
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prezentace Vaší firmy na webových stránkách Lubné 
Vaši firmu můţete zdarma prezentovat v katalogu firem  
na webových stránkách Lubné  - www.lubna.cz/firmy/. 

 

 
    Firma Kominictví  

a klempířství 
Zdeněk Doležal, Dolní Újezd, 
tel. 737 027 632 oznamuje, že 

přebírá po panu Tomanovi 
domácnosti s plynovými 

spotřebiči. V případě potřeby 
volejte. Dále firma provádí 
vymetání komínů, povinné 

kontroly, prohlídky kamerou a 
vložkování komínů. 

 
Kadeřnictví Michaela Němcová 

Sebranice 30 (kulturní dům) 
Pracovní doba: 

úterý   9.30 – 18.00 
středa    9.30 – 14.30 
čtvrtek  9.30 – 18.00 

Novinka: 
rovnání vlnitých, krepatých vlasů. 
Už si nebudete muset žehlit každý 
den vlasy! Sleva pro nové 
zákazníky 20 %. 

Na Vaši návštěvu se těší 
Michaela Němcová 

tel. 737 955 202. 
 

http://www.lubna.cz/clanky/348-prezentace-vasi-firmy-na-webovych-strankach-lubne/
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OBECNÍ ÚŘAD  

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 16. 1. 2012 
RO schvaluje: 

- Směrnice obce. 
- Podání ţádosti o přezkoumání hospodaření za rok 2012, které provede finanční odbor 

Krajského úřadu Pardubického kraje.  
- Výměnu vodovodního řadu u č. p. 133.  
- Zaslání připomínek k jízdním řádům firmě Oredo s. r. o., Hradec Králové.  
- Ukončení nájemní smlouvy pro pí V. Matošovou na obecní byt k 31. 12. 2012.  
- Dodatek k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek – Obchodní balík s 

Českou poštou, s. p. Pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku na dobu určitou  
do 31. 12. 2012. 

- Cenovou kalkulaci obědů pro ZŠ a MŠ. 
RO zamítá:    

- V současné době výstavbu dětského hřiště v rámci Mikroregionu Desinka. 
RO bere na vědomí: 

- Výsledek Tříkrálové sbírky 2012 v obci Lubná, výnos činil 26 380 Kč. 
- Výzvu starostky Morašic Mgr. Hany Štěpánové k podpoře nesouhlasu s návrhem MŠMT  

o financování základních škol do 200 dětí a Souhrn připomínek a námětů odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Pk. 

- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o stavebních úpravách v objektu Pálenice. 
- Návrh souhrnného dotačního vztahu na rok 2012 pro naši obec včetně příspěvku na 

jednoho ţáka pro místní školu, který činí 1 401 Kč. 
 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 7. 2. 2012 
RO schvaluje: 

- Nájemní smlouvu s pí R. Kratochvílovou na byt v MŠ od 10. 2. 2012 na dobu neurčitou. 
- Výstavbu rodinného domu na p. č. 906/14 v k. ú. Lubná u Poličky pro manţele Kadlecovy. 
- Aktualizované smlouvy o nájmu nebytových prostor na OÚ Lubná.  
- Dodatek ke smlouvě o výpůjčce pro školu na vývěsní skříňku u ZŠ Lubná. 

RO doporučuje:   
- Zastupitelstvu obce schválit inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2010, včetně 

návrhu na vyřazení majetku.  
- Zastupitelstvu obce vyčlenit finanční prostředky na opravu komínu a oken v obecním bytě 

Lubná č. p. 207. 
RO pověřuje:   

- Starostu obce k jednání s firmami, které zabezpečují telekomunikační sluţby, za účelem 
 sníţení nákladů poplatků za uţívání telekomunikačních sluţeb. 
- Účetní obce vypracováním podkladů o přijatých dotacích za rok 2011 včetně odeslání 
     jednotlivým poskytovatelům.   
- Účetní obce předloţením a odesláním výsledků finančních kontrol za rok 2011. 

RO bere na vědomí: 
- Změnu vyuţití pozemkové parcely č. 1026/36 v k. ú. Lubná u Poličky pro p. P. Doubka. 

Zasedání správní rady Mikroregionu Litomyšlsko dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Litomyšli a pověřuje starostu k účasti. 

- Nabídku sluţeb na informačním portálu obce.info. 
- Ţádost AQUAREST a. s., Praha o povolení vstupu na pozemek p. č. 704 v k. ú. Lubná  

u Poličky v majetku Obce Lubná za účelem ověření mocnosti kvartérního pokryvu v rámci 
zakázky „Rebilance zdrojů podzemních vod“. 

- Protokol o zkoušce vody - místo odběru Obecní úřad Lubná - sociální zařízení. 
- Vyrozumění Policie ČR ve věci odcizení obrazů z DPS Lubná č. p. 17. 
- Informaci Krajského úřadu Pardubického kraje o sčítání zvěře dne 25. 2. 2012. 
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- Novelu školského zákona č. 561/2000 Sb, který se týká funkčního období ředitelů škol a 
školských zařízení zřizovaných obcí. 

- Ţádost pí I. Havelkové, Bystré o pronájem obecního bytu v Lubné a zařadila ji  
do seznamu ţádostí. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 27. 2. 2012 
RO schvaluje: 

- Opravu trafostanice TS 733 u MŠ s podmínkou zachování stávajícího výkonu trafostanice 
z důvodu plánované výstavby rodinných domů v této lokalitě.  

- Povodňový plán obce, včetně jeho ověření MěÚ Litomyšl. 
- Bezplatný pronájem objektu Skalka pro TJ Lubná včetně prominutí poplatku  

za spotřebovanou el. energii při konání dětského karnevalu. 
- Přijetí p. J. Šebka, Lubná na VPP v roce 2012.  
- Bezplatný pronájem Skalky pro TJ Lubná na florbalový turnaj Dona Boska včetně 

prominutí poplatku za elektrickou energii. 
RO doporučuje:   

- Zastupitelstvu obce projednat a schválit návrh vyhlášky pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. 

- Zastupitelstvu obce  schválit rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled obce na rok 2013 
a 2014. 

RO pověřuje:   
- Starostu obce zabezpečením oslavy diamantové svatby manţelů Kovářových. 

RO bere na vědomí: 
- Nabídku koncertu sdruţení Domovem české hudby k výročí narození lubenského rodáka 

Lubora Bárty.  
- Ţádost na opravu cesty k rodinným domům v Lubné č. p. 156, 157, 159 s tím, ţe 

doporučuje ZO zařadit tuto akci do rozpočtu obce na rok 2012 aţ 2013 dle dostupnosti 
finančních prostředků. 

- Přílohu ke smlouvě č. 260/2011, kde jsou vypsány pozemky ve vlastnictví obce, které 
obhospodařuje ZOD Lubná. 

- Sdělení ORP Litomyšl o upozornění provádění povodňových prohlídek a na prověření 
protipovodňové ochrany v obcích.  

- Informaci Kanceláře finančního arbitra, organizační sloţky státu, se sídlem v Praze 
o moţnosti rychlého, bezpečného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a 
finančními institucemi.  

- Nabídku p. Z. Štefky, Zlín na digitalizaci kina dle E-cinema, která je nesrovnatelně cenově 
niţší neţ klasické řešení dle D-cinema a normy DCI, a nabídku na virtuální prohlídku 
našeho kina na stránce www.panoramika.cz. 

- Oznámení o zahájení řízení o návrhu na územní plán obce Oldřiš. 
- Nabídku na čištění komínů od p. Z. Doleţala, Dolní Újezd a p. Vrabce s tím, ţe budou 

upřednostněni kominíci z naší obce a okolí. 
 

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 13. 3. 2012 

ZO schvaluje:  
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.  
- Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011 včetně vyřazeného majetku.  
- Seznam majetku obce včetně provedených všech změn a doplňků k 31. 12. 2012. 
- Odpisový plán majetku obce platný od 1. 1. 2012. 
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2011, zisk ve výši 34 620,69 Kč a 

převod zisku do Rezervního fondu školy, který bude pouţit v případě potřeby k úhradě 
neinvestičních nákladů školy. 

- Příspěvek obce na 2., 3., 4. čtvrtletí 2012 ve výši 350 000 Kč na financování provozu a 
běţné údrţby ZŠ a MŠ. 
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- Dohodu o poskytnutí příspěvku na 2., 3., 4. čtvrtletí 2012 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou obcí (Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná, Lubná 34)  
na financování provozu a běţné údrţby školy, ve které je stanovena celková částka 
700 000 Kč s podílem obce Lubná 350 000 Kč a s podílem obce Sebranice 350 000 Kč. 

- Příspěvek na rok 2012 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka, 
Svazek obcí AZASS Polička, Sdruţení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu 
venkova ČR. 

- Příspěvek na rok 2012 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení 
sociálních sluţeb. 

- Příspěvek na rok 2012 pro Lubenské ţeny - 7 000 Kč, Český svaz včelařů - 3 000 Kč, 
Český zahrádkářský svaz - 10 000 Kč, TJ Lubná (florbalový oddíl) - 30 000 Kč, sportovní 
druţstvo SDH Lubná - 50 000 Kč a Lubenskou šťopičku o. s. - 15 000 Kč. 

