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 Nic lidského není věčné. Vše, co činíme, je vrtkavé a nejisté. Naproti 
tomu proud času valí se kupředu se železnou pravidelností. Každá minuta, 
hodina či den ukrajují nemilosrdně kousek po kousku z velkého koláče 
roku. Hodiny a kalendář jsou němými svědky této neotřesitelné pravdy. 
Avšak nejen ručičky hodin a stránky kalendáře určují nám tempo času, 
nýbrž i Lubenský zpravodaj. Číslo, jež právě třímáte v rukou a jehož řádky 
pročítáte, je posledním v tomto roce, což je neklamným znamením, že před 
námi se nachází poslední měsíc tohoto roku. Měsíc, v němž oslavíme snad 
nejkrásnější svátky - svátky vánoční. Jménem celé redakční rady přeji vám 

občanům pokojné prožití těchto svátků, vše dobré a to špatné nechť navždy zůstane 
v nejtemnějších propadlištích času. 

Za redakční radu Michal Kovář 
 
 
 

 
Prodej vánočních stromků se uskuteční 13. 12. 2009 v 9.00 hodin  

u Pavlišů (č. p. 175) na Malé Straně u kapličky. 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 23. 9. 2009 
RO schvaluje: 

- Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2009 pro Mgr. Ing. Z. Jelínka, č. p. 27. 
- Zaslání žádosti na úpravu veřejného prostranství na p. č. 510 a 513. 
- Prodloužení pracovní smlouvy pro zaměstnance VPP do 30. 11. 2009. 
- Uzavření smlouvy s Pk o poskytnutí dotace na společensko - kulturní akci  

Lubenská   šťopička. 
- Uzavření smlouvy na opravu rozhlasu a veřejného osvětlení u č. p. 190 s firmou 

Elektroslužby, Řetová.  
- Zaslání žádosti o poskytnutí dotace pro jednotku SDH na rok 2010. 

RO  doporučuje:      
- Účast starosty na VH Svazku obcí Smetany a Martinů dne 12. 10. v Poličce. 
- Zařazení žádosti pí J. Kumpoštové do pořadníku žádostí o přijetí do DPS Lubná. 

RO bere na vědomí: 
-  Rozbor plateb za odvoz nebezpečného a velkoobjemového domovního odpadu. 
-  Oznámení o zahájení řízení ÚP obce Sebranice, změna č. 2. 
-  Pravidla na poskytnutí dotací od Pk na nákup požární techniky. 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 13. 10. 2009 
RO schvaluje: 

- Přestěhovaní pí J. Kadidlové do bytu v DPS Lubná č. p. 17 po manželích Jánových.  
- Bezplatný pronájem vestibulu v objektu Skalka, včetně prominutí poplatků za energii pro  

p. K. Haupta za účelem společného tvarování bonsají dne 17. 11. 2009. 
- Smlouvu o dílo na zhotovení pasportu dopravního značení na místních komunikacích. 

RO  doporučuje:      
 -  Účast starosty na členské schůzi skupinového vodovodu Poličsko. 
 -  Účast starosty na správní radě Mikroregionu Litomyšlsko.  

RO bere na vědomí: 
-  Informaci Státního archivu v Litomyšli  ke spisové službě. 
-  Výpověď manželů Jánových z bytu v budově DPS k 31. 10. 2009.   
-  Stavební povolení na kabelové vedení NN, včetně přípojkových skříní, na pozemku  

p. č. 906/4, 906/14 a 3001/1 pro stavební parcely k Zrnětínu. 
-  Kvalitu vody v budově OÚ dle protokolu. 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 27. 10. 2009 
RO schvaluje: 

-  Rozpočtovou změnu č. 4/2009RO dle přílohy. 
-  Přijetí  pí J. Kumpoštové do DPS Lubná od 1. 11. 2009.  
-  Smlouvu o dílo na prohrnování sněhu uzavřenou se ZOD Lubná. 
-  Přehled cvičení TJ Lubná a žádost Salesiánů Dona Boska v Sebranicích. Dále schvaluje 

výměnu vložky a klíčů u zadního vstupu do objektu Skalka a stanovení bezpečnostních 
pravidel pro provozování víceúčelového zařízení Skalka. 

