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Z důvodu lepší informovanosti a aktuálnosti příspěvků bude Lubenský zpravodaj 

vycházet šestkrát ročně. Doufáme, že tuto změnu uvítáte a podpoříte naše úsilí 
zajímavými články.  

Redakční rada 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  4. 12. 2006 
Rada obce schvaluje: 
  1. Ověření usnesení z minulé schůze rady obce. 
  2. Odměnu pracovníků VPP a zaměstnanců obecního úřadu.  
  3. Odměnu pro bývalou starostku paní Zdeňku Švecovou.  
  4. Odměny zastupitelů obce. 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce: 
  1. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2005 v ZŠ Lubná.  
  2. Odkup pozemků za Skalkou č. parcel 1032/6-8.  
Rada obce ukládá: 
  1. Starostovi obce řešit s MMR odměnu za vítězství v krajském kole za rok 2006. 
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  11. 12. 2006 
Rada obce schvaluje: 
  1.   Stav inventarizace v zařízeních obce, odměna pro inv. komisi.  
  2.   Objednávku časopisu Veřejná správa od 1.1.2007 pro Obecní úřad Lubná.  
  3.   Prodej železa ze sběrného dvora firmě Jarý Pardubice. 
  4.   Cenu stočného pro naši obec na rok 2007 ve výši 20,60Kč/m3. 
  5.   Rozšíření sociální komise o pana Miloše Flídra. 
  6.   Založení Rady obcí ve správním obvodu Města Litomyšle a zástupce za naši obec 

 pana J. Chadimu.  
  7.   Odměny pro kronikáře, šéfredaktorku Lubenského zpravodaje a vedoucí souboru 

Lubeňáček . 
Rada obce pověřuje: 
  1.  Starostu obce k jednání s MěÚ Litomyšl ohledně dokončení správního řízení ke zrušení 

trvalého pobytu pro pana Tomáše Broulíka.  
  2.   Starostu obce k nákupu nádobí, sklenic a talířů pro Víceúčelové zařízení SKALKA . 
  3.   Starostu a místostarostu obce, aby vstoupili do jednání s FÚ Svitavy a s dalšími.    

kompetentními úřady a provedli potřebné úkony, aby nedoplatek pro obec byl co nejnižší. 
 Rada obce ukládá: 
  1.   Starostovi obce seznámit ZO se zprávou o výsledku daňové kontroly FÚ Svitavy,            

s protokolem o ústním jednání, s platebními výměry na odvod a penále, s žádostí pro 
Ministerstvo financí o prominutí úhrady předepsaných odvodů a penále a s rozhodnutím 
Ministerstva financí. 

Rada obce vzala na vědomí: 
  1.   Zprávu místostarosty pana Kováře o dopravě do Širokého Dolu.  
  2.   Informace starosty o jednání s vodovody Polička a Mikroregionem Litomyšl.  
  3.   Oznámení o zahájení kolaudačního řízení(sídliště k Zrnětínu a Bulva V.).  
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  27. 12. 2006 
Rada obce schvaluje: 
  1.   Poskytování právní služby pro obecní úřad. 
  2.   Žádost manželů Němcových o prodloužení nájmu na byt čp. 301. 
  3.   Terénní úpravu v okolí hydrantu pod Dosedělem (u dolního mostu). 
Rada obce pověřuje: 
1.   Starostu obce podat žádost na Pracovní úřad Litomyšl pro VPP od 15.1 do 31.12 2007 

  2.   Starostu k předávání písemných materiálů členům rady z jednání s FÚ Svitavy o plat.  
výměrech. 

  3.   Starostu k jednání s MěÚ Litomyšl - odborem výstavby o předání dokumentace pro 
stavební komisi Obecního úřadu Lubná, která podle zákona 183/2006 Sb. ukončila ke dni  
31.12 2006 svoji činnost. 
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Rada obce vzala na vědomí: 
  1.   Žádost o výměnu bytu manželů Jánových. 
  2.   Žádost Lesů ČR o vyjádření k pozemku parcela č.400/1, u Pohorských. 
  3.   Žádost pana Stanislava Vraspíra o ubytování v DPS Lubná. 
  4.   Žádost pana Františka Vomáčky o pronájem prostoru na DPS. 
  5.   Žádost o opravu cesty k Zamykalovým. 
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  8. 1. 2007 
 Rada obce schvaluje: 
  1. Cenu daru do tomboly na plesy. 
  2. Dary při výročí narození a rodinných výročích. 
  3. Použití finančních prostředků za vítězství v krajském kole v soutěži Vesnice roku 2006  

od MMR ČR a jiné finanční záležitosti. 
  4. Smlouvu o poskytnutí dotace č. ŽP/2006/0863. 
  5. Poplatek za pronájem a služby (kino, salonek,tělocvična a praní prádla). 
  6. Způsob náhrady při ztrátě nebo rozbití věcí v salonku na Skalce. 
  8. Poutní atrakce na rok 2007 pro pana Josefa Lagrona. 
  9. Žádost ZOD Lubná o stavbu na pozemku Obce Lubná.  
10. Žádost TJ Lubná o bezplatný pronájem tělocvičny a finanční příspěvek. 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce: 
  1. schválit výsledky inventury na zařízeních obce v roce 2006. 
Rada obce pověřuje: 
  1. Starostu obce k uzavření smlouvy s advokátem Mgr. Petrem Cardou 
Rada obce vzala na vědomí: 
  1. Sdělení obce Lubná pro občany o splatnosti poplatku za komunální odpad a svozový plán. 
  2. Žádost paní Smrčkové o zapůjčení kinosálu. 
 
 

Informace o platebních výměrech 
Vážení občané, 

na základě výsledku voleb jsme byli na ustavujícím zasedání obce Lubná 7. listopadu 2006 
zvoleni do postu starosty, dvou místostarostů a dvou členů rady. 
 Dne 8. prosince 2006 obdržel OÚ Lubná dopis z Ministerstva financí ČR podepsaný 
ministrem V. Tlustým - rozhodnutí ohledně prominutí odvodů a penále, které byly obci doručeny 
14. srpna 2006 a vyměřeny na základě kontroly, která na OÚ Lubná proběhla v období od 
12. října 2004 do 8. srpna 2006. Předmětem kontroly byly dotace za  období roku 2001 až 2003. 
Kontrolou byla zjištěna následující porušení: 
§ akce „sportovní areál“ (letní parket s hřištěm) - porušení rozpočtové kázně (neoprávněné 

použití dotace za provedené práce, nedokončení v termínu stanoveném závazným 
ukazatelem) 

§ akce „požární nádrž“ (koupaliště) - porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití 
dotace před úhradou vlastního podílu nákladů a současné použití dotace na akci, která 
nebyla dokončena v termínu stanoveném závazným ukazatelem) 

§ akce „TI 12 b.j.“ (stavební parcely směr Široký Důl) - porušení rozpočtové kázně 
(neoprávněné použití dotace za  provedené práce, nedokončení v souladu se závazným 
ukazatelem, současné použití dotace na akci, u které nebyl dodržen stanovený povinný 
podíl vlastních zdrojů, současně nedodržení investičních nákladů celkem)  

§ akce „čerpadlo“ (tepelná čerpadla k vytápění DPS) - nedodržení stanoveného termínu 
uvedení do trvalého provozu 

§ akce „DPS Lubná“ (DPS - dům s pečovatelskou službou) - porušení rozpočtové kázně 
(neoprávněné použití dotace za  provedené práce, nepožádání SFRB ve stanoveném 
termínu o provedení závěrečného vyhodnocení) 

Celková částka, která byla obci vyměřena za nedodržení dotačních podmínek, činila 
22.218.278,--Kč.  



