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Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na
pouťovou zábavu dne 23. července 2005.
Hraje skupina TOMS.
Tradiční lubenská pouť se koná 24. července 2005.

Obrázek na titulní straně: Pohled na část Mateřské školy v Lubné.

OBECNÍ ÚŘAD
Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 6. 4. 2005
•

•
•

Rada obce schvaluje :
žádost o prořezání křovin za požární nádrží
výměnu oken u bytu manželů Zavoralových
zasklení oken u autobusové čekárny u kapličky sv. Xavera
prezentaci v publikaci Aspida
Rada obce bere na vědomí a souhlasí s podepsáním smlouvy mezi Mikroregionem
Litomyšlsko a obcí.
Rada obce bere na vědomí :
archivaci zápisů rady obce a zastupitelstva obce
licenční smlouvu mezi Mikroregionem Litomyšlsko a obcí
zabudování sloupků a směrovek od sdružení Kraje Smetany a Martinů

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 19. 4. 2005
•
•

Rada obce bere na vědomí :
zamítnutí dotace na ošetření stromů
smlouvu ČOV
Rada obce povoluje :
kladné vyjádření ke stavebnímu povolení manželů Karalových
přechod přes pozemek pro inženýrské sítě manželům Karalovým

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 2. 5. 2005
•

Rada obce schvaluje :
podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
uctění památky obětí 2. světové války
uvolnění prostoru ve víceúčelovém zařízení Skalka pro posilovnu
bezúplatný převod kompletu k vyhlášení požárního poplachu HZS Pardubického kraje
do vlastnictví obce

Sv o zo vý p lá n zby tkov éh o ko mu ná ln íh o o dp ad u z po pe ln ic :
Středa: 8. 6.

22. 6.

6. 7.

20. 7.

3. 8.

17. 8.

31. 8.

14. 9.

28. 9.

Nebezpečný odpad je možné ukládat ve sběrném dvoře za Sýkorovými každou sobotu
od 8 do 12 hodin na určené místo.
Mezi nebezpečný odpad patří staré nátěrové hmoty, obalový materiál a textil znečištěný
barvami, oleji a jinými chemikáliemi a škodlivinami, staré přípravky na ochranu rostlin,
upotřebené oleje a olejové filtry, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, staré léky,
drobné elektrospotřebiče, televizory, rádia, počítače, ledničky, asfaltové lepenky a vyřazené
pneumatiky z osobních automobilů.

60. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Zaměstnanci Obecního úřadu v Lubné uctili památku 60. výročí 2. světové války tichou
vzpomínkou, položením věnce a vztyčením vlajky u pomníku padlých.

1

Vzpomínkové akce k 60. výročí ukončení 2. světové války v Pardubickém kraji
„Smetanova Litomyšl“ mezinárodní operní festival s podtitulem „Smíření“,
47. ročník, Litomyšl, 17. 6. – 4. 7. 2005
„Litomyšl v době 2. světové války“, výstava, Regionální muzeum Litomyšl,
4. 5. – 19. 6. 2005
„Konec 2. světové války na Vysokomýtsku“, výstava, Regionální muzeum Vysoké Mýto,
4. 5. – 9. 6. 2005