-  Opravu překopu silnice III. třídy u č. p. 104. 
RO  doporučuje:      

- ZO schválit doplněnou zřizovací listinu místní školy. 
RO bere na vědomí: 

-  Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008 /2009. 
-  Novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů.   
-  Informaci o činnosti Místní akční skupiny Litomyšlsko, o. p. s. 
-  Nabídku na letecký snímek naší obce. 
-  Oznámení o projednání „Návrhu zadání územního plánu Oldřiš“. 
-   Oznámení o projednání „Návrhu zadání územního plánu Borová“. 
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-  Nabídku od České pojišťovny, a. s., na pojištění hracích prvků, křížů a soch ve vlastnictví 
obce.  

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 29. 10. 2009 
ZO schvaluje: 

- Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská 
škola Lubná 34, 569 63 Lubná, dle přílohy č. 1 ZO 18/2009. 

ZO pověřuje: 
- Starostu obce k podpisu zřizovací listiny příspěvkové organizace. 
 

Vážení spoluobčané, 
 konec roku 2009 už ťuká na dveře, a tak mi dovolte, abych Vás informoval o akcích, které 
jsme realizovali v druhé polovině roku. 
 
Úprava víka studny a šachty kanálu 
 Na základě upozornění paní Marie Jiráňové na děravé víko u studny na obecním pozemku 
jsme nechali zhotovit víko nové.  Pro lepší manipulaci nám ho firma  Kamenictví Polička  
vyrobila ze dvou kusů. Při této akci jsme současně zakryli   šachtu na dešťovou kanalizaci  
u zahrady paní Marie Boštíkové, kde jsme také upravili odtokové poměry ze silnice III. třídy. 

 
Nové víko u Jiráňových          Zakrytá šachta u Boštíkových 
 
 
Oprava místní komunikace ke koupališti 

 Začátkem měsíce září jsme začali 
opravovat komunikaci, která spojuje „Malou a 
Velkou Stranu“ okolo požární nádrže. Jednalo 
se o úpravu výjezdu z místní cesty na silnici  
III. třídy, rozšíření stávající šířky komunikace, 
úpravu odtokových poměrů po celé její délce 
tak, aby voda neohrožovala přilehlé rodinné 
domky, pročištění a opravu stávající dešťové 
kanalizace, založení štěrkového podkladu (tzv. 
kufru) pod cestu a položení asfaltového 
povrchu. Práce prováděla za velmi pěkného 
počasí firma DS DELTA, s. r. o. Celkové 
náklady činily cca 795 000 Kč. Průběh opravy 
můžete zhlédnout na přiložených fotografiích. 

 
Původní stav komunikace 
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Oprava dešťové kanalizace a úprava šířky cesty 

 
 

 
 

Pokládání živičné směsi         Nový stav komunikace 
 
 
Úprava prostranství před bytovkou 
 Na druhou polovinu roku jsme měli naplánovanou úpravu prostranství před bytovým domem 
č. p. 295. Jednalo se o renovaci křížku a úpravu jeho okolí, zhotovení parkovacích míst pro 
osobní automobily a úpravu trojúhelníkové zelené plochy mezi komunikacemi.  Projektovou 
dokumentaci vypracovala Ing. Pavla Tmejová, Ing. Stáňa Bartošová navrhla osazovací plán 
celého prostranství. Renovaci křížku umělým pískovcem provedla firma Kamenosochařské 
práce Marie Vamberská, Pardubice.  Zhotovení parkovacích míst zabezpečila firma DS DELTA, 
s. r. o. Úpravu prostranství a zhotovení zpevněné plochy ze zámkové dlažby  provedli Stanislav 
Buben, místostarostové, zaměstnanci obecního úřadu a zemědělského družstva, Josef Kovář, 
Josef Vomáčka, Pavel Novák, František Flídr, Luboš Bartoň. Zhotovení a osazení dřevěného 
altánku zajistila firma Truhlářství - Miroslav Žďára. Osázení a úpravu všech zelených ploch 
provedla paní Jitka Jiříčková z firmy Údržba zeleně – Ústí nad Orlicí a zaměstnanci obecního 
úřadu. Na tuto akci jsme získali dvě dotace - od Mikroregionu Litomyšlsko a Mikroregionu 
Desinka - v celkové výši cca 80 000 Kč. Akce ještě není po finanční stránce ukončená, 
předpokládáme však, že celkové náklady včetně dotací nepřesáhnou 200 000 Kč. 
 Při této příležitosti děkuji ZO ČSV Litomyšl a panu Janu Čuprovi za darování a osazení lípy 
srdčité na prostranství vedle altánku, což je velmi pěkné a důstojné místo. Místní včelaři v čele 
s panem Janem Čuprem se tam budou o ni starat.  
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Úprava prostranství okolo křížku        Vymezení parkovacích míst  
 