 3 

Dne 17. srpna byla na FÚ Svitavy podána žádost o prominutí úhrady předepsaných 
odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále. FÚ Svitavy poslal dne 31. srpna 2006 žádost 
k vyřízení na Ministerstvo financí.                                 
 Informace o výměru a výsledku kontroly nám nebyla při předávání úřadu sdělena ani 
písemně předána. 
 Dne 8. prosince 2006 přišlo z Ministerstva financí rozhodnutí, že se žádosti vyhovuje 
částečně a Obec Lubná tak musí do 30 dnů zaplatit 2.133.106,-- Kč z celkové částky 
22.218.278,--Kč. Dále bylo v rozhodnutí uvedeno, že podle ustanovení § 55a odst. 4 zákona 
o správě daní nejsou proti tomuto rozhodnutí opravné prostředky připuštěny. 

Tato částka podstatně zasáhla rozpočet obce, proto bylo okamžitě informováno 
zastupitelstvo i občané na veřejném zasedání, které se konalo dne 14. prosince 2006.  

V době, kdy byl obci platební výměr oznámen (14. srpna 2006), do konce funkčního 
období předešlého zastupitelstva (21. října 2006), nebylo o výměru ani v radě ani 
v zastupitelstvu jednáno nebo alespoň chybí jakýkoli zápis.  

Po zjištění dané skutečnosti jsme okamžitě zahájili jednání s úřady o odložení úhrady na 
pozdější dobu, aby byl zajištěn chod obce. Na základě kladného vyjádření k naší žádosti, nám 
byla úhrada odložena do 31.10.2007.   ¨ 
 

Vážení občané, 
Zastupitelstvo obce pověřilo Radu obce, aby pokračovala v jednáních s kompetentními úřady 
a provedla  potřebné úkony, aby finanční dopad pro naši obec byl co nejmenší. Na základě 
jednání jsme dospěli k názoru, že by měli být občané naší obce o této situaci informováni.  Rada 
obce pracuje na odstraňování závad, za které máme zaplatit zbývající část pokuty. V současné 
době je zkolaudována komunikace a veřejné osvětlení u stavebních parcel k Širokému Dolu. Po 
odstranění zbývajících nedostatků  požádáme Ministerstvo financí o prominutí dluhu. 

             Rada obce 
 

 
Výsledky voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE LUBNÁ 

Omlouváme se čtenářům, že jsme v minulém čísle nezveřejnili výsledky podzimních 
komunálních voleb do zastupitelstva obce a dodatečně je uvádíme. 
 
 Sdružení nezávislých kandidátů                  KDÚ – ČSL 
kandidát počet hlasů         kandidát počet hlasů 
Kučerová Jitka 400         Boštík Jiří 298 
Rensová Irena 398         Haupt Karel 295 
Pícha Zdeněk 376         Kopecká Ludmila 277 
Chadima Josef 342         Šplíchalová Marie 275 
Kovář Alois 338         Klusoň Jaromír 257 
Bartoš Radek 318         Pohorský Jiří 167 
Břeň Radomír 311 
Chadimová Eva 289 
Soušek Zbyněk 260 

                       
 
Statistika – pohyb obyvatelstva v Lubné – rok 2006 
 Narození: 9 občánků, úmrtí: 10 občanů, přihlášeno: 9 občanů, odhlášeno: 9 občanů. 
K 31. 12. 2007 měla obec 1029 obyvatel. 
 
Počet obyvatel v okolních obcích: 
Budislav – 435 Čistá – 881 Desná – 329 Dolní Újezd – 1923 
Horní Újezd – 439 Chotěnov – 133 Jarošov – 186 Osík – 1040 
Poříčí – 424 Sebranice – 872 Vidlatá Seč – 292  
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 Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
Úterý:      13. 2.       27. 2.      13. 3.        27. 3.      10. 4.  
 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Vážení přátelé, již známe výnos Tříkrálové sbírky 2007, kterou 
s Vaší pomocí    organizovala Farní charita Polička. 
Výnos sbírky v Poličce, Bystrém a čtyřiadvaceti okolních obcích dosáhl 
výše 344 894,50 korun, tj. o 22 680 Kč více oproti předcházejícímu roku. 

 Dary z Vaší obce Lubná činily 23 024 korun. 
DĚKUJEME VÁM ZA POMOC PŘI  POŘÁDÁNÍ SBÍRKY A VŠEM 

DÁRCŮM  Z VAŠÍ  OBCE  ZA  ŠTĚDROST, POCHOPENÍ   
A  SOLIDARITU  S  POTŘEBNÝMI. 

Šedesát pět procent výnosu sbírky použije Farní charita Polička na 
nákup vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu a Charitní 
pečovatelskou službu, které poskytují služby v terénu lidem nemocným, 
starým, umírajícím a handicapovaným. Z části výtěžku se dále uhradí 
dokončení stavebních úprav humanitního šatníku ve staré budově farní 
charity a přímá pomoc potřebným. 

Třicet pět procent výtěžku bude odesláno do společné pokladny 
Charita Česká republika. Z těchto sdružených prostředků budou 
financovány náročnější programy nadregionálního charakteru.  