- Upravený rozpočet obce na rok 2012. Dále stanovuje závazné ukazatele podle tříd, jimiţ 
se bude rada obce povinna řídit. 

- Doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce v roce 
2012.  

- Dovybavení Fitness Lubná do výše 50 000 Kč. 
- Opravu komínu v obecním bytě č. p. 207. Výměna oken se v tomto roce realizovat 

nebude. 
- Rozpočtový výhled obce na rok 2013 – 2014. 
- „Dohodu“ o vzdání se předkupního práva mezi obcí Lubná a Martinem a Petrou 

Bednářovými. 
ZO zamítá: 

- Příspěvek na rok 2012 pro Salvia středisko sociálních sluţeb, Svitavy.  
ZO ukládá:                

- Starostovi obce svolat pracovní zasedání zastupitelstva obce za účelem projednání 
plánovaných investic a oprav letního areálu v Lubné. 

ZO bere na vědomí:  
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 15. prosince 2011. 
- Činnost kontrolního a finančního výboru ZO Lubná za rok 2011. 
- Ţádost na opravu cesty k rodinným domkům č. p. 156, 157 a 159. 

ZO pověřuje: 
- Starostu obce k podepsání „Dohody“ o vzdání se předkupního práva s Martinem a Petrou 

Bednářovými.  
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů 

rozpočtu obce na rok 2012.  

 
Vážení spoluobčané, 
 letošní zima a dlouhotrvající vysoké mrazy prověřily jak naše obydlí, tak inţenýrské sítě  
- především vodovodní potrubí a vodoměrné šachty v naší obci. S napětím jsme tedy očekávali, 
aţ nám jarní sluníčko přinese touţebně očekávané oteplení. Vše se splnilo a my se můţeme 
těšit na přicházející velikonoční svátky. Neţ je společně proţijeme, dovolte mi, abych Vás  
informoval o dění v naší obci a o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. 
 
Oprava vodovodu po letošní zimě 
 Jak jsem jiţ předeslal, vysoké a dlouho trvající mrazy prověřily hlavní vodovodní řad i v naší 
obci. Začátkem měsíce února došlo ve večerních hodinách k velkému úniku vody za Pálenicí. 
Mráz roztrhl nadzemní hydrant a během 1,5 hodiny vytekl celý lubenský vodojem, který má 
zásobu na cca 160 m3 vody. Při této poruše jsme měli i velké štěstí, protoţe k jejímu odstranění 
stačilo uzavřít šoupě k poškozenému hydrantu.  
 Během zimy jsme ještě opravovali poruchu poblíţ DPS a za Pálenicí. Zde uţ tak velké úniky 
vody nebyly.  
 Veškeré opravy realizovali pracovníci VHOS, a. s. provoz Polička, za coţ jim patří velké 
poděkování. 
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Oprava vodovodu u DPS a za Pálenicí  

 
Kino Lubná 

 
Promítání v místním kině 

 
 

 
Antonín Klejch, Miroslav Pechanec a Jaroslav Hrůzek 

  
 Lubenské kino v naší obci funguje uţ více jak 26 let. Na jeho zřízení a zahájení provozu měl 
velký podíl i starosta obce Vladimír Roušar. Málokterá obec v našem okolí se můţe touto 
sluţbou pochlubit.  
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 Vesnická kina mají svoji tradici a poslání. V současné době je jejich existence ohroţena 
z důvodu finanční náročnosti digitalizace. Filmové kopie 35 mm končí a do budoucna se nové 
jiţ nebudou vyrábět. Budeme se tedy muset rozhodnout, jak dál. Zda budeme investovat 
nemalé finanční prostředky na digitalizaci kina, nebo vyuţijeme nabídku na alternativní řešení 
(pouţití projektoru), které je nesrovnatelně niţší, nebo lubenské kino uzavřeme.  
 Tak jako se mění technologie promítání, tak se i mění lidé, kteří se o provoz kina starají.  
Od roku 1986 byl jedním z promítačů v kině i pan Miroslav Pechanec. Je to úctyhodná řádka 
let, co se staral o provoz lubenského kina společně s panem Antonínem Klejchem.   
 V současné době svoji práci promítače předává svému nástupci, panu Jaroslavu Hrůzkovi, 
a tak mi dovolte, abych panu M. Pechancovi poděkoval. Míro, děkuji Ti jménem svým, 
zastupitelů obce i našich občanů za těch 26 let provozu lubenského kina. Váţím si Tvého 
přístupu i Tvé práce pro druhé.  
 
 
 
Jarní tání sněhu 
 Koncem měsíce února došlo k oteplení, které zapříčinilo prudké tání sněhu. Zem po velkých 
mrazech nepropustila povrchovou vodu a tím došlo k rozlití vody na komunikace a přilehlé 
zahrady. Tání současně prověřilo propustnost všech příkopů a propustků. Jak je patrno 
z přiloţených fotografií z naší obce, i my budeme muset tato místa ve spolupráci s SÚS Polička 
opět pročistit.  

 
Rozlití vody u Kovářových 

 

 
Povrchová voda na komunikaci od Širokého Dolu 
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Za prodejnou Jednota a na sídlišti k Zrnětínu 

 
Milí spoluobčané, 
 blíţí se nám chvíle, kdy budeme slavit svátky jara. Přeji Vám krásné Velikonoce proţité 
v kruhu svých blízkých.  

                  Josef Chadima, starosta obce 

 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 

pátek:  20. 4.,   4. 5.,   18. 5.,   1. 6.,   15. 6.,   29. 6.                                   
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Florbalový turnaj o pohár ministra školství 
 V úterý 6. března se ve sportovní hale na Střelnici ve Svitavách uskutečnil celostátní 
florbalový turnaj o putovní pohár ministra školství. Chlapci vyrazili ve značném oslabení, 
protoţe většina florbalistů byla na lyţařském výcviku. Starší ţáky proto museli nahradit ţáci 
z prvního stupně. 
 Jednotlivé týmy byly rozřazeny do dvou skupin. První zápas hráli chlapci proti ZŠ TGM 
Svitavy a i přes počáteční pochybnosti zvítězili 3:1. Další zápas hráli proti ZŠ Komenského 
Moravská Třebová a podařilo se jim výhru zopakovat i se stejným skóre. V následujícím zápasu 
s Litomyšlí se dostavila vyčerpanost, také nedostatek hráčů zde sehrál svoji roli a ţákům se uţ 
nepodařilo výhru obhájit. Poslední zápas turnaje zakončila naše škola proti Moravské Třebové - 
ZŠ Kostelní náměstí. Lubné se podařilo vyhrát 2:1. Nejmladší, nejrychlejší a nejobratnější hráč 
byl Lukáš Kučera, který vstřelil čtyři góly z devíti. O ostatní branky se podělili Jakub Kučera, 
Pavel Kopecký a Radek Madejewský. Ale nemůţeme zapomenout ani na výborné výkony 
obránců a v neposlední řadě brankáře Dominika Kopeckého, který obzvlášť v posledním 
zápase vychytal prudké střely. Po napínavém souboji se tak naši florbalisté umístili na druhém 
místě ve skupině, za coţ jim patří velký dík. 

Pavla Chadimová, 9. třída 
 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 
 Dne 15. února 2012 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pro ţáky 
druhého stupně základních škol a studenty víceletých gymnázií. Tuto akci jako jiţ tradičně 
pořádal DDM Svitavy a soutěţ samotná proběhla na III. základní škole v Litomyšli. Zaměření na 
komunikativní schopnosti bylo hlavní náplní této olympiády. Soutěţ byla rozdělena do dvou 
základních částí. První obsahovala poslechová cvičení, v části druhé mohli soutěţící předvést 
své praktické znalosti angličtiny formou rozhovoru se členy poroty. Zkoušející potom hodnotili 
plynulost projevu, správnost gramatiky, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout 
konverzaci vůbec. 
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 Naši školu reprezentovala ţákyně deváté třídy Monika Knesplová. Na pomyslném stupni 
vítězů sice nestála, ale kaţdá zkušenost je jistě nenahraditelná. 

Mgr. Leona Plešingerová 
 

Přijímačky nanečisto 
 Dne 21. února si ţáci deváté třídy naší školy vyzkoušeli přijímací zkoušky „nanečisto“. 
Navázali jsme na zkušenosti z minulých let, kdy jsme získali pozitivní ohlasy ze strany ţáků. 
Cílem bylo ukázat ţákům úroveň jejich vědomostí a alespoň částečně je připravit na stresovou 
situaci. 
 V 8:30 začali ţáci řešit testové otázky z českého jazyka, následovala matematika a 
testování z všeobecného přehledu. Po polední přestávce budoucí studenti a učni absolvovali 
pohovor, ve kterém zkušební komise hodnotila vystupování ţáků a schopnost pohotově 
reagovat. Otázky byly zaměřeny především na volbu budoucí školy a plány do budoucna  
z hlediska dalšího studia či uplatnění v praxi. Při pohovoru nás příjemně překvapilo přirozené 
vystupování, promyšlené odpovědi některých ţáků nebo jejich zdůvodnění volby školy. 
 Bohuţel výsledky testů ukázaly většině ţáků, ţe mají ve svých znalostech mezery, které je 
třeba doplnit. 
 Mezi nejlepší patřili: (max.150 bodů) 
   112,50 bodů  - 1. Abigail Klejchová 
     97,00 bodů  - 2. Lukáš Havran 
     95,75 bodů  - 3. Antonín Kopecký 
 Domnívám se, ţe to byla pro ţáky dobrá zkušenost. Ţáci hodnotili tuto akci pozitivně. 
Mnozí z nich pojedou ještě v březnu na cvičné přijímačky na střední školy. 

Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně 

 
Přijímačky nanečisto 

 
Školní turnaj ve Svitavách 

           Na turnaji se sešlo celkem 6 týmů, které přijely usilovat o postup do dalšího kola. Byly to 
následujíci týmy: Bystré, Modrásci (III. ZŠ Litomyšl), Dvojka (II. ZŠ Litomyšl), Sowy (Svitavy), 
ZŠ Palackého (Moravská Třebová), Meteorky (ZŠ Lubná - Sebranice).                                                                                                                                                                                                                                      

           Prvním soupeřem Meteorek bylo Bystré. Naše dívky se hned na začátku ujaly vedení, kdy 
se v čase 0:32 prosadila po nahrávce z rohu Petra Stráníková. Skoro dvě minuty nato se trefila 
Ilona Uhrová, která po individuální akci nedala brankářce ZŠ Bystré ţádnou šanci. Pak se naše 
skóre nijak nezvyšovalo a došlo i na nápor ze strany Bystrého. Ovšem naše obrana dokázala 
odolat a nakonec jsme se mohli radovat z výhry 2:0. 
     Ke druhému zápasu jsme nastoupili s cílem, ţe musíme zvítězit, protoţe naším soupeřem 
byly Sowy. Po dvou minutách dokázala vstřelit branku Ilona Uhrová. Další gól do branky Sow 
přidala po skvělé přihrávce Ilony Uhrové Petra Stráníková. Ta samá hráčka se prosadila i  
po individuální akci. Naše hráčky tak vedly uţ 3:0. Tímto výsledkem také zápas skončil. 
      II. ZŠ Litomyšl, to byl cíl, který naše hráčky chtěly pokořit. Bohuţel naše útočná síla narazila 
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na tvrdý oříšek v podobě litomyšlské obrany, kterou se dlouho nedařilo prolomit. A tak přišel 
trest v podobě gólu. Toto byl kritický úsek naší hry. Zbytek zápasu jsme byli jako opaření. 
Soupeř se s námi nemazlil a do konce utkání nám udělil ještě další 3 góly. Zápas tak skončil  
z našeho pohledu 0:4. 
       Další zápas jsme sehráli proti Modráskům. Šlo o vše. My jsme museli vyhrát a Modrásci 
mohli překvapit. Začali jsme dobře. Po krásné akci a pohotové střele Ilony Uhrové jsme se 
dostali do vedení. Jen o pár minut později to byla opět Ilona, která po faulu na Petru 
Stráníkovou sama střílela ze standardní situace a dala gól. Dosah vítězství byl blízko, to si asi 
říkal kaţdý, kdo u toho byl. Naneštěstí se naše soupeřky vzchopily a dokázaly vzápětí 
odpovědět na náš rychlý vstup do utkání, uţ to bylo jen 2:1. Dále to byl boj o kaţdý metr. 
Modrásci se tlačili do zakončení a nakonec se jim i přes naši skvěle hrající obranu podařilo 
vstřelit branku na 2:2. Poslední minuty se hra přelévala ze strany na stranu. Zápas se dal ještě 
strhnout, ale díky skvělým brankářkám se stav nezměnil a zápas skončil 2:2. 
    Poslední a také nejtěţší zápas sehrály naše holky se soupeřkami z Moravské Třebové. 

Zápas to byl velice 
vyrovnaný. Nikdo nechtěl 
udělat chybu, nikdo se 
nehrnul dopředu. Hra byla 
pomalá, obě strany byly 
unavené. Nakonec jsme se 
gólu nedočkali a zápas 
skončil 0:0. 
      Naše hráčky se umístily 
na krásném třetím místě, 
bohuţel na postup jim to 
nestačilo. Postupovaly týmy 
ZŠ z Moravské Třebové a  
II. ZŠ Litomyšl. Přesto 
děkujeme za předvedený 
výkon všem našim hráčkám.    
               Marek Karal, 9. třída 
 

 
Florbalový turnaj dívek 

 
Máme medaile – oblastní kolo ve vybíjené 

 Ve čtvrtek 26. 1. se  
v Litomyšli uskutečnilo 
oblastní kolo ve vybíjené 
chlapců 1. - 3. tříd. Mohla se 
zúčastnit i děvčata, coţ jsme 
vyuţili. Pro venkovskou školu 
je obtíţné dát dohromady tým 
hráčů. Nám se to letos 
povedlo a získali jsme 
bronzovou medaili. Všechny 
zápasy se nesly v bojovném 
duchu s plným nasazením. 
Nebyli jsme ţádní „outsidři“, 
nakonec o medaili rozhodly 
počty vybitých hráčů.  
Za týden 2. 2. hrála děvčata.  
I ta získala bronzovou 
medaili. 

Zuzana Laštovicová 
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Zápis do 1. třídy  
 Ve středu 1. února naše škola netrpělivě očekávala příchod nových budoucích ţáčků  
do 1. třídy. K zápisu se se svým prvňáčkem nezřídka dostavila celá rodina, a tak svou 
přítomností odbourala případnou jeho bázeň či nejistotu. Podobně tak zapůsobila přítomnost a 
spolupráce paní učitelek ze sebranické i Lubenské mateřské školky.  

 Letošní zápis si nesl název „Postavím si 
domeček“. Děti plnily celkem čtyři úkoly, které 
na ně čekaly na čtyřech „staveništích“. Velmi 
působivé bylo první zastavení, kde děti 
pracovaly na naší nové interaktivní tabuli a 
řešily matematické úkoly. Ukázala se zároveň 
jejich velká šikovnost při stříhání, uvazování 
smyčky na tkaničce u boty, při sestavování 
geometrických barevných obrazců i při 
orientaci v prostoru vlepováním vybraných 
kartiček s obrázky. A tak si děti postupně při 
obcházení „stavenišť“ opravdu postavily svůj 
vlastní domeček, byť jenom na papíru.  
 Po vyhodnocení připravenosti 
předškolních dětí při letošním zápisu nabyli 

přítomní pedagogové dojmu, ţe v září přijdou do školy skutečně velmi šikovné dětičky. Moţná 
se některým ještě maličko nedaří výslovnost některé hlásky, ale na nápravu je ještě půl roku 
čas a to se jistě zvládne. Kaţdopádně se na naše nové školáčky moc těšíme. 

  Mgr. Marie Dřínovská 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
 Školní rok se přehoupl do druhé poloviny, některé tradiční i netradiční akce jiţ proběhly, ale 
řada nás jich ještě čeká. V březnu to byla společná pracovní dílna rodičů a dětí, fotografování, 
vítání jara a vynášení Mořeny, Aprílová pohádka. V dubnu bude Čarodějnický rej, návštěva 
místní knihovny a den otevřených dveří. Květen tradičně patří veřejnému vystoupení dětí  
z mateřské školy a výletu s předškoláky na zámek do Litomyšle, dále je pro děti připravena 
Cirkusová pohádka divadla Jójo. 
 A to uţ tady bude pomalu červen a s ním výlet do ZOO Jihlava, Sportovní hry mateřských 
škol v Litomyšli, hudební představení v kině „Písničky a jejich úkoly“. Závěr školního roku bude 
ve znamení loučení se školním rokem a také loučení s předškoláky, kteří po prázdninách 
zasednou do školních lavic. Ale to uţ moc předbíhám, loučit se budeme aţ v červnu. Nyní Vám 
všem přeji krásné a slunečné jarní dny.  

 
Dne 15. 2. se v mateřské škole uskutečnil karneval. Rodiče připravili dětem moc pěkné a nápadité masky. 
Děti si zaskotačily a tradičně zasoutěžily. 
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Hry se sněhem 

 
Vynášení Zimy – Mořeny 
 Vynášení Zimy – Mořeny se jako jiţ kaţdoročně uskutečnilo před Smrtnou nedělí - 21. 3. 
Neţ jsme Mořenu spálili, tak jsme se zastavili na koledu u pana starosty a v DPS. Cestou 
zpátky jsme zazpívali před obchodem s potravinami „Smrt jsme vám odnesli, nový líto přinesli 
…“   
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Malá ZOO ve školce 
 Ve čtvrtek 22. 3. proběhla ve školce 
ukázka dravých ptáků a poutavé vyprávění 
o jejich ţivotě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukázka dravých ptáků v MŠ 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 Pro školní rok 2012/2013 se zápis uskuteční dne 16. 5. 2012 v době od 10.00 do 16.00 
hod. v budově Mateřské školy Lubná. Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce  
1. 9. 2012, ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku. Přineste s sebou doklad 
o rodném čísle dítěte. 