 
 
 

 
Betonování obrubníků                    Stavba altánu    
 
 
 
 

 
Celkový pohled na upravené prostranství         Pan J. Čupr a zaměstnanci obce při výsadbě lípy  
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Oprava stávajícího vodovodu k Zrnětínu 
 Na letošní rok jsme společně  se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko 
naplánovali opravu stávajícího vodovodního řadu okolo rodinných domků směrem k Zrnětínu. 
Jednalo se o výměnu 131 m vodovodního řadu z PVC o průměru 90 mm - výměnu  
1 ks nadzemního a 1 ks podzemního hydrantu, včetně napojení 6 ks vodovodních přípojek 
k rodinným domkům, zhotovení protlaku pod silnicí III. třídy a instalaci 3 ks sekčních šoupat. 
Opravu provedla firma STAVEBNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s. r. o., Moravská Třebová. Celkové 
náklady, které hradilo sdružení, byly ve výši cca 577 000 Kč. Konečné terénní úpravy budou 
provedeny až na jaře příštího roku z důvodu slehnutí zeminy ve výkopu. 

 
Výměna vodovodního řadu k Zrnětínu 

 
Oprava osvětlení a instalace čerpadla na ČOV Lubná 
 Po krásném letním počasí se dostavil podzim a s ním i úbytek denního světla. Tak jako 
každý rok jsme nechali opravit elektromontérem Karlem Kovářem osvětlení v naší obci. 
Poruchy byly však díky nepříznivému počasí stále častější, proto jsme se dohodli s vedením 
družstva o využití  nakladače JCB na výškové práce při opravě tohoto osvětlení. 
 Čerpání kalů na čističce odpadních vod v Lubné bylo také dosti poruchové. Dohodli jsme se 
tedy s  odborníky ze zemědělského družstva na výrobě nového kalového čerpadla, od kterého 
si slibujeme větší spolehlivost i v tak náročném prostředí, jakým čištění odpadních vod určitě je. 
Instalaci nového čerpadla můžete vidět také na fotografii. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osazení čerpadla a úprava elektroinstalace na čističce  
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Milí spoluobčané,  
při této příležitosti bych Vás rád pozval na zpívání u betléma, které se uskuteční 
v neděli 20. prosince 2009 v 17.00 hodin před obecním úřadem. 

  
 Konec letošního roku je už na dohled, a tak mi dovolte, abych Vám popřál jménem 
svým i zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů obce krásné prožití svátků vánočních,  
pevné zdraví, mnoho pohody v kruhu nejbližších a všechno dobré v novém roce.  

Váš starosta Josef Chadima 

 
Krásné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku 2010, přátelé!  

