
 
 
 
 
 
 
 

  Obecní úřad 2 
  Ze zasedání rady obce konané dne 22.6.2004 2 
  Ze zasedání rady obce konané dne 17.7.2004 2 
  Ze zasedání rady obce konané dne 11.8.2004 2 
  Zápis z veřejného zasedání zastup. obce konaného dne 9.9.2004  3 
  Poděkování - knihovna 3 
  Občané - řidiči …  3 
  Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 3 
  Charakteristiky nezaměstnanosti – k 31.8.2004 4 

  Základní škola 5 
  Slavnostní zahájení školního roku 2004/2005 5 
  Funkce na škole, třídnictví a funkce v MŠ  5 

 Ochránci příprody 6 
  Socha Svaté Trojice mezi Lubnou a Širokým Dolem 6 

 Salesiánské středisko mládeže 6 
  Není třeba zahálet …  6 

 Lubenské ženy 7 

 Různé 7 
  Znamení zvěrokruhu  7 

 Společenská kronika 9 

 Kultura 10 
  Program kina 10 

 Zajímavosti 10 
  Kvíz show na vlastní oči 10 

 Sport 11 
  Sokol Lubná 11 
  Přehled cvičení TJ Lubná 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek na titulní straně: ZŠ Lubná 

OBSAH  



 1 

 
 
 
 
 
 
 

O vzdělání 
 
 
 
 

Kdo pořádně neví, co chce,  
velmi snadno končí tam, kde nechce. 

 B. Ferrero 

 
 

K utonutí nedojde tím, že člověk spadne do řeky,  
ale tím, že v ní zůstane. 

 A. de Mello 

 
 

Z řemesla se lze pozvednout k umění. Z fušerství nikdy. 
 J. W. Goethe 

 
 

Co se nedá dokázat, bývá často nejjistější. 
 P. Vymazal 

 
 

V životě nejsou žádné třídy pro začátečníky,  
vždy je nejtěžší právě to, co se po člověku žádá. 

 Bilke 

 
 

Je tragédií, když někdo nemá ani jedinou myšlenku,  
a přitom ho pronásledují jako intelektuála. 

 Lamb 
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Obecní úřad
 
 

 Ze zasedání rady obce konaného dne 22.6.2004  
• Rada obce bere na vědomí: 
 Obec Lubná obdrží od MF ČR do vlastnictví do vlastnictví pozemek  
 od státního podniku Milnea s.p. Olomouc 
• Rada souhlasí se založením zákaznického účtu pro bezplatný dálkový přístup do katastru 

nemovitostí. 
• Rada bere na vědomí následující stavební řízení:  

 Radek a Martina Bartošovi (Lubná) – povolení půdní vestavby 
 Jan Vomáčka (Lubná) – stavební povolení na úpravu domu 
 Zbyněk a Dagmar Zavoralovi (Lubná) – sloučené stavební a územní řízení na stavbu  
  rodinného domu 

• Rada bere na vědomí Směrnici k provádění doplňkové činnosti v Základní škole Lubná.  
Směrnice je platná od 1.1.2004 

 
 
 
Ze zasedání rady obce konaného dne 13.7.2004  
• Rada bere na vědomí následující stavební řízení:  
 ZOD Lubná – společné územní a stavební řízení na výstavbu trafostanice 35/0,4 kV 
 Miloš Dřínovský (Lubná) – stavební povolení rodinného domu 
• Rada bere na vědomí strukturu krizového štábu města Litomyšl, včetně příslušných zákonů 
• Radek a Martina Bartošovi (Lubná) – žádost o odkup obecního pozemku. 
• Rada obce souhlasí s ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 11.6.2004 

s panem Stanislavem Hájkem 
• Rada souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou  

s panem Miroslavem Kopeckým (Lubná), od 1.7.2004  
 
 
 
Ze zasedání rady obce konaného dne 11.8.2004  
• Rada obce bere na vědomí následující stavební řízení: 
 Zbyněk a Dagmar Zavoralovi (Lubná) - stavební povolení k výstavbě rodinného domu 

Marie a Miroslav Pechancovi, Marie Roušarová (Lubná) - povolení stavebních úprav 
Jan Jílek (Lubná) - domovní čistírna odpadních vod 
Zdeněk Salcman a Světlana Richterová (Polička) - kolaudační rozhodnutí 
Martin a Andrea Kvasničkovi (Brno) -  oznámení o sloučeném stavebním a územním  
  řízením k výstavbě rodinného domu 
Jaromír a Jaroslava Novotných (Lubná) - kolaudace přístavby rodinného domu 
Paní Marie Staňková (Litomyšl), dne 26.7.2004 zrušila žádost o umístění do DPS Lubná 

• RO souhlasí s jednorázovým finančním příspěvkem ve výši 8000 Kč na školní rok 
2004/2005 pro asistentku R. Fajmona na žádost Sdružení pro životní prostředí zdravotně 
postižených v ČR krajská organizace Pk - Svitavy.  