                                                                                            Bc. I. Rensová, vedoucí učitelka MŠ 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŢE  
 

Milovaní, 
    jsem rád, ţe vás mohu pozdravit v čase největších křesťanských svátků – Velikonoc. 
Mnohdy se nazývají svátky jara. Snad proto, ţe jsme svědky nového probuzení ţivota 
v přírodě. Jako by všechno čekalo na tento okamţik. Po zimním odpočinku se s úţasnou silou 
obnovuje ţivot. Obilní zrnko vloţené do země muselo v zemi odumřít samo sobě, aby pak 
mohlo přinést uţitek, bohatou úrodu.   
    A moţná právě v tomto obraze probouzející se přírody můţeme vidět jakési podobenství 
s tím, co kaţdým rokem proţíváme i ve svém ţivotě víry a k čemu jsme o Velikonocích pozváni: 
oslavit Jeţíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Podle svědectví jeho učedníků vstává třetího 
dne k novému ţivotu a setkává se s těmi, které miloval.  
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     Proţít svůj ţivot s vědomím, ţe jednou přijde jeho konec, to je přece jenom málo. Bylo by 
asi smutné, kdybychom neočekávali opět nové jaro, nový začátek. A stejně by bylo smutné, 
kdybychom museli ţít s vědomím, ţe všechno krásné, co proţíváme a čím jsme obklopeni, jen 
tak někde skončí. Jsme pozváni k ţivotu, který má před sebou úţasnou budoucnost, i kdyţ se 
do ní vchází také skrze různé ţivotní bolesti, utrpení a smrt. A právě Velikonoce v nás oţivují 
vědomí, ţe náš ţivot má před sebou krásnou budoucnost. I nás jednou čeká vzkříšení. Obraz 
obilného zrnka je tím hezkým příkladem.  
 Velikonoce pro mnohé uţ nejsou tak zajímavé jako vánoční svátky. Jsou to svátky jiţ 
dospělé víry. Proto se je potřebujeme téţ učit proţívat. Velikonoce nekončí velikonočním 
pondělkem, ale máme před sebou celých padesát dní.  
     Svatý Lukáš ve svém evangeliu vypráví krásný příběh dvou učedníků, kteří se po všech 
těch událostech vracejí zpátky domů do Emauz. Nemají důvod tam zůstat, proto je jejich cesta 
plná beznaděje a prázdnoty. Ale cestou se k nim připojuje Jeţíš jako neznámý poutník. Jde 
s nimi, naslouchá jejich bolestné beznaději. Dává jim čas, aby se vypovídali z toho, co je trápí. 
A pak se sám ujímá slova, aby postupně krok za krokem jim do srdce vléval novou naději. 
Poznají aţ poté, co ho pozvou do svého domova a on před nimi láme chléb. V té chvíli se jim 
otevřely oči a poznali ho. Ale on zmizí jejich zrakům. Uţ tam sice není, ale zůstává jistota a 
zapálené srdce. A pak je uţ všechno jiné. 
 Moc vám všem přeji, abyste se i o letošních Velikonocích nechali naplnit novou nadějí a 
dali svému ţivotu nový smysl. Ať vás naplní pravá radost z toho, ţe nejen Pán Jeţíš po svém 
utrpení a smrti zemřel, ale ţe hlavně vstal z mrtvých. A ţe i náš ţivot má tutéţ krásnou 
budoucnost. 
 Vzpomínám na vás a ţehnám vám. 

         P. Vojtěch 
Pozvání 
 V neděli 22. dubna ve 14 hodin proběhne před kostelem v Sebranicích před novou sezónou 
ţehnání kol, motocyklů a aut. 
 Následující neděli 29. dubna v 15 hodin vás srdečně zvu ke kapličce na začátku Lubné  
ke společné modlitbě za poţehnání letošní úrody a za Boţí ochranu a pomoc všem, kdo na 
polích pracují. 
 V sobotu 5. května se koná farní pouť do Neratova. Na zpáteční cestě se zastavíme  
na poutním místě v Rokoli a v Ţamberku, kde navštívíme našeho rodáka P. Oldřicha Kučeru. 
Bliţší informace budou v ohláškách. 
 Slavnost prvního svatého přijímání proţijeme v neděli 27. května při mši svaté v 9.45 hodin.    
 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

 Všem jubilantům, kteří v dubnu a květnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V březnu se narodila Tereza Hápová. Rodičům blahopřejeme a Terezce přejeme do života  
jen to nejlepší. 
 

86 let Bohumil Kovář 60 let Jarmila Dřínovská 

   František Flídr 

84 let Emílie Flídrová  Anna Němcová 

    

80 let Marie Jiráňová 55 let Jana Kyselá 

 Josef Klusoň  Miloslav Novotný 

    

65 let Anna Kučerová   

 Anna Zavoralová   

 Libuše Pavlišová   
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 DIAMANTOVÁ SVATBA 

 
 V sobotu 3. 3. 2012 oslavili manţelé Marie a Bohumil Kovářovi diamantovou svatbu.  
Dne 23. 2. 2012 uplynulo jiţ 60 let, kdy vykročili na společnou cestu ţivotem. 
 Pan Bohumil Kovář měl čtyři bratry, v mládí slouţil na statku u Flídrů, po vojně nastoupil  
ke Sboru národní bezpečnosti v Litomyšli. Později pracoval jako cestář při údrţbě silnic  
na Poličsku, v 50. letech nastoupil do JZD Lubná, kde pracoval převáţně v rostlinné výrobě aţ 
do svého důchodu. Ve volném čase pomáhal při stavbě vodovodu, pracoval při akcích "Z", byl 
členem Sboru dobrovolných hasičů a patřil mezi zakládající členy Českého zahrádkářského 
svazu v Lubné. 

  

 
Manželé Kovářovi s rodinou 
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Podpis manželů do kroniky        Slavnostní přípitek 

 
Manželé Kovářovi se zastupiteli, složkami obce a zástupci zemědělského družstva 

 
Společná beseda v salonku na Skalce 



 15 

 Paní Marie Kovářová ţila se svými třemi 
sourozenci v Třemošné. Slouţila na statku  
v Osíku, pracovala jako švadlena v Litomyšli a 
velkou část svého ţivota byla zaměstnaná  
v ZOD Lubná v přidruţené výrobě.  
 Manţelé Kovářovi měli tři dcery, dnes se 
radují s vnoučaty a pravnoučaty. 
 Do dalších dnů, měsíců a roků jim  
ze srdce přejeme mnoho spokojenosti, 
manţelské pohody, vzájemného porozumění 
a hlavně hodně zdraví.  

Zastupitelé obce, obecní úřad, 
 zemědělské družstvo, Lubenské ženy, 

 místní zahrádkáři a hasiči 
 

 
Zápis v místní kronice         V penzionu U Roušarových  

 
 Rodina Kalánkova by tímto chtěla mnohokrát poděkovat panu starostovi Chadimovi a paní 
Kvasničkové za krásný obřad při diamantové svatbě manţelů Kovářových. Cítili jsme se jako 
na opravdové svatbě.  
 Potěšilo nás vystoupení dětského sboru a doprovodná muzika harmonikáře pana Radka 
Klusoně, který se po obřadu postaral o výbornou atmosféru. Vyřizujeme od diamantových 
novomanţelů Kovářových velké poděkování obecnímu zastupitelstvu, Zemědělskému 
obchodnímu druţstvu, klubu Zahrádkářů, Sboru dobrovolných hasičů a Svazu ţen za velmi 
pěkné i chutné dary. 
 Díky celkově přátelskému přijetí a perfektní organizaci jsme cítili, jak hezky si váţíte Marie 
a Bohumila Kovářových. Na toto dopoledne bude nejen naše rodina ještě dlouho vzpomínat. 

