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OBECNÍ ÚŘAD  

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 14. 11. 2011 
RO schvaluje: 

- Smlouvu o zajištění výpomoci při zimní údrţbě místních komunikací se ZOD. 
- Zařazení p. J. Chromého do místní jednotky SDH od 1. 1. 2012. 
- Pronájem Skalky dne 27. 12. 2011 firmě COBRA TRANSPORT, s. r. o., za účelem 

pořádání firemní akce. 
- Smlouvu se Správou a údrţbou silnic Pk o zásahu do silničního tělesa při stavebních 

pracích pro nové kabelové vedení veřejného osvětlení – „točna – hájenka“.  
- Smlouvu s Technickými sluţbami Hlinsko s. r. o. o zajištění svozu, třídění, recyklace a 

odstranění komunálního odpadu. 
- Přijetí pí A. Štěpánkové do DPS od 1. 12. 2011. 
- Příspěvek Svazku obcí AZASS v roce 2011 za poskytnuté sociální sluţby a členský 

příspěvek ve výši 51 251 Kč. 
- Vyhlášení volného dne na základní škole 18. 11. 2011 z organizačních důvodů.  
- Plnění rozpočtu v příjmové a výdajové stránce k 31. 10. 2011. 
- Označení místních komunikací „Pod hasičárnou“, „Výjezd od poţární nádrţe na hlavní 

silnici“, „Pod Huntovnou“ a u „Výjezdu z letního areálu“ včetně projednání ve správním 
řízení.  

- Prodej nepouţívaného routeru LINKSYS v ceně 700 Kč. 
RO zamítá:  

- Zhotovení stolních kalendářů s fotografiemi z finančních důvodů. 
RO bere na vědomí: 

- Ţádost pí Š. Klusoňové o VPP a zařazuje ţádost do seznamu uchazečů o VPP na rok 
2012. 

- Pohledávky po splatnosti k 1. 11. 2011 a pověřuje starostu k jednání s dluţníky. 
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ze dne 29. 8. 2011. 
- Informaci o projednání návrhu zadání územního plánu Široký Důl.  

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 7. 12. 2011 
RO schvaluje: 

- Přijetí pí M. Sopouškové do DPS od 1. 1. 2012. 
- Plnění rozpočtu v příjmové a výdajové stránce k 31. 11. 2011.  
- Licenční smlouvu se Zeměměřičským ústavem o poskytnutí digitální databáze 

povodňového plánu obce. 
- Smlouvu o zajištění zpětného odběru elekrozařízení s firmou Elektrowin, a. s., Praha a  

Elektrolamp, s. r. o., Praha. 
- Smlouvu Pk o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH pro rok 

2011 ve výši 16 585 Kč. 
- Smlouvu Energo LaR s. r. o., Rychnov nad Kněţnou o sdruţených sluţbách dodávky 

elektřiny. 
RO bere na vědomí: 

- Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011 včetně sloţení 
inventarizační komise. 

- Územní souhlas MěÚ Litomyšl se stavebními úpravami v objektu Pálenice  
pro Mgr. Ilonu Jelínkovou a Ing. Mgr. Zdeňka Jelínka. 

- Oznámení Pk o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2011. 
- Přidělení čísla popisného k RD pro Ing. Petra Jiráně a sl. Lenku Kárskou. 
- Oznámení a zadání územního plánu obce Sebranice. 
- Protokol o zkoušce vody ze dne 9. 11. 2011 v budově OÚ Lubná.  

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 28. 12. 2011 
RO schvaluje: 

- Dohodu o zabezpečení odborné praxe pro sl. J. Kadidlovou.  
- Přijetí p. J. Hrůzka jako promítače v místním kině od 1. 1. 2012. Zaškolení a seznámení 

provede p. M. Pechanec. 
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- Prodlouţení nájemní smlouvy v objektu čp. 27 pro pí R. Bednářovou do 31. 12. 2012.  
- Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor pro MUDr. M. Mareše.  
- Evidenci majetku obce určeného k odepisování. 
- Dodatek ke smlouvě o výpůjčce pro ZŠ.  
- Zabezpečení Tříkrálové sbírky dne 7. 1. 2012 ve spolupráci s ţáky ZŠ včetně občerstvení 

pro koledníky v DPS. 
- Přemístění nebo zrušení veřejné telefonní stanice umístěné na chodbě č. p. 27 a 

současně pověřila starostu k jednání s provozovatelem stanice O2. 
RO doporučuje:   

- ZO schválit dohodu o vzdání se předkupního práva na pozemek, na kterém je postaven 
RD manţelů Martina a Petry Bednářových. 

RO bere na vědomí: 
- Ţádost p. R. Zapletala a zařadila ji do pořadníku.  
- Kolaudační rozhodnutí MěÚ Litomyšl o povolení uţívání místní komunikace na sídlišti 

k Zrnětínu.  
- Připomínky Sdruţení místních samospráv k reformě koncepce financování regionálního 

školství.  
- Oznámení MěÚ Polička o společném jednání o návrhu územního plánu Borová. 
- Oznámení MěÚ Polička o zahájení opakovaného řízení - územní plán města. 
- Protokoly o zkoušce vody – místo odběru MŠ – kuchyň a OÚ – sociální zařízení. 
- Protokol o finanční kontrole příspěvkové organizace ZŠ Lubná – Sebranice a Mateřská 

škola Lubná. 
- Ţádost o finanční příspěvek na rok 2012 pro středisko sociálních sluţeb Salvia Svitavy. 

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 15. 12. 2011 

ZO schvaluje:  
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období. 
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2011. 
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3/2011/ZO. 
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2012. 
- Rovnoměrné odepisování majetku obce od 1. 1. 2012. 
- Poplatek na rok 2012 za provoz systému shromaţďování sběru, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálního odpadu ve výši 500,-Kč/osobu nebo objekt k individuální 
rekreaci.  

- Cenu vodného 28,80 Kč/m³ s DPH a stočného 29,20 Kč/m³ s DPH na rok 2012.    
- Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH pro rok 2011 

ve výši 16 585 Kč. 
- Za zřizovatele do Školské rady pana Josefa Chadimu a paní Lenku Karalovou. 
- Dohodu o poskytnutí příspěvku na 1. čtvrtletí roku 2012 pro příspěvkovou organizaci  

Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná na financování provozu a 
běţné údrţby školy ve výši 150 000 Kč. 

- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/12 v k. ú. Lubná u Poličky  
Ing. P. Jiráňovi a sl. L. Kárské. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě.  

- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/13 v k. ú. Lubná u Poličky manţelům 
Romanu a Veronice Němcovým. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě.  

- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/11 v k. ú. Lubná u Poličky manţelům 
Zdeňku a Lucii Petrásovým. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě. 

- Kupní smlouvu na nemovitosti v k. ú. Lubná u Poličky, které vlastní p. V. Vraspír, za kupní 
cenu ve výši 65 000 Kč. Náklady na vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující – 
Obec Lubná. 
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- Smlouvu o bezúplatném převodu turistické informační tabule do majetku obce. 
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 15. 9. 2011. 
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011. 
- Nabídku p. P. Bechyně na zpětné odkoupení pozemkových parcel. 

ZO pověřuje: 
- RO i nadále spolupracovat s firmou Oredo s. r. o. a Pardubickým krajem na doladění 

nových autobusových jízdních řádů tak, aby co nejvíce pokryly oprávněné poţadavky 
našich občanů, studentů a základní školy. 

 
Poplatky 2012 
 Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za kaţdého dalšího, a to jiţ od 3 měsíců 
věku. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2012. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné. 
 Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 500 Kč za osobu, kaţdé třetí a další dítě je 
od poplatku osvobozeno. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2012. Při platbě převodem na 
účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1337 + číslo popisné. 
 Ţádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo sloţenkou. Děkujeme. 
 
 

SMS - rozhlas 
 Dne 1. 12. 2011 byl zahájen zkušební provoz „SMS rozhlasu“. Všechny zprávy vyhlašované 
obecním rozhlasem jsou v textové podobě zasílány občanům na mobilní telefony. Stále ještě 
můţete sluţbu vyzkoušet, stačí nahlásit své telefonní číslo na OÚ.  Sluţba je v rámci 
zkušebního provozu do 31. 3. 2012 zdarma.  
 Pokud budete mít o tuto sluţbu zájem po skončení zkušebního provozu, je nutné uhradit 
poplatek, který na období od 1. 4. do 31. 12. 2012 bude činit 75 Kč na jedno telefonní číslo. 
Můţete jej uhradit v termínu výběru poplatku za svoz komunálního odpadu, nejpozději však do 
31. 3. 2012. Pokud poplatek neuhradíte v termínu, bude Vaše telefonní číslo automaticky 
vyřazeno ze seznamu a zprávy Vám jiţ zasílány nebudou.  

 
 
Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2011 
 Narodili se 4 občánci, zemřelo 7 občanů, bylo přihlášeno 21 občanů, odhlásilo se  
16 občanů. K 31. 12. 2011 měla obec 1 018 obyvatel. 
 V roce 2011 se narodili: 
Lucie Flídrová, Denis Zavoral, Matyáš Blaţek, Radim Renza. 
 V roce 2011 zemřeli: 
Ludmila Klejchová, Marie Homoláčová, Helena Kovářová, Josef Vomáčka, Zdeňka Mikuličová, 
Milan Jiráň, Aneţka Jirušová.  

 
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 

pátek:  10. 2.,   24. 2.,   9. 3.,   23. 3.,   6. 4.,   20. 4.                                  
 
 
„Vlajka pro Tibet“ 
 Dne 10. března 2012 si připomeneme jiţ 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 povstalců. Také naše obec se v letošním roce 
připojí k této kampani vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu. 

(OÚ) 
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Milí čtenáři, 
 teplé počasí zapříčinilo, ţe vánoční svátky jsme proţili spíše na blátě neţ na sněhu, z čehoţ 
naše děti určitě radost neměly. Naopak silničáři, řidiči a mnozí další se určitě nemrzeli. I naše 
obec ušetřila za prohrnování a zimní údrţbu místních komunikací nějakou tu korunu. 
 Dovolte mi, abych Vás informoval o akcích, které jsme uskutečnili koncem uplynulého roku. 
  