• Žádost o odkup pozemku manželů Jiráňových - rada obce bere na vědomí a doporučí 
zastupitelstvu obce ke schválení 

 
 
 Zápisy ze zasedání rady obce a zastupitelstva obce jsou uvedeny v upravené verzi, a to 
z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování údajů podle zákona o ochraně osobních 
údajů.
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná  
konaného dne 9.9.2004 (v sále kina) 
Program:  1. Plnění rozpočtu obce Lubná 1.9.2004 
 2. Rozpočtová změna č. 2/2004 
 3. Aktuální účtový rozvrh včetně číselníků dokladů, účtování knihy  
  a forma jejich vedení  
 4. Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období 
 5. Prodej obecních pozemků manželům Bartošovým  
  a manželům Jiráňovým 
 6. Projednání úvěru 

 7. Diskuse 
 
 

 V rámci soutěže Knihovna roku navštívila naši vesnici v úterý 
7.září 2004 pětičlenná komise, která ocenila upravenost obce a její 
bohatou kulturní činnost. 
Všichni členové komise byli velmi překvapeni vybaveností malé 
vesnické knihovny, která nabízí nejen široký výběr literatury 
umělecké a odborné, ale i regionální, což nebývá v jiných obcích 
zvykem. Velice kladně bylo hodnoceno rovněž provozování internetu 
a jeho využívání veřejností. Komise byla také přímo nadšena 
skvělou prací naší knihovnice i jejími zajímavými a neobvyklými 
nápady. 
 Rada obce proto děkuje a zároveň projevuje vděčnost paní Miladě Krejčové, která jako 
knihovnice velmi dobře reprezentuje naši vesnici. 
 
 
Občané   -  ř idiči, 
 poslední dobou se množí ústní a písemné stížnosti na 
neukázněnost našich občanů - řidičů, kteří svojí rychlou jízdou na 
určitých místních komunikacích ohrožují život svých spoluobčanů, 
hlavně dětí. 
 Požadavky o zabudování dopravních značek „ obytná zóna“, 
které by měly zmírnit rychlou jízdu řidičů, zpochybnila po 
zkušenostech takto označených obecních komunikací jak rada obce, 
tak i většina členů zastupitelstva. 
 Jediné a nejúčinnější řešení tohoto problému je zabudování retardérů (příčných prahů). 
Což určitě ano, ale jakým právem. Kvůli několika nezodpovědným řidičům musí mít rodiče 
strach o své děti a obec vynakládat nemalé finanční prostředky na jejich zabudování. 
 Zamyslete se, Vy, nezodpovědní řidiči. 
 
 Švecová Zdeňka 
 starostka obce 

 

  Přílohou tohoto zpravodaje je vstupenka ze svěcení znaku a praporu a oslav 120. výročí 
založení SDH v Lubné na památku každé rodině. V případě zájmu si další vstupenky můžete 
vyzvednout na OU. 
 Zastupitelstvo obce 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic: 
Středa:        29.9.         13.10.         27.10         10.11.        24.11.         8.12.        22.12. 
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Charakteristiky nezaměstnanosti 
region: Litomyšlsko  

k 31.8.2004 
 
 
 

 Obec EAO* 
celkem Celkem Ženy Muži nezam. v % 

Benátky 146 18 12 6 12,33 
Bohuňovice 55 8 5 3 14,55 
Budislav 205 20 11 9 9,76 
Cerekvice nad Loučnou 396 37 23 14 9,34 
Čistá 458 53 29 24 11,57 
Desná 153 19 12 7 12,42 
Dolní Újezd 889 79 46 33 8,89 
Horky 45 6 2 4 13,33 
Horní Újezd 214 14 9 5 6,54 
Chmelík 110 13 10 3 11,82 
Chotěnov 58 5 5 0 8,62 
Chotovice 50 10 5 5 20,00 
Janov 368 51 26 25 13,86 
Jarošov 81 7 6 1 8,64 
Karle 198 27 16 11 13,64 
Litomyšl 5254 515 307 208 9,80 
Lubná 459 45 26 19 9,80 
Makov 150 18 11 7 12,00 
Morašice 383 33 22 11 8,62 
Nová Sídla 110 9 5 4 8,18 
Nová Ves u Jarošova 22 0 0 0 0,00 
Osík 489 48 25 23 9,82 
Poříčí u Litomyšle 186 14 8 6 7,53 
Příluka 79 8 5 3 10,13 
Řídký 39 6 6 0 15,38 
Sebranice 398 35 19 16 8,79 
Sedliště 123 9 6 3 7,32 
Strakov 102 18 9 9 17,65 
Suchá Lhota 41 2 2 0 4,88 
Trstěnice 226 22 12 10 9,73 
Tržek 78 11 5 6 14,10 
Újezdec 39 7 4 3 17,95 
Vidlatá Seč 135 10 5 5 7,41 
      