 Rodina Kalánkova, v Opatovci 4. 3. 2012 
 

PACHTOVA A VOMÁČKOVA CIHELNA V LUBNÉ  
 
 Do lubenské přírody se opět navrací jaro, a tak bych vás chtěl pozvat na jarní vycházku  
za dávnou minulostí naší obce. Dojdete-li aţ ke Šprojcarovým, došli jste na místa, kde před léty 
stávaly dvě cihelny – Pachtova a Vomáčkova. 
 Jan Pachta, který dříve hospodařil na usedlosti č. p. 132, po poţáru v roce 1923 jiţ nové 
obytné stavení nestavěl, jenom stodolu. Obytné stavení postavil na horním konci naší obce  
– dnes č. p. 81. Zde u tohoto čísla zavedl výrobu cihel, které také vypaloval. Koupil také č. p. 
184, poněvadţ na tomto pozemku bylo dosti cihlářské hlíny. Takto se zde vyráběly cihly aţ do 
roku 1936, kdy cihelna zanikla pro nedostatek cihlářské hlíny. Proto se Jan Pachta 
přeorientoval na výrobu cementového zboţí. Vyráběl tašky, překlady a dlaţbu. V roce 1938 
zanikla i tato cementárna v č. p. 81. Syn Jan Pachta se odstěhoval do Borové, kde také 
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provozoval cementářskou ţivnost aţ do znárodnění. Dnes ţije na č. p. 81 pan Petr Javůrek, 
který vám můţe poskytnout bliţší informace o cihelně. Na ukázku má i cihlu, které se u Pachtů 
vyráběly. 
 U domku č. p. 219 stávala cihlářská pec Vomáčkovy cihelny. Potůček, který obtéká 
zahradu, býval takzvaný výrobní plac, kde stával masivní stůl, na kterém se ručně vyráběly 
cihly, a sice od nakopání hlíny, dovezení na plac, kde byla řádně překopána, prošlapána a 
nakonec rozsekána šavlí. Po tomto rozpracování se udělal velký bochník z hlíny, prknem se 
uhladil a nechal se do rána rozleţet. V době sucha dávali na tento bochník mokré hadry, aby 
hlína nevyschla. Druhý den ráno, to jiţ cihlář stál u stolu a sluha, většinou manţelka a také děti 
hlínu na stůl dodávali. Cihlář hlínu dával do formy, hotová cihla se vyklápěla na zem,  
na urovnaný a pískem vysypaný plac. Slunko a teplý vánek musely cihlu prosušit, a kdyţ se 
prosušily, dávaly se do štelářů pod boudy, aby nemokly a dál vysychaly. Kdyţ bylo takto 
vyrobeno 30 000 cihel, začali s naváţkou do cihlářské pece. Toto se opakovalo 3x za rok. 
V peci se topilo jenom dřevem, takţe kdyţ se pec stavěla, musel jiţ cihlář dbát na prostory  
pro polena. Poněvadţ se přikládalo ze 4 stran, musel umět ta polena házet aţ dozadu. 
Všechno se dělalo ručně a mechanizací byla jen motyka na kopání hlíny, lopata, forma a 
cihlářský stůl. To ostatní byl jen um a ten Vomáčkovi měli. 
 Tímto způsobem se vyráběly cihly po 3 generace, jak staří pamětníci u lesa vyprávěli. První 
s touto výrobou začal pan Pavel Vomáčka, dále jeho syn Tomáš Vomáčka. Poslední byl syn 
František. Tomáš a František Vomáčkovi pak v roce 1937 cihelnu prodali panu Janu Pachtovi a 
odstěhovali se do Dolan. Tímto zanikla dobrá cihelna, která dodávala naší obci i do okolí velice 
dobré a kvalitní cihly. Zedníci na ty Vomáčkovy cihly ještě dlouho vzpomínali. 

Z lubenských kronik Miroslav Kopecký 
 

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V  LUBNÉ 
 
 

Kříž v poli na Velké Straně 
 Abychom se dostali ke kříţi, který bude dnes v centru naší pozornosti, budeme muset  
na nohy nasadit běţky, počkat opět na sníh a doufat, ţe k němu trefíme. Tento kříţ totiţ leţí 
v poli na tzv. Velké Straně, kousek od cesty zvané „Příčnice“, jeţ se dříve pouţívala k cestě 
z Horního Újezda k Zrnětínu.   
 Tento zachovalý ţulový kříţ je velmi jednoduchý, na přední ploše je vyryt nápis: „Buď Pane 
vždy jen vůle tvá“, v horní části se nachází porcelánová plastika ukřiţovaného Krista. Na první 
pohled vypadá neokázale, ale o to víc je zajímavý jeho původ. 
 Hodně vyprávění, jeţ se nám zachovala z minulosti, nesou prvky nereálnosti. Různé 

legendy, pověsti a lidová vyprávění jsou jich 
plná. Měly zaujmout a strhnout pozornost 
posluchačů, poučit, potěšit, postrašit. Tak 
bychom mohli pokračovat dál. Některé příběhy  
z minulosti nám mohou připadat zkreslené, ale to 
neznamená, ţe se tak ve skutečnosti nestaly. 
Skutečnou pravdu se uţ většinou těţko dozvíme. 
Ale můţeme se těšit z tajemné atmosféry 
dýchající z minulosti, jeţ se odehrávala 
bezprostředně blízko nás a zanechala nám 
hmatatelnou vzpomínku. 
 Kříţ v poli na Velké Straně zde stojí údajně 
na památku smrti mladého kněze. Dříve se 
vyprávěl po Lubné tento příběh. Jistý pan farář 
vykonávající duchovní správu na farním úřadě  

v Dolním Újezdě docházel vyučovat náboţenství do Borové. Chodíval těmito místy a na cestu 
si vţdy brával malého psíka. Důstojný pán dobře znal hospodáře a jejich rodiny, které měly 
pole na této straně. Občas se zastavoval do stavení čp. 51 na menší pohoštění. Po čase se prý  
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u hospodáře vzbudilo podezření, ţe mu důstojný pán chodí za ţenou, přestoţe to nebyla 
pravda. Jednoho dne, kdyţ tudy pan farář procházel, počkal si na něho hospodář v těch 
místech, kde stojí nyní kříţ. Kdyţ důstojný pán přišel v ona místa, hospodář vyskočil z úkrytu a 
ranou do hlavy kněze usmrtil. Poté jeho mrtvé tělo zahrabal a psa, který ho doprovázel, zahnal. 
Pes údajně běţel do statku čp. 51. Tam u dveří štěkal a kňučel tak dlouho, aţ přišli domácí 
otevřít. Kdyţ viděli psa bez pana faráře, báli se, jestli se nepřihodilo něco zlého, a vydali se za 
psem. Ten je vedl do polí. Přišli aţ do míst, kde se zločin odehrál. Pes začal údajně hrabat, 
ostatní se k němu přidali, aţ vyhrabali mrtvolu mladého kněze. Tu vyzdvihli a kněz byl později 
důstojně pohřben. Hospodář se stával den ze dne neklidnějším. Jeho stav se zhoršoval, aţ 
nakonec zešílel.                                                                                                     Marie Pohorská 

 

       FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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KOMU TO SLOUŢÍ? 
 

 V poslední době jsme si uţ zvykli na fakt, ţe některé věci či instituce slouţí nám k vícero 
účelům. Tak kupříkladu na poště dnes kromě obligátního tisku a pohlednic moţno zakoupit 
kosmetiku nebo hračku pro naši ratolest. Ani zasláním zásilky škála sluţeb zdaleka nekončí a  
u přepáţky lze uzavřít spoření či pojištění. 
 Z tohoto nového trendu vzala si nejspíše příklad místní omladina. Jak jinak si vysvětlit, ţe 
autobusové čekárny jiţ delší dobu neslouţí jen jako útočiště před rozmary počasí  
pro postávající cestující, nýbrţ také jako kuřárna, nálevna i místo k rozpustilým hrátkám. Je-li 
naší mládeţi lhostejna starost o své zdraví (konečně varování je na kaţdé krabičce cigaret), mě 
toto netrápí o nic méně. Co mě však překvapuje, je nepořádek, a nebál bych se toho slova 
bordel, co po nich zůstává. Ačkoliv není divu, protoţe nečtou-li ti vášniví kuřáci nebo spíše 
kuřačky? Varování ministra zdravotnictví, coţ potom sice velkým červeným písmem vyvedený, 
nápis nabádající k udrţování pořádku. Moţná, ţe se takto chovají i doma, kdyţ vajgly a 
prázdné lahve házejí rovnou na zem. Pak je to ovšem zvyk a ten jak známo jest ţeleznou 
košilí, tudíţ si své jednání ani neuvědomují. Nejspíš záhy přiběhne svědomitá maminka se 
smetákem a lopatkou a ten svinčík uklidí, stejně tak jako to někdo nakonec učiní v případě 
oněch čekáren. 
 Nedávno se k výše popsané zábavě připojil zcela nový fenomén. Nazvěme si jej pracovně 
„Značkaři“. Aby ovšem nedošlo k mýlce, rozhodně se nejedná o dobrovolníky KČT, kteří 
brázdíce kraj se štětcem a barvou označují cesty poutníkům. Tihle „Značkaři“ pracují zásadně 
v noci a většinou o víkendu. A v čemţe konečně spočívá jejich činnost? Nuţe tedy v otáčení 
dopravních značek (snad aby zmátli nepřítele), jejich poškozování a ničení. Zvláště pak mají 
spadeno na konec obce Lubná na Kněţství. Tato cedule na ně působí stejně jako červená 
barva toreadora na supíjícího býka. Jedenkráte učinili si z ní sáně a za dráhu poslouţila jim 

zledovatělá silnice. Rozumí se 
samosebou, ţe po takové zábavě 
byla milá značka na odpis. 
 Neuplynulo mnoho vody 
v Lubenském potoce a byl tu nový 
kousek. Dotyčným se nejspíše zdálo, 
ţe třešně u sebranské hospody jsou 
jaksi fádní a je třeba je něčím 
ozdobit. A co myslíte, ţe jim tak 
skvěle poslouţilo? Bingo! Opět 
nebohá značka. Naše naivní 
představa, ţe silný beton ji uţ 
napotřetí ochrání, byla nedávno 
otřesena v základech. „Značkaři“ se 
té noci rozehřáli jiţ na lavičce 
z čekárny u mostu, která nakonec 

přistála zcela zdemolovaná na dně potoka.  Otočené značky podél silnice k Sebranicím beru 
jen jako pouhou nevinnou epizodu. Ovšem na konci obce stojí přece ta, no TA tolik lákavá. 
Jenţe ouha, tyč drţí jako přišitá, ovšem tabule nakonec kapituluje před soustředěným 
náporem. S takovouhle trofejí je třeba náleţitě naloţit. Ať kaţdý vidí, jací jsme borci! Tak se 
stalo, ţe utrápená značka nakonec skončila ve ţlábku střechy sebranické hospody.  Nyní je jiţ 
opět na svém místě a slouţí svému původnímu a jedinému účelu. Doufám, ţe tomu tak bude 
drahně dlouhou dobu. 
 Jedno moudré přísloví praví: „Opakovaný vtip přestává být vtipem.“ Ovšem toto nebylo 
vtipné ani napoprvé. Koneckonců napadá mě ještě jedna lidová moudrost (aniţ bych chraňbůh 
přál komukoliv něco zlého): „Tak dlouho se chodí se dţbánem pro vodu, aţ se ucho utrhne.“  
Jen abyste, milí „Značkaři“, jedné krásné noci z těch výšek, jeţ tolik milujete, nespadli pěkně 
tvrdě na ústa či spíše rovnou na hubu. 