       Mgr. Markéta Šafářová, ředitelka                                              
 
 
 

„Tři králové“ před Obecním úřadem Lubná. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Přehled o prospěchu a chování za I. pololetí školního roku 2006/2007 

    a) přehled o prospěchu 
    I.stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků  
s dostatečnou 

I. 24 2 22 - - 
II. 27 2 25 - - 
III. 18 5 13 - - 
IV. 31 11 20 - - 
V. 28 15 13 - 4 
Celkem 128 35 93 - 4 

    
    II.stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

VI. 19 14 5 - 3 
VII. 20 13 7 - 4 
VIII.A 16 6 10 - 1 
VIII.B 17 12 5 - 4 
IX. 30 20 10 - 9 
Celkem 102 65 37 - 21 

     
    Celkový přehled 

 Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků    
s dostatečnou 

1. stupeň 128 93 - 4 
2. stupeň 102 37 - 21 
Celkem 230 130 - 25 

 
    b) přehled o chování 
    I. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU  

Důtka 
ŘŠ 

2.stupeň 3.stupeň 

I. 24 3 - - - - - - 
II. 27 5 - 2 - - - - 
III. 18 3 - - - - - - 
IV. 31 - - - 1 - - - 
V. 28 3 2 4 1 - - - 
Celkem 128 14 2 6 2 - - - 

 
   II.stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU  

Důtka 
ŘŠ 

2.stupeň 3.stupeň 

VI. 19 - - - - - - - 
VII. 20 - - 2 - - - - 
VIII.A 16 1 - - - - - - 
VIII.B 17 - - 1 - - - - 
IX. 30 - - - - - - - 
Celkem 102 1 - 3 - - - - 

   TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitelka školy, NTU – napomenutí třídního učitele 
 Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka školy 
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Předvánoční Praha 
Vánoce jsou už dávno za námi, ale chtěla bych se s Vámi podělit o zážitek z návštěvy 

předvánoční Prahy. 
 V úterý 19. prosince 2006 jsme jeli s naším pěveckým sborem Lubenika vystupovat na 
Staroměstské náměstí s pásmem vánočních písní. 
 Vyjeli jsme ráno v 7 hodin autobusem do Litomyšle.Doprovázeli nás p.uč. Opletal a paní 
ředitelka. Z Litomyšle jsme pokračovali osobním vlakem do Chocně a dále rychlíkem do Prahy. 
V kupé bylo volno, takže jsme pohodlně seděli a bavili se. Po jedenácté jsme dorazili do Prahy. 
Prošli jsme Václavské náměstí, v jeho dolní části se konaly trhy. Pokračovali jsme směrem 
k Havelské tržnici, kde se konaly také trhy. Prohlédli jsme si drobná umělecká díla a pokoupili 
nějaké dárky. Dále jsme navštívili Muzeum voskových figurín. Některé figuríny byly 
k nerozeznání od živých osobností, ale některé vůbec neodpovídaly skutečnosti. Byla by škoda, 
být v Praze a nejít na Karlův most. Takže i tam jsme se podívali. Tam nás zaujal nás starý pán, 
který hrál na flašinet. U něho bychom vydrželi stát hodně dlouho. Poté nás už bolely nohy, 
začínala být zima a hlavně jsme měli hlad. Navštívili jsme restauraci, kterou Vám při návštěvě 
Prahy můžeme doporučit, hlavně vzhledem k přijatelným cenám. Jedná se 
o Restauraci u Betlémské kaple a takový smažák tu pořídíte za 55 Kč. Odpočinuti jsme se vydali 
na Staroměstské náměstí, kde jsme měli večer od půl sedmé vystoupení. Nejdříve jsme si opět 
prošli všechny stánky, prohlédli perníkovou chaloupku ve skutečné velikosti a sledovali různá 
vystoupení, jako např. zpěvačku a herečku Báru Štěpánovou. Konečně přišla řada na nás, 
nastoupili jsme na podium a za klávesového doprovodu p. uč. Opletala jsme zazpívali 
připravené pásmo písní a koled. Ozvučení bylo perfektní, takže nás bylo krásně slyšet po celém 
náměstí. Byl to krásný zážitek a snad jsme i dobře reprezentovali naši obec. Jako dárek od 
pořadatelů jsme dostali krásné ručně malované ozdoby. 
 Cesta zpět byla mnohem komplikovanější. Rychlík byl plně obsazen, hlavně Romy, kteří 
cestovali směrem do Košic. Nezbylo než cestu přestát v uličce až do Chocně . Navíc měl vlak 
velké zpoždění a museli jsme žádat paní průvodčí, aby zavolala do Chocně, zda by na nás 
počkal přípoj do Litomyšle. Tam jsme dorazili kolem jedenácté večer, kde na nás čekali rodiče 
s auty. Unaveni jsme dorazili domů a padli do svých postelí.                       

Simona Kučerová, 9.tř. 
 
 
Česká školní inspekce 

Ve dnech 9. a 10. ledna 2007 navštívila naši školu svou návštěvou Česká školní 
inspekce. Inspekční činnost byla zaměřena na hodnocení dopadu informačních 
a komunikačních technologií na výuku a učení (informační gramotnost). 

Inspekce dospěla k následujícím závěrům: 
 
Inspekční zjištění 

Údaje uvedené v Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 
30. prosince 2005 o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení jsou v souladu s údaji 
uvedenými ve Zřizovací listině Základní školy Lubná – Sebranice a Mateřské školy Lubná. 
Kapacita školy není překročena. 
 
Dopad informačních a komunikačních technologií na výuku a učení  

V koncepci školy i v ICT (informační a komunikační technologie) plánu školy jsou uvedeny 
úkoly, které se vztahují k problematice výuky s podporou výpočetní techniky (volitelné 
a nepovinné předměty, personální zajištění i záměry týkající se materiálně-technického vybavení 
školy). Cíle pro vlastní pedagogické postupy v této oblasti formulovány nejsou. Školní vzdělávací 
program se zpracovává. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT je jednou z priorit, kterou vedení 
školy podporuje organizačně i finančně. Ve spolupráci s ICT koordinátorem vytváří vhodné 
podmínky pro využití počítačů (PC). Před vyučováním, ve volných hodinách i o přestávkách mají 
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žáci II. stupně do učebny informatiky volný přístup. V termínu, kdy neprobíhá výuka informatiky, 
mohou do učebny vyučující ostatních předmětů. 

V hlavní budově Základní školy Lubná (6. až 9. ročník) je učebna informatiky vybavena 
16 stanicemi, tiskárnou a dataprojektorem. Na odloučeném pracovišti v Sebranicích (1. až 5. 
ročník) v současné době počítače pro žáky nejsou. 

Vzdělávání pracovníků v ICT vedení školy plánuje a sleduje. Hodnocení účinnosti 
a efektivnosti vzdělávání pracovníků v ICT a hodnocení zlepšovaných materiálních podmínek 
provádí vedení zatím jen neformálně. Ve vzdělávání žáků sleduje i výuku ostatních předmětů 
s podporou prostředků ICT. 

Všichni učitelé prošli v rámci SIPVZ školením základních uživatelských ICT znalostí  
a dovedností (modul Z), většina z nich i společnou částí vzdělávání poučených uživatelů (modul 
P0). Řada z nich (včetně ředitelky školy) má ukončený i volitelný modul – digitální fotografie, 
tabulkový kalkulátor. 

Škola byla vybavena v rámci akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy INDOŠ 
(Internet do škol) 7 počítači. Tyto počítače a další vybavení odkoupila škola za zůstatkovou 
hodnotu od dodavatele (AutoCont). V současné době se škole (částečně svépomocí) daří plnit 
některé ukazatele (počet PC na 100 žáků, rychlost připojení), které stanovuje „Standard ICT 
služeb ve škole“. Ve dvou sborovnách školy mají učitelé k dispozici pouze po jednom PC, tento 
stav je nedostačující (učitelé využívají PC v učebnách informatiky). Nahrazování starší ICT 
techniky probíhá postupně podle finančních možností školy. 