Oblast celkem: 11 739 1 177 694 483 10,03 
      
Okres celkem: 51 025 6 474 3 524 2 950 11,97 
      

 
* EAO -  počet ekonomicky aktivních obyvatel 
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Základní škola
6.03a

 
Slavnostní zahájení školního roku 2004/2005  
 1. září se opět otevřely „brány“ škol a nejinak tomu bylo i v Lubné a Sebranicích. 
Slavnostního zahájení nového školního roku 2004/2005, které se konalo v kulturním domě 
v Sebranicích, se zúčastnili žáci a zaměstnanci školy, ale také noví prvňáčci se svými rodiči. 
Žákyně 9. třídy je přivítaly malou kytičkou. 
Jako hosté přijali pozvání p.starostka Zdeňka Švecová, p.starosta ze Sebranic Fr. Kalvoda, za 
radu rodičů p. Josef Chadima, za farnost otec P. Glogar a za Lubenské ženy p. Kvasničková a 
p. Bartošová.  
 Po slavnostním zahájení a projevu ředitelky školy byli na pódiu kulturního domu 
představeni noví prvňáčci, kterým zástupkyně Lubenských žen předaly malé dárky. Dále byli 
přivítáni také noví učitelé: Mgr. Jarmila Čípková z Poličky, Mgr. Pavel Tmej ze Sebranic a p. uč. 
Aneta Teplá z Poličky. Z mateřské dovolené se k 1. září vrátila kuchařka ŠJ Sebranice p. 
Božena Horáčková a jako provozní zaměstnankyně nastoupila p. Jana Chadimová ze 
Sebranic. Na závěr slavnostního zahájení vystoupily žákyně 6. - 7. tříd s kulturním programem. 
 

Do školních lavic letos „zasedlo“ 19 prvňáčků  
 (8 z Lubné a 11 ze Sebranic, 10 dívek  a 9 chlapců) 

Lubná 
Dominik Bartoš 
Josef Hrůzek 
Simona Kyselá 
Jan Němec 

 
Marie Rensová 
Kateřina Renzová                                           
Martin Štefl 
Pavla Tmejová 

Sebranice 
Jan Filipi 
Šárka Jílková 
Veronika Jílková 
Jana Kopecká 
Jana Kopecká 
 

 
Dominik Kopecký 
Pavla Lorencová 
Jaroslav Pavliš 
Daniela Stříteská 
Jiří Večeře 
Vojtěch Zindulka 

Prvňáčkům přejeme hodnou paní učitelku  
a paní učitelce trpělivost a radost z výsledků svých žáků. 

Tř ídnictví :             Funkce na škole: 
I. 
II.A 
II.B 
III. 
IV. 
V. 
VI.A 
VI.B 
VII. 
VIII. 
IX. 

Mgr. Hana Klusoňová 
Zuzana Laštovicová 
Mgr. Ilona Břeňová 
Mgr. Marie Dřínovská 
Martina Černá, DiS 
Jaroslav Bauer 
Mgr. Vladimír Opletal 
Mgr. Pavel Tmej 
Mgr. Jarmila Čípková 
Mgr. Věra Kořínková 
Hana Dvořáková 
 
bez třídnictví:  
Mgr. Jana Víchová                       
Aneta Teplá 

ředitelka školy - Mgr. Jitka Kučerová 
zástupkyně ředitelky  - Vladimíra Šašková 
výchovný poradce - Mgr. Jana Víchová 
vychovatelka  ŠD - Eliška Dvořáková 
ekonomka - Marie Píchová 
vedoucí škol.strav. - Alena Boštíková 
 
Nepedagogičtí pracovnící: 
Lubná  - Jindřiška Rensová 
 - Hana Stříteská 
 - Libuše Bulvová 
 - Petra Barcalová 
Sebranice  - Ludmila Kulhavá 
 - Jana Chadimová 
 - Božena Horáčková 
 - Zdeňka Svůrová 
 - Hana Knesplová 

