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Obecní úřad
Ze zasedá ní rady obce k onanéh o dne 29.9 .20 04
Rada bere na vědomí:
• Žádost paní Jiřiny Brázdové z Proseče u Skutče ze dne 22.9.2004 o umístění do DPS
Lubná. V současné době není v DPS volné místo. Výše uvedená žádost bude zařazena
do pořadníku.
• Níže uvedená stavební řízení :
Jan a Renata Renzovi (Široký Důl) – kolaudační řízení novostavby rodinného domu,
Lubná 364 - stavební povolení na stavbu domovní ČOV,
povolení užívání kabelové přípojky NN na parcele 884/30, 884/31 – VČE.
• Žádost Salesiánského střediska mládeže Sebranice o pronájem tělocvičny na Skalce
v termínu od 1.10.2004 do 30.6.2005, ve středu od 15.00 – 16.30 hod.
a pátek 14.00 - 15.30 hod.
• Žádost Salesiánského střediska mládeže Sebranice o pronájem tělocvičny na Skalce
v termínu od 27.10.2004 do 28.10.2004 na uspořádání florbalového turnaje.
• Informaci VHOS Moravská Třebová, že od 1.10.2004 přebírá zodpovědnost za provoz
ČOV Lubná obec Lubná.
Rada schválila:
• Výroční zprávu o činnosti Základní školy Lubná za školní rok 2003/2004

Ze zasedá ní rady obce k onanéh o dne 26.10 .2 004
• Rada projednala žádost pana Jiřího Kárského ze dne 20.10.2004 o pronájem tělocvičny na
období 1.11.2004 – 31.3.2005, každé úterý na 2 hod., k tréninku fotbalistů -starších žáků.
• Rada bere na vědomí níže uvedené stavební řízení :
Lesy ČR - zahájení kolaudačního řízení Retenční nádrže Lubenský les.
• Rada bere na vědomí výzvu Okresního soudu Svitavy panu Tomášovi Broulíkovi (Polička)
k nástupu výkonu trestu obecně prospěšných prací u Obecního úřadu Lubná.
• Žádost pana Josefa Lagrona (Břehy) ze dne 20.8.2004 o pořádání tradiční pouti v Lubné
v roce 2005. O přidělení povolení k uspořádání pouti v Lubné v roce 2005, rada rozhodne
koncem ledna 2005.
• VZP Svitavy požádala o pomoc při výměně zdravotních průkazů. Obec Lubná propůjčí
místnost na obecním úřadě.
• Žádost paní Ivony Bečičkové (Hrušová) o pronájem místnosti do konce roku 2004
pro manikúru a modeláž nehtů společně s pedikúrou. Rada nepovoluje pronájem s ohledem
na dostatek výše uvedených služeb v obci Lubná.
• Na základě žádosti pana Františka Vomáčky (Lubná) o prodloužení nájemní smlouvy
v obecní bytě, rada souhlasí s prodloužením na další 4 roky.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v 19 hodin
v úterý 14.12.2004 v sále kina v Lubné.

Sv ozo vý p lá n z by tkovéh o komuná lního odp ad u z po peln ic :
Středa: 8.12.

22.12.

5.1.

19.1.

2.2.

16.2.

2.3.

16.3.

30.3.

13.4.

27.4.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu bude vybírán na obecním úřadu v termínu
od 2.1.2005 do 31.3.2005. Výše poplatku není zatím schválena, v návrhu stojí 410,-Kč/osobu.
O schválené výši poplatku budete informováni na vývěsce OÚ.
1

Výsledky voleb
do zastupitelstva
Pardubického kraje

v Lubné
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:

780
372
372
369

Volební účast

47,69%

Koalice pro PK (KDU-ČSL, US-DEU)
KSČM
ODS
ČSSD
NEZÁVISLÍ
Naděje
Strana za životní jistoty
SNK sdružení nezávislých
Dělnická strana
Strana zelených
Pravý Blok-str.za odvol. politiků …

207
64
47
22
12
7
4
2
2
1
1

56,10%
17,34%
12,74%
5,96%
3,25%
1,90%
1,08%
0,54%
0,54%
0,27%
0,27%

Váže ní spo luobčané,
blíží se konec kalendářního roku, tedy čas bilancování.
Až budete hodnotit uplynulé dny letošního roku, zkuste se také
pousmát nad věcmi, které zrovna nedopadly podle Vašich představ. Asi to
tak má být. Člověk si potom více váží dosažených úspěchů i drobných
každodenních radostí.
Také obecní úřad a zastupitelstvo hodnotí nyní končící rok. Váží si
především ochoty všech občanů, kteří přispěli podle svých možností
k rozvoji obce a vytváření dobrých mezilidských vztahů.
Děkujeme Vám a přejeme úspěšné vykročení do nového roku 2005.

Slav no stn í vy hlášen í V esn ice roku v Pro gramu o bn ovy v en kov a
Dne 19.11.2004 předal ministr pro místní rozvoj Jiří
Paroubek v jihočeském Kovářově ocenění vítězné Vesnici
roku. Letos již podesáté vybralo Ministerstvo pro místní
rozvoj vítěze v soutěži Vesnice roku 2004, která je součástí
Programu rozvoje venkova. Vítězem se stal již zmíněný
Kovářov. Tato motivační soutěž si dává za cíl povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich okolí
a regionu, prokázat široké veřejnosti význam venkova
a poukázat na rozmanitost programů podporujících rozvoj
venkova. Celkem se letos do soutěže přihlásilo 238 obcí, což je oproti loňskému ročníku
o 17 obcí více.
Obec Lubná získala Ocenění Modrou stuhou za společenský život, které převzala
pí. starostka Zdeňka Švecová. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz
měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj.
Jana Dřínovská
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U příležitosti soutěže Vesnice roku byla lubenská knihovna zařazena mezi dvanáct
knihoven, které se zúčastnily celostátní soutěže Knihovna roku 2004.
Do celostátního kola se knihovny především vybíraly dle poskytování veřejných
a informačních služeb. Komise v naší knihovně hodnotila počet čtenářů, různorodost žánrů
knih, počet knih atd. V současné době je v knihovně cca 2 000 knih. Knihy jsou zapsány
v počítači, kde si je čtenář může vyhledat buď dle názvu nebo dle autora. Pětičlenná komise
pozitivně hodnotila dětský koutek. Zde si malé děti hrají s hračkami a maminky si mohou v klidu
vybírat knihy.Komisí bylo i kladně hodnoceno provozování internetu.
8. října jsem byla i se starostkou naší obce paní Zdeňkou Švecovou pozvána na slavnostní
udílení cen Knihovna roku 2004 do Zrcadlové kaple pražského Klementina. Byla jsem mile
potěšena za umístění v soutěži. Z dvanácti knihoven se zde vyhlašuje pouze jedna, která se
umísťuje na prvním místě. V tomto roce se na prvním místě umístila MLK v Kostomlatech pod
Milešovkou. Vedou ji manželé Hana a Miroslav Bláhovi. Pro činnost knihovny uvolnili dvě
místnosti ve vlastním domě a pro čtenáře připravují velmi rozmanité a kulturní pořady. Manželé
Bláhovi jsou již v důchodu a pro knihovnu jsou opravdu zapáleni a vedou již dvacet let. První
místo si opravdu zaslouží. Po rozhovoru s nimi jsem se inspirovala mnoha jejich nápady.
Ve čtvrtek 4.11.2004 jsme s Martou Sýkorovou pozvaly do knihovny MŠ s paní učitelkou
Irenou Renzovou. Pro děti jsme měly připraveny pohádkové knížky a děti si i zasoutěžily. Četly
jsme jim úryvky pohádek a děti určovaly jejich názvy. Slíbily nám, že do knihovny namalují
obrázky.
V ten samý den navečer jsme pozvaly na besedu čtenáře při
předvádění nových knih. Sešlo se 25 čtenářů a zapůjčili si 108 knih.
Bylo pro ně připraveno i malé pohoštění. Akce se líbila, a tak
v předvádění nových knih budeme i nadále pokračovat.
Hodně plánů máme i do příštího roku. Knihovna by se
za finanční odměnu, kterou jsme získaly v soutěži, měla ještě více
zmodernizovat. Bude zakoupen nový počítač a ten bude sloužit jen
pro potřeby knihovny. Všechny knihy, které se zapůjčí, se budou
evidovat jen přes počítač.
I nadále budeme zvát malé čtenáře do knihovny a ti se mohou
těšit nejen na nové knihy, ale i na nové soutěže.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat místnímu zastupitelstvu za poskytnutý roční
příspěvek. Záleží hlavně na rozpočtu, jak si knihovna povede. To se samozřejmě odráží
na počtu zakoupených knih, počtu vypůjčených knih, a tím i na počtu čtenářů.
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřála do nového roku hodně štěstí, zdraví a také mnoho
krásných chvil nad zapůjčenými knihami.
Milada Krejčová - knihovnice