Uloupené mládí
Museli pracovat pro Říši – Totaleinsatz 1942 – 1945.
Pojednání toto nebude o frontových hrdinech, prolévajících krev za svobodu své země,
nýbrž o generaci mladých lidí, kterým válka sebrala nejlepší roky života. Bude to povídání
někdy smutné, onehdy veselé, ovšem obě strany mince poznali „otroci“ pracující pro Říši.
Když nacistické Německo rozpoutalo 2. světovou válku, nemobilizovalo pouze obrovskou
masu vojáků, ale také neméně důležitou pracovní frontu. Vždyť dobře fungující zbrojní
výroba a týlové zabezpečení je silnou devizou každého vítězného tažení. Německá armáda
se převalila Polskem a titulní strany novin se skvěly zářícími úsměvy vojáků Wehrmachtu.
Ovšem kromě vojenských úspěchů oslavují pohlaváři III. říše pracovní nasazení německého
dělníka a sedláka. Nutno dodati, že protektorátní tisk jim zdatně sekunduje, když vyhlašuje
boj o zrno, zvýhodňuje dělníky ve zbrojním průmyslu apod.
Slovo práce, která provází člověka od nepaměti a je jeho denním chlebem, bylo zneužito
tím nejhorším způsobem. Nad branami koncentračních táborů stálo heslo : „Arbeit macht
frei!“ – práce osvobozuje. Koho a jak chtěli nacisté osvobodit je všeobecně známo.
Po dalších skvělých vítězstvích na Západě přikročil Hitler k invazi proti úhlavnímu nepříteli
SSSR. Začátek tažení dává tušit, že půjde opět o bleskovou válku. Ovšem nepřítel se brzy
otřepe a připraví tisícileté Říši nejednu horkou chvilku.
V době vypuknutí války bylo naší generaci od 15 – 18 let a i pro ni zanedlouho osud
připraví nejednu horkou chvíli. Katastrofální porážka 6. armády u Stalingradu probudí Němce
z válečného opojení. Válka spolykala obrovské množství lidského materiálu a muži
od výrobních linek odcházejí zacelit mezery v řadách „chrabré německé branné moci“.
Ministr propagandy Dr. Josef Goebles vykřikuje : „Chcete totální válku?“ A nadšený dav mu
odpovídá : „ano“. Chtějí ji také ovšem tisíce gastarbeitrů z celé Evropy?
Chybějící síly ve válečném průmyslu, ale i v jiných odvětvích, hledají Němci
v okupovaných zemích, Protektorát nevyjímaje. Pracovní úřady ve všech okresech rozdílejí
jako o závod.
Svobodní chlapci a dívky mají jen malou šanci, že zůstanou doma. Nejčastěji jejich cílem
budou fabriky v Německu, Rakousku, ale i dalekém Norsku. Prioritou válečného průmyslu je
pochopitelně zbrojní výroba. Pracovní podmínky a zacházení ze strany německých mistrů
a strážců se velice různí. Rozvíjejí se ovšem přátelské vztahy mezi dělníky z celé Evropy
a tato upřímná přátelství vydrží mnohá desetiletí. Úmyslná sabotáž nebo pouhé napomáhání
se přísně trestalo, v krajním případě i smrtí.
S pokračující válkou jsou postupně povolávány i ročníky 22 až 24. Mnozí z nich nastupují
také k protiletecké obraně a na vlastní oči spatří pekelné divadlo zkázy německých měst.
Paradoxem zůstává, že nebezpečí nehrozilo pouze od Němců, ale i z oblohy v podobě pum
spojeneckých letadel. Zvláště v exponovaných místech německého průmyslu a dopravních
center je přítomnost smrti cítit dnem i nocí.
Berlínské intermezzo
V kufříku jen to nejnutnější a pár drobností připomínající domov. Pevné objetí rodičů
a slzy dojetí. Tak došlo i na ni. Pracovní úřad v Poličce ji posílá do srdce III. říše – Berlína.
Zde sídlí továrna na výrobu leteckých motorů BMW Luftmotorwerke Berlin Spandau. Tak se
stalo, že dvacetiletá Růžena Burešová z Lubné bude montovat součástky pohonných
jednotek letadel.
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Jiná letadla, britská a americká, ji častokrát donutí spolu s ostatními vyhledat komfort
protileteckého krytu. Však má také speciální propustku s číslem 1151. Od další služby
i nebezpečí ji paradoxně zachrání až nemoc a následný rychlý spád událostí.
V době, kdy spojenecká letadla systematicky ničí německé zbrojovky i ostatní strategické
továrny, sáhnou nacisté k efektivnímu řešení. Přemístit výrobu pod zem. Na vhodných
místech komanda razičů, většinou vězňů koncentračních táborů a sovětských zajatců,
vyrubají podzemní sály, do kterých záhy nastoupí jiní otroci.
Tišnovské intermezzo
Ve 30. letech vyráběla továrna Wikov – Wichterle – Kovařík Prostějov světoznámé
sportovní a závodní automobily. Produkovala rovněž skvělé letecké motory. Vítězná válka
zajímala německou armádu více než vavříny z automobilových závodů. A tak i firma Wikov
vyrábí pouze komponenty pro německé vzdušné piráty.
Kamarádka Růženy Burešové Marta Kubešová má rovněž odbyto loučení, ale bude to mít
podstatně blíže domů – její místo určení je právě Wikovka. Jako švadlenka zde uplatnění
nenajde. Nejdříve ji přidělili na 3
měsíce k zedníkům. Pak musela
pracovat jako ročník 24, který byl
darovaný Hitlerovi, pouze ve vojenské
výrobě. Hlavní náplní práce je správa
rozbitých křídel letadel a záplatování
benzínových nádrží. Z odpadového
materiálu vyráběla natáčky, které
sklidily úspěch i mezi ostatními
děvčaty.
Nálety začínají ohrožovat i území
Moravy, fabrika se stěhuje. Kam jinam,
než pod zem. Mezi obcemi Dolní
Část personálu kuchyně v táboře Dolní Loučky
Loučky a Kutiny jsou připraveny
tunely, kde výroba probíhá nerušeně dál. Americké bombardovací svazy se několikráte
pokusily tunely bombardovat, ovšem bez úspěchu. Perné chvíle zažívá i naše hrdinka.
Kuchyni, kde také občas pomáhá, by totiž bomby rozbily jako domeček z karet. Blížící se
konec války se projevil i v zásobovací situaci. Překvapivě k lepšímu. Z nedaleké fronty byli
sem doveženi mrtví a ranění koně. Jejich maso vydatně obohatilo jídelníček. Další němé
oběti nesmyslné války, která směřuje mílovými kroky ke svému závěru. Tak se i Marta
Kubešová – Zavoralová navrátila šťastně domů.
Když dnes po 60 letech vzpomíná na ony chvíle, nemá v očích slzy, ale vlídný úsměv na
tváři. Možná se to může zdát podivné. Kromě strachu z náletů prožila tam u Tišnova
okamžiky opravdového přátelství mladých lidí. To byla obrovská naděje, která ji posilovala
a dodávala jí víru ve šťastný konec.
Němými svědky zůstávají oprýskaná smaltovaná miska a starý vojenský ešus – jídelní
servis obou našich hrdinek a také jedna z oněch natáček. Rovněž pohlednice ze všech koutů
Evropy se známkou původce všeho utrpení vypovídají o lidech, kterým válka vzala mládí
a některým bohužel i život.
Vyjmenovat a vylíčit osudy všech našich občanů, kteří prodělali tuto zkušenost omezuje
prostor stránek, ovšem tím na ně nezapomínejme.
Poděkování patří paní Martě Zavoralové za vzpomínky a předměty „doličné“ a panu
Stanislavu Hájkovi za darování dokumentů po své matce Růženě Burešové – Hájkové.
Závěrem bych chtěl poprosit každého, kdo může poskytnout vzpomínky, dokumenty a jiné
předměty z období I. a II. sv. války, aby se mi ozval. Pomůžete tak dobré věci a obohatíte tak
můj archiv o další zajímavé předměty. Zabráníte tak jejich nevědomému zničení.
Amatérský historik Michal Kovář
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rozhovor s ředitelkou Základní školy v Lubné, Mgr. Jitkou Kučerovou.
V těchto dnech připravujete oslavy 130. výročí založení školy. V čem přípravy spočívají
a na co se máme těšit?
Ano, připravujeme oslavy k výročí školy. Lubenská škola byla založena r. 1875, škola
v Sebranicích dána do užívání r. 1876 a MŠ měla loni oslavit 25. výročí působení v nových
prostorách. Proto jsme se rozhodli místo tří dílčích oslav pro jednu větší – celotýdenní.
Pozvánku na oslavy najdou všichni lubenští spoluobčané vloženou ve zpravodaji. Myslím si,
že si snad každý nějakou akci z nabídky vybere. Představí se nám žáci mateřské i základní
školy při svých akademiích, rodiče si budou moci zasoutěžit se svými dětmi. Asi
nejnáročnější akcí bude spojení sebranické a lubenské školy víčky od PET lahví, děti se už
těší na přistání vojenského vrtulníku. Všichni jste srdečně zváni na Letní ples školy, Den
otevřených dveří, na školní divadlo… Už jsem prozradila skoro všechno.
Ředitelkou základní školy jste od roku 2002. Co se od té doby v lubenské škole
změnilo?
Za ty tři roky se toho změnilo hodně. Mám na mysli především vstup školy do právní
subjektivity a s tím spojené pracovně právní a ekonomické otázky. A samozřejmě spojení se
školou mateřskou. Jinak mohu říci, že lubenská škola již před rokem 2002 dosahovala v celé
řadě stanovených cílů dobrých výsledků a my se snažíme s kolektivem pedagogů a ostatních
zaměstnanců navázat na všechno pozitivní, co se v předcházejících letech osvědčilo. Dále
se musíme zabývat novými otázkami a problémy, např. před námi stojí tvorba Rámcově
vzdělávacího programu.
Pokud Vás zajímá, co se změnilo v materiálně technickém zabezpečení, tak jsme např.
nakoupili lavice a židle do jedné třídy, židle do školní jídelny, katedry do všech tříd, tabule,
počítače pro výuku, nové osvětlení (zářivky), z hlediska bezpečnosti jsme pokryli schodiště
linoleem…O prázdninách probíhala přestavba školní kuchyně a letos v létě by měla být
dokončena.
Srdečně všechny zveme na Den otevřených dveří, kdy si bude možné naši školu
prohlédnout.
S jakými problémy se ve škole nejvíce potýkáte, co Vám znepříjemňuje Vaši práci?
Problémy řešíme neustále, ale nejsou to problémy se žáky, což nás těší. Jsou to spíš
věci, které se týkají státních finančních prostředků. Rok od roku jsou pro nás tvrdší krajské
normativy, které nám nejen ubírají finance, ale snižují nám i počty zaměstnanců. Nikoho
nezajímá, že při nižším počtu žáků jsou úklidové plochy ve škole jsou stále stejné. Naší škole
úbytek žáků nehrozí, přesto to finančně pociťujeme. Ani povolený počet zaměstnanců od září
nebude odpovídat našim požadavkům, zvláště v MŠ. Věřím ale, že najdeme příznivé
východisko.
Co mi nejvíce vadí a přináší řadu problémů, je nový školský zákon. Platí od nového roku,
ale celá řada prováděcích vyhlášek nebyla ještě zveřejněna na konci února. Potom nevíte,
čím se vlastně řídit. Vzpomeňte si, co třeba proběhlo kolem vysvědčení prvňáčků. Jak dlouho
a ještě těsně před vysvědčením se řešilo, zda napsat jednu známku, či více. To jsou věci,
které mi vadí.
V dubnu se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Jak úspěšní byli žáci IX.
ročníku?
Mohu říci, že žáci byli velice úspěšní. Kromě jednoho případu byli všichni přijati v prvním
kole. Druhé kolo nakonec dopadlo také dobře, přijati jsou všichni. Tito žáci se letos účastnili
projektu „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd“. Projekt připravilo Centrum pro
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zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství. Žáci zvládli testy
úspěšně, v matematických a studijních dovednostech byli dokonce o 5% nad krajským
průměrem.
Žáci se účastní řady soutěží. Jakých výsledků v poslední době dosáhli?
Je pravda, že se účastníme různých soutěží. Jsme rádi, že mají žáci o účast v soutěžích
zájem. V poslední době jsme zaznamenali úspěch ve florbalu, kdy chlapci 6. - 7. třídy dovezli
z oblastního kola v Litomyšli 2 poháry - za 1. místo a pohár putovní, ze kterého máme všichni
obrovskou radost. Úspěch zaznamenal i náš pěvecký sbor Lubenika, který získal na krajské
přehlídce pěveckých sborů stříbrné pásmo. Naše škola byla vybrána do soutěže Kinderiády
v Pardubicích, kde se účastnilo 30 škol Pardubického kraje. Chlapci a dívky z 2. - 5. třídy
obsadili krásné 5. místo. Žáci 1. – 3. třídy obsadili 1. místo v minifotbalu „Donald´s Cup“
a postupují do okresního kola.
Žákům se daří též v dalších soutěžích, např. přírodovědných, dějepisných,
matematických… Velkou zásluhu na těchto výsledcích mají nejen samotní žáci, ale i učitelé,
kteří je na soutěže zodpovědně připravují.
Máte nějaká přání na závěr?
Určitě ano, kdo by neměl. Pokud se mají týkat školy, tak abychom měli dostatek žáků,
aby dosahovali takových výsledků jako dosud a aby škola měla dostatek finančních
prostředků a mohla se dál rozvíjet.
Děkuji za rozhovor
Hana Kyselá