Mateřská škola 
vedoucí pro předšk. zařízení - Irena Rensová 
učitelky  - Ludmila Vomáčková 
 - Libuše Šimáková 
 - Petra Vetešníková 

kuchařka  - Milada Zdanovcová 
domovnice  - Marie Flachová 
uklízečka  - Anna Uhrová 
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 Socha sv. Trojice  

 po rekonstrukci 

 Do školních lavic se po prázdninách vrátilo 215 žáků (1 žák se odstěhoval) a přibylo 19 
prvňáčků. Celkový počet žáků naší školy tak činí 234 (I.st. - 124,  II.st. - 110;  z Lubné 121, ze 
Sebranic 111, z Pohodlí 2 žákyně;  125 chlapců a 109 dívek). 
 
Gratulujeme 
 V měsíci srpnu oslavila své významné životní jubileum p. uč. 
z mateřské školy Ludmila Vomáčková. Touto cestou jí přejeme do 
dalších let hodně zdraví, štěstí, plno elánu a radosti při práci s dětmi. 

                                                           Zaměstnanci ZŠ a MŠ                 

 
 

Ochránci přírody
 

Socha Svaté Trojice mezi Lubnou a Širokým Dolem  

 Vy, kteří projíždíte okolo sochy svaté Trojice, jste si jistě 
povšimli, jak je krásně opravená. Socha byla postavena roku 
1889 a v témže roce i vysvěcena. Sochu dal postavit pan 
František Flídr z Lubné jako poděkování za svoje uzdravení. Jeho 
dům v roce 1903 vyhořel a nový se už nestavěl. Dnes na tomto 
místě stojí rodinný domek Václava Zavorala a Jana Tměje. Pole 
bylo dáno lidem do nájmu a v roce 1934 rozprodáno zdejším 
občanům. Když bylo pole vyměřováno, požádal pan František 
Flídr, aby 25 m2 okolo sochy nebylo prodáno, ale převedeno na 
č.p. 130, kde hospodařil. Malý pozemek, který si vyhradil, má 
sloužit pro případ obnovy sochy (lešení a stavební materiál). 
Socha svaté Trojice byla obnovena v roce 1903 a 1932 (oprava 
stála 14 000 Kčs). Před letošní srpnovou opravou byla socha  
ve špatném stavu. Některé nápisy se nedaly ani přečíst a proto je 
restaurátoři obnovovali podle zapůjčených starých fotografií  
ze Širokého Dolu. Kříž je vyroben zcela nový. Celá socha byla 
ošetřena tekutým pískovcem, na který je záruka 20 let. Socha 
svaté Trojice tu stojí již mnoho let a snad ještě přežije i další 
generace. 

 Z lubenských kronik 
 Miroslav Kopecký 

 
 

Salesiánské středisko mládeže
 

Není třeba zahálet …   
 Se začátkem nového školního roku začíná svou činnost také salesiánské středisko 
mládeže. Kroužky - počítače, kytara pro pokročilé i začátečníky, výtvarka, truhlář, modelář, 
florbal a skautská družina - začnou svoji činnost od října. Dosud je možné se přihlásit. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí na faře a tam se vyplněné rovněž odevzdávají. Pro mládež od 8. 
třídy je pravidelně otevřen páteční „Klub stodola“. Ten se snaží nabízet i další programy pro 
tuto mládež. Jedním z nich je i pobyt na chalupě v Ramzové v Jeseníkách během podzimních 
prázdnin. Budou rovněž pokračovat pravidelná víkendová setkání animátorů, vždy jedenkrát  
za měsíc, na něž zveme i různé hosty. Tak k nám 6.listopadu zavítá ředitel papežského 
misijního díla v naší republice P. Jiří Šlégr, protože tématem tohoto setkání budou misie. 



 7 

 Kromě těchto pravidelných akcí pořádá farnost spolu s celým litomyšlským vikariátem 
23.10. pouť do hradecké katedrály a pro naše nemocné a dříve narozené 30.10. společné 
udílení svátosti nemocných. Ty mladší pak spíše zaujme 27.10. florbalový turnaj na Skalce 
v Lubné, či 27.11. turnaj ve stolním tenisu. Samozřejmě se můžeme těšit na sv. Mikuláše, 
kterého přivítáme v sebranickém kostele už 1.12. I když přehled nabídky střediska a farnosti 
není zcela úplný, je dostatečně pestrý, aby se mohl zúčastnit, či se aktivně zapojit každý, kdo 
má zájem.  
 Za salesiány P. Glogar 