KDU - ČSL
Váže ní spo luobčané !
V listopadu proběhly volby do krajského zastupitelstva, v naší obci se jich zúčastnilo téměř
50% voličů. To je oproti celostátnímu průměru chvályhodné.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se voleb zúčastnili a tím projevili zájem
o věci veřejné a správu Pardubického kraje. Když polovina voličů v naší obci za sebe nechává
rozhodovat druhé, pak se zbavuje práva kritizovat dění v našem kraji.
Blíží se závěr roku, věříme, že pro většinu z Vás byl úspěšný. Chtěli bychom Vám popřát
v novém roce 2005 zdraví, štěstí, pohodu duše i těla a Boží požehnání.
S novým rokem začíná také sezóna plesů. 8.1. připravujeme tradiční Lidový ples, na který
Vás srdečně zveme do víceúčelového zařízení Skalka. Začátek ve 20 hodin. K tanci
a k poslechu hraje skupina Combo-Litomyšl.
Těšíme se na Vás
výbor MO KDU-ČSL
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6.03a

Základní škola

Zájezd do Víd ně
Dne 5.listopadu 2004 vystupoval náš pěvecký
sbor Lubenika v České škole J. A. Komenského
ve Vídni. Vyráželi jsme brzy ráno, abychom v 11
hodin mohli začít s kulturním programem.
Cesta ubíhala docela rychle, takže jsme na místo
dorazili včas. Rychle jsme se přistrojili, upravili
a naše vystoupení mohlo začít.
Program zahájily naše dvě žákyně několika
větami v německém jazyce. Následovalo vystoupení
tanečního souboru Lubeňáček, potom předvedl Aleš
Krejčí žonglérské kousky ze svého kouzelnického
umění. V druhé části programu přišel na řadu náš
pěvecký sbor.
Procházka po Vídni
Žákům i učitelům se vystoupení líbilo. Odměnili nás
(Gloriet v Schönbrunnu)
potleskem a finančním darem na vstupenky do ZOO
v Schönbrunnu. Po zdařilém představení nás vídeňskou školou provedla paní učitelka
Schmauzová, která nám také koupila známé bonbony- „Mozartovy kuličky“.
Asi v jednu hodinu jsme autobusem odjížděli na zámek Schönbrunn. Prošli jsme zámeckou
zahradou a vystoupali na Glorietu. Navštívili jsme zoologickou zahradu, kde jsme viděli známá
i cizokrajná zvířata. Zajeli jsme se ještě podívat do středu města Vídně a navštívili jsme
muzeum panenek a hraček. Naší prohlídce neušel ani kostel sv.Štěpána, a protože už bylo
pozdě a tma, nasedli jsme do autobusu a jeli domů.
Veronika Klusoňová a Iveta Klusoňová, 7. tř.
Pěvecký sbor Lubenika děkuje sponzorům, kteří pomohli zajistit vystoupení ve Vídni:
- paní Marii Zoubkové z Litomyšle – díky jejímu finančnímu daru byla zakoupena látka
na nové halenky
- Agrodružstvu Sebranice za sponzorský dar na jejich ušití
- paní Marii Kordiovské ze Sebranic, která halenky velice rychle ušila
- OÚ Lubná, MÚ Polička, MÚ Litomyšl a stavební firmě Alfa Litomyšl za úhradu dopravy.
Vážíme si pomoci Vás všech, protože především Vaší zásluhou se zájezd do Vídně
uskutečnil. Ještě jednou děkujeme.
Školní pěvecký sbor Lubenika