Rekonstrukce veřejného osvětlení a elektrické sítě 
 Na základě upozornění pana P. Neumeistera a stíţnosti obce na kolísání napětí v elektrické 
síti v horní části obce, která byla uznaná jako oprávněná, nastoupila firma VČE – montáţe, a.s. 
na rekonstrukci sítě NN od točny autobusu k hájence. Při jednání s firmou ČEZ, a. s. jsme 
smluvně ujednali poloţení kabelového vedení veřejného osvětlení ve výše uvedené lokalitě. 
Začátkem listopadu začaly výkopové práce u hájenky. Počasí nám přálo, a tak jsme se dali do 
práce. Místostarosta, Z. Pícha odborník na tuto činnost, zaměstnanci obce, brigádníci i Vy 
občané. Dodavatelská firma zhotovila výkopy a poté souběţně se zaměstnanci VČE, a.s. jsme 
pokládali chráničky do výkopů a protahovali jimi kabely. Pracovníci firmy dále napojili 
kabelovým vedením všechny přilehlé rodinné domy,  zabezpečili přepojení el. sítě a odstranění  
sloupů a vrchního el. vedení. Pracovníci obce společně s místostarostou vyhloubili jámy pro 12 
sloupů veřejného osvětlení, provedli jejich osazení, poloţili přes 1 km kabelů a chrániček, dále 
zaházeli výkopy, napojili kabelové vedení a provedli montáţ osvětlení na sloupy veřejného 
osvětlení. Práce to byla velmi náročná, obzvlášť kdyţ teplota klesla k 0 0C. Tuto rekonstrukci by 
obec nemohla realizovat, kdyby veškeré náklady na   rekonstrukci el. sítě NN nenesla Firma 
ČEZ, a. s. Vţdyť projektové náklady na tuto výměnu činily přes 3.000.000,- Kč. Obec uhradila 
vše, co se týkalo rekonstrukce veřejného osvětlení (tj. chráničky, kabely, sloupy, světla,  

 
Výkopové práce na veřejném osvětlení podél silnice III. třídy a u Kovářových  

 

 
Místostarosta Zdeněk Pícha při rekonstrukci osvětlení 



 5 

 
Pokládání chrániček a kabelů u Stráníkových     Zapojování světel na točně autobusu 
 

 
Noční pohled na zrekonstruované osvětlení 

 

protlaky, povolení, výkopy mimo trasu el. sítě NN a další věci). Celkové náklady obce činily cca 
305.000,- Kč.  
 Touto cestou děkuji všem, co se podíleli na rekonstrukci veřejného osvětlení, zvláště pak 
místostarostovi Z. Píchovi, bez kterého by se akce neuskutečnila.  
 

Prořezání a odstranění nebezpečných stromů v obci 
 V druhé polovině měsíce listopadu jsme prostřednictvím odborné firmy Pavel Haupt – 
údrţba zeleně zajistili prořezání stromů od suchých větví a jmelí. Současně jsme provedli 

rizikové kácení stromů nad vedením NN a 
stromů se špatným zdravotním stavem. 
Celkové náklady na tuto akci činily cca 
50.000,- Kč. Kaţdý vlastník, na jehoţ 
pozemku rostou stromy, které ohroţují 
bezpečnost osob nebo venkovní vedení 
elektrické sítě, zodpovídá za údrţbu stromů. 
Proto společně dbejme o stromy v naší obci. 
 
 
 
 
 

 
 
Výškové kácení lípy u Tmejových 
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Lípa u Pálenice 
před a po prořezávce 

 
Pamětní plaketa o válečné hroby 

 Ve čtvrtek 1. prosince 2011 na valné hromadě 
Mikroregionu Litomyšlsko převzal starosta obce ocenění 
za péči o památné hroby z rukou Ing. Imricha Vetráka 
z Ministerstva obrany (odbor péče o válečné hroby). 
Oceněny byly také Benátky, Nová Sídla, Makov a Suchá 
Lhota. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

            Předávání ocenění na valné hromadě v Litomyšli 

 
Členská schůze Sdruţení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko 
 Začátkem prosince se uskutečnila na 
Skalce v Lubné členská schůze Sdruţení 
majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
Přijeli zástupci VHOS, a. s. Moravská Třebová, 
sdruţení a starostové z 16 obcí. Na programu 
bylo kromě vyhodnocení kalkulačního vzorce 
ceny vody schválení ceny vody a plánu 
obnovy a rozvoje vodovodu na rok 2012. 
Součástí schůze byla také příprava 
 
 

Schůze Sdruţení majitelů vodovodu Poličsko 
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k inventurám a majetkové evidenci vodovodů v jednotlivých obcích. Po projednání programu 
nás zástupci sdruţení pozvali na oběd.  Poté starosta obce J. Chadima pozval zúčastněné do 
Fitness Lubná a do Pálenice. 

 
Návštěva Fitness a Pálenice v Lubné 

 

Mikuláš na obecním úřadě  
 První pondělí 
v měsíci prosinci 
navštívili obecní 
úřad ţáci 9. třídy 
se svým třídním 
učitelem Mgr. P. 
Tmejem. Do 
kanceláře úřadu 
zavítal Mikuláš, 
andělé a čerti, 
kteří přišli 
zkontrolovat, jak 
pracuje náš 
obecní úřad.   
 
 
 

 
Vánoční koledování 

 V pondělí  
19. prosince 
navštívily děti 
z mateřské školy 
společně s paní 
učitelkou  
L. Vomáčkovou 
obecní úřad, aby 
zaměstnancům 
zazpívaly koledy, 
a tak navodily 
krásnou 
předvánoční 
atmosféru. 
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Zpívání u betléma 
 Týden před Štědrým dnem se uskutečnilo Zpívání u betléma. Společné setkání občanů 
obohatil kulturní program, na kterém se podílely děti z folklorního souboru Lubeňáček pod 
vedením paní P. Bulvové a M. Šturcové, dále zde vystoupili ţáci z pěveckého sboru Lubenika 
pod vedením pana učitele Mgr. V. Opletala. Pozvání přijal i P. V. Glogar a uplynulý rok 
zhodnotil starosta obce. Ozvučení a osvětlení prostoru zajistil pan P. Kovář s tatínkem. Celým 
programem nás provázela paní E. Chadimová. O zahřátí se postarali místní dobrovolní hasiči. 

 
E. Chadimová při zahájení Zpívání u betléma      Zaplněné prostranství před obecním úřadem  

 
Vystoupení souboru Lubeňáček 

 

 
Sbor Lubenika          Občerstvení zajistili místní hasiči 
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Autobusová doprava v naší obci 
 V druhé polovině prosince se našim občanům naskytl neobvyklý pohled na autobus firmy 
Zlatovánek. Ten zastavil před zastávkou (Lubná, u lípy), po vystoupení pasaţérů chtěl řidič 

pokračovat v jízdě, ale skončil mimo vozovku. 
O tom, jak je toto místo nebezpečné 
především v zimním období pro řidiče, 
cestující, obzvláště pak pro děti, víme všichni. 
Proto jsme vyuţili moţnosti a zaslali 
připomínky na základě podnětů od Vás 
občanů na firmu Oredo s. r. o. Hradec 
Králové. Jednalo se o zařazení zastávky 
(Lubná, horní), kde je i točna autobusu, do 
dopravní obsluţnosti, o upozornění na stálé 
zpoţdění různých autobusů, o špatné 
návaznosti linek jedoucích do Litomyšle přes 
Poříčí a Dolní Újezd a další. O tom, jak 
posoudí naše připomínky zodpovědní 
pracovníci, se dozvíme 4. 3. 2012, kdy je 
nejbliţší termín změny jízdních řádů 
v Pardubickém kraji. 

 V případě, ţe budete svědky ne zcela ideálního fungování autobusové dopravy, 
předejte tuto informaci na OÚ Lubná (email: obec@lubna.cz nebo telefon 461 745 215). 
Je třeba poznačit, o jakou linku se jedná, datum, hodinu a popis chyby. 
 
Koncert sboru Vlastimil 
 Druhý svátek vánoční se uskutečnil v kapli sv. Anny v Lubné koncert pěveckého sboru 
Vlastimil z Litomyšle pod vedením dirigenta M. Profouse. Je to jeden z nejstarších sborů 
v České republice. V letošním roce oslaví 150 let své činnosti.  

 
Koncert sboru Vlastimil v kapli sv. Anny 

 
Silvestr 2011 
 V sobotu 31. prosince jsme mohli zhlédnout před obecním úřadem krásný silvestrovský 
ohňostroj, který nám předvedla naše rodačka Miluška Jílková – rozená Kopecká. Paní Jílková 
sloţila příslušné zkoušky a vlastní oprávnění k odstřelování ohňostrojů. U nás v Lubné to byla 
její premiéra a ta se jí vydařila na výbornou.  
 Milá Miluško,  
přejeme Ti mnoho pěkných ohňostrojů, které udělají lidem i Tobě velkou radost. 
 Náklady na ohňostroj dosáhly částky 17.000,- Kč a byly hrazeny z dobrovolného vstupného 
z vánoční výstavy (8.126,- Kč), z příspěvku účastníků tanečního kurzu (1.000,- Kč), z příspěvku 
občanského sdruţení Lubenská šťopička (3.000,- Kč) a z rozpočtu obce (4.874,- Kč).  

 
 

Autobus před zastávkou Lubná-lípa mimo vozovku 
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 Atmosféru posledního večera roku zpestřili zastupitelé obce, kteří podávali na zahřátí 
výbornou polévku, kterou připravily kuchařky zemědělského druţstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Foto  
Martin 
Kvasnička 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto  
Iveta 
Klusoňová 

 

Foto Michal Lehocký            

 
 
Květinová výzdoba - poděkování   
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 Obecní úřad Lubná touto cestou děkuje paní Miladě Vitouškové, která se po celý rok 
2011 starala o květinovou výzdobu u vstupních dveří do OÚ. 
 
Tříkrálová sbírka 2012 
 V sobotu 7. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Oblastní 
charita Polička. Tak jako kaţdý rok se o její zabezpečení postaral obecní úřad a základní škola. 
Celkem byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily naše domy. Po ukončení sbírky 
bylo pro koledníky připraveno malé občerstvení. Výtěţek sbírky v Lubné dosáhl částky 26.380,- 
Kč. Vám všem, kteří jste se na ní podíleli, upřímně děkuji. 