 
Lubenské ženy

 
 

 1. září jsme při příležitosti zahájení školního roku předaly 19 prvňáčkům malé dárky.  
Paní ředitelce školy děkujeme za pozvání. 
 Na sobotu 3.prosince 2004 připravujeme Mikulášskou besídku pro děti, v sále kina  
od 17 hodin. Mikuláš s čertem předají hodným dětem dárky .  
 Eva Chadimová 
 předsedkyně 

 
Různé

 
 
Znamení zvěrokruhu   
 Vstupujeme do života za určitých předpokladů. Přinášíme si s sebou vlastnosti, představy  
a očekávání, které se odrážejí v našem horoskopu. Nepřicházíme na svět jako „nepopsaný 
list“, který je zcela vydán vlivům svého okolí, ale jsme „utvořenou formou, která se, žijíc, vyvíjí.“ 
Znamení zvěrokruhu by mohla dostat i jiná jména. Protože však v době, kdy vznikaly základy 
dnešní formy astrologie, existovala přibližná optická shoda úseku ekliptiky a souhvězdí (asi 
před 2000 lety), byla zvolena odpovídající pojmenování, která se součastně zakládala na velmi 
obsažných asociacích a vztazích ke starým symbolům a obrazům. 
 Prehistorický člověk viděl souhvězdí na noční obloze a jejich formy měn vyvolávaly dojmy  
a asociace, které v souladu se svým magickým obrazem světla spojoval s těmito souhvězdími. 
Jak tedy vidíte, znamení zvěrokruhu nejsou náhodně pojmenovány, ale každé z nich si nese 
svoji legendu, proč právě … 
 
 
Slunce prochází znamením Vah od 23. září až do 22. října. 

 
 Váhy jsou ve zvěrokruhu protilehlé znamení Skopce. Zatímco 00 
Skopce označuje jarní rovnodennost, a tím rozpuk sil, začátek nebo 
prapočátek, představuje 00 Vah podzimní rovnodennost, která přechází 
ve zkracování dnů a odumírání přírody v listopadu, kdy Slunce 
prochází úsekem Štíra.  
 Váhy vznikly později, asi v 7. století před Kristem, z velkého 

podzimního souhvězdí. Jejich obraz se vysvětluje jednak ze skutečnosti, že v přírodě nastupuje 
rovnováha sil, den a noc jsou opět stejně dlouhé, ale tentokrát to není rovnováha, z níž má 
teprve něco vzniknout (Skopec), nýbrž rovnováha, která se dostavuje po prodělaném vývoji  
a procesu zrání. Před přechodem k vlastnímu odumření přírody nastupuje ještě jednou 
okamžik zastavení, zvážení toho, co bylo. Dochází k poslednímu rozkvětu (toto období 
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označujeme jako „zlatý říjen“), k uzrávání a bohatství barev a forem. Zatímco v létě převládají 
svěží, pestré barvy, intenzivní světlo a teplo, jsou v období vah barvy plné, syté a zlaté. Není 
cítit ani letní horko, ani zimní chlad, a přece je z obojího něco obsaženo ve vzduchu a v náladě, 
která symbolizuje vyrovnání protikladů – stejně jako váha, která musí mít na obou miskách 
stejné závaží, aby byla v rovnováze. Váhy jsou odedávna symbolem spravedlnosti, objektivity, 
nestrannosti a rovnováhy protikladů (srov. egyptský posmrtný soud, archanděl Michael, který 
váží duše při posledním soudu atd.). Spravedlnost Štíra je však více spravedlností instinktivní 
přírody: „oko za oko, zub za zub.“  
 
 
 
Slunce prochází znamením Štíra od 23. října do 21. listopadu. 
 

 V mytologii symbolizuje živočich štír destruktivní sílu: V Egyptě byl 
rovněž obávaný a pokládaný za posvátného. Při hledání těla svého 
manžela Usira, kterého zavraždil jeho bratr Suteh, doprovází Esetu 
sedm štírů. V bibli se štíři objevují jako trest boží a symbolizují zlo a 
pravdu. Odpadlí Izraelité a někdy také ďábel jsou symbolizování štírem. 
V židovské víře je štír symbolem smrti a jedu. Ve středověku byl štír 
znakem pro kacíře nebo pro satana, ale obecně i pro smrt. Had je 

rovněž symbol, který má mnoho společného s tematikou znamení Štíra: Jako zvíře, které má 
v sobě smrtelný jed, symbolizuje smrt a zničení; protože však pravidelně svléká kůži, 
symbolizuje rovněž život, regeneraci a znovuzrození.  
 „Můj konec je můj začátek“, zní jeho poselství a i zde nacházíme obraz věčného koloběhu 
zaniknutí a obnovení. 
 Listopad, hlavní období znamení Štíra, je také měsíc, v němž můžeme v přírodě pozorovat 
obraz umírání, dobře vědouce, že na druhé straně roku čeká jaro na vzkříšení. V našem 
kulturním okruhu je listopad měsícem mrtvých, kdy se slaví svátky zemřelých: Všech svatých, 
Dušičky, dny pokání a Smrtná neděle – vážnost, hloubka, vědomí onoho světa a přání činit 
pokání. 
 