Váže ní spo luobčané, váže ní ro diče ,
chtěla bych Vám popřát do konce roku pohodu, klid a úsměv.
Prožijme letošní Vánoce jako svátky ducha, ne těla. Nejde
o závody v pečení cukroví, utrácení za drahé dárky a přehnané
uklízení. Raději se zastavme a mluvme s našimi nejbližšími.
Právě těm bychom měli věnovat nejvíce pozornosti. Bohužel
někdy se stává, že na ně zapomínáme, že jejich přítomnost
bereme tak nějak samozřejmě. Přitom každá minuta času,
kterou věnujeme především dětem, se nám určitě v dobrém
vrátí.
Jménem všech zaměstnanců základní a mateřské školy Vám přeji pohodový vstup
do nového roku 2005, hodně zdraví, štěstí a radostných chvil strávených v kruhu svých
nejbližších.
Mgr. Jitka Kučerová
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Mateřská škola
Přichází čas Vánoc, čas očekávání. Vaši nejmilejší se těší,co najdou pod stromečkem.
U dětí bude převažovat touha po nějaké hračce. Ale kupujeme hračky kvalitní, smysluplné
a vůbec vhodné pro naše děti? Než půjdete dětem koupi hračky, zamyslete se nad tím, zda je
hračka bytelná a pevná, aby ve zvídavých rukou dokázala přežít bez újmy, zda je pěkná,
přitažlivá a vkusná, aby ji děti mohly používat co nejčastěji, musí být víceúčelová,
samozřejmostí by měl být příslušný atest a hygienická nezávadnost a v neposlední řadě by
hračka měla podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte, účelně rozvíjet
sociální dovednosti a napomáhat k vytváření dobrých návyků.
Častou chybou nás dospělých bývá to, že kupujeme pro děti hračky,
které se líbí nám, které nám ulehčí práci a nenahlížíme na ně dětskýma
očima. Předkládáme dětem často hračky, které svou náročností odpovídají
dětem vyššího věku a vyšší vývojové úrovně. A co je výsledkem ? Nuda
dětí, rozladěnost nás dospělých a ztráta stimulační hodnoty hračky.
Teď si jistě položíte otázku, jakou hračku mám tedy vlastně koupit ?
V pár řádcích nabízím několik typů. Pro rozvoj hrubé motoriky, která se
rozvíjí v raném dětském věku a v předškolním věku se jen upevňuje, bych
doporučila – tříkolku, koloběžku nebo kolo. Tyto prostředky procvičují
celkovou koordinaci pohybů a rovnováhu, navíc děti baví. Pro rozvoj jemné motoriky jsou
vhodné hračky, které jsou napodobeniny nástrojů dospělých. Výborné jsou korálky
na navlékání, různé stavebnice a mozaiky. Jedinečným nástrojem je modelína.
Pro rozvoj zrakového vnímání jsou vhodné stavebnice, skládanky, vystřihovánky, kreslení
a malování – takže kupujte pastelky, nůžky, vodovky a tempery. Pro rozvoj paměti jsou vhodné
pexesa, puzzle, domina, které vedou i k poznání řádu a pravidel tohoto světa.
Tento přehled, který jsem uvedla není zdaleka kompletní. Vybrat se dá, ale když k tomu
všemu budeme požadovat ještě alespoň trochu přijatelnou cenu, tak vidíte sami, že koupit
hračku jako vánoční dárek není vůbec jednoduché. Mějte proto na paměti, že někdy méně
znamená více.
Přesto vánoční svátky neztratily ani dnes nic ze svého tajemného kouzla. Štědrý den je
spojen s krásným zvykem obdarovávat své blízké. Proto Vám všem přeji „šťastnou ruku“ při
výběru dárků a Vánoce takové, jaké mají být – radostné a sváteční!
(čerpáno z časopisu Informatorium)
Jedno listopadové dopoledne jsme se s dětmi vypravily navštívit místní knihovnu. Některé
děti do knihovny chodí s rodiči či prarodiči, některé ani nevěděly, k čemu knihovna slouží.
Po předchozí domluvě s pí. knihovnicí Miladou Krejčovou jsme šli s dětmi z obou oddělení
směrem knihovna. Vedly nás děti, které v knihovně už byly. Paní M. Krejčová a M. Sýkorová už
na nás čekaly, všechny mile přivítaly a měly připraveno pohoštění. Po pohoštění si děti
prohlížely knihy, některé se zaujetím, některé zaujaly více hračky, které v knihovně jsou právě
pro děti, aby si maminky mohly v klidu vybírat knihy. Potom nastal čas soutěžení. Děti se
usadily na koberec a bedlivě poslouchaly pí. Sýkorovou, která předčítala pohádky a děti hádaly
jaké. Za správné odpovědi je čekala sladká odměna. A tak se soutěžilo, prohlíželo …
Čas nám velmi rychle utekl a my musely zpátky do školky na oběd.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat pí. Miladě Krejčové a pí. Martě Sýkorové za
umožnění návštěvy knihovny a za velmi citlivé přiblížení smyslu knihovnictví těm nejmenším
a v neposlední řadě za občerstvení, soutěže a odměny, zkrátka za milou atmosféru, kterou pro
nás připravily. Pevně věřím, že řada budoucích čtenářů se stane pravidelnými návštěvníky
knihovny. Kdyby jediný, tak už to mělo smysl.
Přeji si, aby tato návštěva nebyla první ani poslední a v příštím roce si ji určitě zopakujeme.
Ještě jednou děkujeme.
Irena Rensová - vedoucí MŠ
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Váže ní spo luobčané,
nastává čas, čas vzpomínání a rozjímání. Dovolte mi, abych připomněla jedno výročí.
V listopadu uplynulo 25 let od otevření mateřské školy. Konstatování je jednoduché, ale kolik
práce, jednání a starostí se za ním skrývá. Mateřská škola v Lubné má dlouhou tradici. První
děti do ní začaly chodit v roce 1956. V té době to byl útulek. Později byly upraveny prostory
v domě Matějkových a byla zřízena mateřská škola s celoročním a celodenním provozem.
Místnosti pro ni určené byly v 1. poschodí, měly malá okénka, nízké stropy. K umývání byla
určena dvě umyvadla se studenou vodou. WC přístupné po dřevěné lodžii bylo suché, v zimě
omrzlé, v létě silně zapáchající. Zařízení školy bylo velmi skromné. V každé místnosti byla
kamna a učitelky ráno při příchodu musely zatopit a celý den udržovat teplo.
Kapacita školy byla stanovena na 12 dětí, ale chodilo jich 25 až 27. Rozpočet na provoz
školy v roce 1970, kdy jsem nastoupila do zdejší MŠ já, byl celých 7 000 Kč (uhlí, dřevo,
zařízení, čistící prostředky a kancelářské potřeby, potřeby pro kuchyň, …).
V sedmdesátých letech kapacita školy ani
hygienické podmínky neodpovídaly požadavkům.
Začalo se uvažovat o výstavbě školy nové. Zde
jsme však naráželi na spoustu překážek. Dlouho
se vleklo zajištění vhodného pozemku. Ani okresní
úřady nepodporovaly výstavbu školy v Lubné s tím,
že zde není průmysl a že tu nikdy nebude dost
dětí. Preferovaly výstavbu škol v Morašicích,
Trstěnicích, Jedlové. Po dlouhých jednáních přece
jen stavbu nezařadily do řádného plánu, ale jako
akci „Z“. Místo dvou tříd povolili jednu. To
znamenalo, že ostatní obce dostaly na výstavbu
5 milionů, zatímco naše milion jeden. Nezbývalo
nic jiného než peníze shánět. Objížděli jsme
Se stavbou bylo započato 17.5.1977
s představiteli obce závody, kde pracovali rodiče
a dokončena byla v roce 1978 v akci „Z“
dětí a přesvědčovali je o nutnosti přispět. Peníze
se podařilo získat a byla zahájena výstavba jedné třídy a provozního pavilonu. Dále
pokračovala i jednání o povolení stavby ještě jedné třídy. V té době na 12 míst v MŠ byly
požadavky na umístění 60-ti dětí. Nespočetné
brigádnické
hodiny
a
obětavá
práce
spoluobčanů
umožnily
dokončit
stavbu
v rekordním čase. Provoz jedné třídy byl
zahájen 15.1.1979. Bylo zde umístěno 36 dětí,
dalších 27 dětí docházelo nadále do školky
staré. Nové prostory zařizovaly učitelky po své
řádné pracovní době za velkého přispění
rodičů dětí. Šily se záclony, závěsy, povlečení.
Všichni
pracovali
s velkým
nasazením
a odměnou jim bylo pěkné moderní prostředí
a radost, se kterou děti do nové školky chodily.
V říjnu téhož roku jsme dokončili výstavbu
Hodnota stavby byla v té době stanovena na
druhého
pavilonu a v listopadu se děti
1 301 000 Kčs. Náklady byly však 900 000 Kčs
přestěhovaly ze staré školy do nové. V té době
bylo zapsáno k docházce 70 dětí, z toho jich 15 dojíždělo ze Širokého Dolu.
Čas dal za pravdu představitelům obce. Dětí je stále dostatek, v provozu zůstávají oba
pavilony. To také svědčí o tom, že se mladým lidem v Lubné žije dobře. Přeji jim, aby i jejich
generace dokázala překonávat překážky a čelit nevůli byrokratů a dokázala vytvořit dílo pro
lepší život naší obce.
Zdeňka Kvasničková