Dopravní soutěž
V úterý 12. dubna naše škola pořádala školní kolo dopravní soutěže. Na základě
dosažených výsledků byli vybráni 4 žáci z mladší kategorie a 4 ze starší kategorie, kteří se
začali připravovat na okresní soutěž mladých cyklistů. Každý den jsme trénovali jízdu
zručnosti na hřišti a procvičovali desítky otázek z testů.
Dne 4. 5. jsme se zúčastnili okresní soutěže ve Svitavách. Plnili jsme 4 disciplíny, kde
jsme museli určit nedostatky ve vybavení kola, projet několik překážek, abychom dokázali,
jak jsme zruční při jízdě na kole, a napsat testy z pravidel silničního provozu. Asi nejtěžší
disciplínou byly testy první pomoci. Po splnění všech úkolů jsme netrpělivě čekali na
vyhlášení výsledků. A jak to dopadlo? Mladší kategorie (K. Makovská, F. Košňar, M.
Kotoučková, J. Havran) skončili z 9 družstev na krásném 2. místě. Byl to pro ně velký
úspěch, protože se všichni zúčastnili soutěže poprvé. My starší (K. Vraspír, J. Drobný, S.
Kučerová, I. Klusoňová) jsme skončili též na 2. místě, úspěšnější bylo pouze družstvo
z Pomezí. Měli jsme velkou radost, protože jsme vše zvládli lépe než loni (4. místo). Přesto
jsme si slíbili, že příští rok se ještě lépe připravíme, abychom postoupili do krajského kola.
Touto cestou děkujeme p. uč. Kořínkové, která nás na soutěž velice dobře připravila.
I. Klusoňová, S. Kučerová – 7. tř.

Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů, 13. duben 2005, Holice
V dubnu uplynul rok od přehlídky dětských sborů v Ústí nad Orlicí, které se pěvecký sbor
Lubenika zúčastnil, i když ještě ne pod tímto názvem. Před rokem získal sbor bronzové
pásmo. Po roce se Lubenika vypravila na další soutěžní přehlídku, která se tentokrát konala
v Holicích. Hlavním důvodem účasti bylo předvést Lubeniku v podobě sboru, který má za
sebou dětská léta a který je schopen na podobných soutěžích získávat lepší než bronzové
pásmo. Tento cíl se podařilo sboru splnit, v Holicích se umístil ve stříbrném pásmu. Lubenika
za sebou nechala sbor Viola Žamberk, který skončil v pásmu bronzovém, zlaté pásmo získal
sbor Zlatý klíček z Ústí nad Orlicí.
Soutěžní repertoár obsahoval 2 lidové písně, 3 kánony a jednu skladbu populární. Pokud
bude nadále pokračovat Lubenika ve stejném obsazení, je stříbrné pásmo příslibem do
budoucnosti.
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr
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Beseda s Pavlem Severou
V pátek 15. dubna naši školu navštívil poslanec Pavel Severa. Uspořádal besedu pro
žáky 8. a 9. třídy. V jejím průběhu nás seznámil s mnoha tématy všeobecnými i s problémy,
které se nás bezprostředně týkají. Své povídání doplnil krátkým filmem o světě kolem nás,
o politické situaci, životním prostředí, přírodních katastrofách, řízení obce atd. V závěru nám
také pan poslanec odpověděl na otázky, které nás zajímaly, například: “Jaký je Váš názor na
právě probíhající vládní krizi?“ Beseda pro nás byla poučná.
L. Šteflová , K. Klusoňová – 9. tř.
Úspěch v KINDER OLYMPIÁDĚ
Ve čtvrtek 21. 4. 2005 se konalo oblastní kolo Kinderiády. Soutěž se uskutečnila v areálu
Základní školy nám. Benešovo v Pardubicích.
Do soutěže bylo vybráno 30 nejrychleji přihlášených škol.
Jeden žák a jedna žákyně z 2. - 5. ročníku se snažili získat co nejvíce bodů pro své
družstvo v atletických disciplínách. Soutěžící přijeli ze základních škol, sportovních škol,
někteří byli i registrovanými atlety. Konkurence byla veliká. O to větší přišla radost z 5. místa.
Za svou účast dostal každý soutěžící drobné předměty s logem Kinder.
Ilona Břeňová, tř. uč. 2.B