 
Společná fotografie koledníků                                          První skupina u pana J. Havrana  
 

 
Druhá skupina u paní M. Roušarové        Třetí skupina u paní M. Pavlišové 
 

 
Čtvrtá skupina u paní H. Tmějové  Paní M. Vitoušková, M. Boštíková a Š. Fulíková  
                                                                                              při přípravě občerstvení 
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Tříkrálový koncert 
 Druhou lednovou neděli se uskutečnil 
v kapli sv. Anny v Lubné Tříkrálový koncert. 
Zazpíval Chrámový sbor sv. Jakuba z Poličky 
pod vedením dirigentky Květy Šafářové. Na 
varhany zahrál varhanář Václav Uhlíř ze 
Sezemic. Koncert byl věnován všem, kteří 
přispěli na opravu varhan v kapli. 
 
 
 

 
 
 
Na opravené varhany zahrál Václav Uhlíř ze Sezemic 

 
Chrámový sbor sv. Jakuba z Poličky a ostatní občané, kteří se podíleli na opravě varhan v kapli sv. Anny 

 
Váţení spoluobčané,  
 stojíme na prahu nového roku 2012, do kterého Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, síly a 
optimismu. 

 Josef Chadima, starosta obce 

 
 

INFORMACE PARDUBICKÉHO KRAJE  
  

Staňte se mistry svého oboru 
Milí ţáci,  
 blíţí se jeden z nejdůleţitějších kroků ve vašem ţivotě. Chvíle, kdy se spolu se svými rodiči 
budete rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor 
vzdělávání. A to nejen s ohledem na vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a 
schopnosti, ale i na potřeby naší společnosti na trhu práce.  
 Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy ţáky střední odborné školy 
nebo učiliště. Učte se a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte práci, která vás uţiví.  
 
 Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách počtu ţáků 
vycházejících z 9. ročníků základních škol a především aktuální poptávce zaměstnavatelů a 
názoru odborné veřejnosti.  
 
 Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce ţádá nejvíce. Jejich 
seznam je konzultován s úřadem práce, hospodářskou komorou i svazy zaměstnavatelů. Při 
hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost ţáků v praktických dovednostech. 
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 Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a ţádané obory vzdělávání 
Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy) 
Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická Pardubice) 
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ stavební a VOŠ stavební 
Vysoké Mýto) 
 O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem společnosti s velkým potenciálem. 
Uvedené obory jsou zařazeny do systému stipendií a například obor Mechanik plastikářských 
strojů se těší stejné podpoře jak ze strany kraje, tak i ze strany společnosti REHAU Moravská 
Třebová. Uţ ţáci prvního ročníku tak budou pobírat dvojí stipendium. 
 
 Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými ministerstvy  
v potravinářství, v dopravě a v dalších resortech. Na základě těchto jednání jsou uzavírány 
sektorové dohody, a to i na úrovni jednotlivých odborných škol a konkrétních zaměstnavatelů. 
 Milí ţáci, váţení rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání bylo 
správné a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jistoty a 
společenskou prestiţ. 

Vaše Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje  
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči 

 
Tříkrálová sbírka 2012 - rekord! 

Magická hranice prolomena! 
Ještě před třemi lety byl výtěţek půl milionu korun z Tříkrálové sbírky na 

Poličsku sen, který jsme ani nesnili. 
Dnes se i díky Vám, občanům obce Lubná, sen stal skutečností. Celkový 

výtěţek Tříkrálové sbírky 2012 dosáhl 518 073 Kč. 
Podíl z Vaší obce na této sbírce činí 26 380 Kč. 

  
Děkujeme Vám dárcům, Vám koledníkům a Vám všem, kdo jste Tříkrálovou 

sbírku u Vás v obci připravovali, za to, ţe jste nám pomohli tento ještě nedávno 
nedosaţitelný sen uskutečnit.  
 Náš údiv a vděčnost za Vaši štědrost je větší o všechna slova, která vloni 

média vyslovila o hospodářské krizi. Moţná, ţe je krize v ekonomice, ale 
rozhodně není v dobročinnosti.  
 Děkujeme za dobrotu ve Vás! 
 

obec výtěţek 2010 výtěţek 2011 výtěţek 2012 
porovnání 
s rokem 

2011 

průměrný 
příspěvek  

na 1 obyvatele 

počet 
koledníků 

 Borová 20 717,00 Kč 20 092,00 Kč 20 429,00 Kč 337,00  21,19 12 

 Bystré 34 541,00 Kč 37 498,00 Kč 38 082,00 Kč 584,00  22,53 32 

 Korouhev 18 261,00 Kč 21 750,00 Kč 21 286,00 Kč -464,00  26,94           7 

 Květná  5 607,00 Kč  6 337,00 Kč 7 198,00 Kč 861,00  19,83 7 

 Lubná 23 965,00 Kč 27 189,00 Kč 26 380,00 Kč -809,00  26,07 13 

 Oldřiš 14 536,00 Kč 16 593,00 Kč 17 064,00 Kč 471,00  25,74 12 

 Polička     135 876,00 Kč     141 827,00 Kč 149 675,00 Kč 7 848,00  16,79 111 

 Pomezí 18 519,00 Kč 16 632,00 Kč 13 953,00 Kč -2 679,00  13,09 15 

 Sebranice 28 137,00 Kč 31 323,00 Kč 32 245,00 Kč 922,00  36,52 27 

 Široký Důl 11 320,00 Kč 10 930,00 Kč 12 242,00 Kč 1 312,00  31,96 13 

 CELKEM:     472 337,00 Kč     496 006,00 Kč 518 073,00 Kč   21,07 385 

      
Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička 
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REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V  OTÁZKÁCH  
 

Co je IREDO? 
 Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umoţňuje cestujícím jízdu na 
jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. To znamená, ţe 
při přestupu předloţíte jízdenku jiţ pouze ke kontrole. 
Mohu jednu jízdenku vyuţít pro cestování autobusem i vlakem? 
 Ano, v systému IREDO můţete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a 
vlakem.  
Pro jaké kategorie vlaků lze pouţít jízdenku IREDO? 
 Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné 
sdělit, ţe chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze pouţít pouze ve vlacích IC, EC, Ex a 
Pendolino.  
Jak ušetřit při cestování po kraji? 
 Pokud jste pravidelným cestujícím, který vyuţívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do 
školy či do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO. 
Co je časová jízdenka IREDO? 
 Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený 
počet jízd. Časovou jízdenku si můţete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má 
podobu papírové jízdenky. 
Jak funguje časová jízdenka v praxi? 
 Student z Holic, který dojíţdí kaţdý všední den do školy v Pardubicích, by si musel 
s vyuţitím jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, coţ by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení 
třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% 
nákladů na cestování. Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.  
 V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při pouţití 
devadesátidenní jízdenky více neţ 30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek. 
 Co kdyţ bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je moţné jak 
s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.   
Je časová jízdenka přenositelná? 
 Ano, jednu časovou jízdenku můţe pouţít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní 
bydlící v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase 
Moravská Třebová – Svitavy, se vrátila odpoledne z práce. Její manţel můţe tuto jízdenku 
vyuţít a jet se podívat na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc. 
Je moţné pouţít časovou jízdenku i o víkendu? 
 Ano, lze ji vyuţít i o víkendu. 
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit? 
 Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a 
třicetidenní lze zakoupit jiţ ve všech regionálních autobusech. 
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i kdyţ nejezdím veřejnou dopravou pravidelně? 
 Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 
korun lze cestovat v celém systému IREDO.  
Jak ušetřit v systému IREDO, kdyţ se chystáte na výlet s rodinou?  
 Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí 
aţ pro pět osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč.  
 Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, ţe o víkendu navštíví nově 
vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. 
Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane na 
Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si můţe udělat výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani 
v tomto případě nezaplatí nic navíc. 
Jak zjistit cenu jízdenky předem? 
 Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na kaţdé autobusové i vlakové zastávce. 
Pokud máte přístup na internet, můţete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na 
webových stránkách www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného). 
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Slevy pro vybrané skupiny cestujících 
Děti do 6 let, kočárky s dítětem 

 je moţno přepravit aţ dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě 
s průvodcem – poloviční jízdné) 

 zdarma se přepravuje kočárek s dítětem 
Děti do 15 let 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % 

 děti ve věku 10 aţ 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem 
vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte 
Ţáci do 15 let 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje 
v období od 1. 7. do 31. 8.) 

 nárok se prokazuje platným ţákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u 
autobusového dopravce 
Studenti do 26 let 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje 
v období od 1. 7. do 31. 8.) 

 nárok se prokazuje platným ţákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u 
autobusového dopravce 
Osoby ZTP a ZTP/P 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předloţení průkazu (ZTP/P se vztahuje téţ 
na přepravu průvodce zdarma) 
Rodiče k návštěvě zdravotně postiţených dětí v ústavech 

 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené 
vykonání návštěvy v průkazu 
Drţitelé průkazu PTP 

 mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO 
Jakub Rychtecký, oddělení komunikace Pardubického kraje 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Krajské kolo florbalového turnaje 
 Po vítězství v oblastním i okresním kole ve florbalu se ţáci 8. – 9. tříd zúčastnili krajského 
kola, které se konalo 10. 1. 2012 ve sportovní hale na Střelnici ve Svitavách. Z důvodu nemoci 
nemohli jet všichni ţáci, proto chlapce svou hrou podpořil nadějný florbalista Přemek Pakosta 
ze 7. třídy a roli náhradního gólmana musel převzít Dominik Kopecký z 8. třídy (za nemocného 
Adama Klejcha). 
 Krajského kola se zúčastnily  
4 týmy:            
          ZŠ Josefa Ressla Pardubice 
          ZŠ U Stadionu Chrudim 
          ZŠ Javornického Vysoké Mýto 
          ZŠ Lubná – Sebranice 
  V prvním zápase porazili naši 
ţáci tým z Vysokého Mýta (3:1) a 
zajistili si tak první 3 body. V dalším 
zápase se chlapci utkali s těţkým 
soupeřem z Pardubic, kde obstáli 
velice dobře - udrţeli remízu (2:2). 
Poslední zápas s Chrudimí nám 
přinesl zklamání, protoţe jsme 
prohráli o pouhý jeden gól (0:1). Ţáci 
z Chrudimi měli mnohem početnější 
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tým, takţe mohli častěji střídat unavené hráče. Na naší střídačce byli pouze tři náhradníci. 
 V krajském kole jsme tak skončili na 3. místě, i kdyţ chlapci hráli velice dobře. První byl 
tým z Pardubic, se kterým dokázali naši ţáci uhrát remízu.  