      Rada obce 
 

OHLÉDNUTÍ – LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA 2009 
 
První ročník slavnosti ovocných destilátů v Lubné sklidil velký úspěch 
 První říjnovou sobotu se v Lubné na Svitavsku konal první ročník Lubenské šťopičky 
spojený s otevřením veřejného prostranství u Pálenice Lubná. Pořadatele mile překvapil 
velký počet návštěvníků. 
 Ojedinělá akce, kterou pořádala Obec Lubná a Pálenice Lubná pod záštitou vicehejtmana 
Pardubického kraje Ing. Romana Línka, začala v 10 hodin dopoledne. U bývalé Horní hospody, 
dnešní Pálenice a moštárny Lubná, se sešlo na 300 lidí, aby společně se starostou obce, 
panem Josefem Chadimou, Ing. R. Línkem a Ing. Janem Janečkem otevřeli  revitalizovanou 
část obce. Po požehnání P. Vojtěcha Glogara byla páska slavnostně přestřižena a následoval 
přípitek, při němž mohli hosté i návštěvníci okoštovat slivovici pana Mgr. Ing. Zdeňka Jelínka, 
majitele palírny. Její produkty pochválila ve své promluvě také Mgr. Marie Jílková z Úřadu 
vlády, která přijela na pozvání starosty obce. Po tematickém vystoupení dětského folklorního 
souboru Lubeňáček, jenž se představil v poličských krojích, si lidé mohli  prohlédnout palírnu  
a ochutnat i netradiční pálenky. Dopolední program zakončila dechovka Pohoranka, kterou 
uváděl známý herec Divadla Járy Cimrmana, textař a moderátor Miloň Čepelka. 
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Pohled na zaplněné prostranství u Pálenice      Společná fotografie souboru Lubeňáček 
 
 Ve 14.30 začal program na Skalce odbornou přednáškou paní doc. Ing. Heleny Uhrové, 
CSc., degustátorky slivovice. Nejprve všem objasnila kritéria, podle nichž se slivovice a jiné 
destiláty hodnotí, dále mluvila o sběru a kvašení peckovin, také poukázala na prohřešky  
v pálení destilátů a následně navrhla jejich řešení. Přibližně hodinová přednáška byla 
zakončena vyhlášením vítězů první Lubenské šťopičky: na 3. místě se umístil pan Jan 
Vomáčka s jablkovicí, 2. místo obsadil pan Jiří Bartoš se svojí slivovicí a 1. místo získal pan 
PhDr. Ladislav Kejík a jeho třešňovice.  
 A jak přesně soutěž probíhala? Ze 41 vzorků ovocných destilátů, které se sešly v lubenské 
palírně, vybrala odborná komise vedená předsedou Ing. J. Klusoněm 12 nejlepších vzorků, 
z nichž doc. Uhrová vybrala první tři místa, která byla oceněna. Následně mohli plnoletí 
návštěvníci degustovat všech 41 vzorků ze šťopiček, originálních štamprlat vyrobených  
na zakázku pouze pro tento „svátek švestek“. 
 Atmosféru celého odpoledne dotvářela pro náš kraj neobvyklá cimbálovka Grajcar 
z Dolních Bojanovic, která si ale velmi brzy získala všeobecnou přízeň. O zábavu stovek 
návštěvníků se postaral Slávek Kubík, lidový vypravěč z Veselí nad Moravou, a pestrý program. 
Pořadatelé si pro návštěvníky nachystali break dance, kouzelnické představení, ukázku břišních 
tanců, inspirativní módní přehlídku a výstavu fotografií. Organizátoři mysleli opravdu na 
každého, pro nejmenší byl připraven skákací hrad se skluzavkou a pro mlsné jazýčky výtečná 
teplá kuchyně. Po tombole, ve které byly skutečně lákavé ceny, roztančila celý sál lubenská 
hudební skupina Singl. 
 Možná jste Lubnou ještě nikdy nenavštívili. Myslím si ale, že alespoň první říjnovou sobotu 
byste k nám zavítat měli. A co děláte příští víkend?                                           Mgr. Eva Jílková 
 

 
Slavnostní otevření opraveného prostranství 
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Majitelé Pálenice                        Cimbálovka Grajcar z Dolních Bojanovic 
 
 
 

 
Přednáška paní Heleny Uhrové        Vítězové 1. ročníku Lubenské šťopičky 
 
 
 
 

 
Losování tomboly           Organizátorky módní přehlídky 
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Ochutnávka vzorků          Pohled na zaplněný sál Skalky  
 
Poděkování 
 Vedení obce touto cestou děkuje Pálenici v Lubné, kulturní komisi, jednotce SDH, 
kuchařkám, šatnářkám, zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu, předsedovi komise pro 
degustování destilátů a jejím členům za organizaci akce Lubenská šťopička.  
 Poděkování patří i všem účinkujícím, panu R. Břeňovi a moderátorce celé akce Evě Jílkové. 
 Děkujeme tedy ještě jednou Vám všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem podíleli na 
přípravách a průběhu Lubenské šťopičky. 