FLORBAL
Dne 29. dubna 2005 se žáci II. stupně ZŠ Lubná zúčastnili Litomyšlské florbalové ligy
žáků základních škol. Této ligy se naši žáci účastní celý školní rok, ale nyní se jednalo
o závěrečný turnaj, v němž se rozhodlo o našem vítězství.
V kategorii mladších žáků (6. - 7. tř.) skončili naši žáci na 1. místě. Odměnou jim je pohár
za 1. místo a putovní pohár. V kategorii starších žáků (8. - 9. tř.) obsadili naši žáci skvělé 5.
místo.
Rozvoj a popularita florbalu má mezi mládeží školního věku obrovskou dynamiku. Florbal
si jako školní sport získal velikou popularitu. Doufejme, že jeho obliba na naší škole
neupadne a žáci budou i nadále dosahovat takovýchto výsledků.
Mgr. Věra Kořínková

Jak jsme hráli divadlo
-

Letos paní učitelky vybraly pohádku Bylinková princezna.
Toto představení je jedinečné svého druhu, protože v něm hraje spousta známých
herců - 17 deváťáků a 4 sedmáci.
Pohádka je plná písniček, veselých scének i vážných situací ze života. Objevují se tu
i humorné hlášky.
Divadlo popisuje psychologickou stránku jedné rodiny, rozepře a odpor dětí, které se
postaví do opozice a následně nevděčně opustí rodné hnízdo.
Z této pohádky plyne, že rodiče vždy podlehnou svým dětem.
Že růže trpělivost přináší, jsme věděli všichni, a tak jsme nacvičovali a nacvičovali...
Čím více jsme zkoušeli, tím víc jsme to pletli.
Při nacvičování panovala dobrá nálada a užili jsme si spoustu legrace, tedy většinou.
Obdivuji paní učitelky, že neztrácely nervy, i když jsme někdy dělali naschvály
a nechtělo se nám nacvičovat.
Paní učitelky se občas zlobily, když se na zkoušku někteří nedostavili a museli
zaskakovat zvukaři.
Nejvíce zabrat nám dala asi poslední písnička.
I největší polena se nakonec naučí tancovat. Jsme toho důkazem.
Nejvíce jsem se těšila, až si sednu na židli a nechám se od paní kadeřnice učesat.
Nejlepší role měly asi dvorní dámy, protože neměly skoro žádný text, ale byly hodně
vidět, a proto musely být pěkně učesané a přistrojené.
Kostýmy měly jednu vadu, neměly kapsy.
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-

Skoro všem princům byly boty malé.
Tohle divadlo mě stálo hodně času a nervů, ale nelituji, že jsem do toho šla.
Při divadle jsme získali mnoho nových zkušeností.
Bylinková princezna sklidila velký úspěch, protože jsme jí věnovali mnoho času.
Diváci nás odměnili potleskem a snad ještě mnohokrát odmění.
Žáci 9. třídy

Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2004/2005
V tomto roce ukončí školní docházku v 9. třídě 21 žáků. Letos poprvé
6.52
se konaly přijímací zkoušky na všech školách, které končí maturitou.
Naši žáci byli u přijímacích zkoušek velmi úspěšní a kromě jedné
žákyně se všichni dostali na svoji vybranou školu.
Žáci se hlásili na následující školy:
Gymnázium Litomyšl (2), Gymnázium Polička (3), Střední zdravotnická
škola Ústí n. Orl. (2), VOŠ a SOŠ technická Litomyšl (dopravní a servisní
služby - 2), SŠ strojnická Chrudim (technické lyceum), SPŠ a SOU Letohrad (technické
lyceum), VOŠ a ISŠ stavební Vysoké Mýto (stavebnictví), SOŠ a SOU zemědělské
Havlíčkův Brod (chovatelství), Hotelová škola
Jeseník (hotelnictví a turismus), SŠ
podnikatelská Vysoké Mýto (ekonomika a podnikání), Soukromá SŠ Trading centre
(management obchodu), ISŠ technická Vysoké Mýto (automechanik, nástrojař), SOŠ a SOU
Polička (kuchař - číšník - 2), SOU stavební Rybitví (malíř).
Z páté třídy byl přijat do osmiletého gymnázia v Litomyšli jeden žák.
Všem našim žákům přejeme hodně úspěchů ve studiu i v dalším životě.
Jana Víchová, výchovný poradce

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pomalu se loučíme se školním rokem. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům mateřské školy za ochotu a trpělivost při práci s dětmi, Vám rodičům bych
chtěla poděkovat za spolupráci s námi a vstřícnost. Poděkování patří také těm, kteří
zastupovali v době nemoci, i těm, kteří se nám starají vzorně o zahradu.
Budoucím prvňáčkům přeji šťastné vykročení do první třídy.
Vám všem přeji příjemné prožití dovolených a prázdnin, hodně nových zážitků a dostatek
odpočinku.
Pěkné léto přeje
I. Rensová, vedoucí MŠ
Několik milých připomenutí z akcí naší mateřské školy.
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Blahopřání
Chci se nyní postavit do řady gratulantů. Když někdo (v tomto případě škola) slaví nějaké
jubileum, je to příležitost k určitému hodnocení nebo naopak určitému pohledu do budoucna.
K jednomu ani k druhému se necítím být povolán, spíše chci projevit vděčnost.
Prý, když Albert Einstein emigroval do Ameriky, řekl někde na večírku: „Ale kdepak,
zdaleka nevím všechno. Nikdy jsem třeba nepochopil, jak vlastně funguje elektřina.“ Kdosi
mu suverénně odpověděl: „To je přece jednoduché! Otočíte vypínač a je to.“ Pak vykládal
kolegům, jaký je ten Einstein hlupák. A přitom je spíše hlupák ten, kdo už má odpověď, než
vůbec pochopil otázku.
V tom je kantořina náročná. Umět naslouchat a s pokorou hledat pravdu. A v tomto
smyslu chci poděkovat současnému učitelskému sboru (protože ty dřívější ani ty budoucí
neznám) a do budoucna popřát, aby tu takoví kantoři nikdy nechyběli.
Přeje otec Pavel

Pozvání
12. června při mši sv. v 9:45 přistoupí děti z naší farnosti k 1. sv. přijímání
18. června se vydáme na společnou farní pouť na sv. Hostýn a do nově vybudovaného
salesiánského střediska ve Zlíně na Jižních svazích