Michal Kovář 
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CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – ČESKÝ KRAS 
 

 Chráněná krajinná oblast Český kras o rozloze 128 km² byla vyhlášena 
v roce 1972. Oblast je největší krasové území v Čechách a leţí mezi 
Berounem a Prahou. Osou krasové oblasti je řeka Berounka. Světový 
věhlas získal Český kras pro zvláštní geologickou stavbu a bohaté nálezy 
zkamenělin silurského a devonského stáří. Území je součástí Karlštejnské 
vrchoviny i Praţské plošiny. Rozsáhlé vápencové bloky jsou jádrem 
staroprvohorní mořské pánve Barrandienu, na jejímţ dně vznikla mocná 
souvrství vápenců. Usazeniny s mimořádným mnoţstvím zkamenělin patří 

k nejvýznamnějším geologickým lokalitám. Geologické sloţení a význam staroprvohorní pánve 
objevil pro vědu v 19. století francouzský inţenýr Joachim Barrande, po kterém je pánev 
pojmenována. Vápence Českého krasu netvoří souvislé krasové území, ale jakési ostrovy, kde 
především ve vápencích devonu vznikly krasové útvary jako rokle, škrapy, závrty, vyvěračky a 
jeskyně, které jsou méně časté v čistých silurských vápencích. V jeskyních se dochovaly 
pozůstatky zvířat, ţijících ve středních Čechách od konce třetihor do současnosti. Jeskyně 
vyuţívali také lidé jako obydlí, a to od starší doby kamenné, coţ dokládají četné archeologické 
nálezy. Unikátní a pozoruhodné jeskyně jsou v kaňonu Berounky u Srbska (Krápníková, 
Ementál, Barrandova, Tomáškova propast), v údolí Kačáku (Nad Kačákem, Skalní kostel),  

 
Skalní step Třesina         Hořec brvitý 
 

ve skalách pod Tetínem i v podzemí dolů Amerika a Mořina. Na vápencovém podkladě se tu 
vyvinula druhově mimořádně bohatá společenstva. Nejznámější jsou skalní stepi a šípákové 
doubravy. Oblast Českého krasu je jediným větším územím v Čechách, kde jsou v úplných 
vývojových sériích a ekologických řadách vyvinuta naprosto unikátní společenstva 
vápnomilných rostlin. Více neţ třetinu CHKO pokrývají většinou listnaté lesy. V nich roste 
převáţně habr, dub, babyka, lípa a teplomilné keře – dřín, skalník, hloh, dřišťál, brslen, svída a 
další. Na skalách a skalních stepích roste bělozářka liliovitá, lilie zlatohlavá, koniklec luční, 
hlaváček jarní a jiné. V listnatých lesích kvetou zjara koberce sasanky hajní a jaterníku 
podléšky, najdeme tu dymnivku dutou, hrachor jarní, hořec brvitý, svízel vonný a mnoho dalších 
druhů. Více neţ 20 % Českého krasu je pro jedinečné přírodovědné hodnoty zvláště chráněno. 
Národní přírodní rezervace Karlštejn, patřící k největším v České republice, je pro svoji přírodní 
výjimečnost drţitelem prestiţního Diplomu Rady Evropy. Mimo přírodní rezervaci Karlštejn jsou 
dále zvláště chráněny přírodní rezervace Karlické údolí, Koda, Kotýr a Zlatý kůň. Zlatý kůň je 
mohutný vápencový masiv, jehoţ vrchol je bezlesý a poskytuje dobrý rozhled. K této lokalitě se 
váţe řada lidových bájí a legend z dob, kdy byla jiţ povědomost o existenci jeskyň a 
nejrůznějších podzemních slují. Soudobou proslulost si Zlatý kůň získal teprve po 2. světové 
válce. V roce 1950 objevili speleologové přístup ke sloţitému jeskynnímu systému, dnešním 
světově významným Koněpruským jeskyním. V nedaleké přírodní památce, Chlupáčově sluji, 
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byly nalezeny kosti velkých pleistocenních savců, jako stepní kůň, tur, hyena a lev jeskynní, 
medvěd, dva druhy nosoroţců a jiné. Našly se i nástroje a zbytky ohnišť pravěkého člověka. 
 Český kras je navštěvován velkým mnoţstvím turistů. Hlavně jej navštěvují lidé, které láká 
Karlštejn, krásná příroda a fascinují je vápnomilné rostliny. 

 Josef Trojtler 
 

TJ SOKOL LUBNÁ 
 

 
Zimní čtyřboje 
  Tyto čtyřboje proběhly 20. 2. 2012 ve Svitavách a zúčastnilo se 13 našich závodníků. 
Výsledky měli výborné, a tak se dostalo 11 dětí do kola krajského, které bylo 25. 2. 2012 
v Pardubicích. Otazník byl však v tom, ţe někteří chlapci v tuto sobotu jeli na florbalový turnaj a 
někdo onemocněl. Nakonec se krajského kola zúčastnilo pouze 6 dětí. Ale svými výsledky nám 
udělaly radost. 

 
Účastníci okresního kola 
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Výsledky okresního kola: Děti postupující do kraje 
Nejmladší ţákyně  3. místo - Kysilková Kristýna 
Nejmladší ţáci  1. místo - Chadima Filip 
    3. místo - Jílek Martin 
    4. místo - Neumeister Lukáš 
Mladší ţákyně  1. místo - Zavoralová Nicola Mladší ţáci    1. místo - Kučera Lukáš 
    5. místo - Bednářová Markéta      5. místo - Klusoň Michal 
Starší ţáci  2. místo - Stráník Martin  Starší ţákyně  2. místo - Stráníková Petra 

 
Start v běhu – okresní kolo         Milan Stráník – okresní kolo 

 
Kristýna Kysilková – hod míčem - krajské kolo              Filip Chadima – 1. místo – krajské kolo 

 
Filip Chadima – skok z místa – krajské kolo                  Nicola Zavoralová – šplh – krajské kolo  
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Výsledky krajského kola:  
 Nejmladší ţáci   1. místo - Chadima Filip 
     3. místo - Jílek Martin 
 Nejmladší ţákyně  4. místo - Kysilková Kristýna 
 Mladší ţákyně   4. místo - Zavoralová Nicola 
   
 Všichni ţáci se těší na čtyřboje letní a my jim budeme drţet palce, aby byli úspěšní jako 
v minulých kolech.                                                                                 
 

Dětský maškarní karneval 

 
Vystoupení děvčat 

 
 

 
Promenáda masek 
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Kouzelník Jiří Krejčí s dětmi 

 

 V sobotu 3. 3. 2012 pořádala TJ Sokol Lubná dětský maškarní karneval. Je potěšením, ţe 
velká účast dětí, rodičů i ostatních občanů zaplnili celou tělocvičnu. Děkujeme všem 
pořadatelům, kteří se postarali o pěkný průběh karnevalu. Rovněţ děkujeme sponzorům  
za darování větších i menších cen, které potěšily všechny děti. Nyní se můţeme těšit na ten 
příští.                                                                                                            Za TJ A. Uhrová 
 