         Mgr. Jitka Kučerová 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Návštěvy naší školičky 
 V pondělí 16. 1. 2012 navštívili naši budoucí školáčci 1. třídu ZŠ Sebranice. Nejprve se paní 

učitelce Klusoňové představili a 
pak se posadili místo prvňáčků 
do školních lavic. Společně se 
školáky si zkusili počítat na 
interaktivní tabuli, vymalovávali 
omalovánky s písmenem A a 
hledali v labyrintu cestiček 
správné domečky kuţelkám. 
 Prvňáčci se nám potom 
pochlubili, co uţ umí písmenek, 
a četli nám z Čítanky. A ţe jim 
to šlo!!! Předškoláci je odměnili 
potleskem. 
 Děti se uţ těší na zápis do 
1. třídy a na září, aby se naučily 
taky tak dobře číst a počítat 
jako jejich kamarádi.   

Ludmila Vomáčková, učitelka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva paní ředitelky Mgr. Jitky 
Kučerové při dopoledních 
činnostech v MŠ 

 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE  
 

Milovaní, 
      se začátkem nového roku se často spojují i různá předsevzetí. Někdy jsou krásná, ale 
stejně tak i neuskutečnitelná. Jindy sice dobře začneme, ale po pár nezdarech skončíme. 
Stejně tak se můţe stát, ţe něco v sobě nosíme dlouho a na jiné se rychle zapomene.  
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      Ne, nechci jen připomínat, co je moţným problémem, pokud to vůbec za problém 
povaţujeme, mnohého z nás. A přece. Kaţdý rok a tím spíše kaţdý den je i chvíle velikou 
příleţitostí – znovu začít. Znovu se pro něco nadchnout. Znovu najít odvahu k novému kroku. 
Nikdy není pozdě začít.  
      Jedna arabská legenda vypráví příběh dvou přátel, kteří putovali pouští. Kdyţ dospěli do 
určitého místa, začali se hádat.  
 Ten uraţený napsal mlčky do písku: „Dnes mě můj nejlepší přítel uhodil do tváře.“ Pak 
pokračovali v cestě a v jedné oáze se rozhodli vykoupat. Uraţený muţ se začal topit, ale jeho 
přítel ho zachránil. Kdyţ se vzpamatoval, vyryl do kamene slova: „Dnes mi můj přítel zachránil 
ţivot.“  
 Přítel se zvědavě zeptal: „Proč jsi nejprve psal do písku a teď do kamene?“ Muţ 
s úsměvem odpověděl: „Kdyţ nás urazí dobrý přítel, musíme psát do písku, odkud to odvane 
vítr zapomnění a odpuštění. Ale kdyţ se stane něco důleţitého, musíme to vyrýt do paměti 
svého srdce, odkud se to nijak nedá vymazat.“  
      Asi v novém roce proţijeme mnohé. Moc vám přeji, aby v něm bylo hodně krásných věcí, 
které nikdo z našich srdcí hned tak nevymaţe. A pak abychom téţ měli odvahu jednoho z těch 
přátel, to nedůleţité a nepodstatné psát do písku zapomnění. 
 Vzpomínám na vás a vám, kteří o to stojíte, ţehnám. 

         P. Vojtěch Glogar 

 
Pozvání 
Postní duchovní obnovy 
 Vás, kteří máte odvahu se v postní době, která začne Popeleční středou 22. února, na 
chvíli zastavit, srdečně zvu na postní duchovní obnovy.  
 Pro věkovou skupinu  20 - 35 let v sobotu 25. února 
                                 35 - 50 let v sobotu 3. března 
           50 - 65 let v sobotu 10. března 
           65 let a výše v sobotu 17. března 
           Pro děti (od 3. tř.) a mládeţ v sobotu 24. března 
Farní akademie se letos uskuteční v neděli 4. března v orlovně v Sebranicích. Začátek je ve 14 
hodin. Srdečně zveme. 

 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

 Všem jubilantům, kteří v únoru a březnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme. 
 

V minulých měsících jsme se naposledy rozloučili s Anežkou Jirušovou, Jaroslavou Bouškovou 
a Václavem Šteflem. 

96 let Marie Flídrová 82 let Josef Pavliš 

    

89 let Anna Šimková 70 let Zdeněk Kopecký 

    

88 let Jan Rensa 65 let Marie Křivková 

   Josef Vomáčka 

87 let Věra Mašková   

  60 let Josef Kopecký 

85 let Ludmila Štěpánková   

  55 let Marta Flídrová 

84 let Růţena Boštíková  Stanislav Vobejda 

 Libuše Doubková  Dana Chládková 

    

83 let Růţena Stráníková 50 let Jana Grundová 

 Marta Vomáčková   
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ZE ŽIVOTA DPS  
 

 Dne 19. 12. našim seniorům přišel zpříjemnit nastávající vánoční čas pěvecký sbor 
Lubenika pod vedením pana učitele Opletala. Tradičně zazněly vánoční koledy, které nám 
připomněly, ţe nejkrásnější svátky v roce jsou jiţ za dveřmi. Hned druhý den za našimi seniory 
přišly s další nadílkou vánočních koled a říkanek také děti z mateřské školy pod vedením paní 
učitelky Vomáčkové.  
 Děvčata a chlapci z Lubeniky k nadílce přidali úsměv a radost ze zpívání a ti nejmenší 

přidali také svou 
dětskou hravost 
a upřímnost, za 
coţ jim touto 
cestou ještě 
jednou děkuji. 
Poděkování patří 
také p. Boštíkové 
a p. Vitouškové 

za přípravu 
pohoštění pro 
naše seniory a 
milé návštěvy. 

Rudolf Zapletal 
   
 
Vystoupení 
Lubeniky v DPS 

 
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  
 

 V neděli 27. 11. jsme měli moţnost proţít pěkné odpoledne s pekelnou partou dvou 
sympatických čertic a jednoho čerta. Děti během vystoupení plnily zajímavé úkoly, za které 
dostávaly sladkosti, a tím pomohly samotnému čertovi stát se Luciferem.   
 Nakonec mezi nás přišel i Mikuláš s andělem a všem dětem, nejen těm hodným, rozdal 
balíčky plné dobrot. 
 Musím ocenit výborné představení, kde se zapojili všechny děti i s některými rodiči, a 
zároveň bych chtěla poděkovat jak účinkujícím, tak i všem ostatním, díky kterým jsme měli 
moţnost se v tento den „alespoň trošku bát“. 

H. Flídrová 

 
Děti při plnění zajímavých úkolů 
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Příchod Mikuláše         Lubenské ţeny a účinkující 
 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 2011 
 

 V sobotu 10. 12. 2011 se na sále 
víceúčelového zařízení Skalka opět jako 
kaţdoročně uskutečnila tradiční vánoční 
výstava. Výstavy se zúčastnilo několik 
desítek vystavovatelů z blízkého i 
vzdáleného okolí. Letos se stalo, ţe jsme 
museli několik vystavovatelů s lítostí 
odmítnout. Moc nás to mrzí a tímto se také 
omlouváme. Nemáme takovou kapacitu 
výstavních prostor.  
 Odpolední kulturní program vyplnila 
svým krásným zpěvem p. Mirka Travničková, 
dále pak dětský pěvecký sbor a NATALE 
z Dolního Újezda. A nakonec nám vánoční 
písně a koledy zahrála KAPKA - kapesní 

kapela z Chocně. Kulturní program se líbil a dotvořil tu 
správnou předvánoční atmosféru.  
 Chtěla bych poděkovat základní škole a mateřské 
škole a zahrádkářům za vkusně a hezky vyzdobený vţdy 
tak studený vestibul. Děkuji také všem členům kulturní 
komise, kteří se podíleli na přípravě a pořádání vánoční 
výstavy. Děkuji všem návštěvníkům a hostům, bez 
kterých by vánoční výstava neměla ten správný smysl. 
V neposlední řadě děkuji našim nejstarším 
vystavovatelkám, které nám výstavu zahájily 
zazvoněním na zvon. Jako nejoblíbenější vánoční zvyk 
zvolili návštěvníci výstavy pouštění ořechových lodiček, 
na druhém místě skončilo krájení jablíčka a na třetím 
barborka. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 8 126 
Kč a tato částka byla pouţita na silvestrovský ohňostroj. 
Těšíme se na příští ročník vánoční výstavy, tentokrát uţ 
10. 

Za členy kulturní komise Jaroslava Klejchová  
 
 
 

 

 
 

Poděkování F. Košňarovi  
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Poděkování 
 Obecní úřad Lubná touto cestou ještě jednou děkuje panu F. Košňarovi, který daroval 
krásný stříbrný smrk na vánoční výstavu.   

 
Dobrovolné vstupné - L. Šteflová a K. Klusoňová      Práce dětí ze základní a mateřské školy 
 

 

 
Výstava zahrádkářů 

 
 

 
Expozice místních zahrádkářů       Vystoupení Mirky Trávničkové 
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Dětský pěvecký sbor a NATALE z Dolního Újezda 

 

 
Zaplněný sál Skalky         Kapesní kapela - KAPKA 

 

Český zahrádkářský svaz – fotosoutěţ 
 Lubenští zahrádkáři na vánoční výstavě 10. prosince 2011 ve vestibulu Skalky vyhodnotili 
fotosoutěţ na téma „Moje léto v přírodě“. Celkem se jí zúčastnilo 8 ţáků, kteří  
zaslali 23 fotografií. Ukázka fotografií spojená s vyhlášením výsledků proběhla v dopoledním 
bloku výstavy.  Všem zúčastněným děkujeme, zvláště pak základní škole za spolupráci a 
místnímu obecnímu úřadu za podporu.      

        Josef Vomáčka, předseda zahrádkářů 

 
Vyhlášení výsledků fotosoutěţe zahrádkářů 
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O LUBENSKÉ PÁLENICI 

 
 Sláva lubenské Pálenice a její kvalitní práce se za poslední léta roznesly téměř po celé 
republice. 
 Proto se není čemu divit, ţe Moravané, odkojeni slivovicí, uţ o ní dokonce sloţili prostinkou 
veršovanou ódu v horáckém nářečí. 

 
                Óda na lubenskó vodo 
 

Ve Flidrové hospodě 
je lubenská pálenica, 
v nerezovym hrnečko 
vaři se tam slivovica. 

Pak oš muţeš slivovičko 
vechladló a zdaněnó 
do flaštěček zašpontovat 
a vopostit dědino. 
 

Do hrnečka břečka dá se, 
dvě sta litru nebo vic, 
tvrdém dřevem překládá se, 
co hodělá selné hic. 
 

Kdeš se koncem listopado 
pliskanice honijó, 
všecke ceste do Lubné 
kadlátkama vonijó. 