Florbalový turnaj Praha – Uhříněves dne 12. 3. 2005
Jak už titulek naznačuje, rád bych Vám přiblížil tento turnaj, který byl pro nás velkým
ponaučením. Veškeré naše zápasy, které jsme hráli, byly velmi štědré na góly na obou
stranách a byly doprovázeny velkými emocemi. Dle našeho úsudku byli rozhodčí velmi
rozporuplní a podle našeho názoru neovládali pravidla, jak by bylo vhodné na takovémto
turnaji.
Mladší žáci po litých bojích a perfektních zákrocích našeho brankáře Lukáše Bednáře
z Lubné obsadili výborné 13. místo. Velkými nadějemi byli starší žáci, vedeni kapitánem
Josefem Chadimou ml. z Lubné. Svoji skupinu jednoznačně a oprávněně vyhráli, měli
převahu v rychlosti, ale také v bezchybných zákrocích brankáře Vojty Klusoně z Lubné, který
podržel celý tým. Nejlepšími střelci byli Tomáš Klusoň a Jiří Boštík. V bojích o nejvyšší příčky
jsme zanechali za sebou i týmy místních nadějí. Největším úspěchem byl postup o boje
o první místo, kdy při nerozhodném stavu 1:1 došlo na samostatné nájezdy tzn. náhlá smrt.
Ve skvělé formě se ukázal Vojta Klusoň z Lubné, ačkoli nasazení bylo smrtící a houževnatost
veliká, přesto jsme obsadili krásné 2. místo. Tímto výsledkem jsme vzbudili veliký zájem
u týmů, které přes nás nepostoupili, o místo, odkud pocházíme a tím jsme také proslavili naši
obec i okolí. Mezi týmy se říkalo: „Odkud jsou ti žáci, kteří dokázali narušit zaběhlé pořadí
v žebříčku?“
Tímto chci poděkovat také rodičům, protože měli odvahu poslat své syny do velkoměsta a
také za to, že vedou své syny k tomuto krásnému sportu. Důležité je, aby tým držel pospolu
a musí hrát pro radost a to je naše deviza. Velké díky patří Láďovi Banďouchovi, který tuto
celou cestu připravil a pečlivě naplánoval.
Zdeněk Tabery ml.

ZE STARÝCH KRONIK
U mlýnského kamene
V lese nad Budislaví stojí kříž zasazený do kamene.
V podezdívce je zazděn skutečný mlýnský kámen, na němž je vyryt letopočet 1749.
Před tímto rokem v tomto místě stávala mohutná jedle. Tato jedle byla mezníkem mezi
lesy novohradskými a litomyšlskými. Toho roku ukradl jedli mlynář z Kamenných Sedlišť.
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Za trest musel na toto místo dokoulet mlýnský kámen ze svého mlýna. Kámen sice
dokoulel, ale na vyčerpání zemřel. Mlýnský kámen ležel na hranici lesů až do roku 1880, kdy
postavili uvedený kříž.
Začal jsem v Budislavi a tak bych rád ještě přidal pár řádků. Ves Budislav má prý jméno
po studni u statku nad školou. Je to už hodně dávno, když tudy táhl vojevůdce se svým
vojskem. Vojáci trápeni velkou žízní našli šťastně studánku, kde se občerstvili. „Budiž slova
Bohu“ zvolal vojevůdce, který tento pramen našel. Od té doby říkají studánce Budislavka
a po ní dostala jméno i vesnice, která byla později vystavěna.
Ze starých kronik Miroslav Kopecký

ZAHRÁDKÁŘI
Jaro je tady – lubenští zahrádkáři chtějí v letošním zahrádkářském období směřovat svoji
činnost na životní prostředí. Je to podivuhodné, že člověk žijící ve víru technických
vymožeností, v chaosu a rychlosti relativního dostatku, má touhu být součástí přírody, žít
v přírodě a být aktivní. Zahrady k tomuto cíli připomínají a nutí nás zahrádkáře, abychom
s přírodou aktivně sympatizovali, tvořili a množili různé druhy rostlin.
Zahrádkář občan má rád kolem sebe krásné květy, zdravou zeleninu
a lákavé plody. Moderní zahrada je vždy formována člověkem a jeho
názorem na ni i znalostmi, se kterými přistupuje k tvorbě zahrady i krásy. Tím
se podílí na vytváření životního prostředí a dává tak mnoho pro sebe
i veřejnost.
Lubenská základní organizace ČZS chce touto cestou také upřímně
poděkovat Základní škole v Lubné, kde pod vedením paní učitelky Kořínkové
je úspěšně veden kroužek „Mladý zahrádkář“ a dosahují na celostátních soutěžích přední
místa. Ještě jednou vřelý dík.
Rezistentní odrůdy ovoce, které jsou dnes tak aktuální, chce naše organizace nadále
sledovat a získávat je pro naše občany pro podzimní výsadbu. Je také úmysl zakoupit
videokazety se zahrádkářskou tématikou pro naše další vzdělávání v oboru průřez ovocných
stromů a pomologie ovocnictví.
Všem občanům – zahrádkářům přejeme v tomto roce mnoho pěkných výpěstků
i životního prostředí.
Výbor zahrádkářů v Lubné

LUBENSKÉ ŽENY
V neděli 24. dubna 2005 se uskutečnilo vítání občánků.
Mezi nové občany Lubné jsme přivítaly:
Adélu Vítkovou, Vojtěcha Kárského,
Terezu a Kateřinu Vomočilovy, Adama Jůzu,
Markétu Faltysovou, Dominika Flídra,
Lukáše Novotného, Veroniku Jiráňovou,
„Dítě je jako kniha, z níž bychom si
Lucii Renzovou, Jana Bartoše,
měli číst a do níž bychom měli psát.“
Markétu Bulvovou a Roberta Hasila.
Jeremias Gotthelf
Oslava Dne matek se konala 8. května v sále kina. Děkujeme všem účinkujícím za bohatý
program.
Jménem Lubenských žen přeji všem dětem krásné prázdniny s mnoha zážitky a ostatním
příjemnou dovolenou plnou sluníčka a odpočinku.
Eva Chadimová, předsedkyně
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Vybarvi a vylušti.

1.

3.
2.

5.
4.

7.
6.

9.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

letní měsíc
ledovec
zelený koberec
zvuk mouchy
pomůcka zahradníka
vidiny ve spánku
příbor ( část příboru )
ženské jméno
velká myš

Přejeme všem dětem krásné prázdniny, plné sluníčka a pohody.
Redakce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu, červenci a srpnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané, kterým přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
50 let

Zdeňka Pavlišová

81 let

Josef Vomáčka

55 let

Bohuslav Bulva
Josef Trojtler
František jílek

83 let

Anna Vomáčková

84 let

Marie Boštíková
Josef Šimek

86 let

Václav Jílek

91 let

Helena Kovářová

60 let

Marie Machková
Květoslava Šprojcarová
Marie Šimková
Jaroslava Hurychová
Josef Chadima

94 let

Růžena Bartošová

Zdeňka Šplíchalová
Václav Jána

95 let

Marie Klusoňová

75 let

Marie Kovářová

96 let

Rosálie Machková

80 let

Mária Reznáková

98 let

Anna Vomáčková

70 let

Na ro zen í o bčá nc i
Markéta Bulvová
Robert Hasil
Jakub Renza
Jan Sejkora

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

Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.

Blahopřejeme paní Hasilové k narození syna Roberta a přejeme oběma pevné zdraví.
Zaměstnanci obecního úřadu
Redakční rada blahopřeje bývalé šéfredaktorce Lubenského zpravodaje paní Iloně Sejkorové
k narození syna Honzíka.

