ranou a bylo potřeba
několika ran, aby se čelní kost roztříštila a zvíře omráčilo. Aby se utrpení zvířete zmenšilo,
vrážel se dobytčeti do čela také hřebík. Když bylo zvíře povaleno, uvolnil se provaz, prořízlo se
hrdlo a vrazil se do něho směrem k srdci nůž, který prořízl i žíly jdoucí po obou stranách krku
tak, že zvíře pak snadno vykrvácelo. Krev se jímala do mísy a vylévala z těla do konve. Zde se
míchala, aby se nesrazila a byla použitelná pro další zpracování. Aby vykrvácení bylo rychlejší
a důkladné, stoupl si na zvíře pomocník, zabořil se nohama do slabin a kolébal se. Když zvíře
vykrvácelo, uzavřel se propíchnutý jícen, vyjmul jazyk, oddělila se hlava, zadní nohy se
připevnily k rozporu a celé zvíře se přes kladky vyzvedlo do výše, ve které se stahovala kůže.
Dále se vyvrhly vnitřnosti a zvíře bylo rozčtvrceno. Výsek byl poslední a důležitou prací řezníka.
Užívalo se při něm širočiny, těžké široké sekery, která dokázala přetnout i velké kosti. Při
výseku dokázal zkušený řezník useknout najednou kus žádané váhy tak, že vážil již jen pro
kontrolu. Stejnou přesnost v odhadu váhy měli řezníci již při nákupu živých zvířat.
František Štefl 30. 3. 1840 přikoupil k chalupě a masnému krámu role o velikosti 1 548
sáhů a les o velikosti 5 850 sáhů od Františka Zavorala z Lubné 10. Spolu s přikoupenými
pozemky však přibyly i povinnosti vůči vrchnosti, mimo jiné i 19 dní tažné roboty s jedním
koněm a 3 dny pěší roboty s dostatečnou, k práci schopnou osobou. 13. 5. 1848 pak celé
hospodářství prodal svému synovi Janu Šteflovi (1826-1881). Ten však již řeznictví
neprovozoval a věnoval se pouze zemědělství. Řeznický krám v Lubné tak zanikl.
pro Lubenský zpravodaj napsal Radek Zdvořilý, http://zdvorily.wz.cz

ČESKÉ NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ UNESCO
SLOVÁCKÝ TANEC VERBUŇK
Architektonické a přírodní skvosty zapisované na listinu UNESCO mají u odborníků,
čtenářů i turistů na celém světě mimořádný ohlas. Po těchto velmi kladných zkušenostech se
UNESCO rozhodlo na listinu zapisovat také památky nehmotné. Památky tradiční lidové kultury
předávané z pokolení na pokolení po celá staletí. Proto má lidová kultura v sobě zakotvenou
nezdolnou vnitřní sílu, která je vyzařována na posluchače a diváky při kulturních slavnostech.
Naše první nehmotná památka, která byla přijata mezi klenoty světového nehmotného
dědictví, je slovácký tanec verbuňk. Na listinu UNESCO byl zapsán 25. listopadu 2005 v Paříži.
Tanec je aktivně rozšířen pouze na Slovácku, tedy v jihovýchodním cípu České republiky.
Historie verbuňku sahá do první poloviny 18. století a v průběhu staletí se vyvinul do
současných šesti typů. Jde o typ uherskohradišťský z okolí Uherského Hradiště a Uherského
Brodu, typ podlužácký z okolí Břeclavi, typ horňácký z okolí Velké nad Veličkou, typ hanáckoslovácký z okolí sídel Hustopeče a Ždánice, typ z okolí Strážnice a z okolí Kyjova.
Název tance pochází z německého slova Werbung, což je najímání. Původně se tímto
tancem loučil mladík před odchodem na vojnu. Vyrovnával tak svoje psychické emoce plynoucí
z dlouhodobé ztráty svobody. Pro
verbuňk se užívá mnoho místních
lidových názvů, jako je cifruj, skákání,
verbování, grebčení, čardáš, cifrování a
další. Tanec je skočného charakteru,
tančí ho pouze muži na určitý okruh
lidových písní, nyní převládají písně
novouherské. Verbuňk je tancem
improvizovaným, nemá žádná přesně
daná pravidla. Když se tančí ve skupině,
to
bývá
nejčastěji,
tančí
každý
z tanečníků sám za sebe, s výrazem své
místní příslušnosti, povahy a vlastního
tanečního umění. Každé provedení
Skupina tanečníků verbuňku
tance je vždy originální a jedinečné.
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Slovácký verbuňk má obvykle tři části – předzpěv písně, při němž již začíná pohybový
projev, taneční část pomalého či středního tempa a taneční část rychlou. Nejčastějšími
tanečními prvky jsou podřepy, poskoky, výskoky, otočky, přeskoky, srážení pat, tlesky rukama,
přednožování nebo zanožování. Aby byl verbuňk dokonale proveden, musí tanečník dobře
ovládat několik dovedností. První z nich je zpěv a správné využívání místního nářečí. Velmi
důležitá je znalost písní, jejich textů a melodií. Z hlediska pohybového provedení tanečních
prvků je kladen důraz na množství, náročnost, pestrost, návaznost a celkovou úroveň
tanečního vystoupení. Dobrý tanečník musí rovněž ovládat
orientaci v prostoru, kompozici a gradaci tance. Tanečníci i diváci
vnímají verbuňk značně emotivně a stejně jako v minulosti i dnes
si cení vynikajících tanečníků verbuňku. Pravidelně jsou
pořádány soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Začínají na místní úrovni, finále je na Mezinárodním folklorním
festivalu ve Strážnici. O tuto soutěž je mezi návštěvníky velký
zájem. Tanec je také součástí slavnostních průvodů a celého
souboru hodových zvyků. Tančí se v průběhu celého roku.
Například při vítání stárka před jeho domem, na zahájení a
ukončení taneční zábavy, každá skupina přespolních mládenců
je po příchodu uctěna tím, že dostane možnost, aby si verbuňk
před všemi zatančila. Přespolní chlapci tuto možnost vítají, tančí,
jak nejlépe umí, protože se chtějí předvést domácímu publiku,
hlavně mladým dívkám. Slovácký verbuňk je impozantní tanec,
právem patří do elitní společnosti světového nehmotného
dědictví.
Tanečník verbuňku ve vysokém
výskoku