6

Sbor dobrovolných hasičů
Váže ní spo luobčané
Letošní rok se chýlí ke konci, a proto bych se rád poohlédl, co hasiči v Lubné udělali. Je to
rok, ve kterém jsme oslavili 120 let od založení. Dlouhá, pro naši obec prospěšná činnost.
Vzdejme úctu těm, kteří sbor založili, utvářeli a předali naší generaci. Jaká byla naše činnost?
Opravovala se zbrojnice, natírala, bílila, uklízela. Soutěžilo se, naše družstva mužů a žáků si
vedla velice dobře na soutěžích v okrese i mimo. Připravili jsme dětský den, soutěž pro děti,
uspořádali jsme i soutěž okresní ligy v požárním útoku. Náš sbor zasahoval i u 2 požárů, a to
skladu slámy v Dolním Újezdě a v Lubné, kde se podařilo rekreační domek zachránit. Chtěl
bych poděkovat všem našim občanům, kteří nám zachovávají svojí přízeň a podporu, též
děkuji všem sponzorům za přispění na oslavu 120. výročí. Zároveň Vás všechny srdečně zvu
22.1.2005 na Hasičský ples.
Snad odvěkým zákonem lidské lhostejnosti je přísloví: „Nehas, co tě nepálí“. Jenže i Písmo
svaté nám přikazuje , abychom se radovali s radujícími a plakali s plačícími. K ničemu ,co se
dotýká našeho bližního svého, nemůžeme být lhostejní. Obojí úkol: mít podíl na radosti i bolesti
je obtížný. Radovat se s tím, kdo se raduje, znamená zbavovat se závisti, lakomství,
nepřejícnosti. Mít účastenství v bolesti jiného znamená zase neustálý boj proti nevšímavosti
a sobectví. Cesta k člověku není cestou snadnou. Abychom po ní mohli kráčet musíme,
neustále proměňovat sami sebe. Protože se blíží Vánoce, máme ideální příležitost. Zase
nadešla tichá Svatá noc. Zasvitla hvězda betlémská. Narodil se Kristus Pán. Kolik básníků se
nadchlo touto světadějnou událostí. Kolik radostných písní známých i neznámých, vzdělaných
i prostých autorů byla vyzpívána a nové se skládají na počest dítka betlémského, na stovky
koled se zpívá u jeslí, kolik malířů vykouzlilo barvami štětce líbezný zjev Jezulátka v jeslích.
Každý rok, vítal a vítá příchod Syna božího na svět. Narodil se Kristus Pán a právě to nás tak
dojímá, že každý rok jeho narození oslavujeme, znovu si je zpřítomňujeme a stále znovu
radostí plníme svá srdce. Když se dítko narodí, je radost, přátelé a známí vítají dítko, přejí jeho
rodičům. Při narození Ježíška, myslím, nejkrásnější přání a uvítání složili andělé nebeští.Vždyť
zpívali „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem“. Andělé nepřáli pokoj jenom Panně
Marii, ale všem lidem dobré vůle, neboť „nám, nám narodil se“. Míru s Bohem mělo se nám
dostat usmířením s Bohem za naše viny – což učinil Kristus Pán na Golgotě a mír s lidmi měl
se stát láskou, kterou nám jako svůj odkaz zanechal Boží Syn, vzájemnou lásku dítek božích.
V tak památný den Narození Páně stojíme, či klečíme u jeslí a opakujeme si to vítání a přání
andělů nebeských. Pro tento svatý pokoj a mír musíme všichni otevřít svá srdce, své příbytky,
abychom nehledali pokoj srdce jenom v blahobytu a rozkoších světských, aby všechny rodiny
pojila vzájemná láska a v obcích, aby se zachovával Kristův zákon spravedlnosti a lásky. Tak
ať se Kristus narodí znovu v nás duchovně.
Přeji Vám všem klidné svátky, pohodu a pevné zdraví. Ať svatý Florián chrání Vaše
domovy.
V měsíci únoru 2005 připravuje SDH opět školení řidičů.
Za SDH Alois Kovář - jednatel
Družstvo mladých hasičů
V sobotu 23. října 2004 jsme se s našimi mladými hasiči zúčastnili podzimní soutěže
požárnické všestrannosti, která se letos konala v Janově u Litomyšle, a kde na naše hasiče
čekal opravdu nelehký úkol. Přespolní běh na tři kilometry v dosti kopcovitém terénu, v jehož
průběhu museli plnit nelehké úkoly, jako je střelba ze vzduchovky, orientace pomocí buzoly,
základy zdravovědy a jiné. Počasí nám opravdu přálo a naši mladí hasiči se úkolu chopili
opravdu statečně a ve veliké konkurenci vybojovali výborné 10. místo a zajistili si tak dobré
umístění pro jarní pokračování této soutěže.
Pavel Uher
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Ochránci přírody
Nezapo me ň te na ptá čky …
V zimní zahrádce by nemělo chybět krmítko pro ptáčky. Krmit začínáme hned poté, kdy
silný mráz nebo sněhová pokrývka znemožní ptáčkům najít si potravu ve volné přírodě.
Potěšíme je, když jim budeme sypat slunečnicová semena, ovesné vločky nebo nějakou směs
zakoupenou v obchodě. Na strom můžeme zavěsit kousek loje. Různé zbytky pečiva sezobnou
také, ale ne vždy jim docela prospějí.
Mezi nejčastější návštěvníky patří sýkory, vrabci, zvonci, pěnkavy, dlaskové, hýlové,
stehlíci, strnadi, kosi a další. Na jaře nám ptáčci zazpívají, ale pomohou i v boji proti škůdcům
na zahrádce. Pár sýkor, hnízdících 2x ročně, spotřebuje se svými potomky až 75kg hmyzu.

Vzp omínka na je d li
Je tomu opravdu dávno, kdy jako sestry vyrůstaly na úbočí 3 mohutné jedle.
V roce 1898 byla zahájena stavba poličského gymnázia. V tu dobu porazili
první ze tří jedlí. Poražený kmen stahovalo 6 párů koňských potahů a na
pařezu Jan Sejkora ze Širokého Dolu č.p. 24 napočítal přes 300 let. Druhá
mohutná jedle padla 28.10.1929 při velkém polomu. Třetí a poslední 6.12.2003.
Vopařilova jedle byla v 80. letech minulého století vyhlášena přírodním
výtvorem a od 1.10.1994 jako památný strom. Bude to už rok, kdy ve stejný
den (v sobotu) 6.12.2003 při silném náporu větru padnul vánoční strom na
Staroměstském náměstí v Praze a u nás Vopařilova jedle. Její vrcholek
společně se zápisky od jedle byly vystaveny na loňské výstavě na Skalce. Před 20-ti lety, kdy
vznikla naše organizace ochránců přírody, dostali jsme za úkol od OV ČSOP zpřístupnit
a uklidit okolí jedle. Zabudovali jsme vidlici se státním znakem a tabuli o základních údajích
jedle. Na vidlici byla také schránka se sešitem pro zápisy návštěvníků památného stromu. Celá
ta léta jsme každý rok kosili přístupovou cestu a dbali na pořádek kolem jedle. Také letos jsme
vysekali cestu, neboť každý kdo se dozvěděl, že jedle padla, se na ni přišel podívat. Mohu říci,
že za ta léta bylo popsáno mnoho sešitů a prošlo okolo ní mnoho lidí, nejen z okolí, ale
i z mnoha států Evropy (Itálie, Holandsko, Německo Rusko, Slovensko, …). Zápisky ze sešitů
jsme si pravidelně četli na našich výročních schůzích. Je mnoho zápisů, co obdivují tento
vzrostlý strom. Zde je pár z nich:
„S úctou zvedni zrak k vysoké koruně jedle. Kolik pamatuje lidských věků, kolik starostí
a radostí lidského počínání by mohla hodnotit, kdyby mohla s námi o tom hovořit. Poslechněme
si její moudrost v šumění koruny“.
„Dorazili jsme k této vzácné jedli, poseděli a něco snědli. S úctou si ji prohlíželi, třemi páry
rukou ji přeměřili a mnoho dalších let v duchu popřáli.“
„Vracíme se k tobě jedličko po dvou letech, abychom ti ukázali našeho syna, který byl pod
tebou zplozen.“
Když jsme se dozvěděli, že jedle padla, hned druhý den po obědě jsme se k ní vypravili.
Byli jsme u ní první z lubenských občanů. Během odpoledne se tam sešlo na 50 lidí, jak
z Lubné tak i ze Širokého Dolu. Při zpáteční cestě se již slunce schylovalo nad mohutné koruny
buků v lubenských kopcích a vrhalo dlouhé stíny našich postav na třpytící se sníh. Šli jsme tiše
beze slov se stejným pocitem, jako když se navždy rozloučíme s někým, koho jsme dobře znali
a měli rádi. Ostrý severák nad svatou Trojicí nás štípal do tváří a na obzoru se rýsovaly
ozářené vrcholky Orlických hor a Jeseníků, které Vopařilova jedle už nikdy nespatří. Odešla
matka všech lesů v okolí.
Blíží se svátky vánoční a tak bych Vám chtěl jménem ochránců přírody popřát krásné
prožití svátků vánočních, rodinnou pohodu, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce.
Za spolek pro ochranu přírody a veřejné zeleně
Miroslav Kopecký
8

Lubenské ženy
Váže ní spo luobčané,
dovolte mi popřát Vám jménem naší organizace krásné a spokojené Vánoce, do nového
roku 2005 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Pozvánka :
Přijměte pozvání na ples Lubenských žen a Sokola Lubná, který se koná 5. února 2005
na sále na Skalce. Hraje skupina MIX.
Eva Chadimová
předsedkyně

Po dě kován í
Dovolte mi, abych se ještě jednou zmínila o akci „Stolování“,která se uskutečnila
19.10.2004 na sále víceúčelového zařízení Skalka. Podle ohlasů se tato akce zdařila, a tak
bych chtěla poděkovat Zdeňku Chadimovi, Michalu Bílkovi a Petru Lněničkovi za příjemně
strávený podvečer, plný inspirace a bohatý na informace. “Kluci“ jsou studenti Střední odborné
školy v Poličce a své škole dělají velmi dobrou reklamu svými znalostmi a vystupováním.
Poděkování také patří p. řediteli Střední odborné školy v Poličce a hotelu Zlatá hvězda
v Litomyšli za zapůjčení inventáře,bez kterého by se tato akce uskutečnila velmi těžko.
Studentům přejeme do dalšího studia hodně elánu a ještě jednou děkujeme!
Irena Rensová