Škola prezentuje svoje aktivity a zveřejňuje informace pro širokou veřejnost s použitím 
vlastních www stránek. Rodiče mohou komunikovat se školou i internetovou poštou. 
Využívání nástrojů ICT při výuce probíhá dle potřeb a možností jednotlivých vyučujících bez 
systematických doporučení vedení školy (učitelé se domlouvají mezi sebou). 
V průběhu inspekční činnosti byly předloženy výstupy, které žáci zpracovávali s podporou 
výpočetní techniky (referáty, projekty, žákovské materiály pro podporu výuky). 
 
Závěr 

Formální podmínky vzdělávání jsou v souladu s § 144 odst. 1 písm. b), c), d), g), až j) 
zákona č. 561/2004 (školský zákon). 
Škola věnuje pozornost ICT. Jedná se především o proškolování pedagogických pracovníků 
(SIPVZ) a inovování stávající výpočetní techniky. Nedostatkem jsou chybějící PC v Sebranicích 
(I. Stupeň ZŠ). 

Ve škole se daří začleňovat výuku s pomocí ICT i v dalších předmětech, než je vlastní 
výuka informatiky. Jedná se především o přírodopis, zeměpis, občanskou 
a rodinnou výchovu, pracovní činnosti – vaření, volba povolání a dějepis. 

Celkově je míra zařazení ICT do výuky hodnocena jako funkční, na úrovni běžného stavu. 
 
 
Úspěšné básně na téma ZIMA: 
 
Zima Zima  
Adéla Klusoňová Lucie Zezulová  
 
Zima je tu rázem, Zima to je srandička, 
koulujem se jako blázen, koulovačka, honička. 
a když spadnem do závěje, Musíme se radovat, 
velká sranda to je. kamarády zkoulovat. 
 Jestli se nás budou bát, 
Sněhuláka postavíme, zkoulujem je rychle snad. 
druhý den tam není.  
Tak ho ještě dostavíme  
a už máme jiný. 
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Kaligram – děti měly v hodině vytvořit vlastní kaligram. 
Jeden žák ho dokonce zveršoval: 
                                              
                                               KALIGRAM 

     Ondra Filipi 
                                                     Za 
                                                    naší 
                                                vesnicí je 
                                              velký kopec, 
                                            v chalupě pec, 
                                          na peci pes, na psovi 
                                        veš, jé to je lež. Za pecí 
                                      tma, za kopcem vesnice, za 
                               vesnicí kopec a to je konénénénénééééc. 
 
 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA 
  

  Vážení čtenáři,  
rády bychom Vás upozornily , že od letošního roku se opět budou pro urychlení obměny 
knižního fondu vybírat poplatky za nevrácené knihy. 
Poplatek za nedodržení výpůjční doby 
       po  40 dnech                            10Kč    
                                               po  50 dnech                            20Kč 
                                                po  65 dnech                            50Kč 
                 upomínka dopisem      po  80 dnech                          100Kč 
  Prosíme proto všechny čtenáře, kteří mají doma zapomenuté knihy, aby je vrátili 
co nejdříve. 
Výpůjční doba knihovny je:          úterý       15.00   -   16.30 
                                                     čtvrtek    16.30   -   18.30 

Milada Krejčová a Marta Sýkorová 
 

  
                        

O CÍSAŘI FRANTIŠKU JOSEFU I. 
 

       Dne 21. listopadu uběhlo 90 let od úmrtí rakousko-uherského panovníka Františka Josefa I., 
který vládl velké říši, tedy i nám, už od svých 18 let. Byl to prapravnuk Marie Terezie / 1717-
1780 /. Císař se narodil v roce 1830 a v revolučním roce 1848 byl 2. prosince v trůnním sále 
Arcibiskupského paláce v Olomouci postaven do čela monarchie. 68 let stál v jejím čele 
a s odstupem 90-ti let od jeho smrti se názory na jeho panování, na absolutismus a na občanské 
a národní svobody či útisk v mnohonárodním celku různí. 
      Jedna věc je však zřejmá. Za jeho vlády rozkvetla mimo jiné i spolková činnost. Proč  
o něm však píši? Ze dvou důvodů. František Josef I. byl velice nakloněn myslivcům a střelcům. 
Ale ze všeho nejvíc si oblíbil hasiče. Žádný jiný evropský panovník neměl hasiče v takové lásce 
a úctě jako tento mocnář. Za jeho vlády vznikly téměř v každé obci hasičské sbory, první ve 
Velvarech v roce 1864, o 20 let později i v naší obci. 
       Za jeho vlády došlo k obrovskému technickému pokroku v našich zemích. Když se narodil, 
byl nejdostupnějším dopravním prostředkem kočár, zdrojem světla louč nebo voskovice, 
nejničivější zbraní šrapnel, depeše se dopravovaly prostřednictvím jízdních kurýrů, jako za časů 
starého Říma. Když umíral, byla Vídeň osvětlena elektrickými žárovkami. Telefony a telegrafy 
představovaly součást života stejně jako železnice a automobil. Lidstvo na frontách 1. světové 
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války vynakládalo úžasné úsilí ke zničení sama sebe pomocí tanků, letadel, kulometů 
a jedovatých plynů. Za jeho panování vypukla do té doby nejstrašnější válka v dějinách lidstva. 

Psal se 26. červenec 1914. Byla neděle, svátek sv. Anny, a u nás v Lubné byla pouť. Lidé 
přicházeli z kostela a chystal se sváteční oběd, když se v 11 hodin dostavil hejtmanský posel 
s mobilizační listinou a že je vyhlášena válka. Starosta nechal rozhlásit okamžitě tuto 
neradostnou zprávu. Nastal zmatek, ženy plakaly, muži spíš nadávali, bylo po chuti jít k muzice, 
která byla přichystána v místní hospodě. Mnoho mužů z naší obce odešlo bojovat 
a po válce v Lubné zůstalo 20 vdov po padlých a 36 sirotků. Mnoho se jich vrátilo zraněných. 
Nejen životy, ale i kostelní zvony padly za oběť války. V březnu 1917 sejmuli zvony v Poličce, Š. 
Dole, 15. prosince v Sebranicích 1 zvon a v Lezníku, 17. prosince zvonek z lubenské kaple. 
Všechny byly roztaveny k válečným účelům. 