Florbalový turnaj Dona Boska 

 Ve dnech 16. a 17. března se uskutečnil jiţ 9. ročník Florbalového turnaje Dona Boska. Byli 
jsme potěšeni, ţe i letošní ročník se konal pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje pana 
Romana Línka. 
  Jak je jiţ tradicí tohoto turnaje, přivítali účastníky při slavnostním nástupu starosta obce  
J. Chadima, předseda TJ Lubná J. Flídr, ředitelka ZŠ Lubná Mgr. J. Kučerová, otec V.Glogar 
ze Salesiánského střediska mládeţe Sebranice a místostarosta Města Litomyšle V. Stříteský.  
 Obsazení turnaje v jednotlivých kategoriích bylo velmi dobré: 7 týmů mladších ţáků,  
10 týmů starších ţáků a 16 týmů muţů.  
 Výsledky jednotlivých kategorií: 
  Mladší ţáci  1. Peaksport Litomyšl A  
   2. Lubenský hoši 
                        3. Peaksport Litomyšl B 
  Starší ţáci 1. Kardiaci Juniors Lubná 
                        2. Peaksport Litomyšl 
                        3. Kometa Polička            
  Muţi   1. Smršť Lubná 
                        2. Wariors Polička 
                        3. Krotitelé puchů Morašice  
   Je potěšující, ţe lubenské týmy obsadily ve všech třech kategoriích čelní místa na stupních 
vítězů. 
  Dobrou úroveň turnaje podpořilo nestranné rozhodování licencovaných rozhodčích 
v ţákovských kategoriích i turnaji muţů.  Tento profesionální přístup byl oceněn i účastníky 
turnaje. 
 Takto velký turnaj, kterým projde za dva dny téměř 300 hráčů, by se neuskutečnil  
bez obětavé práce všech pořadatelů – K. Haupt, F. Košňar, L. Hauptová, M. Boštíková, paní 
Jůzová, paní Šteflová, M. Boštíková, V. Uhrová, L. Kopecká, P. Barcalová, L. Bulvová,  
M. Zerzán, V. Klusoň, M. Holinka, F. Košňar ml., J. Boštík ml., J. Haupt, M. Klusoň, M. Boštík, 
D. Košňarová. Tímto bych chtěl všem poděkovat za jejich pomoc a volný čas, který této akci 
věnovali. 
 Poděkování patří také sponzorům – Obec Lubná, Pardubický kraj, Město Litomyšl, Město 
Polička, ZOD Lubná, AB Plast, Cobra Transport, Cimbria HMD Litomyšl, PEMITEX Potštejn, 
Tiskárna HRG Litomyšl, Stavební sdruţení Boštík Poříčí, Ravensburger Polička, Komerční 
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banka Litomyšl, MUDr. Marcel Mareš Sebranice, Setronic Litomyšl, Pálenice Lubná, Dentinet 
Litomyšl, SAHM Zálší, bez jejichţ podpory by se tento turnaj obtíţně realizoval.     
 Na závěr bych Vás rád všechny pozval na 10. ročník, který se uskuteční v prvním týdnu 
měsíce února 2013.  

                                                                                             Za pořadatele Ing. Jiří Boštík 

 
Místostarosta Města Litomyšle V. Stříteský      Moderátoři turnaje V. Klusoň a M. Holinka  
při zahájení turnaje   
 

 
Rozhodčí F. Košňar, J. Haupt, M. Klusoň, J. Boštík       Lubenští hoši – 2. místo – mladší žáci   

 

 
Pořadatelé předávají odměny nejmladší kategorii     Dívčí družstvo - Lubenské lamy 
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 Kardiaci Juniors Lubná – 1. místo – starší žáci     Tomáš Klusoň – nejlepší střelec - muži  
 

 
Společná fotografie pořadatelů, lubenských týmů a rozhodčích 

 

 VESMÍR OKOLO NÁS  
 

Vzpomínka na Antonína Vítka 
 V úterý 28. února 2012 zemřel Antonín Vítek, který byl ţivou encyklopedií kosmonautiky. 
Kosmonautiku uměl skvělým, srozumitelným a výstiţným způsobem vysvětlovat a 
popularizovat v široké veřejnosti. Do novin a odborných časopisů napsal bezpočet článků, 
často vystupoval v rádiích, televizích, kde vtipně vysvětloval technické podrobnosti o kaţdém 
šroubku druţice nebo rakety. Vědecká publicistika ztratila nejvýznamnější osobnost z oboru 
kosmonautiky. Kaţdý jenom trochu pozorný člověk musel Antonína Vítka znát, jeho 
vystupování kdekoliv bylo spontánní a nezaměnitelné. 
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 Antonín Vítek se narodil 25. ledna 1940 v Praze v rodině právníka a majitele činţáku. Měl 
tedy burţoazní původ, jak to pozdější totalitní reţim označil. Malý Toník trpěl angínami, ale 
doktorka mu odmítla předepisovat penicilín, protoţe byl tehdy ještě vzácný. Začal ho dostávat 
aţ v nemocnici, ale to uţ bylo pozdě, měl postiţené srdce. V roce 1951 byl ve špitále tři 
měsíce, tam četl kníţku o kapitánu Nemovi Zápas s nebem, v níţ tři čeští odborníci navštívili na 
palubě Aeronautika některá tělesa sluneční soustavy. Tato dobrodruţná kniha přivedla malého 
Tondu k přemýšlení o vesmíru a k přírodním vědám. Chtěl jít studovat astronomii, ale rok, kdy 
na jedenáctiletce maturoval, tento obor neotvírali. Proto se zjara roku 1957 přihlásil na chemii 

Matematicko – fyzikální Univerzity Karlovy. 
Přijímací zkoušky udělal nejlíp ze všech. Kdyţ 
komise rozhodovala o přijetí nových studentů, 
tak se zástupkyně okresního výboru tehdejšího 
totalitního reţimu postavila tvrdě proti Vítkovi. 
Cituji: „Je to burţoazní element. Jeho otec je 
bigotní katolík, majitel činţáku, který jsme mu 
zabavili.“ Asistenti, kteří hodnotili zkoušky, Vítka 
stejně tvrdě obhajovali. „Při testech získal nejvíc 
bodů ze všech zájemců.“ Nakonec 
komunistickou kádrovačku zlomili a Tonda Vítek 
mohl nastoupit na vysněnou Přírodovědeckou 
fakultu Univerzity Karlovy. Ani na univerzitě 

nedali soudruzi Vítkovi pokoj a chtěli ho z fakulty vyloučit, díky moudrým lidem se jim to však 
nepovedlo. Antonín byl velký talent, studoval bez obtíţí. Od třetího ročníku fakulty předsedal 
studentské vědecké společnosti pro obor chemie. Proto se mohl věnovat i sledování letů do 
vesmíru. Hlavním zdrojem informací byly západní odborné časopisy, které četl v Technické 
knihovně v Klementinu a v městské knihovně. Po úspěšném dokončení studia nastoupil  
do Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd. V roce 1971 získal 
titul CSc. (obor organická fyzikální chemie). Věnoval se rovněţ programování a informačním 
technologiím. Antonín Vítek byl členem týmu, který v červenci roku 1969 exceloval v televizi při 
komentování přistání prvních lidí na Měsíci, Neila Armstronga a Edwina Aldrina. 
V sedmdesátých letech minulého století pracoval na programovém vybavení automatické pece 
pro pokusy v beztíţi a na přípravě programů pro vyhodnocování pokusů prováděných na 
orbitálních stanicích Saljut – 7 a Mir. Aţ do své smrti pracoval v Akademii věd České republiky. 
Antonín Vítek je autorem a spoluautorem několika knih o kosmonautice. Jeho nejvýznamnějším 
dílem je zaloţení a vedení elektronické encyklopedie SPACE 40. Je to jedinečný katalog všech 
umělých kosmických těles a kosmonautů, který ve světě svým rozsahem, originalitou a 
přesností nemá obdoby. Za činnost ve prospěch nejenom kosmonautiky byla Antonínu Vítkovi, 
CSc. udělena Akademií věd České republiky v roce 2008 prestiţní cena Vojtěcha Náprstka za 
popularizaci vědy a techniky a v témţe roce byla jeho jménem pojmenována planetka 30253 
Vítek. A v roce 2009 obdrţel ocenění Littera Astronomica od České astronomické společnosti 
za celoţivotní dílo ve prospěch vědy, kosmonautiky a za publikační činnost. Duchovní bytost 
Antonína Vítka je nyní jiţ na druhém břehu vesmírného oceánu. Odtud velmi pozorně sleduje 
starty vesmírných plavidel na své rodné planetě jménem Terra – Země a vše pečlivě 
zaznamenává do vesmírné internetové encyklopedie. Pane Vítku, děkujeme za vše, co jste pro 
naši civilizaci udělal. 
 Dne 6. června 2012 budeme moci na denní obloze sledovat nesmírně vzácný 
vesmírný úkaz, a to přechod Venuše přes Slunce. Další přechod Venuše přes Slunce 
bude až 11. prosince v roce 2117, tzn. po 105,5 letech. Takže se jen málo pozemšťanů 
tohoto dalšího úkazu dožije.                                                                                   Josef Trojtler 

 

STO LET TITANICU 
 

     V roce 1909 zahájila loděnice Harland a Wolff v Belfastu stavbu zaoceánského parníku 
Titanic, objednaného společností White Star Line. Titanic byl spuštěn na vodu dne 31. května 
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1911 a 10. dubna 1912 se vydal na svou první plavbu. Titanic nebyl jedinou obří lodí této doby, 
spolu s ním byly navrţeny a realizovány také dvě sesterské lodě. První byla Olympic, která se 
s úspěchem plavila po Atlantiku za světové války. A druhá Gigantik, později přejmenována na 
Britanic, loď byla potopena německou minou v roce 1916. 