Josef Trojtler

VESMÍR OKOLO NÁS – POVĚSTNÝ KATALOG MLHOVIN
Francouzský astronom Charles Messier sledoval a objevoval komety. Sestavil první katalog
110 mlhavých objektů na obloze, které by mohly být zaměněny za komety. Messier patří mezi
nejúspěšnější objevitele komet všech dob. Když v roce 1751 jako 21 letý přišel po úmrtí svých
rodičů z rodné vesnice Badonvillier v Lotrinsku do Paříže a stal se pomocníkem astronoma
Josepha Nicolase Delisleho, bylo známo asi 50 komet. A on sám jich objevil 21, z toho patnáct
zcela nových. Messier byl nejdříve zaměstnám jako zapisovatel,
ale brzy se vypracoval na pozorovatele, takže od roku 1754
vykonával téměř všechna pozorování v Delisleho ústavu. To
byla námořní hvězdárna, umístěná na střeše pevné osmihranné
věže pařížského Hotelu de Cluny.
Pověstný katalog mlhovin vznikal poznenáhlu. Pořadí
objektů Messirova katalogu nijak nerespektuje polohu na nebi,
je to jen pořadí objevu. Od roku 1764 vyhledával Messier
mlhavé objekty usilovněji a za sedm měsíců se jich na seznamu
objevilo již 38. První soupis mlhovn předal Messier roku 1771
Akademii věd k publikaci, vytištěn byl o tři roky později.
V dalších letech přibývaly nové položky. Pro francouzskou
astronomickou ročenku na rok 1781 předal katalog objektů až
po číslo 68. Brzy po roku 1780 vešlo ve známost jméno dalšího
úspěšného pozorovatele komet, byl jím Pierre Méchain. Nebyl
Charles Messier
jen pozorovatelem, ale i teoretikem. V roce 1781 objevil dvě
nové komety a během jejich hledání nalezl asi 30 ještě neoznačených mlhovin. Mezi oběma
vynikajícími pozorovateli – Messierem a Méchainem - nebyla žádná rivalita, ale účelná
spolupráce. Méchain sděloval své objevy staršímu kolegovi, ten prověřoval udané polohy a
čísloval objekty podle pořadí jejich objevení. V Messierově katalogu mlhovin je zapsáno 57
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hvězdokup, 40 galaxií, 1 pozůstatek po explozi supernovy (Krabí mlhovina), 4 planetární
mlhoviny, 7 difuzních mlhovin a 1 dvojhvězda.
Katalog přežil desítky astronomických generací a používá se dodnes. Mezi nejznámější
objekty v katalogu patří Velká galaxie v Andromedě M31, vzdálená je 2,9 milionu světelných
roků, počet hvězd okolo 500 miliard, galaxie se k nám přibližuje závratnou rychlostí a za 5
miliard roků se srazí s naší Galaxií. Galaxie M31 je vidět pouhým okem jako maličký obláček
v souhvězdí Andromedy. Je to fascinující pocit vidět vlastním okem objekt, který leží ve
vzdálenosti téměř 3 milionů světelných let. Dalším objektem, který je velmi dobře vidět pouhým
okem, je Velká mlhovina M42 v Orionu, obrovský plynný oblak s rodícími se hvězdami,
vzdálený 1 500 světelných roků. Pozoruhodná je skupina obřích eliptických galaxií, zejména
M60, M84, M86 a M87. Skupina je součástí Kupy galaxií v souhvězdí Panny (lat. Virgo). M87
vyniká tím, že v jejím centru sídlí extrémně hmotná černá díra, vypočítaná hmotnost je více než
5 miliard Sluncí. Také počet hvězd v této galaxii je úctyhodný, pohybuje se okolo 1 bilionu.
Charles Messier celý život věnoval studiu komet, proslavil ho však pověstný katalog
mlhovin.
Josef Trojtler