Zajímavosti
Regio ná lní muzeum ves nice v Dolním Ú jezdě
Klub oživení historie a obec Dolní Újezd ve spolupráci s obcemi mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka otevřelo 29.10.2004 v č.p. 76 „U Adamů“ na Žďáře Regionální muzeum
vesnice. Úvodní slovo přednesl starosta obce a předseda klubu ing. Josef Kladivo. Památky
venkova a muzea přednesl PhDr. Jan Kapusta. Poté následovalo literárně dramatické pásmo
žáků ZUŠ a ZŠ z Dolního Újezda. Seznámení s realizací a expozicí Muzea vesnice přednesl
jednatel klubu Zdeněk Holub.
Obce mikroregionu mají v klubu své zástupce se zájmem o historii, tito pomáhali s realizací
muzea. V muzeu má každá obec mikroregionu svůj panel, na kterém jsou historické
zajímavosti obce.
Klub oživení historie Vás srdečně zve na návštěvu Muzea vesnice, kde uvidíte, jak se žilo
a hospodařilo na vesnicích našeho regionu.
V prosinci je muzeum otevřeno 4. - 5.12. a 25. - 26.12. vždy od 13:00 do 17:00.
za klub oživení historie
Miroslav Kopecký

PRODEJ VÁNOČ NÍC H S TR OMK Ů
11. prosince 2004 od 9:00 hod. do 18:00 hod.
a u Pavlišových, Lubná 175 (u kapličky).
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Kulturní komise
Blíží se konec roku a s ním i čas bilancování toho,co se událo, stalo, splnilo… Dovolte
i mně připomenout akce,které pro Vás připravili členové kulturní komise.
Na jaře to byl 2. čarodějnický slet s kulturním programem, v červnu pomáhali členové
kulturní komise při organizaci slavnostního svěcení praporu a znaku. V říjnu se uskutečnila
ukázka stolování a míchání nápojů. A už je tady čas Vánoc a s ním „Vánoční výstava“,
na kterou jste všichni srdečně zváni.
Všem členům kulturní komise bych chtěla poděkovat za obětavost,nápady a především
čas,který akcím věnovali.Bez nich by se tyto akce velmi těžko uskutečnily.
Na závěr mi dovolte jménem kulturní komise Všem popřát příjemné vánoční svátky
a šťastný nový rok 2005!

Zpíván í u Be tlé ma
Srdečně zveme všechny občany na „Zpívání u Betléma“, které se
uskuteční již tradičně v neděli 19.prosince v 17.00 hodin.Své pásmo zde
předvedou děti z folklórního tanečního souboru Lubeňáček a pak si
budete moci poslechnout a zazpívat známé vánoční koledy spolu
s pěveckým souborem pod vedením V.Bulvy.
Ani letos nebude chybět občerstvení, o které se postará Sbor
dobrovolných hasičů Lubná.
Irena Rensová
předsedkyně kulturní komise

Kulturní akce 2005 - Lubná a okolí:
Lubná
8.1.
22.1.
5.2.
19.2.
4.3.

KDU ČSL - ples
SDH - ples
TJ Sokol – ženy
Dětský maškarní karneval TJ Sokol Lubná
Masokombinát Polička

Se bra nice
28.1.
5.2.
6.2.
27.3.

Sportovní ples
Hasičský ples
Maškarní průvod, večer maškarní dozvuky
Velikonoční zábava

Po říč í
15.1. Myslivecký ples
11.2. Obecní ples

Široký D ůl
19.12. Vánoční koncert v sále pohostinství ve 14:00
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Společenská kronika
V měsíci prosinci, lednu a únoru oslaví
svá životní jubilea spoluobčané:

Naroz ení

Tereza Vomočilová
Kateřina Vomočilová
Lukáš Baťa
Adam Jůza
Markéta Faltysová
Dominik Flídr
Lukáš Novotný
Veronika Jiráňová

50 let

Ladislav Tribský
Zdeněk Zavoral

55 let

Marta Kovářová
Anna Kopecká
Josef Dřínovský
Miloslava Pavlišová

60 let

Josef Kovář

65 let

Marie Chadimová
Anna Flachová
Jan Chadima
František Nádvorník

70 let

Jan Klusoň
Zdeňka Mikuličová

80 let

Marie Pavlišová
Marie Flídrová

81 let

Marie Flídrová

83 let

Emílie Zemanová

„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího,
než je on sám.“
E. Sládková