 
A tém hicem vevaři se 
všecek neřád z kadlátek, 
potom z tróbke v pálenice 
teče bílé špagátek. 
 

Lubná, ta je ho Poličke 
néslavňéši dědina, 
kdeš se páli slivovica, 
tak neřádi angina. 

 
Je-le selné ten špagátek, 
pokropi se vodičkó, 
pak se pěkně propočítá 
na stréčka he tetičko. 

Kaţdoročně na šťopičce 
slivovico koštojó, 
kdeţ vehrajó, tak se hrdě 
ze vzorkama chlobijó. 

Příznivci lubenské pálenice z Moravy 
 
 

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

 
Pozvánka na besedu o Aljašce 
 V pátek 16. března Vás zveme na besedu o Aljašce 
s promítáním. O záţitky z této cesty se s Vámi podělí 
manţelé Hartmanovi z Litomyšle v 19.00 hodin v kinosále 
Lubná.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Aljaška 
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Lubenští zahrádkáři 

 

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V  LUBNÉ 
 

Kříţ u č. p. 257 
Kdyţ pokračujeme na naší cestě po Lubné, narazíme na další kříţ, který stojí před 

bytovkou. Je to kříţ u č. p. 257. I na této památce se nachází u Čechů tolik oblíbený světec sv. 
Jan Nepomucký. Kříţek prošel v nedávné době celkovou úpravou.  



 24 

 Původ kříţku bohuţel není znám. Podle výpovědi pamětníka Jana Simona bylo zjištěno, ţe 
vzadu byl vyryt letopočet 1876, snad prý dal tento kříţ postavit Jan Andrle. Nic bliţšího se ale o 
historii kříţku uţ zřejmě nedozvíme. Proto se můţeme více zaměřit na postavu sv. Jana 
Nepomuckého, o kterém toho sice bylo napsáno hodně, ale ne kaţdý ví, ţe dodnes jeho 
postava víří historické hladiny bádání.  
  Je zajímavé, jak se jeho kult rozšířil v Čechách navzdory tomu, ţe o něm jako  
o skutečné historické osobnosti příliš nevíme. Hlavně není jasné, zda sv. Jan Nepomucký je 
totoţný se skutečně ţijícím Johánkem z Pomuku. Některé události jsou identické jak pro 
postavu světce Jana Nepomuckého, tak Johánka z Pomuku, například smrt z rukou lidí 
Václava IV., ale důvody se rozhodně liší. Sv. Jan Nepomucký měl být zabit kvůli tomu, ţe 
odmítl vyzradit zpovědní tajemství manţelky Václava IV., skutečný Johánek z Pomuku ale 
zemřel nešťastnou náhodou při mučení kvůli sporům arcibiskupa Jana z Jenštejna a krále.  

Kult sv. Jana Nepomuckého vznikl, dá se říci, 
náhodou. Král nechal zavraţdit jistého kněze a v té 
době také panovalo nesmírné sucho. Lidé si 
nedostatek vláhy začali vykládat jako trest za smrt 
nevinného sluţebníka Boţího. K tomuto se posléze 
přidaly zázraky u jeho hrobu. Líčení této události se 
dostalo do cizích kronik a někteří autoři si začali 
spojovat postavu zavraţděného kněze s Johánkem z 
Pomuku. V těchto příbězích byl stavěn do opozice ke 
krutému králi Václavovi, takţe postupně přestal 
Johánek vykazovat rysy skutečného člověka a stala se 
z něho legenda. 

Světec se stal symbolem české barokní kultury. 
K rozšíření jeho kultu přispěl výrazně i historik 
Bohuslav Balbín, který ţivotopis Nepomuckého 
s dobrou vírou opsal od svého nedůvěryhodného 
přítele a zdůrazňoval, ţe dílo, jeţ je ve skutečnosti 
literární, je dílo vědecké. Na základě této knihy 
probíhal i velmi rychlý proces beatifikace a kanonizace. 
Proto nebýt Balbínovy legendy, nedosáhl by kult Jana 

Nepomuckého takového rozšíření. V 19. století obvinili protestanti katolíky, ţe Jan Nepomucký 
je účelově vytvořenou postavou, která měla zastřít památku Jana Husa. 

Svatořečen byl Jan Nepomucký 17. 3. 1729. Je zajímavé, ţe jeho kult byl rozšířen nejen u 
nás, ale díky misiím jezuitů se dostal aţ do Mexika, kde se hlavní město stalo ţivým střediskem 
nepomucenského kultu. Konec 18. století a celé 19. století bylo ve znamení sporu o jeho osobu 
a dodnes není spor uzavřen a vyjasněn. I přes toto rozporuplné vnímání je zajímavé, jak se kult 
rozšířil. Jan Nepomucký se stal národním patronem a jeho socha nechybí v téměř ţádné 
vesnici. 

V křesťanské ikonografii bývá zobrazován jako kanovník, tedy oblečen v albě, rochetě, 
klerice a kanovnickém pláštíku s biretem. Janova svatozář je obvykle doplněna pěti hvězdami, 
v ruce drţí kříţ a téţ palmovou ratolest, někdy také knihu. Palma je symbolem vítězství, hvězdy 
zastupují legendu, podle níţ vltavští rybáři nalezli po smrti Janovo tělo, případně pět ran 
Kristových či písmena latinského tacui (mlčel jsem). Nevyzrazení zpovědního tajemství je 
symbolizováno prstem na ústech. Hvězdy kolem hlavy jsou atribut mezi světci velmi zvláštní, 
neboť s hvězdami kolem hlavy je zobrazována pouze Panna Maria. Jiným atributem je jazyk, 
který měl být nalezen v 18. století v Janově lebce neporušený. Podle nových výzkumů se však 
jednalo o mozkovou tkáň. Dalšími atributy jsou Palladium země české ze Staré Boleslavi, most, 
kotva či chuďas, jemuţ Jan udílí almuţnu. 

I kdyţ je kolem jeho osoby tolik nejasností, nic se nemění na tom, jaké hodnoty a vlastnosti 
hlásá, a o to jde u všech světců především, aby působili jako příklad a symbol dokonalosti, ke 
kterému je dobré se alespoň přiblíţit. Podle mého názoru je postava sv. Jana Nepomuckého a 
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ideály, jeţ hlásá, v dnešní době stále aktuální. Ve svém kaţdodenním ţivotě se můţeme 
nechat inspirovat jeho mlčenlivostí, zásadovostí a pevnou vírou v Boha. 

Marie Pohorská 
 

ZAJÍMAVOSTI Z DĚJIN ŠKOLSTVÍ 
 

 Tento díl bych chtěl věnovat učitelskému povolání. Nekladu si za cíl zpracovat celkový 
historický vývoj učitelského povolání. Chci čtenáře upozornit pouze na některé zajímavosti a 
perličky z dřívější doby, které se týkají učitelů a jejich profese (včetně některých bývalých 
učitelů z našeho školského regionu). 
 