Úmrtí
Marie Groulíková
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„Je težké najít útěchu, když bolest
nedá spáti, život Tvůj náhle
ztracený nám nikdo víc nevrátí.“

PROGRAM ŠIROKOÚHLÉHO KINA V LUBNÉ
5. 6. NA DOTEK
19. 6. SAMETOVÍ VRAZI
3. 7. KOUSEK NEBE
17. 7. JEHO FOTR, TO JE LOTR
31. 7. PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
Začátek v 19:30
KULTURNÍ KOMISE
Blíží se čas dovolených a odpočinku. Jménem kulturní komise přeji Vám všem hodně
sluníčka, hodně příjemných chvil a odpočinku. Se členy kulturní komise se na Vás těšíme
opět na podzim, kdy pro Vás připravujeme další akce.
Dne 23. 9. se uskuteční „Loučení s létem a vítání podzimu“ s překvapením. Akce bude
včas plakátována.
I. Rensová, předsedkyně

TJ SOKOL LUBNÁ
Zhodnocení zimního čtyřboje žáků a žákyň soutěžících za TJ Sokol
Okresní kolo proběhlo 28. února 2005 ve
Svitavách. Do soutěže jsme vybrali děti, které
při cvičení v tělocvičně prokazují dobré
výsledky. Nejvíce se musíme zaměřovat na
šplh o tyči do výšky 4,5 m. Soutěží se v 8
kategoriích podle narození dítěte.
Do krajského kola postupují vždy první
čtyři žáci ve své kategorii. I když letos těsně
před okresním kolem postihla 6 vybraných
závodníků chřipka, dostalo se ze 14
soutěžících do krajského kola 9 závodníků. Ti
pak 19. března reprezentovali náš okres
v krajském kole v Pardubicích.
Účastníci krajského kola.
Byli to tito soutěžící:
děvčata
I. Uhrová – 2. tř. , P. Zavoralová – 3. tř. , P. Nunvářová – 9. tř. ,
chlapci
A. Klejch – 2. tř. , P. Kučera – 3. tř. , L. Bednář – 4. tř. , T. Vraspír – 8. tř. ,
J. Novotný – 9. tř. , J. Kykal – 9. tř.
Nutno ještě dodat, že některým dětem utekl postup pouze o vlásek, protože rozdíly bývají
nepatrné a zbývají 1 – 2 body k lepšímu umístění.
Tak tomu bylo i v krajském kole. Z Pardubic si přivezla bronzovou medaili pouze
P. Nunvářová, ale někteří ji měli na dosah.
Všichni podali velmi dobré sportovní výsledky a my jim za jejich snahu děkujeme.
Nyní se začínáme připravovat na letní čtyřboj, ve kterém soutěžící ukáže hlavně svoji
vytrvalost a rychlost v běhu. Musíme se dobře připravit, protože vyvrcholením je opět
celostátní finále. Jsme rádi, že děti mají o tuto soutěž zájem a snaží se do posledního dechu.
My je v tom budeme podporovat a držet jim pěsti.
Za TJ Sokol A. Uhrová
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Aprílový turnaj
1. dubna se uskutečnil v Lubné turnaj ve volejbale. Hrála čtyři smíšená družstva – dvě
z Litomyšle a dvě z Lubné (družstvo dorostenců a dorostenek, družstvo mužů a žen). Výkony
všech byly velmi vyrovnané. Nálada výborná. Nechyběla ani bojovnost.
Vítězem se stalo družstvo mužů a žen z Lubné, 2. místo obsadili dorostenci a dorostenky,
3. a 4. místo patřilo družstvům z Litomyšle.
Odveta by se měla konat koncem školního roku v Litomyšli.
Chtěla bych za všechny účastníky turnaje poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě
sálu (tělocvičny) pro „Setkání seniorů“ v neděli 3. dubna. Umožnili nám dohrát turnaj
a ochotně přišli o dvě hodiny déle. Děkujeme!
Marie Boštíková