   Rada obce  
        

 
  

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2009 - 2010  
pátek:   18. 12.,  1. 1.,  15. 1.,  29. 1.,  12. 2.,  26. 2.        

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Co se děje v prosinci 
      Když je konec listopadu, připadá nám to, že už jsou brzy Vánoce. Pátého prosince chodí 
Mikuláš a s ním Anděl a čerti. Tomu se říká MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA, která nám dá něco na 
zoubek. Přinesou nám ovoce, bonbóny, kolekce …   
      Dříve ještě chodily 13. prosince Lucie. Vypadaly tak, že měly místo obličeje bílou škrabošku 
s klapajícím zobákem, na sobě měly bílé šaty a v ruce držely pírko a nůž. Vyhrožovaly 
hospodyni, která neměla vůbec nic uklizeno na Vánoce, neposlušným dětem hrozily nožem  
a muže pronásledovaly a píchaly do nich vařečkami. 
      Když už je advent, tak je obvyklé, že si každou neděli zapálíme na ozdobeném adventním 
věnečku další svíčku. Když zapalujeme svíčku čtvrtou, tak je Štědrý den za dveřmi. Když už 
nastal Štědrý den, tak chodí Ježíšek, který nám nadělí dárečky pod vánoční stromeček. Pak  
zazvoní na zvoneček a vmžiku zmizí. Jo, a ještě ten stromeček rozsvítí. Pak my přijdeme  
a vidíme plno dárků. 
     Když je konec roku, tak o půlnoci jdeme ven a tam se díváme na barevné nebe. 

                                                                       Martin Břeň, 3. třída 
 

Zápis do 1. třídy 
se uskuteční ve středu 3. února 2010 v budově školy v Sebranicích 

od 10.30 hod. do 16.30 hod. 
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Evropský den jazyků 
 V pátek dne 2. října proběhl v základní škole na 1. stupni Evropský den jazyků. Stalo se již 
téměř tradicí, že se koncem září  nebo začátkem října věnujeme hlubšímu seznámení s jedním 
cizím jazykem. Bylo tomu tak i letos. Tentokrát jsme vybrali slovenštinu. 
 Po rozdělení Československa se se slovenštinou setkáváme poměrně málo a to je velká 
škoda. V televizi téměř vymizely slovenské pořady pro dospělé i pro děti. Ačkoli je slovenský 
jazyk tomu našemu velmi podobný, současní naši školáci mnoha slovenským slovům vůbec 
nerozumějí.  
 Občankou naší obce Sebranice je paní Spěváková, která pochází ze Slovenska a  stále 

mluví krásně slovensky. Na pozvání přišla 
k nám do školy. Děti okamžitě reagovaly, že 
tuto paní znají, že se s nimi mnohdy dá do 
řeči, ale že skutečně mluví jinou řečí. Nebylo 
lepší zkušenosti, než se přímo s paní 
Spěvákovou setkat osobně. Děti celé školy se 
kolem ní shromáždily jako mláďátka okolo 
maminky a ona k nim promlouvala jen 
slovensky. Přečetla slovenskou pohádku   
- pomalu a zřetelně, aby napomohla 
porozumění textu. Děti poslouchaly se 
zaujetím. Dostávaly hádanky, jestli rozumějí 
vybraným obtížnějším slovům. Něco vyluštily, 
něco ne. Často vzpomínaly, že když byly na 

rodinné dovolené na Slovensku, že tam taková a podobná slova slyšely často.  
 Zároveň jsme se všichni naučili slovenskou říkanku a písničku. Po skončení setkání s paní 
Spěvákovou bylo pak dlouho slyšet mezi dětmi švitoření ve slovenštině. Paní Spěvákové velmi 
děkujeme za zajímavou besedu a touto cestou jí vzkazujeme, že dveře do naší školy má 
otevřené vždycky. 