 
 
Slunce prochází znamením Střelce od 22. listopadu do 20. prosince. To je doba 
pozdního podzimu, nejkratších dnů a nejdelších nocí v roce. 
 

 Původním obrazovým symbolem Střelce je okřídlený Kentaur, 
bytost s lidským trupem a koňskou dolní částí těla, který míří svým 
šípem k nebi. Kůň je ambivalentní symbol, s nímž se setkáváme jak 
v kladném významu – když bílí, zlatí nebo ohniví koně táhnou sluneční 
vůz bohu slunce – tak i v temném, měsíčním, chtonickém významu. 
V tomto spojení patří kůň k říši mrtvých a je zde znázorňován jako 
průvodce duší z tohoto na onen svět (zejména ve Střední Asii a u 
mnoha indogermánkých národů).  

 Temná symbolika koně se objevuje i u řeckých Kentaurů, kteří byli až na několik výjimek 
zobrazování jako suroví a hrubí a většinou byli symbolem pro animální stránku člověka. Jezdec 
na rozdíl od toho symbolizuje člověka, který své živočišné síly ovládá.  
Ovšem okřídlený Kentaur, kterého lze spatřovat v praobrazu Střelce, nemá nic společného 
s tímto surovým a živočišným významem. Jeho obraz pochází z předřeckého období a je 
symbolem vyšší podstavy člověka, té části vněm, která přežívá fyzickou smrt a usiluje o 
sjednocení s něčím vyšším. 
 Kůň a člověk jsou dva obrazy, které spojují nižší přirozenost člověka se schopnostmi 
ducha, vhledu a úsudku vlastními pouze člověku. 
  Markéta Uhrová 
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Společenská kronika

 
 

50 let Jana Rösslerová 
 Růžena Kuchtová 

 
Marie Flídrová 
 

60 let Jaroslav Havran 
 

65 let Josef Sýkora 
 František Košňar 
 Marie Pavlišová 

 
Václav Bulva 
 

70 let Ludmila Vomáčková 

 
Růžena Bartošová 
 

75 let Marie Štiková 
 František Renza 
 Anna Kučerová 

 
Jan Štěpánek 
 

80 let Marta Zavoralová 
 

81 let Věra Dosedělová 
 

82 let Marie Jílková 
 

83 let Jan Flídr 
 

85 let Tomáš Kubeš 
 

89 let Marie Groulíková 
 

93 let Josef Zavoral 
 

  
Sňatky 
 

 

Roman Němec a Veronika Nedělová 

Martina Vomáčková a Lukáš Karal 

Luboš Flídr a Pavlína Šulová 

 
„… ztratil jsem sice srdce půl, 
prstýnek ten však neztratím.“ 

J. Seifert 

 

Úmrtí 
 

 

Stanislav Jiruše 
Božena Vraspírová 

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

F. Šrámek 
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Kultura
 

Program kina 
 
  26. 9. Lupiči paní domácí  
 10. 10. Shrek 2 
 24. 10. Bolero 
 

                                                                           začátek v 19:30 
 
 
  