RŮZNÉ
A chtějí si hrát?
Před více jak 20 lety jedna známá česká rocková skupina měla v textu jedné ze svých
písniček otázku: „A co děti, mají si kde hrát?“
Dnes po těch více jak 20 letech se ptám: „A chtějí si ty děti mít kde hrát?“
Celé své dětství jsem prožil v Rotavě, v malém městě, obklopeném lesy, v Krušných
horách. V 60. letech se v Rotavě vybudovalo na tehdejší dobu moderní sídliště, takže své
dětství jsem prožil městským životem. Oproti jiným dětem jsme měli jednu velkou výhodu.
A to tu, že jsme to měli do lesa opravdu, co by kamenem dohodil. Však taky les okolo Rotavy
byl námi dětmi často obsazen. Kromě velkého fotbalového hřiště jsme měli po Rotavě
„rozeseto“ ještě asi 5 nebo 6 malých fotbalových plácků. Tyto plácky byly obsazeny vlastně
každý den. Od jara do podzimu se na nich hrál fotbal a od podzimu do jara hokej.
Samozřejmě i rybník byl v zimě plně obsazen.
U každého druhého paneláku bylo dětské hřiště. I tyto byly každý den obsazeny.
Pravidelně každý rok jsme hrávali na jaře kuličky. Skoro na každém rohu paneláku bylo
vyhloubeno několik důlků a u každého důlku hlouček dětí.
V roce 1982 jsme se s rodiči přestěhovali do Nového Veselí na Žďársku. Tam jsem
poznal zase něco, co jsem nepoznal v malém městě v Krušných horách.
V Novém Veselí jsme bydleli v části obce zvané „Sokolovna“, a tak jsme se s bráchou
zařadili mezi partu kluků a holek, kteří si říkali „sokolovňáci.” Tak jsem poznal, co to znamená
jako „sokolovňák“ soupeřit s „kapličákama“ a s klukama z dolního konce. V Novém Veselí
jsem dětská hřistě neviděl, ani hrát děti kuličky, ale poznal jsem fotbalové a hokejové boje
výše zmíněných místních čtvrtí. Fotbalové i hokejové branky jsme si dělali sami, nebo jsme
poprosili naše tatínky. Každá čtvrť si na konci dubna postavila svou tzv. „čarodku“. Vlastně se
soutěžilo, která čtvrť bude mít největší čarodějnici. Musím přiznat, že pokaždé vyhráli
„kapličáci“. Nevím, jaké to bylo zde v Lubné nebo v Sebranicích, bydlím zde v tomto kraji 10
let, ale z vyprávění místních lidí vím, že to bylo podobné.
A tak mi nezbývá, než se zeptat, kam se to všechno podělo? Kde jsou ty fotbalové plácky
obsazené kluky s balónem, kde jsou dětská hřiště obsazená hrajícími si dětmi, kde jsou ty
vyhloubené důlky obklopené dětmi s kuličkami. Když jsem navštívil Rotavu, viděl jsem plácky
zarostlé travou, bez branek. Z dětských hřišť zbyla jen torza, kolem domů pusto a prázdno,
jako by snad děti nebyly. V Novém Veselí už nejsou party kluků a holek říkající si podle
názvu čtvrti, ve které bydlí. Už tam není ta soupeřivost mezi místními čtvrtěmi. I zde je pusto
a prázdno, jako by snad děti nebyly.
Podobně je to snad ve všech městech i obcích. A tak tento článek nebo zamyšlení
ukončím tak, jak jsem ho začal.
„A co děti, mají si kde hrát?“ A já se ptám: „A chtějí si ty děti mít kde hrát?“
Rudolf Zapletal
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Léto – Dovolená – Slunce
S l u n c e… Slunce je předpokladem života, člověka nevyjímaje.
Kromě toho, že nás hřeje a díky němu i vidíme, má značný vliv na naši psychiku. Vyzařuje
široké spektrum záření (ultrafialové – UV, viditelné, infračervené – IR aj.), které proniká
s různou intenzitou až na povrch země. Vyšší intenzita UV záření nebo jeho dlouhodobé
působení je však nebezpečné našemu zdraví a může být příčinou řady chorob, včetně
rakoviny kůže, nebo může některé choroby vyvolat.
Pozitivní vliv má slunce na kůži
Stav některých kožních chorob (ekzémy, lupénka aj.) se působením slunečního záření
zlepšuje. Slunce má také velký vliv na náš psychický stav, protože působí na uvolňování
hormonu melatoninu, který řídí náš biologický rytmus a ovlivňuje naše duševní rozpoložení.
Důsledky působení slunečního záření na pokožku
Spálení: vysoké dávky UV záření mohou vyvolat bolestivé popálení kůže, závisí to na jeho
intenzitě, době působení a fototypu jedince.
Fototoxická reakce: tyto velmi závažné reakce mohou být vyvolány při současném působení
UV záření a některých látek, které mohou být aplikovány perorálně (např. léky, jako
antibiotika, nesteroidní antirevmatika aj.) nebo aplikovány zevně na kůži (parfémy,
dezinfekční látky, barviva aj.).
Předčasné stárnutí kůže: sluneční záření urychluje stárnutí kůže. Nejviditelněji se tyto změny
projevují na tváři, krku a na hřbetech ruky: tvorba vrásek, pigmentových skvrn, pih
a ztrátou pružnosti kůže.
Kožní nádory: působením UV záření může dojít k vzniku rakoviny kůže. Proto při vzniku
jakýchkoliv pigmentových změn na kůži vyhledejte urychleně svého dermatologa.
Včasně rozpoznaná rakovina kůže je léčitelná.
Několik rad před pobytem na slunci
• Chraňme před působením slunce už malé děti a to tím, že jim budete ošetřovat kůži
každé dvě hodiny ochranným slunečním přípravkem s maximálním ochranným faktorem.
Dbejte na to, aby děti při pobytu na slunci měly na sobě buď tričko, klobouk a sluneční
brýle. Nevystavujte děti do tří let slunečnímu záření!
• Nevystavujte svou kůži v letním období mezi 11 – 16 hodinou slunečnímu záření
(v tuto dobu je UV index nejvyšší, sledujte hlášení UV indexu v rozhlase).
• Vyhněte se nadměrnému záření a to i tehdy, pokud jste použili
ochranný sluneční přípravek. Pokožku je nutné tímto přípravkem
ošetřit každé dvě hodiny!
• Nezapomínejte na sluneční brýle s UV filtrem. UV záření
nevidíme, ale může vyvolat pálení očí a poškodit zrak!
• Před pobytem na slunci nepoužívejte parfém nebo výrobky
s parfémem. Vonné látky mohou být příčinou vzniku pigmentových
skvrn, pálení kůže nebo mohou vyvolat alergickou reakci.
• Chraňte se i při plavání. UV záření proniká do hloubky 40 cm, myslete na ochranu své
kůže i při větru (tělo je sice ochlazováno, ale UV záření působí stejně).
• Nevystavujte kůži slunci bez použití ochranného slunečního prostředku. Dávejte
přednost přípravkům, jejichž SPF je vyšší než 20 a které vyhovují typu Vaší pokožky.
• Po koupání se raději osušte ručníkem, nenechávejte se uschnout na slunci, protože
kapky vody působí jako lupy, koncentrují záření a vzniká riziko úpalu.
• Nezapomínejte na pitný režim. Denně je doporučováno vypít nejméně dva litry tekutin.
• Před sluncem se chraňte, i když je slunce za mraky. Mračna propouštějí až 90% UV
záření, jak UVB, tak především UVA.
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Stanovte si svůj fototyp!
Fototyp
0
I
II
III
IV
V
VI

Stupeň
Faktor
ochrany
světlé
albín
vždy
0
maximální
100
rezavé
mléčná
vždy
0
maximální
60 – 100
blond
světlá
vždy
nepatrné
velmi vysoká
60
hnědé
tmavá
vzácné
tmavé
střední
20
hnědé
tmavá
vzácné
tmavé
střední
20
tmavě hnědé
hnědá
výjimečné velmi tmavé
střední
20
černé
černá
nikdy
černé
nízká
20
Čerpáno z katalogu firmy BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
Barva vlasů

Barva kůže

Spálení

Opálení

Mariášový turnaj
12. března t. r. uspořádali přátelé mariáše v pohostinství Skalka turnaj v sousedském
mariáši.
Oslovili jsme sponzory z blízkého i vzdálenějšího okolí a podařilo se nám zajistit velké
množství hodnotných cen pro zúčastněné. Tímto vyjadřujeme všem sponzorům vřelý dík.
Do mariášového turnaje se přihlásilo 36 soutěžících (z toho 12 hráčů z Lubné). Hrál se
mariáš ve 4 hráčích na 4 kola po 50 minutách.
Po urputných a napínavých bojích vykrystalizovalo toto pořadí
(prvních 10 míst):
Sokol J. – Polička, Zástěra V. – Polička, Gloser P. – Polička, Faltys J. –
Zrnětín, Kadidlo Z. – Lubná, Zavoral R. – Lubná, Fendrych J. – Polička,
Sýkora J. – Lubná, Nunvář R. – Lubná, Kučera K. – Široký Důl.
Všichni hráči si mohli zvolit cenu dle vlastního výběru.
Doufáme, že tento turnaj nebyl poslední a už se těšíme na jeho pokračování v příštím
roce.
Za pořadatele Josef Boštík