Úmrtí
Marie Kučerová
Václav Kovář

„Je prosté vše a smrt je nejprostší.
Kdy sije, nevíš,a náhle sklízí.“
F. Šrámek

Pr og ra m k ina
5. 12. Den poté
19. 12. U nás na farmě
16. 1. Vetřelec vs. Predátor
30. 1. Vesnice
začátek v 18:30
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Salesiánské středisko mládeže
Dru hý ročník flo rbalovéh o
turn aje Do na B oska
Ve dnech podzimních prázdnin 27. a 28.
října 2004 uspořádali sebraničtí salesiáni
v lubenské víceúčelové hale Skalka druhý
ročník florbalového turnaje Dona Boska.
Letošní rok byly na turnaj přihlášeny čtyři týmy
do kategorie tzv. benjamínků, z nichž nejdále
to k nám měli kluci z Cerekvice. Konečné
pořadí této kategorie bylo po finálovém zápase
následovné :
1. místo obsadili Tigers Sebranice, 2. místo
Cerekvice, na 3. místě se až po trestných
sříleních umístili hráči Puma Sebranice
Tigers Lubná
a na 4. místě pak TJ Sokol Lubná.
Současně začaly také boje v žákovské kategorii, do níž letos bylo přihlášeno šestnáct
mužstev z různých krajů republiky. Nejdále to měli do Lubné hráči z Kunovic u Uherského
Hradiště a tým Napoleonových střelců ze Slavkova u Brna, kteří přespávali v Sebranicích
na faře. Turnaj přilákal mimo jiné i týmy z Litomyšle, z Bučiny, z Přibyslavi, či Širokého Dolu.
Celý turnaj začal v 8 hodin ráno presentací všech přihlášených a pak již za světelných
efektů a kouřové mlhy zahájila starostka obce Lubná paní Švecová spolu s paní ředitelkou
Kučerovou letošní druhý ročník turnaje. Dříve, než se však začalo hrát, zatančily nám dvě
skupinky děvčat pod vedením paní Chadimové něco málo z aerobiku. Stejně jako loni, tak ani
letos mezi, námi nechyběl maskot celého turnaje – velký pes.
Jak čas utíkal, zápasili kluci ve skupinách o postup do čtvrtfinále, později pak
do vyřazovacích bojů o medaile . Konečné pořadí žáků mělo nakonec následovnou podobu:
o prvenství rozhodovalo ve finále nakonec až prodloužení, když tím šťastnějším týmem se
stala Vesnická smršť, na 2. místě se umístili kluci z týmu Přibyslavský Tajfun. Na třetím místě
pak tým Vydry Korouhev a na 4. místě skončil tým FC Tigři Lubná.
Téměř zcela stejný úvodní program měla o den později, tj. ve čtvrtek 28. října, i kategorie
mužů, do níž se letos přihlásilo 16 týmů !!!
Přijeli k nám týmy např: z Boskovic, z Brna
Králova Pole, z Libeciny, ze Svitav,
z Korouhve, z Poličky. Hrací systém byl
stejný jako u žáků. Zápasy ve skupinách,
a pak především ve vyřazovacích bojích,
měly vskutku výbornou úroveň, bylo se
opravdu na co dívat. A tak konečné pořadí
této kategorie bylo následovné : 1) Bulánci
ze Svitav, 2) Libecina , 3) Rychlé Páky 4)
Korouhev - Dušičky
Na závěr jistě patři velké poděkování
Obecnímu zastupitelstvu obce Lubná,
že nám umožnili turnaj uspořádat, dále
všem sponzorům akce a v neposlední řadě
Nástup družstev při zahájení
všem organizátorům a těm, kteří se o zdar
celého turnaje Dona Boska zasloužili.
Ladislav Banďouch
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Různé
Návště va K le me n tina
Rovněž letos se dostalo naší obecní knihovně vrcholného
uznání. Prošla hustým sítem a byla vybrána do užšího finále
„Knihovna roku“. Ku slavnostnímu vyhlášení byly pracovníci
knihovny a pí. starostka pozváni do svatostánku naší české
vzdělanosti – pražského Klementina. S povděkem jsme přijali
možnost zúčastnit se tohoto významného aktu.
Osmého října jsme proto vyměnili pracovní šaty za oblek
a časně ráno vyjeli autobusem k stověžaté matičce Praze.
Přestože jsme byli vybaveni mapou a někteří účastníci zájezdu
zde nebyli poprvé, dalo nám chvíli práce Klementinum najít.
Slavnostní ceremonie již probíhaly, proto jsme tiše vstoupili do
sálu Zrcadlové kaple a usadili se na volná místa.
U řečnického pultu se střídali řečníci z nejrůznějších kruhů. Sám ministr kultury p. Pavel
Dostál se však pro vážné zdravotní důvody nemohl dostavit. Hlavní ideou všech projevů bylo
vyjádření uznání pracovníkům malých knihoven a vyzdvižení knihy jako staleté nositelky
poznání a vzdělání. Během projevu jsem v posvátné úctě před starými mistry prohlížel interiér
kaple. Jde opravdu o skvost barokního stavitelství. Nenásilně se zde snoubí mramor, sklo
s obrazy a freskami.
Z rozjímání mne vytrhla slova, že nyní nastává ta slavnostní chvíle. Po přečtení 15-ti jmen
nominovaných obcí jsme s napětím čekali, jak to dopadne. Meta nejvyšší, tedy knihovna roku,
to letos sice nebyla. Ovšem i diplom a účast v této úzké skupině vyvolených je jistě obrovským
uznáním pro práci pí. Milady Krejčové a jejího týmu.
Dále byly uděleny ceny v kategorii informační počin. V ní získal ocenění PhDr. Vojtěch
Balík - bývalý ředitel Národní knihovny. Další ocenění v této kategorii získala knihovna Jiřího
Mahena v Brně za program „Poprvé do školy - poprvé do knihovny“, který iniciuje podporu
dětského čtenářství. Po závěrečném koncertu nám jako odměna a ta pomyslná třešnička
na dortu byla umožněna prohlídka celého komplexu Národní knihovny. V historii této budovy se
odráží i pohnutá historie země Koruny České.
Za panování Habsburků u nás byla zde založena jezuitská kolej. Jezuité (celým jménem
Řád tovarišstva Ježíšova) zaujímají význačné postavení zejména v pobělohorské době.
Postupem času byly nejednou vyzdvihování jako vzor, jindy zatracování jako největší škůdci.
Jistojistě se jednalo o vynikající učence zabývající se různými okruhy vědění, jejich talent je
ostatně vidět ve všech částech objektu. Byli také mistrnými řečníky a misionáři. Jejich zájem o
přírodní vědy se odrazil v založení pozorovací a měřící stanice, kde se zaznamenávalo počasí.
Díky tomu máme dnes možnost nahlédnou i do přírodních zákonitostí před dávnými věky.
Ovšem každá doba má dvě strany mince. Krom této bezpochyby záslužné činnosti se
angažovali v protireformačním hnutí. A mluvíme-li zde o knihách, mnoho českých knih skončilo
podle Konyášova klíče na hranici. Ovšem tyto paradoxy se jako červená niť potáhnou napříč
staletími i do budoucna.
V období vlády osvíceného císaře Josefa II. se z koleje stává skladiště knih. Nikdo je netřídí
a ani neochraňuje. Naštěstí se nalezne několik osvícených šlechticů, kteří se vzácných svazků
ujmou. A tehdy jsou položeny základy knihovny v dnešním pojetí. Měla se státi nejen
skladištěm, ale především pramenem vzdělání. A s postupnou gramotností obyvatelstva
otevřena široké veřejnosti. Největším nepřítelem knih už nebyly plameny, ale přírodní vlivy –
vlhko a plíseň. Ještě jednou a doufejme naposledy, se Národní knihovna ocitla v nebezpečí.
To když do Prahy vtrhla stoletá voda v létě 2002.
Během prohlídky jsme navštívili studovnu. V majestátných prostorách může člověk studovat
staré i nejnovější knihy, noviny a jiné tisky. Je zde nepřeberné množství literatury snad
ze všech oblastí lidského konání. Místo k rozjímání rovněž nabízejí i prostorná nádvoří.
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Pak stoupáme stále výš po schodišti. Blížíme se tak k pomyslnému vrcholu – Baroknímu
sálu. Je to opravdový klenot. Člověku se až tají dech a to nejen pro to, že i dech může tu
obrovskou řadu starých tisků poškodit. Vážné škody může způsobit i pouhý dotek. Tady není
třebas slov. Stačí se jen dívat. To obrovské množství myšlenek a vědění. Co kniha to osud
autora a národů. Každá nám odhaluje myšlenkové pochody onoho člověka a doby a tam úplně
nahoře vévodí všem knihy pro nás nejvzácnější, totiž ty česky psané. Kromě knih obdivujeme
i stavební dokonalost a několik starých glóbů, ukazujících, jak se měnil pohled na svět.
Opouštím tuto místnost s pocitem silného dojmu.
Další řada schodů nás vede do věže. Cestou máme možnost prohlédnout si astronomické
měřící přístroje, které byly na svou dobu velmi dokonalé a přesné. Z věže se mávalo poledne
pomocí praporů. Nejdříve v barvách monarchie, ovšem vlastenecké kruhy prosazovaly prapor
národní. Celý spor se vyřešil kompromisem – prapor byl nakonec neutrálně bílý. S ochozu je
jistě krásný výhled na celou Prahu. Nesmí být ovšem uplakané počasí jako dnes. Dvě hodinky
utekly jako voda a my musíme na autobus zpět.
Nakonec několik zajímavostí. Fond Národní knihovny čítá 6 milionů svazků. Každá nová
kniha doplňuje toto číslo. I každé vydání Lubenského zpravodaje sem putuje a tak si každý
může přečíst i o naší obci.
Je pravda, že dnešní doba plná technických vymožeností nabízí rychlejší a jednodušší
přístup k informacím. Ale nezavrhujme proto knihy. Vždyť pohled na staré hřbety knih je
krásnější než na krabici s CD-ROM.
Pečujme o toto kulturní dědictví předků s úctou a láskou. K čemu by byl národ sic bohatý
majetkem a penězi, ale chudý na duši.
Za zaměstnance OÚ Lubná
„knihomol“ Michal Kovář

Krá tká in formace o IZIPu
(internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta)
Současná informační revoluce se týká i zdravotnictví - výměna podrobných informací
o zdravotním stavu každého občana umožňuje jeho kvalitnější léčení a může v některých
případech zachránit i jeho život. K tomu má sloužit IZIP, systém, jehož fungování je vysvětleno
v nadpisu.
Systém je zatím přístupný pro pojištěnce VZP. Kromě VZP na tvorbě a chodu systému
spolupracují zdravotnická zařízení, která se ke spolupráci přihlásila a používají internet.
Protože považuji tento systém za velmi pokrokový a užitečný pro péči o pacienty, proto
spolupracuji při jeho tvorbě a chodu.
V databázi "internetové zdravotní knížky" pacienta se tak ocitnou např. všechna jeho
ošetření a vyšetření, předpisy léků, dispenzarizace, příp. alergie a rizika, prodělané vážné
nemoci, operace a úrazy, tj. vše co do zdravotní dokumentace patří. Tyto údaje si bude moci
kdykoliv na internetu otevřít každý pověřený lékař nebo zdravotník a z údajů v kteroukoliv dobu
použít to, co je v dané situaci pro léčení pacienta nejpotřebnější.
Jak můžete získat "internetovou zdravotní knížku"?
V ordinaci Vám bude vysvětlen systém IZIP, zodpovězeny Vaše dotazy, předán propagační
materiál a přihláška k vyplnění a podpisu. Přihlášku jsme schopni v případě Vašeho souhlasu
za Vás vyplnit. Tím Vaše činnost končí, o ostatní se postaráme spolu s pracovníky IZIPU. Nic
Vás to nestojí, pak již máte právo očekávat z Vaší účasti prospěch. Je pravda, že systém bude
fungovat tím lépe, čím více zdravotnických zařízení bude pracovat s internetem (ideálně 100%)
a čím více občanů ČR bude v tomto systému zapojeno (cca 10,5 mil.).
MUDr. Věnceslava Vejdělková
Zelená linka
800 11 4947

(po-pá 8:00 – 16:00)
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Nejčas tějš í d otaz y k IZIPu
(internetové zdravotní knížce) - informace pro pacienty.