Učitelské povolání dříve 
Úvod: Učitel – vzdělanec par excellence. 
 „Jakoţto odborník ve vzdělávání učitel má býti vzdělancem par excellence, takřka ţivým 
středem, ve kterém se sbíhají a ze kterého vycházejí paprsky nejčelnějších jevů osvěty. V tom 
smyslu rozuměti dluţno poţadavku, aby učitelé byli lidmi nejvýbornějšími a nejlepšími, neboť 
jen takto uschopněné osobnosti jsou s to ve smyslu poslání školského zdárně působiti přímo 
svou osobou i nepřímo návodem.“ (Z pedagogické literatury roku 1909) 
 O učitelích můţeme hovořit jako o příslušnících vyhraněné profesní skupiny v podstatě aţ 
od okamţiku, kdy síť škol dosáhla jiţ určitého a současně i statisticky významného počtu. 
Problémy spjaté s počátky tohoto období jsou pak odrazem skutečnosti, ţe v dlouhé etapě 
svého historického vývoje podléhaly školy a s nimi veškeré vzdělávání církvi a ţe velmi často 
byli prvními učiteli duchovní. Zapomenut je i historický fakt, ţe tehdy vzniklé slovní označení 
učitele – totiţ kantor – bylo původně označením toho, kdo v kostele předzpěvoval a staral se o 
chrámovou hudbu a zpěv. V druhé polovině 19. století, kdy uţ byli učitelé z těchto povinností 
úředně vyvázáni, se mnohých učitelů označení „kantor“ stále nemile dotýkalo a odmítali ho. 
Nepochybně ale i proto, ţe tehdy běţně uţívané slovo „kantorovat“ znamenalo „zbytečně 
kárat“. 
 Postupným rozšiřováním škol docházelo k situaci, ţe na učitelská místa byli stále 
v hojnějším počtu dosazováni laici. Obvykle se jednalo o staré vojenské vyslouţilce, kteří uměli 
číst a psát (někteří dokonce i počítat). Jejich odborná učitelská průprava však byla zcela 
nulová. Odborná příprava k učitelskému povolání se realizovala od konce 18. století. 
 Po roce 1805 začal platit v rakouském školství nový kodex, upravující i povinnosti učitelů. 
Učitelé měli vzdělávat především ţákovu paměť a „podávati poučení jen o věcech pro mládeţ 
nutných a potřebných“. Po učitelích se poţadovalo, aby byli tělesně zdraví a byli svým ţákům 
vzorem v bohulibém a mravném chování. Měli výslovně zakázáno hrát na svatbách a 
v hospodách a důrazně se jim připomínalo, aby zanechali „hluboce zakořeněného pekelného 
chlastu“ a aby se přestali toulat a vést zpustlý ţivot. (Takového bujarého učitele můţeme vidět 
ve filmu pro pamětníky „Nezbedný bakalář“, kterého výborně ztvárnil nezapomenutelný Zdeněk 
Štěpánek.) 
 Např. v Sebranicích byl pro špatné chování sesazen v r. 1843 učitelský pomocník Václav 
Hatle a v témţe roce byl zbaven místa rovněţ učitel Jan Břicháček, protoţe příliš holdoval 
alkoholu.  Místo něho byl 28. listopadu 1843 jmenován prozatímním učitelem Václav Kreml, 
který byl definitivně dosazen aţ poté, co propuštěný učitel podal rezignaci. Rezignace učitele 
Jana Břicháčka zněla následovně: „Dle rozsudku slavné Králové Hradecké konsistoře mně 
náleţí roční penze 50 zlatých z příjmů školy Sebranské, kterou mám do smrti mé poţadovati. 
S tímto odstupuji a pro školu Sebranskou za neschopného se uznávám a vyjadřuji slovem:Já 
se školy Sebranské navţdy odříkám.“ 
 I styk učitelů s rodiči měl být upřímný a přátelský. Současně se zdůrazňovalo, ţe váţnost 
učitelů poroste, bude-li v jejich domech panovat pořádek, čistota, mír, manţelská snášenlivost, 
dobrá výchova vlastních dítek a zdárné hospodářství. 
 Plat učitelů nebyl původně stanoven a lišil se i podle jednotlivých panství a farností. 
Obvykle byl vyplácen převáţně v naturáliích, doplňovaly ho i nejrůznější dávky a poplatky. 
Mnohdy si je učitelé museli vybírat a vymáhat sami. Učitelé zcela běţně chodili koledou, 
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nedělní obědy pro ně „střídou“ zabezpečovala vrchnost a další bohatší obyvatelé obce. Protoţe 
učitelé obvykle zastávali i sluţby kostelnické a starali se o chrámový sbor, znamenala odměna 
za tyto sluţby vítané a ţádoucí přilepšení.  
 V Sebranicích v r. 1743 chodili učitelé na koledu vánoční (na Tři krále) a za to dostávali od 
sedláka 3 krejcary (kr.), od zahradníka 2 kr. a od chalupníka 1 kr. Dále pak koledovali na 
Zelený čtvrtek, kdy od sedláka měli 6 vajec, od zahradníka 4 a chalupníka 2. O posvícení měl 
být učitel obdarován posvícenským koláčem od kaţdého sedláka i zahradníka. Kaţdý sedlák 
byl povinen učiteli během roku věnovat jeden bochník chleba a kaţdý zahradník půlku 
bochníku. Za to musel učitel kaţdodenně na věţi hodiny spravovat a natahovat, v kostele hrát 
na varhany, mít vycvičeného svého kalkanta (šlapače měchů u varhan) a s panem farářem 
chodit k nemocným. 
  Učitelský plat značně sniţovalo i to, ţe učitel z něj musel vyplácet pomocníka, který mu 
nejen vypomáhal, ale přebíral i učitelovy povinnosti v případě jeho nemoci. Např. učitelskému 
pomocníkovi v Sebranicích Janu Štýrskému (v r.1821) musel řídící učitel Jan Šreiber vyplácet 
určitou finanční částku a také bezplatně poskytovat stravu a prádlo. 
 K první zásadní změně v učitelských platech došlo v roce 1785, kdy byla zavedena tzv. 
„kongrua“. To znamenalo, ţe kaţdý učitel jiţ dostával určitou část svého platu pouze 
v penězích. Aby byl přehled o veškerých příjmech jednotlivých učitelů a o počtu školou 
povinných dětí, sepisovaly se jejich seznamy, kterým se říkalo „fasse“. 
 V archivu jsem našel fasse učitele ze Sebranic Jana Šreibera ze dne 12. února 1799. Co 
tento seznam obsahoval? Cituji: 
„V místní obci Sebranice a přiškolených obcí Třemešné, Pohoře, Kališti, Lubné, Stříteţi, 
Lesníku (v archívu je psáno „s“) a Haně je počet dětí školou povinných 245. Z toho: 
a) 90 chudých a bezplatně vyučovaných 
b) 10 dítek takových rodičů, kteří za 3 dítky školné platí, ale za ostatní platit nemusí 
c) 145 dítek, za něţ se školné platí 
Příjmy za rok: 
A) Desátek náleţí ze 14 měřic ţita a 14 měřic ovsa. V penězích odváděný desátek 45 kr. a 
obilné činí 22  zl. a 25 kr. 
B) Od kostela v Širokém Dole (9 kr.). 
C) Od školní obce a přiškolených obcí – ze školního fondu (2 zl., 39 kr.); z fondu pohřebního 
(13 zl.); z týdenního školného (sobotáles) dle počtu dětí se řídícího-z jednoho dítěte obnáší 
školné za týden 1 kr. nebo 1,5 kr. a šk. rok čítá 46 týdnů (77 zl., 26 kr.). 
D) Tak zvané domovní dávky – ze 380 stavení na Nový rok  po 3 kr. (19 zl.); 123 bochníků 
chleba po 6 kr. (12 zl., 18 kr.); 123 kusů koláčů po 1 kr. (2 zl., 3 kr.); 20 kop slepičích vajec –
chalupník má dáti po dvou, sedlák po šesti vejcích (4 zl.). 
E) Dříví pro školu -  ze Sebranic a Kaliště – 1 sáh; z Pohory – 1 sáh; z Lubné – 1 sáh; od 
vrchnosti – 3 sáhy. 
Úhrn veškerých příjmů: 153 zlatých (1 zlatý čítá 60 krejcarů).“  Konec citace. 
 Pro porovnání uvádím přibliţné ceny některých druhů zboţí, zvířat, nemovitostí a hodnotu 
denní mzdy některých profesí v průběhu 19. století (ceny i mzdy se měnily): slepice - 15 kr.; 
kachna, husa - 1 aţ 2 zl.; beran - 4 zl.; 1 funt (0,45 kg) kapra - 1 zl.; kopa vajec - 1 zl. 30 kr.; 
kráva - 60 aţ 100 zl.; sáh tvrdého dřeva (2,27 m3) - 8 zl.;1 ţejdlík mléka (jedna třetina litru) - 45 
kr.;1 funt másla - 1 zl.; grunt - 15000 aţ 20000 zl.; chalupa - 5000 aţ 7000 zl.; 1 ha zemědělské 
půdy - 800 aţ 1000 zl. Denní mzda: zedník mistr - 57 aţ 60 kr.; tovaryš - 42 aţ 48 kr.; nádeník -
18 aţ 24 kr.;  podavač - 24 kr.; pacholek - 6 aţ 10 kr.; děvečka - 4 aţ 5 kr.+ strava; orání - 1 zl. 
30 kr.; kosení obilí - 20 aţ 25 kr.; učitel - 16 aţ 25 kr.; panský úředník na statku (důchodní) - 90 
aţ 130 kr. + byt, strava, ošacení, otop; správce statku - 100 aţ 150 kr. + byt, strava, ošacení, 
otop. K tomu nutno uvést ještě následující. V 19. století jsou ceny uváděny převáţně ve 
zlatnících (guldenech). Jeden zlatník se dělil do roku 1857 na 60 krejcarů, od roku 1857 na 100 
krejcarů. Od r. 1892 se přešlo na korunovou měnu (1 zlatník = 2 koruny). 
 Nejniţší plat pro učitele na obecné škole po roce 1805 mohl být 150 zlatých ročně (pro jeho 
pomocníka 70 zlatých). Do této částky se však plně započítávaly i jeho příjmy z kostelnické 
sluţby, popřípadě i výnos ze školného, které učitelé od ţáků sami vybírali. 
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 Byly to časy pro učitelstvo velmi zlé. Čím více mu snad přibývalo na váţnosti, tím méně se 
scházely jeho příjmy. A kdyţ bylo nejhůře, pak nezbývalo neţ dát se na šumaření, písaření, 
holení a jiné práce nebo zaklepat na milosrdenství lidské, jehoţ také nebývalo nazbyt: „ţebrota 
se ţebrotou podávaly si vţdy pod doškovým školním krovem ruce“!   
 Školy bývaly ve většině obcí v 19. století aţ do sedmdesátých let přeplněny. Tehdejší 
předpisy umoţňovaly, aby na učitele připadalo ve škole v průměru 80 ţáků. Pokud stoupl počet 
dětí školou povinných na 100, měl učitel moţnost přibrat si pomocníka, kterého si ovšem sám 
platil.  
 Potvrzení údajů, ţe na jednoho učitele připadalo opravdu tolik ţáků, jsem našel v archivu. 
Tak např. počet školou povinných dětí k 12. únoru 1799 farní školy v Sebranicích byl 245 ţáků. 
Na tento počet ţáků zde byl pouze jeden učitel Jan Šreiber (učitelem od r. 1798; zemřel 21. 
června 1834). Teprve v roce 1821 mu byl přidělen pomocník Jan Štyrský. Ţáků chodilo do školy 
velmi málo, netrvalo se na celoroční docházce. Děti chodily do školy převáţně v zimě.  
K 6. prosinci 1862 byl počet ţactva na farní škole v Sebranicích 210 (Sebranice - 15; Třemešná 
- 35; Kaliště - 23; Pohora - 61; Hochvald - 5; Lesník - 37; Hana - 5; Stříteţ - 29 ţáků). 
V Lubné k tomuto datu bylo 199 ţáků, z toho 101 chlapců a 98 dívek.  
 Změny v odměňování nastaly s přijetím zákona v roce 1869. Učitelům byly zrušeny veškeré 
naturální dávky, byl vysloven zákaz vykonávat kostelnické sluţby za peníze, začali dostávat 
pouze peněţní plat. V případě obecných škol byl plat vyměřován podle velikosti obcí, které byly 
zařazeny do čtyř velikostních tříd – obecně platilo, ţe na škole ve větší obci pobíral učitel také 
větší plat. 
 V archivu v Litomyšli jsem zjistil následující: V roce 1854 bylo roční sluţné učitele lubenské 
školy Josefa Vaníčka 150 zlatých. 21. ledna 1870 bylo upraveno sluţné učitelům školy 
v Sebranicích. Pro řídícího učitele Václava Kremla to byla částka 400 zlatých a pro podučitele 
Jana Vejmana to byla částka 280 zlatých ročně. 
 V roce 1873 byla sebranická škola zařazena do II. třídy sluţného. To znamenalo plat 500 
zlatých pro řídícího učitele a 350 zlatých ročně pro podučitele. 
 K významným platovým úpravám došlo v roce 1875. Zásadním opatřením bylo, ţe došlo 
k platové rovnosti muţů a ţen v učitelském povolání (dosud dostávaly učitelky pouze 80 % 
platu učitelů – muţů).  
 Koncem 19. a počátkem 20. století si byli učitelé jiţ plně vědomi svého společenského 
významu i poslání. Logicky se proto jejich zájem více zaměřoval i na prosazování naprosto 
opodstatněných a oprávněných hmotných poţadavků. 
 Výrok Marie Terezie – „škola je politikum – o školství rozhoduje více politika neţ 
pedagogika“ platí dodnes. Učitelé vţdy byli ve vleku politických poměrů daného státu a jeho 
zdatnými přisluhovači. Stát měl vţdy nástroje k tomu, jak přivést učitele k poslušnosti. Na 
učitele vţdycky někdo dohlíţel. Ať uţ to byli místní duchovní, školní dozorci, školní rady, obecní 
výbor nebo inspektoři.  
 V duchu poslušnosti se nesly prosebné supliky učitelů ve stylu „…dovoluje si nejpokorněji a 
nejposlušněji podepsaný …“ nebo i sluţební sliby a přísahy, které učitelé museli sloţit při 
nástupu do sluţebního poměru. 
 Ţáci kaţdé školy vţdy měli a mají svoje oblíbené a neoblíbené učitele. Jedním z velmi 
oblíbených učitelů v Lubné byl pan Josef Beneš, který na zdejší školu nastoupil v roce 1920. 
Byl to asi velmi pokrokový, přímý, zásadový a nesmlouvavý člověk. V publikaci „ Z mých 
vzpomínek“ na něj autor Josef Buben takto vzpomíná: „Učitel Beneš byl velmi spravedlivý. 
Známky nedával podle kabátu, jak se to dělávalo, ale podle toho, jak ţák uměl, ať byl ze statku 
nebo z chalupy. Nepouţíval rákosky a všichni jsme ho poslouchali. Získal si naši úctu a respekt 
snad i proto, ţe se nám věnoval i mimo školu. Chodil s námi na vycházky do přírody, hrál 
s námi divadlo, stále se nám věnoval. Byl dobrý učitel a výborný pedagog, byl svým jednáním 
příkladem. Učitel Beneš byl abstinent, vysvětloval nám, jak škodlivé je pití alkoholických nápojů. 
Kaţdý, kdo vycházel ze školy, musel slíbit, ţe nebude pít, kouřit a nebude dělat, co je škodlivé.“ 
(Poznámka: Josef Beneš se narodil r. 1889 v Poličce. Za 1. světové války byl legionářem 
v Rusku. Po válce učil postupně v Lubné, Sebranicích a Litomyšli. Za nacistické okupace 
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vězněn 4 roky, aţ do roku 1945. Od roku 1945 působil ve funkci inspektora v Litomyšli, kde  
r. 1955 zemřel.) 
 Co říci závěrem? Jistě mně dáte za pravdu, ţe posláním učitele je probouzet srdce svých 
svěřenců, učit je ţivotním moudrostem, rozvíjet jejich osobnost, přetvářet školu v dílnu lidskosti 
(jak říkával Jan Amos Komenský). K tomu však učitelé potřebují i dnes svoje jistoty. Potřebují 
vědět, ţe mají podporu svého ministra, vedení školy, obcí, rodičů, široké veřejnosti. Potřebují, 
aby jejich náročná a společensky uţitečná práce byla společností oceňována nejen hmotně, ale 
také morálně. 
 Proto přeji lubensko-sebranické škole takové učitele, kteří budou milovat svůj obor a dokáţí 
pro něj nadchnout druhé, učitele, kteří mají dobrý vztah k dětem, šíří kolem sebe tvořivé a 
pozitivní ovzduší a pomáhají kaţdému dítěti rozvíjet jeho osobnost. Takové učitele, kteří 
nevnucují, nehlásají shůry moudra, ale nabízejí a vedou k myšlení. Takové učitele, kteří jsou 
tolerantní, veselí, otevření, čestní a spravedliví. 