Zdravotní knížky na internetu pomáhají záchranářům v Hradci Králové
Systém IZIP - zdravotní knížky na internetu, které si mohou zřizovat všichni pojištěnci
VZP - zkoušejí od listopadu 2004 ve Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého
kraje. Zdravotní knížky by měly v budoucnu pomáhat zachraňovat lidské životy.
Lékař záchranné služby heslo znát nemusí
Pilotní projekt využití systému IZIP záchrannou službou, který se v Královéhradeckém
kraji rozeběhnul jako vůbec v první záchranné službě v ČR, by měl především vyzkoušet
novou, vyšší úroveň zabezpečení systému IZIP proti neoprávněnému přístupu a zároveň
systém přizpůsobit tak, aby vyhovoval podmínkám a potřebám záchranářů. Právě zákrok
záchranné služby je totiž jediným případem, kdy mohou lékaři vstoupit do zdravotní knížky
pacienta bez jeho předchozího svolení. Důvodem je to, že majitel zdravotní knížky na
internetu může být např. v bezvědomí nebo nemusí být schopen komunikovat. Ve standardní
situaci to možné není, protože do zdravotní knížky lékař nahlíží pouze tehdy, když mu
pacient sdělí své osobní přístupové heslo.
Jak tedy v praxi přístup do zdravotní knížky v záchranné službě vypadá? Centrální
dispečink záchranné služby vyřídí telefonní hovor s žádostí o rychlou záchrannou pomoc
a vyžádá si základní údaje o pacientovi (jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo). Zhodnotí,
která posádka rychlé záchranné služby je místu nejblíže, a vůz (případně vrtulník) vyšle. Poté
pracovník dispečinku na základě zadaných údajů o pacientovi spustí vyhledávání a zjistí, zda
má pacient zřízenou zdravotní knížku na internetu. Pokud ano, provede svoji osobní
autorizaci do systému IZIP, čímž se mu otevře přístup do zdravotní knížky. Ze základního
menu může přímo vstoupit pouze do tzv. emergenčních údajů, které jsou pro zásah
záchranné služby relevantní. Pomocí vysílačky je následně sdělí lékaři, který jede
k pacientovi.
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O bezpečnost se postará čipová karta
Vstup do zdravotní knížky je zabezpečen proti zneužití více, než by se mohlo na první
pohled zdát. Všichni pracovníci dispečinku záchranné služby v Hradci Králové, kteří jsou
oprávněni do zdravotních knížek na internetu vstupovat, mají svoji osobní čipovou kartu. Na
ní je uložen nezaměnitelný biometrický kód, konkrétně jejich otisk prstu. Snímacím zařízením
na otisky prstů je pak vybaven každý z počítačů v centrálním dispečinku.
Poté, co oprávněný pracovník vloží kartu do čtečky, systém ho vyzve, aby si nechal
sejmout otisk prstu. Pokud tak učiní a otisk se shoduje s otiskem na čipové kartě, čipová
karta se aktivuje a pustí operátora do systému IZIP. Z hlediska ochrany osobních údajů je
přitom podstatné, že otisk prstu operátora je uložen pouze na jeho čipové kartě, nikoliv
v systému IZIP.
Kromě toho je systém nastaven tak, že ani autorizovaný dispečer nemůže do systému
vstoupit kdykoliv. Systém umožní přístup jen v souvislosti s telefonátem na dispečink, kterým
je záchranná služba přivolána. Informace o aktuálním výjezdu jsou nejprve zadány do
vlastního informačního systému záchranné služby a teprve následně se může operátor
autorizovat otiskem prstu do systému IZIP a pokusit se vyhledat zdravotní informace daného
subjektu. Vstup operátora do knížky IZIP také zaznamená a uloží, takže majitel zdravotní
knížky je o všech vstupech do ní informován.
Podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislava
Žabky jsou tak splněny nejpřísnější nároky na ochranu dat pacienta : „Naší výhodou je navíc
to, že máme pro celý Královéhradecký kraj jedno krajské zdravotnické operační středisko,
takže vstup do zdravotních knížek se provádí jen z jednoho místa. Je to efektivní a umožňuje
nám to dodržet vysoké nároky na ochranu zdravotnických informací pacienta.“
Pacientovi informace zůstanou
Všechna hlášení o diagnostikovaných potížích pacientů, ke kterým záchranná služba
vyjíždí, jsou ukládána v informačním systému záchranné služby, a proto mohou být
automaticky odesílána do zdravotních knížek pacientů. „Z těchto informací se mohou
praktičtí lékaři, příslušní ambulantní specialisté a nemocniční lékaři dozvědět o zásazích
u pacientů v přednemocniční péči, o jejich léčbě a případném návrhu k hospitalizaci,“ řekl
Ladislav Žabka.
Po skončení pilotního projektu bude systém IZIP upraven podle potřeb záchranné služby
a nabídnut dalším zdravotnickým záchranným službám v České republice. Délka trvání
pilotního projektu zatím nebyla stanovena. Do určité míry závisí na tom, jak často bude
záchranná služba zasahovat u pacientů, kteří mají zdravotní knížku na internetu zřízenu.
Lilly Ahou Kolesová, Public Relation Manager, IZIP, spol. s.r.o.

POZVÁNKA ČLENŮ SDH DOLNÍ ÚJEZD
NA TRADIČNÍ BENÁTSKOU NOC 2. ČERVENCE 2005 V AREÁLU SDH V DOLNÍM ÚJEZDĚ
ZA KOUPALIŠTĚM, HRAJE „ROCK MELODIE TRPÍN“.
30. ČERVENCE 2005 PROBĚHNOU OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ SDH DOLNÍ ÚJEZD.
Z PROGRAMU:
- VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ S NÁZVEM „HOŘÍ, MÁ PANENKO“
- K POSLECHU ODPOLEDNE BUDE HRÁT „DOLNOVANKA“
- VYSTOUPENÍ SKUPINY „NA PÁR CHVIL“
- VEČER TANEČNÍ ZÁBAVA - HRAJE „ROCK MELODIE TRPÍN“ atd.
SRDEČNĚ ZVOU DOLNOÚJEZDŠTÍ HASIČI
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Na závěr…
Recept na šťastné manželství
Pokud seženeme všechny suroviny, zkusíme si přichystat : do 3 lžic dobré nálady se
přimíchá plný šálek shovívavosti. Na špičku nože špetku smyslu pro humor, 20 kapek
zdvořilosti a zrnko koketerie. Vše se pomalu promíchá a mírně okoření taktem a důvěrou.
Pečeme v mírném, ale vytrvalém žáru – pozor, aby nevyhaslo v kamnech! Hotové se posype
několika krystaly něžnosti a zdobí zelenými lístky svěžích sympatií. Uvedená dávka je
propočtena přesně pro dvě osoby. Nedoporučuje se předkládat hostům ani přátelům.
Z knihy Jeviště života – Eva Veškrnová

Výběr některých výročí svatby :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

bavlněná
papírová
kožená
květinová
dřevěná
plechová
měděná
bronzová
hliněná
cínová (růžová)
ocelová
hedvábná
krajková
slonovinová (ebenová)

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

skleněná (křišťálová)
porcelánová
stříbrná
perlová
korálová
rubínová
safírová
zlatá
smaragdová
diamantová
železná
platinová (svatba milosti)
korunovačních klenotů

Klub oživení historie Dolní Újezd Vás zve na návštěvu regionálního
MUZEA VESNICE
Otevřeno od 17. dubna každou neděli
a od 11. června i o sobotách vždy
od 13.00 do 17.00 hodin.
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