1. Při přihlášce do IZIPu se nejčastěji ptáte
na zajištění Vašich osobních dat.
Ochrana Vašich osobních dat je zajištěna
proti zneužití v prvé řadě legislativně, což
znamená zákonnou ochranu jakýchkoliv Vašich
osobních dat proti zneužití zákonnými předpisy
spolu s příslušnými sankcemi. Dále je chráněna
číselnými kódy, tj. Vašim identifikačním číslem
klienta, což jsou v podstatě číslice Vašeho
rodného čísla bez lomítka, a nakonec Vaším přístupovým heslem. To jsou čtyři číslice, které
dostáváte v doporučeném dopise asi do měsíce od data podpisu Vaší přihlášky. Je to vlastně
kód PIN – „pinka“ – stejně jako u platebních karet, které mnozí z Vás používáte při použití
platebních karet ať již v bankomatech, nebo na poště.
2. Co to jsou za čísla v Oznámení o zřízení přístupu…?
Dostáváte doporučený dopis „do vlastních rukou“ tak zvané „Oznámení o zřízení přístupu
ke zdravotní knížce na internetu. V ní jsou celkem 3 číslice: Identifikační číslo klienta , což
vysvětluji v odstavci 1, dále přístupové heslo klienta – je vysvětleno tamtéž. Nakonec je to
aktivační kód klienta, čtyřmístné číslo Vám přidělené, které se jednorázově použije k aktivaci
Vaší zdravotní knížky podle návodu buď telefonicky, nebo po internetu. S aktivací Vám
pomůžeme na požádání v ordinaci. Bez této aktivace nemá k Vaší zdravotní dokumentaci
nikdo přístup, ani Vy sami.
3. Jaké jsou výhody internetové zdravotní dokumentace?
Je jich celá řada. Máte ji stále s sebou
a při tom ji nemůžete ztratit. Je přístupná
kdekoliv v ČR i na světě – tj. např. česká
polární expedice, nebo třebas český
vojenský kontingent v Afganistanu, všude
kde je přístup na internet, může lékař
v případě potřeby nahlédnout do zdravotní
dokumentace pacienta bez prodlení ihned
a dozvědět se vše, co potřebuje
ve prospěch léčení pacienta.
Proti tzv. „papírové“ knížce se tato
nemůže ztratit, nezapomenete ji doma,
nezamažete ji, pokud si ji berete do práce,
při sportu, nebo na dovolenou, a ani se
nemůže opotřebovat.
Do Vaší internetové zdravotní knížky se kdykoliv můžete podívat, co o Vás lékaři píší, ať již
sami, nebo prostřednictvím někoho, komu důvěřujete a kdo zná práci s internetem, a to pomocí
Vašeho identifikačního čísla a Vašeho přístupového hesla „pinky“.
V dnešní době se ve světě celá řada věcí provádí již elektronicky, příkladem budiž
bankovnictví, kde se bezpečně v každém okamžiku provádějí převody miliardových hodnot.
Po internetu se již u nás začíná provádět i styk s úřady, kdo by si před třemi léty pomyslel,
že bude možno po internetu podat třebas daňové přiznání.
Považuji internetovou dokumentaci pacientů za vysoce progresivní věc, která pomůže
našim pacientům a sama jsem ráda, že se mohu podílet na jejím vybudování.
MUDr. Věnceslava Vejdělková
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VČ E - V ýzva pro v las tník y a uživ a te le pozemk u
k odstra něn í n ebo ok le ště ní stro mo ví a jiný ch poros tů

v obc i

V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) zákona 458/2000 Sb. vyzýváme všechny vlastníky
a nájemce pozemků, na nichž se nachází venkovní vedení elektrických rozvodných sítí,
k odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz zařízení i bezpečnost osob v blízkosti zařízení.
Podle ustanovení citovaného energetického zákona a souvisejících norem se nesmí žádná
část ovocných a okrasných stromů (větví i kmenů) přiblížit k vodičům vedení nízkého napětí
na vzdálenost menší než 1m u holých vodičů a 0,5m u izolovaných vodičů a závěsných kabelů.
U vedení vysokého napětí jsou tyto vzdálenosti 2 m u holých vodičů.
U lesních porostů, kde se za dobu života stromů nesbírají jejich plody a neprořezávají se
koruny, jsou nejmenší dovolené vzdálenosti i při vychýlení stromů větrem u vedení nízkého
napětí 1m u holých a 0,3 m u izolovaných vodičů a závěsných kabelů. U vedení vysokého
napětí je nejmenší vzdálenost 2m u holých vodičů.
Upozorňujeme, že v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je možno pěstovat porosty
do maximální výšky 3 m a po jedné straně elektrického vedení je třeba udržovat pruh 4 m
široký pro zachování přístupu a příjezdu vozidel.
V případech, kdy by mohlo při požadovaných pracích dojít k ohrožení bezpečnosti osob,
poškození vedení, nebo přerušení jeho provozu, vyžádejte si předchozí souhlas služebny
Východočeské energetiky, a.s.
Odstranění nebo okleštění porostu zajistěte laskavě do konce vegetačního období (tj.
31.3.). Pokud nebude dodržen termín, provede potřebné práce práce energetická společnost
vlastními prostředky.
Bližší informace v případě potřeby poskytnou zaměstnanci Východočeské energetiky, a.s.
na telefonním čísle 14053.

Myslivecké sdružení
V poslední době se v naší obci rozmáhá vodění psů do přírody. Veškerou zemědělskou
půdu v obci má jako honitbu pronajato Myslivecké sdružení Lubná. Honitbou se podle zákona
o myslivosti rozumí neoplocená zemědělská a lesní půda včetně polních a lesních cest. Vstup
do honitby též upravuje Zákon o myslivosti a to takto: Každý pes při vstupu do honitby musí být
opatřen náhubkem a musí být veden na řemeni. Toto majitelé psů často porušují a následně
nato dochází k odbíhání psů a štvaní zvěře.
Tyto případy byly v krátké době zjištěny dva. Poslední se odehrál v říjnu letošního roku na
Malé straně, kdy pes štval srnčí zvěř, kterou následně strhl a potrhal tak, že srnec za chvíli
zhasl. Pro srnce to byla krutá smrt a pro sdružení ztráta zvěřiny. Cena takového kusu se
pohybuje okolo 1 500 Kč jenom za zvěřinu. Chovatelská cena se však pohybuje okolo 5 000
Kč. Myslivecké sdružení proto upozorňuje všechny majitele psů na tuto okolnost
a v případě neuposlechnutí bude po majiteli požadována finanční náhrada a postih. Při
opakování volného pobíhání psa v honitbě jeho odstřel.
Za Myslivecké sdružení Lubná
předseda J. Klejch
Charita Litomyšl zasílá informační letáček o novém typu sociální služby - respitní pobytové
péči, kterou poskytujeme od 8.10.2004. Tato nabídka je směrována zejména rodinám, které
z důvodu pracovního vytížení, nemoci nebo dovolené, po určité období nemohou poskytovat
svým rodičům nebo prarodičům pomoc. Klient hradí denní stravovací jednotku a na náklady
spojené s provozem přispívá finanční částkou určenou na podkladě legislativy. Délka pobytu je
limitována třemi měsíci. Podrobnější informace získáte na tel: 461 616 106.
Petr Doseděl
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Adventní kalendář - dotvoř podle své fantazie

Vánoce jsou tady
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Florbalo vý tu rna j D ona B oska
Konec října byl pro všechny zasvěcené sportovce florbalu velký
svátek. Ve dnech 27. a 28. října 2004 uspořádali sebraničtí salesiáni ve
sportovní hale v Lubné druhý ročník florbalového trunaje Dona Boska.
Všichni se na turnaj moc těšili. A nejen to,
i příprava byla důkladná. Trénovalo se nejen
v pracovní dny, ale i v sobotu a neděli. Nikdo
nic nechtěl ponechat náhodě. Už při
uzávěrce přihlášek bylo zřejmé, že tento
druhý ročník turnaje bude ještě více obsazen
než ten první, který se konal koncem ledna
2004. Přihlásilo se celkem 16 týmů žáků, 16
týmů dospělých, a protože zájem byl opravdu
velký (vždyť přijela družstva z Boskovic,
Přibyslavi, Kunovic, Slavkova u Brna aj.),
pořadatelé rozdělili turnaj do dvou dnů. První
den hráli mladší a starší žáci a druhý den
hráli muži.