                                                                                 PhDr.Ladislav Kejík       
 

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – BROUMOVSKO 
 

 Chráněná krajinná oblast Broumovsko o rozloze 410 km² byla 
vyhlášena v roce 1991. Oblast leţí v Broumovském výběţku a 
převáţná část území sousedí s Polskem. Nejvýznamnějším 
fenoménem CHKO je pískovcový reliéf s rozsáhlými skalními městy 
tvořený sedimenty druhohorního stáří. Největší plochu Broumovska 
zabírá Broumovská vrchovina, která se dělí do tří odlišných 
podcelků. První tvoří Meziměstská vrchovina s pásmem hraničních 
Javořích hor a s Broumovskou kotlinou na červených permských 

usazeninách v úvalu řeky Stěnavy. Ve střední části je to Polická vrchovina tvořená usazenými 
horninami svrchní křídy a Polická pánev, kde najdeme pískovcové tabulové plošiny – 
Adršpašsko – teplické skály a osamělé vrchy – Ostaš se skalními městy. Třetím podcelkem je 
Ţacléřská vrchovina, tvořená převáţně usazenými horninami z období mladších prvohor a 
svrchní křídy. Dominantou je vrch Turov (603 m) a pásmo Jestřebích hor se Ţalmanem (739 
m). Broumovským výběţkem prochází rozvodí, které sleduje hřeben Broumovských stěn. 
Stěnava odvádí vody do Baltského moře, Metuje do Severního moře. 
 Území bývalo v minulosti více zalesněno, v současnosti lesy pokrývají asi třetinu plochy. 
Jde převáţně o kulturní smrčiny, ale na vrcholcích pískovcových skal se zachovaly reliktní bory 
a v hlubokých chladných roklích jedlobučiny s alpínskou vegetací. Velmi pestré rostlinstvo je 
v údolních nivách a mokřadech, kde roste bledule jarní, tolije bahenní, rosnatka okrouhlolistá, 
úpolín nejvyšší, ďáblík bahenní, vachta trojlistá, kruštík bahenní a mnoho dalších druhů. Ze 
vzácných a ohroţených druhů zde roste lilie zlatohlavá a její bílá forma, vstavač fuchsův nebo 
měsíčnice vytrvalá. 
 Na nepřístupných skalních srázech hnízdí sokol stěhovavý, káně lesní, ořešník kropenatý, 
krkavec velký, naše největší sova výr velký a další druhy ptáků. 
 Turisticky nejatraktivnější jsou horské hřebeny na okrajích CHKO Broumovsko. Na 
severovýchodě jsou to Javoří hory s nejvyšším vrcholem Ruprechtickým Špičákem (881 m), 
odkud je fantastický výhled především do Polska a na Góry Kamienné. Neobyčejně půvabné je 
Heřmánkovické údolí s balvanovým proudem pod Čertovým vrchem a s Mufloními skálami. 
Navštěvovány jsou také Šonovské kopce s vrchem Homole, zvaným rovněţ Šonovská sopka, 
kde v zimě uniká teplý vzduch z podzemí. 
 Na jihozápadě území leţí Jestřebí hory s nejvyšším Ţaltmanem (739 m), na kterém je 
rozhledna. Z ní můţeme spatřit dvě stolové hory v Polsku, Malou a Velkou Hejšovinu, kterou 
proslavily pohádky Karla Čapka. Ke zdejším zajímavostem patří zkameněliny v horninách 
z období křídy a zkamenělé chleby, jejichţ tvar dal vzniknout pověsti o lakotě a zkamenělých 
pecnech. Těmi pecny jsou ve skutečnosti odolnější jádra zvětralých pískovců a najdeme je u 
Skalákovy studánky v údolí Zbečnického potoka pod vrchem Maternice (546 m). Děj románu 
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Aloise Jiráska Skaláci se vztahuje k tomuto místu. Ve studánce si turisté nabírají vodu pro její 
léčivou moc.  
 Blaníkem Jiráskova kraje je stolová hora Turov (603 m) nad údolím Rokytnického potoka. 
Také tento kopec je opředen legendami o svatováclavském vojsku, dřímajícím v jeho nitru. Na 
kopci je Jiráskova chata, v okolí jsou pěkně tvarované skalní útvary, například Kačenčiny 
kameny. K dalším zajímavostem patří pahorek Vysoký kámen v blízkosti Dřevíče u Starkova 
s vyhlídkou, zaledněné podzemní Teplické jeskyně a souţití našich předchůdců s pískovcovými 
skalami můţeme obdivovat v přírodní rezervaci Kříţová cesta. 
 Turisté nejvíce navštěvují mimořádné a jedinečné přírodní unikáty, kterými jsou Adršpašsko 
– teplické skály, Broumovské stěny a Ostaš. Chráněná krajinná oblast Broumovsko je přírodním 
rájem a je navštěvována milovníky přírody z celého světa. 

Josef Trojtler 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Broumovsko - Skalní divadlo                                                    Lilie zlatohlavá - bílá forma 

 

FITNESS LUBNÁ  
 

CCCMMM   PPPOOO   VVVÁÁÁNNNOOOCCCÍÍÍCCCHHH   IIIHHHNNNEEEDDD   DDDOOOLLLŮŮŮ   
 Kdo by nechtěl mít po Vánocích ihned několik centimetrů po obvodech dole? Dnes uţ to 
není takový problém . Fitness Lubná nabízí novou sluţbu, a to formovací zábaly. Jde o velmi 
účinný program, který výrazně pomáhá při odstraňování celulitidy, 
formování postavy a zlepšení kvality pokoţky. Uţ po hodině a půl je 
několik cm prostě pryč! Můţe za to speciální termogenní hloubkově 
detoxikační gel, který v kombinaci se zábalem a individuálně doporučeným 
pohybem dovede divy.  
 Celulitida (pomerančová kůţe) se projevuje u ţen především na 
stehnech a hýţdích, a to díky odlišnému uspořádání podkoţního vaziva neţ 
je u muţů (ale i u nich se vyskytuje, především v oblasti břicha a hýţdí). 
Dále souvisí s odpadními látkami v buňkách a mezibuněčných prostorách a 
s jejich špatným odváděním lymfatickým systémem. Proto se celulitida 
vyskytuje i u velmi štíhlých ţen – jíst se prostě musí a dnes potravinářský 
průmysl je spíše chemický průmysl  . 
 Tento zeštíhlovací program má za účel působení na tukové buňky z podkoţí a stimulování 
podkoţní struktury pro lepší podkoţní metabolismus a zlepšení odtoku toxických látek. 
Ovlivňuje také hluboké i povrchové kapiláry a svaly, tím dochází k výborné regeneraci, odvodu 
odpadní vody, vyhlazování kůţe, rozrušování tukových buněk a především celulitidy. 
 Zábal lze aplikovat na různé části těla. Do konce března můţete vyuţít zaváděcí cenu. 
 Pro objednání či více info volejte 605 877 699 (Mgr. Jitka Rubková). 
 Je to taaak jednoduché . 
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 VESMÍR OKOLO NÁS 
 

Mezinárodní vesmírná stanice ISS 
 Naší technicky (ne však eticky) poměrně vyspělé civilizaci chyběla 
velká, přístroji a laboratořemi dobře vybavená vesmírná stanice se 
stálou posádkou na oběţné dráze Země. Takovouto stanici postrádali 
především astronomové, astrofyzici, biologové, lékaři, farmaceuti, 
technologové a další skupiny odborníků zabývající se výzkumem, který 
je nutné provádět ve stavu beztíţe. Tento nedostatek byl vyřešen 
v červenci minulého roku, kdy raketoplán Atlantis při své poslední misi 
dopravil k ISS poslední stavební díl, víceúčelový logistický modul 

raffaello, přístroje a další technické vybavení. Stavba Mezinárodní vesmírné stanice byla 
dokončena, a to k velké radosti výzkumných pracovníků na celém světě. Na stavbě ISS 
(International Space Station) se podílelo pět kosmických agentur.  Americká NASA, Ruská, 
Evropská, Japonská a Kanadská kosmická agentura.  