Parametry lodi: délka 269 m, šířka 28,5 m, ponor 10,5 m, výtlak 53 200 tun, šrouby – 2 
krajní o hmotnosti 38 tun a 1 střední – těţký 22 tuny, rychlost 23 – 25 uzlů (převod: 10 
uzlů = přibliţně 18,5 km/hod.), stroje – 2 čtyřválcové pístové parní, trojčinného 
expanzního typu, 1 nízkotlaká parní nereverzibilní turbína, výkon 50 000 – 55 000 koní 

  Loď měla celkem 9 palub. Nejvyšší z nich byla člunková s 20 záchrannými čluny, dále 
následovalo 7 palub označených DECK A-G, kde se vyskytovaly ubytovací prostory  
pro cestující a posádku, dále společenské místnosti, jako jídelny, kuřárny, tělocvičny a 
skladovací prostory. Nejníţe bylo dvojité dno. V první části byly sklady pošty, strojovny a druhá 
část bylo jiţ samostatné dno. Loď měla 4 zkosené komíny – tři od kotlů a čtvrtý slouţil jako 
ventilátor. Na palubě byly dva stoţáry.  Na předním z nich byl uloţen stráţní koš pro hlídku. 
Celková kapacita byla 3547 osob: cestující I. třídy 905, II. třída 564, III. třída 1134 a posádka 
944.  
       Celkový počet lidí před katastrofou je uváděn 2228 lidí. Titanic po vyplutí z poslední 
zastávky z Queenstownu (irský přístav) se vydal po tzv. „severní trase“ směrem k New Yorku. 
Onu mrazivou neděli přijal 14. dubna telegrafista lodi po 9. hodině ranní od dalších lodí plujících 
do Severní Ameriky stejnou trasou asi šest varování před výskytem ledových hor. Asi ve 23.35 
hodin hlídka zahlédla 0,5 míle před lodí temný předmět. První důstojník Mudroch přikázal  
„docela vpravo“ a „plnou parou vzad“. Mělo se tedy stát to, ţe se záď lodi začne podle kormidla 
stáčet doprava a příď tímpádem doleva. Ale na palubu začaly padat kusy ledu a mezitím 
plovoucí hora ledu prořezávala do pravého boku trhlinu dlouhou 90 metrů. Loď zastavila.  
Po zmapování poškození lodi a rozsahu trhliny se zjistilo, ţe Titanic se můţe na hladině udrţet 
hodinu, maximálně dvě. Ve 23.50 přijal telegrafista Philips od důstojníka Boxhatého papírek 
s aktuálními souřadnicemi a začal vysílat tísňová volání. Signál zachytila i loď Carpathia, která 
byla od Titaniku vzdálena asi 4 hodiny plavby. Asi 25 minut po půlnoci dostala posádka příkaz 
připravit všechny záchranné čluny. Zmatek postupně sílil, cestující nebyli poučeni, jak se mají 
v takové situaci chovat – nikdo nepředpokládal, ţe by se loď potopila. Ve 2.15 měly být 
spuštěny 2 poslední skládací čluny, ale Titanic byl uţ natolik nakloněný a z větší části  
pod vodou, ţe se čluny spustit nepodařilo. Pak se uvolnil jeden z kotelních komínů, následovalo 
přelomení lodi, kde úplně zatopená příď pod tíhou vody začala klesat ke dnu. Asi kolem  
6. hodiny ranní dorazil na místo neštěstí parník Carpathis, který na palubu naloţil trosečníky. 
Kapitán lodi dále hledal těla obětí, ale ţádná nenašel (o pár dnů později jedna kabelová loď 
vylovila z moře přes 300 mrtvých těl).  
       Ve vodách Titanicu nalezlo smrt 1523 lidí. Titanic, který se potopil asi 580 km jihovýchodně 
od New Foundlandu, brázdil vody přesně 4 dny, 17 hodin a 20 minut. Katastrofu přeţilo celkem 
705 lidí – zachránilo se 338 muţů, 316 ţen a 51 dětí. Mezi těmi, kteří nepřeţili, byli kapitán 
Smith, konstruktér lodi Andrews a telegrafista Philips. 
          Vrak Titanicu byl objeven aţ téměř 3/4 století po katastrofě. 1. září 1985 začalo 
podmořské plavidlo Argo snímat trosky Titanicu. Expedice objevila dvě části plavidla leţící na 
mořském dně asi 650 metrů od sebe. O rok později jiná expedice pořídila detailní 
fotodokumentaci vraku a získala i snímky luxusních předmětů – nádobí, láhve vína – vše 
v perfektním stavu. Nikdo však nenašel trhlinu, která ono potopení způsobila. 

                                                                                             Čerpáno z internetu, L. Bulvová 

 
 
Informace o pořádání soutěží Letecko - modelářského klubu Litomyšl  
konaných v dubnu a květnu 
 Náš klub zahajuje soutěţní sezonu roku soutěţí kategorie F3F rychlých kompozitových 
větroňů řízených radiem. Soutěţ je vypsána jako „Litomyšlský svah“ a uskuteční se v neděli  
15. dubna v okolí Litomyšle, dle momentálního směru a síly větru, který modely pro let 
vyuţívají. Odjezd na určené místo konání je od nemocnice v 9.00 pro soutěţící i zájemce. 
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Bliţší informace podá organizátor soutěţe Zdeněk Tměj, mob.: 
777 119 956, e-mail: zdenek.tmej@unet.cz. 
       Letecko-modelářský klub Litomyšl pořádá jiţ čtvrtý ročník 
soutěţe pro volně létající modely větroňů a modely s gumovým 
pohonem. Soutěţ nese název Memoriál bratří Klejchů. Akce, 
která navazuje na dobrou tradici z 80. let minulého století, se 

uskuteční v úterý 8. května na letišti Aeroklubu Polička. Poţadovaný prostor pro tyto modely 
letiště plně vyhovuje. Začíná se v 8.00 a předpokládané ukončení je v 16.00. Vjezd na soutěţní 
plochu bude označen směrovkami na komunikaci od Poličky i od Litomyšle. Vedení letiště si 
nepřeje, aby vozidla vjíţděla do areálu plochy letiště u budov. Občerstvení zajišťuje pan 
Valenta. Přejeme návštěvníkům a soutěţícím pěkné počasí. Na májovou akci srdečně zvou 
členové Letecko-modelářského klubu Litomyšl. 
 Další májovou akcí klubu na stejné ploše letiště Polička je náborová soutěţ pro RC (radiem 
řízené) modely větroňů s rozpětím 150 cm a váhou do 50 dkg. Tato soutěţ se uskuteční 
v neděli 27. května za podpory DDM Polička a Městského úřadu v Poličce. Organizace soutěţe 
se ujal Láďa Hloušek, vedoucí modelářského krouţku Polička.  

Za LMK Jindřich Krčmář 
 

KINO LUBNÁ 
 

13. 5. KOCOUR V BOTÁCH 10. 6. TRANSFORMERS 3 
27. 5. KOVBOJI A VETŘELCI 24. 6. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 

                   Začínáme v 19.30 hodin. 
 
 
 

Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
7. - 8. 4.  MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

9. 4. MUDr. Drdová Anna Sloupnice 188 465 549 236 
14. - 15. 4. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 
21.- 22. 4.  MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236 
28. - 29. 4. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

1. 5.  MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524 
5. - 6. 5.  MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126 

8. 5.  MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
12.- 13. 5.  MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

19. - 20. 5.  MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 
26.- 27. 5.  MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Druţstevní 69 461 100 497 

2. - 3. 6.  MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670 
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Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
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Tisk Petr Dvořák – tiskárna Osík, tel. 461 618 111. 

Uzávěrka příštího čísla bude 15. 5. 2012 
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Kde a jak se mohou obyvatelé Lubné zbavit 
vysloužilých elektrospotřebičů? 
 Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit 
zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu 

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

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

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy 
 Vyřazená pračka váţí – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo 
odpadu. Smyslem recyklace vyslouţilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře 
znovu vyuţít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat. Kdyţ se tedy  
na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů ţeleza, 10 kilo 
plastů, zbytek závaţí v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, 
který nechybí prakticky v ţádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat 
kolem 20 kil ţeleza, plastů je průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto získané materiály jako  
o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená 
ţelezo přidané do tavby spolu se ţeleznou rudou velmi významnou úsporu energie. Kdyţ tuto 
úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můţeme si ji představit 
například takto: recyklace obyčejné ţehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje 
průměrně velká lednička. 
Staré plasty, nové výrobky 
 O něco sloţitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu vyuţít. Ze starých 
spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaţdice. Dlaţba má pevnost 
tradičních povrchů, jako je beton nebo ţivičné směsi, a zároveň umoţňuje zachovat přirozený 
travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garáţím, odstavné plochy, chodníky, 
cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací dlaţba se vyrábí  
z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i 
komunálních odpadů a obalů. Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – 
materiál je totiţ znovu stoprocentně recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez plastového 
recyklátu ze spotřebičů neobešel -  lisuje z něj poklice na kola automobilů. Kaţdý nový výrobek 
obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajišťují spolehliví 
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří 
recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN. 
PUR - pěnu používají nábytkáři i stavbaři 
 Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěţené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. 
Ten se ve formě PUR-pěny vyuţívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou 
výrobu aţ po automobilový průmysl. Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako 
plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako 
finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných 
domů. PUR - pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde 
nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuţ sedacího nábytku v domácnostech i 
sedaček v nově vyráběných automobilech. PUR - pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i  
z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem  
v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.  Tak co, pořád si ještě někdo myslí, 
ţe vyslouţilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat 
odborníci?                                                                                                              Elektrowin, a. s. 