Po slavnostním zahájení (zleva) P. J. Mikeš,
starostka obce Z. Švecová,
ředitelka školy
Mgr. J. Kučerová

Ve středu 27.10. začal turnaj v 8,30 hod.
slavnostním
nástupem zúčastněných
družstev. O úvod se postarali pořadatelé
Tomáš Trtek a Ladislav Banďouch, kteří
přivítali ve sportovní hale dvě osobnosti obce
a to starostku paní Z. Švecovou a ředitelku
základní školy paní Mgr. J. Kučerovou. Obě
ženy
popřály
zúčastněným
hodně
sportovních úspěchů a radost z dosažených
výsledků.
Po slavnostním zahájení vystoupila na
hrací ploše mladší a starší děvčata z TJ
Lubná
pod
vedením
cvičitelky
Evy
Chadimové,
která
předvedla
ukázku
aerobiku. Všem se to moc líbilo.
O úvod turnaje se postarali lubenští
Amatéři a Vydry z Korouhve. Ve skupině
mladších žáků hrála čtyři družstva. Kolem
dvanácté hodiny bojoval o 3. místo tým Puma
Sebranice a TJ Lubná. Zápas skončil 2:1 pro
družstvo ze Sebranic. O 1. místo soutěžil tým
Tigers Sebranice a hráči z Cerekvice. Zápas
skončil 2:0 pro družstvo ze Sebranic, které
vyhrálo florbalový turnaj ve skupině mladších
žáků. I když se našemu mladému družstvu
nepodařilo dosáhnout na medailový stupínek,
všichni hráči měli radost ze hry a do svých
domovů si odnesli nezapomenutelné zážitky
z absolvování prvního velkého turnaje. Po
slavnostním vyhlášení výsledků a předání
cen mladším žákům zasáhly do hry Girls in
action (dívky v akci) proti sebranickým
salesiánům. Zápas to byl velmi dramatický.

Mladší žákyně aerobiku
se svojí cvičitelkou z TJ Lubná

Starší žákyně aerobiku
se svojí cvičitelkou TJ Lubná
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Úvodní branku střelili salesiáni, ale
za podpory rozhodčího P. Jaroslava Mikeše
dívky vyrovnaly na konečný stav zápasu 1:1.
Tento zápas byl příjemným zpestřením
celého turnaje.
Dále se pokračovalo
v soubojích o postup ze skupiny do čtvrtfinále
a semifinále. V prvním semifinále porazila
Vesnická smršť z Lubné Vydry z Korouhve
5:1. V druhém semifinále porazil přibyslavský
Tajfun FC Tygry Lubná 3:2. O 3. místo
v turnaji se utkaly Vydry Korouhev a FC
Tigers Lubná. Zápas skončil vítězstvím 4:2
pro družstvo z Krouhve. O 1. místo v turnaji
se utkala Vesnická smršť z Lubné a Tajfun
z Přibyslavi. Zápas byl velmi dramatický
a vyrovnaný, o čemž svědčí nerozhodný
výsledek 2:2 v základní hrací době.
V prodloužení vstřelil vítězný gól kapitán
týmu Vesnické smršti Jirka Boštík.
V podvečerních hodinách proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků starších žáků,
které bylo zpestřeno pořadateli světelnými
a kouřovými efekty za doprovodu hudby.

Družstvo mladších žáků z TJ Lubná (zleva)
O. Flídr, O. Pakosta, A. Klejch, J. Haupt,
P. Zavoralová, T. Kovář, D. Šimek

Druhý den pokračoval florballový turnaj
zápasy mužů, kde se utkalo celkem 16
družstev. I zde měla TJ Lubná své
zastoupení. Náš tým s názvem Stará garda
sice v prvním zápase remizoval s družstvem
Tým snů ze Sebranic, ale další dva zápasy
prohrál a tak nepostoupil ze základní skupiny.
Vítězství v turnaji si zaslouženě odnesl tým
Bolánci ze Svitav, na 2. místě skončili hráči
z Libeciny, 3. místo obsadily Rychlé páky
ze Sebranic, za které hrál i náš místostarosta
obce Ing. Jiří Boštík. Na 4. místě skončilo
družstvo z Korouhve.

Sebraničtí salesiáni - Girls in action

Závěrem chci touto cestou poděkovat
všem pořadatelům za uspořádání celého
turnaje, kterého se zhostili na výbornou.
Z vlastní zkušenosti vím, že zabezpečit
takovýto turnaj
po stránce organizační,
technické, stravovací a finanční, to obnáší
dát dohromady partu lidí, která umí táhnout
za provaz jako jeden muž v ten pravý
okamžik.
Parta salesiánů a jejich příznivců to
dokázala! Děkujeme.
Josef Chadima
cvičitel TJ

Vítězné družstvo Vesnické smršti
(zleva) T. Klusoň, J. Chadimová,
J. Chadima, M. Bednář, J. Boštík,
brankáři V. Klusoň a L. Kopecký
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Dopo led ne plné ae ro biku
Dne 23.října v sobotu dopoledne se na sále na Skalce v Lubné pořádalo cvičení aerobiku
pro děvčata.Na cvičení přijela profesionální cvičitelka paní Blanka z Hradce Králové, s kterou
přijela i děvčata, které trénuje.
Děvčata se sešla v hojném počtu, asi 40 cvičenek různého věku
od 5 – 15 let, přijely i dívky Vidlaté Seče s rodiči.
Nejdříve následovalo hodinové cvičení všech dívek s přestávkami
na dočerpání tekutin, zábavné bylo i cvičení skladby z televizní reklamy
na Poděbradku.
V druhé polovině cvičení se představily dívky z Hradce Králové se
svou skladbou a potom i naše děvčata z Lubné společně s dívkami
z Vidlaté Seče, které měly své skladby za mladší i starší.
Paní Blance se cvičení našich mladších i starších děvčat moc líbilo, měla připravenou
soutěž s cenami, ve které se umístila na 1. místě: Lenka Zavoralová
2. místě : Veronika Klusoňová
3. a 4. místo obsadila děvčata z Vidlaté Seče
Celé cvičení bych hodnotila jako velice pěkné a bude určitě děvčata inspirovat k dalšímu
cvičení a zdokonalování se pro příště.
Poděkování patří i paní Evě Chadimové a Ivě Bartoňové za trpělivost a za uspořádání
sobotního dopoledne.
Radka Stráníková

Dětský maška rn í ka rn eval TJ Sokol Lu bná
Milé maminky, můžete začít s přípravou masek pro své děti, protože na sobotu 19.2.2005
si pro vás připravují děvčata se svými cvičitelkami již 7. dětský karneval. Nezapomeňte přijít
v tento den s dobrou náladou ve 1400 hod do tělocvičny na „Skalku“. Těší se na vás
pořadatelé.

PNEUSERVIS
Autoopravna Sejkora
Lubná 280
Tel: 777 602 549 nebo 608 170 751
- Prodej všech značek pneumatik (nové i starší)
- Kompletní pneuservisní služby
- Prodej litých a ocelových disků
- Prodej anglických protektorů
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Nechť tyto rybičky Vám přinesou
do nového roku mnoho štěstí, lásky
a vzájemného porozumění.
Redakce

autor PF
Martin Klusoň, 14 let

Redakční rada touto cestou děkuje Mgr. Haně Klusoňové
za spolupráci na Lubenském zpravodaji.
Čtyři roky obětavě připravovala stránky pro děti
a zajímavými nápady obohacovala
tvorbu časopisu.
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