Podruhé si zaslouží tento mocnář zmínku, neboť jako jediný představitel moci navštívil 
naši obec. Stalo se roku 1889, kdy se v září konalo velké cvičení Císařské armády a bylo 
 zakončeno na polích naší obce, jmenovitě na poli p. Jana Flídra č. 51. Tam stál císař a celá 
 generalita. Měl k nim řeč, rozhlížel se po kraji, všude plno vojáků i místní lidé. Císař seděl a jel 
na tmavohnědé klisně s ploskou směrem ke vsi, okolo humen, projel ulicí u Zavoralových č. 32  
a po silnici odjel na Litomyšl. Na místě, kde císař stál zasadil hospodář na památku lípu. 
Bohužel byla po skončení války poražena. 
  Císař zemřel a o dva roky později skončila válka. Zaniklo mocnářství, vznikla 
Československá republika. Monarchie se přežila, nostalgické vzpomínky na císaře, jak si třásl 
rukou s hasiči ve světle národní revoluce a perspektiv samostatného státu, najednou vybledla. 
A tak stejní hasiči, kteří na Staroměstském náměstí v Praze 18. srpna 1914 ve slavnostních 
uniformách a nablýskaných helmách vzdávali hold 84. narozeninám svého císaře, o čtyři roky 
později na stejném místě strhli a rozdupali mariánský sloup jako domnělý symbol tří staletí 
trvající rakouské poroby. 

To vše nic nemění na skutečnosti, že František Josef I. měl hasiče rád a že se také on 
sám zapsal do jejich srdcí.                                               

 Alois Kovář 
                                                               jednatel SDH 

                                                   
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

   
 Dne 9. 12. 2006 se konala již tradiční předvánoční výstava na Skalce. Akce se setkala 
s hojným ohlasem místních občanů i přespolních, což ostatně ukazují následující snímky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  Při konzumaci tohoto kapra Vám určitě kost nezaskočí. 
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Sbor Lubenika před 
vystoupením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
Zaslouženou pozornost budily 
háčkované ozdoby z rukou 
našich žen. 
 
 
 
       
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stálým vystavovatelem je i pan 
Miroslav Kopecký. 
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3x LUBNÁ 
 
  Na přání mnoha občanů jsem rád sestavil následující tabulku. Řazení obcí je podle počtu 
obyvatel. 
  

 
 
 
 

 
Lubná 
okres Svitavy 
Pardubický kraj 

 
 
 
 
 
 

Lubná 
okres Rakovník 
Středočeský kraj 

 
 
 
 
 
 

Lubná  
okres Kroměříž 
Zlínský kraj 

První písemná 
zmínka o vesnici 1167 1057 1131 

Nadmořská výška 
m. n. m.  495 380 245 

Rozloha katastru (ha) 1 986 874 687 
Počet obyvatel 1 029 800 450 
Nejstarší osoba Anna Vomáčková  

99 let 
Marie Zusková 

92 let 
Božena Daňková  

97 let 
Počet obětí  
v obou válkách 

13 nezvěstných 
35 obětí 17 obětí 25 obětí 

Nejvýznamnější 
pamětihodnost Kaple sv. Anny Kostel sv. Jiří Kaplička 

Nejvýznamnější firma Zemědělské obchodní 
družstvo RAKO III Zemědělské družstvo 

Kronikář Zdeňka Kvasničková RDDr. Jaroslav Malý Marie Pomališová 
 

Josef  Trojtler 
        
Program širokoúhlého kina v Lubné 
 
 4. 2.   RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 
  18. 2. KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
  
 4. 3.  GRANDHOTEL 
 18. 3. HORY MAJÍ OČI        začátky  v 18:30 
 
 1. 4.   DÉJÁ VU začátek  v 19:30 

 

 
Narození občánci 
 
 
 

Vilém Karal 
Karolína Stráníková 

Andrej Bartoš 

„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.  
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TJ SOKOL LUBNÁ - FLORBALOVÝ ODDÍL 
 

Jak již mnoho našich občanů ví, tak naši junioři se již druhým rokem účastní florbalové 
ligy, kde se jim daří velice dobře. Velký zájem o florbal projevují i mladší žáci (začátečníci), kteří 
trénují pod vedením p. Jiráně každé úterý od 15:30 do 18:00, od 18:00 do 19:30 mladší žáci. 
Junioři trénují ve středu a v pátek od 17:00 do 19:00 pod vedením p. Kladivy 
a p. Novotného. 

Pokud bychom obsadili věkovou kategorii mladších žáků, rádi bychom si soutěž také 
 zahráli. Soutěž je ale finančně a časově náročná, proto bychom poprosili rodiče o podporu. 
Podrobnosti na tel. 728 954 679. 

Pavel Madejewský  
 
                                                                                                
              UTAJENÉ „KRÁSY“ 
   

V poslední době se v médiích občas objeví zpráva o nelegálních skládkách odpadu, 
nezřídka z dovozu. Každý rozumný občan této země musí být takovýmto zjištěním pobouřen. 
Ovšem za podobným zážitkem nemusíme chodit daleko. Stačí udělat si nedělní procházku naší 
obcí, či v blízkém i vzdálenějším okolí. Možná tak narazíte na několik slušně prosperujících 
skládek. Pravda, většina z nich bývá v průběhu roku našemu oku skryta, neboť je přikrývá hustá 
zeleň nebo sněhová peřina. Jenže letos zima ne a ne přijít. A tak si čísi všímavé oko povšimlo 
podivných předmětů na svahu obce v centru. Ono místo nebyla žádná zastrčená rokle, ale příkrý 
sráz jen malý kousek u kaple sv. Anny.  

Měl jsem to „potěšení“ spolu se svými kolegy účastniti se úklidu této lokality. Zprvu se 
zdálo, že půjde o jednoduchý úkol. Několik málo odpadků se posbírá do pytlů a bude to. Ovšem 
ouha – chyba lávky! Kromě obligátního popela a jiného běžného smetí brzo nacházíme 
i kuchyňské náčiní. Kastroly, hrnce, pánve, hrníčky a talíře, ale také naběračky, příbory  
a lžíce. K hostině je tedy vše nachystáno. Nedá dlouhou práci nalézti vhodných surovin nebo 

alespoň obalů od nich. A tak můžeme 
nostalgicky zavzpomínat na modré, 
červené a zelené mléko za 1,-Kčs, 
ovocný jogurt za 1,50Kčs a paštiku 
játrovou za 3,-Kčs. Ach kde jsou ty časy! 
Nenávratně zmizely, stejně jako se tyto 
pytlíky ztratily pod novou vrstvou 
šlehaček ve spreji, biojogurtů či šprotů 
v oleji. No nic, jdeme dál. Měl-li by snad 
někdo chuť na něco ostřejšího, za 
támhletím stromem je hotová vinotéka 
s lahvemi (prázdnými) od všech 
možných značek. A pro abstinenty se 
podává třešňový kompot. Pokud by se 
někomu po takovém nášupu udělalo 
„šoufl“, může si odskočit. Trochu níže 