Zajímavosti
 

 
Kvíz show na vlastní oči 
 Koncem dubna jsem se zúčastnil natáčení pořadu Kvíz show na televizi Prima. Tomuto 
natáčení předcházel telefonát na linku začínající předčíslím 906 a zodpovězení ne úplně 
jednoduchých otázek a konkurz skládající se z pěti otázek a pohovoru s dramaturgyní pořadů.  
I přes jednu chybnou odpověď jsem byl pozván na natáčení tohoto zábavného pořadu. 
Natáčení probíhalo ve čtvrtek a všichni soutěžící byli mile překvapeni oznámením, že soutěž 
má nového moderátora. Stal se jím Vladimír Čech. V každých čtyřech natáčecích dnech se 
natočí 5 dílů na další měsíc. Tedy pokud jde všechno, jak má. Tento den šlo vše ztuha. 
Samotné natáčení mělo začít v 9:00 hod. V tuto hodinu za námi přišla paní dramaturgyně 
(příjemná, ani ne třicetiletá mladá dáma) a začala s námi soutěžícími domlouvat, co o sobě 
řekneme a jak nás moderátor představí. K samotnému začátku natáčení došlo asi o hodinu 
později, kdy na scénu přichází pan Vladimír Čech a zdraví se s publikem, 
mezi kterým má očividně mnoho příznivců a dokonce i známých, kteří se 
zúčastnili i natáčení Milionáře na Nově. Diváci se skládají převážně 
z pražských důchodců a z menší části ze studentů, pro které je výdělek 
cca 500 Kč na den jistě zajímavým zpestřením ke kapesnému. Dlužno 
dodat, že to jsou tvrdě vydělané peníze. Zkuste si sedět šest až osm hodin 
v přibližně v třiceti stupních Celsia a reagovat na stále stejné vtípky 
moderátora a stále reagovat podle pokynů asistentky režie , tu tleskat, tu 
vzdychat, to když vypadne soutěžící a tak podobně. 
 Když se Vladimír Čech přivítal s diváky, došlo konečně k natáčení. Z režie zazněl pokyn, 
spustila se znělka a po ní pan Čech spustí. Po několika větách se do svého proslovu zamotá a 
požádá režii o další pokus. Těch nakonec bylo asi deset, to už  viditelně nervózní chodí 
dokolečka a směrem k režii říká. ,, Já jsem Vám to říkal, že dneska se bez čtecího zařízení 
nedá pracovat.“Nakonec asi po šestnácté se  podařilo panu Čechovi říct úvodní věty a přivítat 
se se soutěžícími. V tu chvíli si uvědomíte, že skvělý a slavný pan Čech je taky jenom člověk, 
který byl ve správnou chvíli na správném místě. Tím však nechci snižovat jeho schopnosti a 
pracovitost. Trvalo mu léta než se dostal na vrchol. 
 S prvním soutěžícím to už jde jako po másle, byť pan Čech upozorňuje, že ještě nemá 
zažitá pravidla tohoto  pořadu a prosí režii i soutěžící o shovívavost. 
Poté, co první soutěžící vyhrál 40 000 Kč, přichází řada na mne. Stihnu se pouze přivítat 
s moderátorem a zodpovědět první otázku, po které pan Čech zkontroluje mou účtenku na 
1 200 Kč a zazní signál, který oznamuje konec pořadu. 
 Pan Čech se odchází převléknout, protože další díl se bude vysílat druhý den. Aby iluze 
dalšího dne byla dokonalaá jsem vyzván i já a můj doprovod, ať se jdeme převléknout. S něčím 
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takovým jsem nepočítal a nemám do čeho. Po dalším dohadování, kdo za to může, je 
dohodnuto, že mi košili půjčí pan Čech. Z toho nejsme nadšeni ani jeden a navíc pan Čech je o 
12- 15 cm větší.Nakonec se ukáže , že má přesně sebou pět obleků a košil, které potřebuje 
sám na další díly natáčení. Problém se podařilo vyřešit tím, že ve vedlejší budově se natáčí 
seriál Rodinná pouta a odtud je mi zapůjčena košile mé velikosti. Mezitím konverzuji 
s moderátorem a sličnou maskérkou, která mi nanáší další vrstvu make-upu, abych se 
nelesknul. Po patnácti minutách přistupujeme k natáčení dalšího dílu, ve kterém vypadávám na 
páté otázce za 320 000 Kč, která země nikdy nechyběla na zimních olympijských hrách. Proto 
si odnáším 1200 Kč, ale hlavně několik zajímavých dojmů a pocitů z natáčení a setkání se 
zajímavou a populární osobností, ze které se vyklube obyčejný a proto sympatický člověk. 
  Aleš Vích       
 
                        

 

Sport
  

Sokol Lubná  
   Děvčata, která máte chuť alespoň trochu proniknout do tajů aerobiku, 
přijďte ve čtvrtek 23. září 2004 do tělocvičny na Skalku, začínáme cvičit 
od 18 hodin. Těší se na Vás Eva Chadimová a Iva Bartoňová. 
 