                                                                                          Mgr. Marie Dřínovská 
 
 
Milí rodiče, spoluobčané… 
 přejeme Vám, aby Vaše Vánoce byly co nejkrásnější. Nezapomeňte – Vánoce nejsou  
o dokonalosti a kvantitě, ale o štěstí a pohodě. Pokuste se proto v těchto dnech v klidu  
a pohodě zorganizovat chod Vaší domácnosti tak, abyste byli šťastní a spokojení. Pak budou 
spokojení a šťastní i všichni kolem Vás. 
 Do roku 2010 Vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 

                 Za žáky a zaměstnance základní a mateřské školy Mgr. Jitka Kučerová 
 
 

Vánoční koncert 
Školní sbor Lubenika Vás srdečně zve na vánoční koncert, který se uskuteční  

v budově základní školy v Lubné ve středu 16. prosince od 17 hodin. 
                                                                                                Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr 

 
     MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Brambory, brambory, to je jídlo naše! 
  Jako každý školní  rok, tak i v tom letošním už jsme s dětmi „vařili“ v rámci Třídního 
vzdělávacího programu. Téma týdne znělo Brambory, brambory, to je jídlo naše. Stejně tak 
začíná známá lidová písnička a pokračuje: 
      Někdy jen tak na loupačku,  
      jindy je z nich kaše. 
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      Pěkně v troubě opečené, 
      to je strava naše. 
      Kdo je v poli vykopává, 
      ten si dvakrát dává.   
  
Letos se tedy vařilo z plodiny, která se u nás na vysočině hojně pěstuje, z brambor, bandor, 
erteplí, zemských jablek. 
 V pondělí jsme začali bramborovými plackami. Paní kuchařka přinesla uvařené brambory  
a pak už děti pracovaly samy. Brambory oloupaly, rozkuchaly………….. dětmi vytvarované 
placičky nám pak paní kuchařka upekla na alobalu na plotně. Bramboráčky s povidlím! To byla 
moc dobrá svačinka! 
 V úterý děti pokračovaly výrobou bramborových preclíků sypaných mákem, kmínem nebo 
sezamovým semínkem. Ve středu to byly bramborové šišky s mákem, ve čtvrtek bramborový 
salát. Každý si zhotovil do misky ten svůj se zeleninou, kterou má rád. 
 V rámci bramborového týdne jsme také navštívili lubenskou bramborárnu. Děti si prohlédly 
sklepy, sledovaly třídění brambor a z přinešených odrůd  mně pomohly vytvořit výstavku. 
Týden dětem přinesl mnoho nových poznatků, ale také zábavy. Děti soutěžily  ve sbírání 
brambor, vytvářely si  skřítky bramboráčky, vyráběly bramborová tiskátka, malovaly zázračným 
bramborovým inkoustem, který zmizí a po zahřátí se opět objeví apod. 
 Na závěr této zprávičky z naší školičky bych ještě chtěla poděkovat naší paní kuchařce  
M. Zdanovcové za podporu a pomoc při našem „vaření“. Bramborové dobrůtky se snědly vždy  
v rámci svačiny  a paní kuchařku pak ještě čekala příprava oběda. 

                                                            L. Vomáčková, uč. MŠ Lubná – 2. oddělení 
 

  
Tak a teď preclíky jen upéct …        Bramborový salát ke svačince. To tu ještě nebylo! 
 
 
 Čas neúprosně letí mílovými kroky a pomalu se nám rok 2009 krátí. I v naší mateřské škole 
plyne měsíc za měsícem, týden za týdnem. Dovolte mi, abych vás seznámila s několika 
akcemi, které se uskutečnily. Na začátku školního roku děti začaly jezdit na plavecký výcvik do 
bazénu v Poličce. K podzimnímu období patří posvícení, a tak pí učitelka L. Vomáčková s dětmi 
připravila pásmo, kterým potěšily obyvatele DPS. Tyto návštěvy patří již mezi tradiční akce, 
které jsou vždy milé a příjemné. Čas, který zbývá do vytoužených Vánoc, dětem zpříjemní 
pohádka Vánoční překvapení, pracovní dílna, kde budou děti vyrábět společně s rodiči, chybět 
nebude ani návštěva Mikuláše s čertíky v mateřské škole a vyvrcholením bude vánoční 
besídka, kde děti předvedou nejen to, co umí, ale těší se hlavně na dárky, které zůstanou ve 
školce. A pak už tu bude konec starého roku a očekávání, co přinese rok nový. 
 Za všechny zaměstnance mateřské školy přeji Všem šťastné a veselé Vánoce a dobrý 
 rok 2010! 