Velká galaxie v Andromedě
se svými dvěma průvodci

Obří eliptická galaxie M87

TJ Sokol Lubná zve všechny děti a jejich rodiny na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,
který se koná v sobotu 25. 2. 2017 od 14:00 hod. na Skalce v Lubné.
Pro děti je připraven pěkný program, vystoupení děvčat z TJ Sokol,
bohatá tombola a dobré občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5.
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Kulturní komise Vás zve na divadelní představení Darmošlapky
v sobotu 25. března 2017 od 18.00 hodin v kině
v podání ochotníků z Němčic.
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Tříkrálová sbírka 2017
obec
Banín
Bělá nad Svitavou
Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Chrastavec
Jedlová
Kamenec u Poličky
Korouhev
Květná
Lavičné
Lubná
Nedvězí
Oldřiš
Polička
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Sebranice
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
Vítějeves
CELKEM:
Střítež
Modřec (vč. Bořin)
Lezník
Průměr na 1 pokladničku
Počet skupinek
Počet koledníků

VÝTĚŽEK 2016
10 652,00 Kč
11 087,00 Kč
29 140,00 Kč
7 251,00 Kč
45 670,00 Kč
11 895,00 Kč
6 028,00 Kč
20 284,00 Kč
19 552,00 Kč
29 090,00 Kč
7 899,00 Kč
3 680,00 Kč
30 965,00 Kč
9 368,00 Kč
19 927,00 Kč
201 928,00 Kč
22 293,00 Kč
9 715,00 Kč
12 440,00 Kč
8 203,00 Kč
27 117,00 Kč
38 970,00 Kč
8 678,00 Kč
14 034,00 Kč
15 122,00 Kč
15 825,00 Kč
22 055,00 Kč
6 161,00 Kč
665 029,00 Kč
5 750,00 Kč
3 150,00 Kč
7 253,00 Kč
4 586 Kč
145
592

VÝTĚŽEK 2017
11 839,00 Kč
12 592,00 Kč
32 416,00 Kč
7 460,00 Kč
45 959,00 Kč
12 819,00 Kč
7 218,00 Kč
23 551,00 Kč
21 344,00 Kč
29 554,00 Kč
9 749,00 Kč
3 340,00 Kč
33 600,00 Kč
10 453,00 Kč
21 002,00 Kč
211 399,00 Kč
22 576,00 Kč
10 857,00 Kč
13 338,00 Kč
8 469,00 Kč
36 861,00 Kč
42 715,00 Kč
7 902,00 Kč
14 140,00 Kč
16 300,00 Kč
14 646,00 Kč
22 900,00 Kč
6 365,00 Kč
711 364,00 Kč
1 480,00 Kč
3 787,00 Kč
7 071,00 Kč
4 839,21 Kč
147
588

porovnání s
předchozím
rokem
1 187,00 Kč
1 505,00 Kč
3 276,00 Kč
209,00 Kč
289,00 Kč
924,00 Kč
1 190,00 Kč
3 267,00 Kč
1 792,00 Kč
464,00 Kč
1 850,00 Kč
-340,00 Kč
2 635,00 Kč
1 085,00 Kč
1 075,00 Kč
9 471,00 Kč
283,00 Kč
1 142,00 Kč
898,00 Kč
266,00 Kč
9 744,00 Kč
3 745,00 Kč
-776,00 Kč
106,00 Kč
1 178,00 Kč
-1 179,00 Kč
845,00 Kč
204,00 Kč
46 335,00 Kč

prům.
počet
příspěvek
obyvatel
na 1 obyv.
319
518
984
151
1588
286
219
1040
543
807
405
113
975
203
665
8783
1236
328
165
637
525
985
249
368
410
426
430
416
23 774

37,11
24,31
32,94
49,40
28,94
44,82
32,96
22,65
39,31
36,62
24,07
29,56
34,46
51,49
31,58
24,07
18,27
33,10
80,84
13,30
70,21
43,37
31,73
38,42
39,76
34,38
53,26
15,30
29,92

(Střítež, Modřec a Lezník
patří pod Poličku)
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