 Cvičení rodičů a dětí začíná v pondělí 4.10.2004 od 16 hodin. 
  Irena Rensová 
 
 Cvičení žen začíná v úterý 5.10.2004 od 19.30 hodin. 
 Irena Rensová, Eva Chadimová 
 
 
Pozvánka 
 V sobotu 23.října 2004 se koná v tělocvičně na Skalce podzimní cvičení pro děvčata a 
ženy. Cvičení povede profesionální cvičitelka aerobiku Blanka Červenková z Hradce Králové, 
která nás navštíví již po třetí. 
 Od  10 – 12 hodin bude tělocvična patřit děvčatům, od 16 – 19 hodin ženám. Můžete se 
přihlásit na tel. čísle  461745317, mobil 732703456 E. Chadimová. 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 přestože nejsou všechna jednání ohledně zabezpečení cvičení v naší tělocvičně pro 
nadcházející sezónu dokončena, přinášíme vám přehled dohodnutých a předpokládaných 
termínů. Oproti loňskému roku dochází jen k drobným změnám, což potvrzuje skutečnost, že 
cvičení a sportovní aktivity si získali své místo nejenom v životě našich dětí, ale i celé řady 
dospělých. Zahájení většiny cvičení je plánováno na první týden v říjnu. 
 Po roční odmlce způsobené nemocí vítám mezi cvičiteli opět A.Uhrovou, čímž se 
stabilizuje cvičení mladších žákyň. Naopak nás ale dlouhodobě trápí situace u mladších žáků, 
kterých je na jednoho cvičitele moc. Uvítali bychom v našich řadách alespoň jednoho z rodičů, 
nejlépe předškoláků či mladších školáků. V případě zájmu kontaktujte, prosím, buď mě nebo 
přímo J. Chadimu, čp. 188. 
 Na závěr mi dovolte ještě jedno trochu osobní pozvání. V minulosti se nám podařilo vytvořit 
solidní volejbalový oddíl, který hrál i okresní soutěž. Nyní máme slušnou partu dorostenců, 
která by po doplnění několika zkušenými hráči mohla pomýšlet na znovuvzkříšení této tradice. 
Pokud je někdo takový mezi vámi, přijďte v pátek 8.10. v 19 30 mezi nás. 
 Jaroslav Kovář 
 náčelník TJ 
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Přehled cvičení TJ Lubná 
a dalších pravidelných mimoškolních aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka 

v sezóně 2004 / 2005 
 
 

Den čas skupina cvičitelé 

Pondělí 16,00 - 17,00 rodiče a děti Rensová 
 17,00 - 18,30 mladší žákyně Uhrová A., Uhrová M. 
 19,00 - 21,00 ženy - odbíjená Boštíková 
 

Úterý 19,30 - 21,00 ženy - kondiční Rensová, Chadimová 
 

Středa 17,00 - 19,00 mladší žáci  Chadima, Kykal   
 19,00 - 21,00 muži - nohejbal Zavoral Mir., Štefl P. 
 

Čtvrtek 16,30 - 18,00 taneční kroužek Vomáčková 
 18,00 - 19,30  starší žákyně Chadimová, Bartoňová 
 19,30 - 21,00 muži - kondiční Jiráň P., Madejewský 
 

Pátek 16,00 - 18,00 starší žáci Flídr, Tábery 
 18,00 - 19,30 chlapci - kondiční  Vomáčka, Rensa 
 19,30 - 21,30 muži - odbíjená Kovář 
 

Sobota 17,00 - 19,00 SDH - žáci  Tábery Zd. 
 

Neděle   9,00 - 11,00  chlapci - odbíjená  Vomáčka, Rensa  
 17,00 - 19,00 starší žáci - florbal Chadima Josef 
 19,00 - 21,00 muži - kondiční Tábery 

 
 

V Lubné dne 19.9.2004    Zpracoval  J. Kovář 
 
 
 
   
 

Myslivecké sdružení Lubná  

Vás srdečně zve na zvěřinové hody 

V sobotu 13.11.2004  

v sále víceúčelového zařízení Skalka 

Hraje Slavkověnka 



 13 

 
 

Kulturní komise připravuje 
                      
 

19.10.2004 v 18:00, 
přípravu míchaných nápojů  

(s ochutnávkou),  
flambování 

Chcete si doma slavnostně prostřít ? 
Přijďte se naučit skládat ubrousky 
Možnost zakoupení ochutnávek. 

 
 
 
 
 

 
 

Prodejní vánoční výstavu  
v sobotu 11.12.2004 od 10:00 – 18:00 
v sále víceúčelového zařízení Skalka  

v Lubné 
Prosíme naše spoluobčany,  

kteří mají chuť ukázat výsledky  
svých šikovných rukou  

a dobrých nápadů,  
aby se přihlásili do 31.10.2004 

 
Irena Rensová   

Lubná 224  
nebo ostatní členové  kulturní komise 
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