nachází se totiž záchodová mísa. Prkénko se také jistě najde. Dále tu máme boty pracovní, 
gumové i letní páskové. A už je zde další zajímavý tovar. Tuby od léků 
a mastí na všechny možné i nemožné nemoci. Pytle se začínají plnit a jejich počet hrozivě 
narůstá. Ovšem skutečný bonbónek čekal až úplně dole v podobě několikavrstvé hromady 
železa. Plechovky a zase plechovky, sudy, kamna atd. atd. A pro zpestření pneumatika od 
valníku. Abych to zkrátil, bylo toho na dvě multikáry vrchovatě.  
 Možná se Vám zdá, že přeháním a že ze všeho dělám senzaci nebo humornou 
nadsázku. Ale vše, o čem píši, se zde skutečně našlo. Jedinou světlou výjimkou byl snad pivní 
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tácek karlovarské porcelánky z 30. let  minulého století. A to ještě nepočítám předměty ukryté 
pod nánosem hlíny a listí. Ty čekají na své objevení pro příští generace. Vždyť i dnes 
poznáváme život našich dávných předků z nálezů v odpadních jámách či prevétech (středověké 
WC).  
 Ovšem dosti legrace. Tato skládka není v naší obci ba republice ojedinělá. Bohužel. Také 
nabízený sortiment bude podobný. Výjimkou je pouze nález z posledních dnů, kdy v lese, 
zvaném Koziny, nacházely se nádoby s vyjetým olejem, fridexem a brzdovou kapalinou. To byla 
fakt síla!  
 Ptám se, co vede lidi k takovému jednání? Někdo řekne: „Jo to bylo za komunistů, to se 
ničila příroda“. Myslím, že za chování každého jedince z rodu homo sapiens jest odpověden jen 
on sám. A je jedno, zda tady vládnou komunisti, kapitalisti či snad nějací jiní –isti. A ještě jednu 
zajímavou vlastnost máme. Lidi, kteří dělají výše popsané věci, nazýváme prostě prasaty. To 
bychom však čuníkům křivdili! Takto koná skutečně jenom člověk. Buďme proto k přírodě 
shovívaví a šetrní a ona se nám odvděčí krásným prostředím k relaxaci. 

Michal Kovář   
 
  

Zubní pohotovost  2007 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 3. – 4. 2.  MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel. 461 634 157 
 10 – 11. 2.  MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl, Kpt. Jaroše, tel. 461 612 733 
 17. – 18. 2. MUDr. Vladimíra Nebotová, Sloupnice 188, tel. 465 549 236 
 24. – 25. 2.  MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 615 402 
 3. – 4. 3. MUDr. Leona Kašparová, Polička, Janáčkova 523, tel. 461 724 559 
 10. – 11. 3.   MUDr. Jiřina Kočí, Dolní Újezd, tel. 461 631 126  
 17. – 18. 3. MUDr. Eva Kopecká, Bystré, Na Podkově 25, tel. 606 182 715  
 24. – 25. 3.  MUDr. Pavel Kössler, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369 
 31. – 1. 4. MUDr. Jitka Kösslerová, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369 
 7. – 8. 4. MUDr. Zdena Králová, Litomyšl – Zahájí, Družstevní 69, tel. 461 614 727 
 
                                                       
Lékařská služba první pomoci pro dospělé - rok 2007 
 
Svitavy –  Kolárova 22, tel. 461 569 329 

po – pá 17:00 – 21:00 
 so, neděle, svátky 8:00 – 17:00 
Litomyšl -  po – pá 17:00 – 21:00 

so 8:00 – 17:00 
zajišťuje nemocnice Litomyšl – na chirurgické ambulanci, tel. 461 655 177 – 178  
ne 8:00 – 17:00 na poliklinice u MěÚ (obvodní lékaři dle rozpisu) 

                     praktický lékař:  MUDr. Jindrová Jarmila  -  tel. 461 611 277 
                  MUDr. Leichterová Eliška  -  tel. 461 614 425                            

                                               MUDr. Plachá Marie - tel. 461 615 415 
                  MUDr. Večeřa David  - tel 461 614 878 

Polička –  pro dospělé – Eimova 294 (býv. nemocnice), tel. 461 722 680, 461 722 700 
  po – pá 17:00 – 21:00 
 so, neděle, svátky 8:00 – 17:00 

pro děti a dorost příslužba pediatra 
po – pá 16:00 – 7:00 

 so, neděle, svátky 7:00 – 7:00 
v případě potřeby navštivte LSPP pro dospělé a zdravotní sestra zkontaktuje 
lékaře majícího příslužbu 

  
Zdravotnická záchranná služba  
Výjezdová stanoviště Svitavy, Litomyšl, Polička,  tel. 155, nepřetržitý provoz. 
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VŠI – PREVENCE A TERAPIE  
Veš dětská žije a saje krev ve vlasové části hlavy, přičemž nechává zarudlé drobné 

skvrny, které intenzivně svědí a nutí ke škrábání, způsobují dermatitidu (zánět kůže) a impetigo 
(bakteriální infekci kůže). Samičky kladou denně četná vajíčka (hnidy), která jsou uchycena 
v blízkosti vlasových kořínků a z nichž se během 7 dnů vylíhnou noví jedinci. Dospělé vši žijí po 
dobu několika týdnů. Vši postihují lidi všech společenských vrstev, nejčastěji děti, méně často 
ženy, nejméně muže. K šíření vší dochází přímým kontaktem.  

I v dnešní době není zcela neobvyklé, že se v dětských kolektivech objevují vši. 
Preventivní a léčebná opatření se potom musí týkat celých kolektivů a je vhodné, aby učitel či 
učitelka dohodl(a) s rodiči jednotný postup, začínající stejnou dobou počátku terapie.  

Pokud jste byli upozorněni, že ve škole, školce či domově mládeže se objevily vši, 
prohlédněte dítěti vlasy, obzvláště kolem uší. Pokud je vše v pořádku, prohlídku opakujte každé 
2 dny po dobu 2 týdnů. Preventivně doporučujeme vyprat pokrývku hlavy, ložní prádlo 
i oblečení a po dobu výskytu vší preventivně používat šampon s obsahem oleje z australského 
čajovníku (TTO) 2x týdně.  

Nález je nutno nahlásit ve škole třídnímu učiteli, který by měl nařídit výše popsané 
preventivní opatření a informovat rodiče ostatních dětí.  