  
Vesmírná stanice ISS        Nicole Stottová v modulu Kibo na ISS (24. 11. 2009) 
 

 První a zároveň nejhmotnější díl stanice, skladový modul Zarja (hmotnost 19 tun 323 kg), 
vynáší na oběţnou dráhu Země ruská raketa Proton 20. listopadu roku 1998. O 16 dní později 
Zarju naloţil do svého nákladového prostoru raketoplán Endeavour a kosmonauti k ní 
namontovali americký propojovací díl Unity, ke kterému můţe být připojeno aţ 6 stavebních 
dílů. V červenci roku 2000 startuje Proton s ruským servisním modulem Zvezda, který je 
připevněn k Zarji. Mezi tím vynášejí raketoplány díly příhradové konstrukce a panely sluneční 
elektrárny. V listopadu roku 2000 navštívila stanici první stálá posádka, od této chvíle je ISS 
stále obydlena aţ do dnešních dnů. Hlavním úkolem první posádky byla aktivace stanice a 
vybalení zásob a zařízení. V únoru roku 2001 připlouvá ke stanici Atlantis s americkým 
laboratorním modulem Destiny, který je hlavním centrem vědeckých výzkumů na ISS. Další 
důleţitou součástí je kanadský robotický manipulátor Canadarm 2, který přivezl Endeavour  
16. dubna 2001. Robotické rameno je dlouhé 17,6 m, slouţí k přemisťování lidí a nákladu podél 
příhradové konstrukce, je součástí mobilního servisního systému, to znamená, ţe můţe zajet 
na kterékoliv místo hlavního nosníku (délka 109 m). Raketa Sojuz, raketoplány a ruský 
nákladní Progress stále vynášejí díly hlavního nosníku, přechodové a stykovací moduly, 
venkovní plošiny a fotovoltaické panely. V únoru roku 2008 připlouvá k ISS Atlantis s druhým 
nejhmotnějším dílem, s evropskou laboratoří Columbus (hmotnost 19 tun 300 kg). V březnu a 
květnu téhoţ roku přichází na řadu Japonsko se svou dokonalou technikou. Nejdříve vynáší 
raketoplán Endeavour logistický modul Kibö, plně vybavený supermoderními přístroji a 
přetlakovou sekcí. Poté přilétává Discovery s unikátní laboratoří Kibö a přetlakovým dílem. A 
v červenci roku 2009 kotví u ISS Endeavour s japonskou experimentální plošinou Kibö. Během 
následujícího období vynášejí rakety a raketoplány na oběţnou dráhu výzkumné moduly, 
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přechodové komory, venkovní logistické plošiny, uzlový modul a víceúčelový přetlakový modul 
Leonardo. Rovněţ je dopravena pozorovací kupole, bez které se vesmírná stanice neobejde. 
ISS má velkou spotřebu elektrické energie. O její výrobu se stará sluneční elektrárna, jejíţ 
fotovoltaické panely mají plochu téměř půl hektaru a úctyhodný výkon 110kW, takţe by 
rozsvítila tisíc stowattových ţárovek nebo 110 tisíciwattových ţárovek. Šířka stanice je 109 m 
(podél osy hlavního nosníku), délka 74 m (podél osy modulů), výška 27,5 m, obytný objem 
téměř 1 000 m³, hmotnost okolo 450 tun. Mezinárodní vesmírná stanice létá v průměrné výšce 
350 km. Rychlost téměř 8 km za sekundu. Naši Zemi oběhne za 91 minut, za den to je 15, 7 
oběhů. Stálou posádku tvoří 6 osob. V současné době je ISS v plném provozu. V jednotlivých 
modulech probíhají kaţdý den desítky výzkumů, v laboratořích jsou vyráběny speciální léky a 
slitiny kovů, kultivují se nejrůznější tkáně, provádějí se lékařské experimenty, pěstují se rostliny, 
chovají ţivočichové a z kupole se pozoruje vesmír. Stanici zásobují automatické nákladní lodě 
Progress, evropské ATV a japonské HTV. 

Josef Trojtler    
 

 AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ 
 

LUBNÁ - kino 
  5. 2. TINTINOVA DOBRODRUŢSTVÍ   4. 3. OŠETŘOVATEL 
19. 2. JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ 18. 3. DŮM 

Začínáme v 18.30 hodin. 
 
 

LUBNÁ - plesy a ostatní akce 
  3. 2.  Ples SDH, hraje VEPŘO - KNEDLO – ZELO 
18. 2. Ples Lubenských ţen a TJ Sokol Lubná, hraje MEDIUM 
3. 3. Dětský sportovní karneval 

17. 3.  Divadelní představení - Tři zlaté zuby děda Vševěda - div. spolek Šlégl Němčice   
1. 4.  Setkání seniorů, hraje POHORANKA 

 
 
 

SEBRANICE 
10. 2. Hasičský bál - od 20 hod. v KD - pořádá SDH Sebranice 
11. 2. Obecní mariáš - od 12. 30 hod. v KD - pořádá kulturní komise 
18. 2. Domácí zabíjačka - od 11 hod. u kapličky - pořádá kulturní komise a SDH  
 Maškarní průvod - od 13. 30 hod. u kapličky       
25. 2. Pingpongový turnaj - od 9 hod. v KD - pořádá salesiánské středisko 
  4. 3. Farní akademie - od 14 hod. v KD - pořádá salesiánské středisko 

 
 
 

LITOMYŠL 

Státní zámek 24. 3. - 30. 10. - Byl jednou jeden domeček 
Výstava domků pro panenky, bytového zařízení pro panenky, ale také expozice historie zámku 
Regionální muzeum 24. 1. - 26. 2. - Byli jsme skoro u všeho  
- 150 let pěveckého sboru Vlastimil 
Ať se tomu chce věřit, nebo ne, Vlastimil skoro u všeho, co se v Litomyšli za poslední století a 
půl dělo. U příleţitosti této události je připravena ve spolupráci s tímto spolkem výstava  
mapující úctyhodných 150 let. 
Restaurace U Kolji 11. 2. - 14. 2. - Valentýnský víkend - valentýnské menu  
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Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
4. - 5. 2. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

11. - 12. 2. MUDr. Ševčíková Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423 
18. - 19. 2.  MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
25. - 26. 2. MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

3. - 4. 3. MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827 
10. - 11. 3. MUDr. Zeman Oldřich Polička, 1. máje 606 733 152 435 
17. - 18. 3. MUDr. Adamcová  Markéta Polička, Smetanova 55 461 725 987 
24. - 25. 3.  MUDr. Adamcová  Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987 

31. 3. - 1. 4. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987 
7. - 8. 4.  MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

 

 
 
 
 
  

 

RADY A TIPY - ZÁZVOR 
 

 V současnosti jsou velmi moderní různé bylinky a rozličná koření, která dříve v kuchyni 
neměla aţ takové zastoupení, jelikoţ je lidé příliš nevyuţívali. Jednou z takových rostlin je 
bezesporu zázvor. 
 Tato rostlina pochází z jihovýchodní části Asie, v současnosti se pěstuje právě pro účely 
obchodování. Většina zázvoru tak vyrůstá na Jamajce, v Indii, Brazílii nebo Nigérii a je určena 
pro export do celého světa. Zázvor nelze nepoznat. Jeho aroma a chuť jsou velmi specifické. 
Obsahuje řadu sloţek, které dodávají zázvoru typickou výraznou lehce citrónovou vůni, ostrou 
a specifickou chuť. Při jeho uţívání v syrovém stavu ucítíme pálení. Toto pálení je způsobeno 
látkou nazývanou kapsaicin, která je obsaţena např. v pálivých paprikách nebo v chilli. 
 Zázvor se vyznačuje svými kladnými účinky na procesy trávení, je antibakteriální a 
protizánětlivý, podporuje chuť k jídlu, je prevencí proti chřipce a rýmě, zmírňuje bolesti hlavy, 
posiluje imunitní systém člověka. Zázvor se pro svou jedinečnou chuť a vůni často vyuţívá 
v kuchyni, je dobrým kořením. Sušené koření dochutí těţká pečená masa, ryby, bramboráky, 
polévky nebo jiné nápoje, pouţívá se při výrobě mnohých cukrářských výrobků a perníků. 

Libuše Bulvová 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

grafická úprava Jana Dřínovská 
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 

Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vţdy totoţné s názory 
redakce. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.  

Tisk Petr Dvořák – tiskárna Osík, tel. 461 618 111. 

Uzávěrka příštího čísla bude 15. 3. 2012. 
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Nabízím sluţby jako osoba odborně způsobilá: 
 v oblasti poţární ochrany - preventivní poţární prohlídky, zpracování         

dokumentace dle zákona o PO, školení 
 

 v oblasti bezpečnosti práce (odborná způsobilost dle z. č. 309/2006 Sb.)  
      - vyhledání rizik práce, prověrky BOZP, zpracování                     
      směrnic, školení, zpracování kategorizace prací 
 
 moţnost zastupování organizace při kontrolách státního dozoru  

      PO a BOZP 

                                            Jitka Valenová, Polička, tel. 733 328 687 

                                                       e-mail: jitkavalenova@seznam.cz 
 
 

 
Občanské sdruţení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny 
bezplatně: 

 Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboţí v 
termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu niţší kategorie, 
vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) 
na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běţného hovoru.   

Telefonní linka: 299 149 009 
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod. 

 Publikace, např. tištěná informační broţura o marketingových praktikách prodejců na 
předváděcích akcích určená převáţně seniorům. 

 Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz s moţností si zvolit pravidelné zasílání nových informací 
k vybrané kategorii výrobků. 

 Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke 
staţení na webových stránkách www.dtest.cz), web: http://www.dtest.cz/. 