Jako lék první volby doporučujeme spray Diffusil H 92-M . Spray aplikujeme do suchých 
vlasů co nejblíže kůži na 8-10 místech. Po zaschnutí je dobré vlasy překrýt šátkem a nechat 
působit 4-12hod., čím déle, tím lépe. Následně vlasy omyjte běžným šamponem. Sprejem 
ošetřete i všechny hřebeny, kartáče a další předměty, které nejdou vyprat. Ostatní, jako 
pokrývky hlavy, prádlo, ložní prádlo, plyšové hračky, atd., vyperte (nejméně na 60° C). Při 
rozsáhlejší kontaminaci vší je lepší se s prádlem rozloučit z důvodu možné neúčinnosti postupu 
a s tím spojené recidivy zavšivení. Prohlédněte vlasy všech členů rodiny. Při negativním nálezu 
postupujte pro jistotu dle výše popsané prevence. Všechna tato opatření je potřeba provést 
koordinovaně najednou v jednom dni!!! Vlasy kontrolujte po přeléčení 1x denně po dobu jednoho 
týdne, po eventuálním opětovném nálezu vší postup ihned opakujte!  

K hubení vší lze použít i JACUTIN GEL , který je účinnější, avšak nesmí být použit u dětí 
do 3 let a u těhotných a kojících žen. Aplikuje se zhruba 15g na umyté, ještě vlhké vlasy  
a nechá se zaschnout. Vlasy je možné umýt po 3 dnech bez použití mýdla. Další doprovodná 
opatření jsou shodná s výše popsanými postupy.     

 
 
                                          

             NEŽ PŮJDETE NA PLES  
 
Jak si uvázat kravatu 
 Historie kravaty začala ve Francii za vlády Ludvíka XIII., když do Paříže dorazili chorvatští 
vojáci. Ti na krku nosili typický barevný šátek uvázaný speciálním uzlem.  
 Nová ozdoba se zalíbila šlechtě a z výrazu la Croate (jako Chorvaté) už bylo jen kousek 
k dnešnímu la cravate, tedy kravata. Kdysi bývalo dobrým zvykem, že uvázat kravatu naučil otec 
syna. Ale dnes je spousta mužů, pro které je to neřešitelný problém. Raději kravatu nerozvazují 
a jen si ji povolenou pověsí na ramínko. Pro ně přinášíme obrazový kurz vázání kravaty. 
 

 
      
                                                                                        



 15 

             O HISTORII MASOPUSTU 
 

Masopust byl třídenní lidový svátek, jeho vyvrcholením bylo úterý. Toho dne procházely 
vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. 
Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké 
taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především 
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních 
masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu 
medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna = šiml, kobyla, koníček, skrývající často 
dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, 
bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní 
zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny 
vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde 
zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají). 
Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často 
jako cizinec v zeleném kabátě. O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné 
zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci  
vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na 
dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku 
byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta  
v Praze se konala v roce 1752. 
 
Babiččiny koblihy 
½ kg polohrubé mouky 
1 majolka /poličanka/ 100g 
1 vejce 
3 dkg droždí 
1 polévková lžíce cukru na vzejití kvásku 
¼ l mléka 
2 lžíce rumu, špetka soli 
Z kvásku a ostatních surovin zpracujeme vláčné těsto, které necháme dobře vykynout. Vykynuté 
těsto vyválíme a vykrajujeme kolečka. Uprostřed každého promáčkneme důlek. Koblihy 
smažíme v horkém oleji dozlatova.Hotové koblihy odkládáme na papírový ubrousek. Do dolíčku 
dáme marmeládu, nebo povidla a zdobíme umíchaným tvarohem. 
 
Cibulačka Flamendr 
1 větší cibule, olej, 1 kostka masoxu nebo knorru, špetka oregana, 1 plátek veky, 1 plátek sýra. 
Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, zalijeme vroucí vodou a přidáme kostku masoxu. Vaříme 
5 minut a pak přidáme špetku oregána. Na pánvi na másle opečeme plátek veky, dáme na talíř, 
přikryjeme plátkovým sýrem a zalijeme vývarem. 
Polévka je zvláště vhodná při příchodu z vydatného flámu. Je skvělá! 
 
Pivní polévka pro spravení chuti 
1/2l světlého piva, 1 kostka masoxu, 500g kysaného zelí i s lákem, kmín, 200g uzené klobásy,  
na jíšku 2 lžíce sádla, 1 cibule, mletá sladká paprika a hladká mouka, sůl, cukr, 1/2l kysané 
smetany. 
Vývar z masoxu a pivo přivedeme k varu a potom přidáme zelí s lákem, kmín, 
nadrobno nakrájené klobásy a vše uvaříme doměkka. Na sádle zpěníme 
nakrájenou cibuli a zasypeme paprikou a hladkou moukou. Vzniklou jíšku 
zalijeme vývarem a přecedíme do polévky. Polévku osolíme, případně 
osladíme a ještě krátce povaříme. Stáhneme z ohně a zalijeme kysanou 
smetanou. Podáváme s tmavým chlebem. 
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             ORKÁN KYRILL  
 
 Co se týče sněhu, letošní zima se opravdu moc nepředvádí. Po loňských 
několikametrových závějích leží letos na polích sytě zelený porost. Provozovatelé vleků, lyžaři 
a sportovci s bolem v srdci sledují to bláznivé počasí.  
 Ovšem ke konci minulého týdne, konkrétně v noci ze čtvrtka (18. 1. 2007) na pátek, nám 
příroda předvedla něco, na co nikdo z nás dlouho nezapomene a z čeho bude spoustu lidí ještě 
v létě mrazit v zádech. Po svém ničivém tažení západní Evropou dorazil také do naší republiky 
orkán nebývalé síly. Již první obrázky v odpoledních zprávách nevěstily nic dobrého. Také časté 
výpadky elektrického proudu ohlašovaly blížící se peklo. Vichřice se šílenou rychlostí hnala dále 
na východ a smetla vše, co jí stálo v cestě. Teprve páteční ráno odhalilo krutou bilanci.  
 Rovněž naše obec byla „poctěna“ touto nezvanou návštěvou. Výsledky byly následující: 
Přerušené a spadlé dráty u bytovky, pod Košňarovými a u Groulíků. U Vomáčků (U štátule) 
vyvrácená lípa zcela zpřetrhala vedení a stejně tak tomu bylo i u Kuchtových.  
U koupaliště padl suchý strom, naštěstí tak aniž by způsobil jakoukoliv škodu. Také několik 
střech nevydrželo nápor větru. Za všechny jmenujme několik rozbitých a posunutých tašek na 
budově DPS. Část domácností zůstalo i nadále bez dodávek el. proudu a v důsledku nočního 
výpadku nebylo rovněž k dostání pečivo v obchodech. S podobnými problémy se potýkaly také 
okolní obce.  

Na odstraňování vzniklých škod se započalo pracovat ihned po jejich zjištění. Nejprve 
bylo třeba zajistit popadané vedení, aby nedošlo k úrazu el. proudem. Tohoto úkolu se v rámci 

možností obětavě zhostil p. Z. Pícha. Dále bylo 
třeba odstranit polámané stromy  
a opravit poškozenou střechu DPS. Neprodleně 
se proto musely obstarat nové tašky a zajistit 
výsuvný žebřík. S tímto úkolem nám pomohli 
místní hasiči Jiří a Miloš Vomáčkovi. Ještě během 
dopoledne se podařilo většinu škod odstranit. 
Největším problémem však nadále zůstala 
dodávka el. proudu. Ovšem ve vzniklé krizové 
situaci byla na místě jistá dávka shovívavosti, 
neboť energetici pracovali až do úplného 
vyčerpání, aby i tento nedostatek v co nejkratší 
době odstranili.  
 V jiných krajích ovšem přírodní živel 
napáchal daleko více škod na majetku a v pěti 
případech dokonce zabíjel. Obrázky z večerních 
zpráv připomínaly místy bojiště. Příroda, se 
kterou se neustále snažíme bojovat, nám 
tentokráte ušetřila tvrdý protiúder. Bohužel takto 
tragický. Přejme si, aby podobných úderů bylo 
v budoucnu co nejméně. Až budeme vzpomínat 

na tuto událost, vzpomeňme na ony oběti, ale také na všechny obětavé lidi z řad hasičů, 
záchranářů a všech ostatních, kteří pomáhali zmírnit následky větrné smrště. 

Michal Kovář 
 
 
Výdejna léků Lubná od 1. 1. 2007 
   Pondělí  8.00 – 10:30  12:30 – 16:30 
   Úterý  8.00 – 11.00 
   Středa    12.00 – 16:30 
   Čtvrtek     8.00 – 11.00 
   Pátek  8.00 – 10.00  15.00 – 17.00 
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Co dělat, když jste utrpěli škodu 
Ohlaste nám vzniklou škodu na telefon 841 114 114. 
Adresa pro zasílání dokumentů ke škodám je Česká 
pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 601 00 Brno. Další informace 
můžete zjistit na našich webových stránkách www.cpoj.cz 
Pořiďte si seznam poškozených věcí, formulář dostanete na 

agenturách ČP nebo na www.cpoj.cz 
Evidujte náklady a práci, které jste vynaložili na likvidaci škody. Tyto prokazatelně vynaložené 
náklady a práce mohou být součástí náhrady Vaší škody. 
Začněte s odstraňováním škody, jakmile to bude možné. Je Vaší povinností předcházet 
vzniku následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte začít tyto práce provádět před příjezdem 
mobilního technika (v rámci možností lze provést provizorní zakrytí poškozené krytiny apod., aby 
nedocházelo ke zvětšování a rozšiřování již vzniklé škody - např. zatékáním při následném 
dešti). 
Dokumentujte vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou naším 
mobilním technikem. Pamatujte, že škoda na Vašem majetku musí být průkazná. Nezapomeňte 
tedy na její fotodokumentaci. Máte-li k dispozici digitální fotoaparát, je nejlepší cestou vypálit 
fotky na CD, které předáte při návštěvě mobilnímu technikovi. 
Uschovejte poškozené věci, je-li to možné. Zbytky poškozených věcí (zejména poškozené 
krytiny) nechte v místě k následné prohlídce mobilním technikem. Nebude-li to 
z bezpečnostních, hygienických důvodů možné, musíte zajistit průkaznost výše škody (např. 
fotodokumentace) a doložit důvod odstranění těchto věcí (nařízení hygienika, obecní vyhláška 
apod.) 
Připravte si pojistnou smlouvu. Není to pro likvidaci škody nezbytně nutné, ale celý proces to 
urychlí a usnadníte práci mobilnímu technikovi při zjišťování výměr Vaší poškozené nemovitosti. 
Mobilní technik Vás bude kontaktovat, jakmile to bude možné a dohodnete si termín prohlídky. 
              
 
     

ZAJÍMAVÝ ÚKAZ NA NOČNÍ OBLOZE 
Úplné zatmění Měsíce 3.- 4. března 
Začíná 3. března jako částečné zatmění ve 22 hodin 30 minut, úplné 
zatmění začíná ve  
23 hodin 44 minut, úplné končí 4. března v 00 h 58 min, částečné končí 
ve 2 hodiny 12 minut. 
 

 
JARNÍ ROVNODENNOST 
Stejně jako staří Slované za pradávných pohanských časů toužebně očekávali příchod jara také 
my se již těšíme na hřejivé sluneční paprsky.  
Jaro začíná dne 21. března v 1 hodinu 7 minut středoevropského času, kdy Slunce vstupuje do 
znamení Berana.  
 
 
 
Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)   
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
 http://www.lubna.cz e-mail: lubna@quick.cz 
Redaktoři:  Jana Dřínovská, Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková,                

Eva Chadimová, Libuše Bulvová, Markéta Uhrová, Marta Sýkorová,                                                                                                     
Michal Kovář, Mgr. Václav Flídr       

Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 15. 3. 2007. 
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SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽ, BREUSOVA MASÁŽ 
Masáž je účinná souhra dotyků, která uvolňuje a harmonizuje tělo  
i mysl, patří k jedněm z nejstarších léčebných prostředků. 
REIKI 
Tradiční japonský způsob přírodní léčby, posiluje naši životní 
energii,očišťuje tělo i ducha, aktivace sebeléčebného procesu. 
REFLEXOLOGIE 

Využívá tlaku a masáží reflexních zón a ploch na chodidlech (rukou), všechny orgány nebo části 
těla mají své reflexní místo. 
DORNOVA METODA 
Manuální a účinný způsob, jak odstranit akutní a dlouhodobé bolesti v zádech a kloubech, 
vyrovnání rozdílné délky končetin. 

… najděte svůj životní rytmus a nechte rozkvést svou sílu a energii … 
Kontakt:  František Vomáčka, Lubná 301, tel. 739 071 637, ferdavomacka@seznam.cz 

Přijedu za Vámi – možnost těchto technik v pohodlí Vašeho domova
 Certifikáty a živnostenský list zárukou 

Nově otevřeno v DPS Lubná od 28. února 2007, každou středu 10 – 16 hodin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemáte možnost nebo čas navštěvovat kadeřnické salony? Nabízím Vám 

kadeřnické služby přímo u Vás doma. Ušetříte čas i peníze!  
A pracovní doba? Záleží jen na domluvě. 

Radka Dvořáková, Sebranice    telefon:  461 745 174, mobil:  605 955 975 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
PLAVECKÝ BAZÉN POLIČKA 

Masáže sportovní, klasická, lymfatická, masáž dětí od 1,5 roku 
Semináře a konzultace, prevence zdraví, výživa – základ našeho života, zdraví životní styl 

Objednání dle dohody 
PORTLOVÁ EVA, mobil: 731 190 807 

 
 

PEDIKURA DPS LUBNÁ V ROCE 2007 
15.1.,  19.2.,  19.3.,  16.4.,  14.5.,  18.6.,  16.7.,   20.8.,  17.9.,  15.10., 

19.11.,  17.12. 
                                              Jaroslava Kruntorádová, tel. 605 409 459 

 

mailto:ferdavomacka@seznam.cz