Irena Rensová, vedoucí MŠ 
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        Děti na plaveckém výcviku v Poličce 
 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
 Manžel koupil k Vánocům své ženě halenku. Jí se dárek moc nelíbí a nerudně mu říká: „To 
jsi celý ty, v životě jsi nedokázal vybrat nic kloudného.“ On jí po chvilce odpoví: „To máš pravdu, 
miláčku, stačí se podívat na tebe.“ 
 Ano, jsou tu opět nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Jen doufám, že dárky, které vyberete 
svým nejbližším, se budou líbit, potěší jak obdarované, tak i Vás. Vánoce nejsou jen dárky, 
stromeček a spousty jídla. Je to zastavení se, ohlédnutí za končícím rokem. Je advent, čas 
rozjímání a pokání, čas půstu a čekání na příchod Mesiáše. Advent je součástí křesťanského 
liturgického kalendáře a jeho začátek je i počátkem církevního roku. Jeho název je odvozen  
od latinského slova adventu, což znamená příchod. Bohužel toto krásné období kazí totálně 
zkomercionalizovaný vánoční trh, hektická doba konzumu a vlezlé reklamy. Jde tu především  
o finanční zisk, ber kde ber. To vše až infarktově propletené drobnými tragédiemi, přelidněnými 
obchody, zvýšenými výjezdy hasičů, žlučníkovými záchvaty, zpustošenými bankovními účty  
a konče smutkem osamělých lidí. Vánoce, včetně k zešílení stále dokola opakovaných popěvků 
dudlajdudlaj či rolničky rolničky, mohou vybídnout k malé vzpouře. Což slavit místo Vánoc 
astronomický svátek – Slunovrat? Mít prostě ateistickou radost, že se naše polokoule znovu 
začíná přiklánět víc k Slunci, které nám nadělí teplo, květy a radost. Není snad Slunce svým 
způsobem Spasitel? Kdyby Ho nebylo, byli bychom…. Ve tmě. 
 Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, tak hasiči v Lubné nezaháleli. Oslavili jsme 125 let 
činnosti. V obci proběhlo námětové cvičení okrsku Polička za účasti devíti sborů, pořádali jsme 
soutěž o putovní pohár, ples, zábavu, dovybavena byla zásahová jednotka, pracuje se s dětmi, 
ženy soutěží ve dvou družstvech, daří se i mužům. Výborná je i spolupráce s ZOD Lubná 
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a obecním úřadem, pomáháme s pracemi v obci, posledně při Lubenské šťopičce. Co mě však 
těší nejvíc, že v tomto roce u nás nehořelo, vyhnuly se nám všechny přírodní živly a z našich 
řad nikdo nezemřel. Za všechny hasiče Vám všem přeji klidné a pohodové Vánoce. 
 
     Na Silvestra pijte střídmě 
     Ať Vám není potom bídně 
     Starý rok už vítr odvál 
     V pátek 8. ledna přijďte na bál 
     Jak je na tom Vaše tělo 
     Prověří Vám kapela - Vepřo Knedlo Zelo 
     Koho k ránu přichytí se třeba malá opička 
     Spolehlivě setřese ji v salonku Vám česnečka 
     Přijďte na ples určitě 
     Podpoříte hasiče 

      Za SDH Lubná Alois Kovář jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Pozvánka na ples z roku 1970 
 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní přátelé, 
      myslím, že tyto řádky budete číst už v době adventu. Pro mnohé to je doba  shonu a vnější 
přípravy na vánoční svátky. Ty se mnohdy smrsknou na Štědrý večer a pak jeden či dva dny 
volna a svátky jsou pryč.  
 A přesto, právě adventní doba, která předchází událostem vánočních svátků, je velikou 
nabídkou. Je to způsob, jak moc hezky prožít i celou dobu vánoční. Samozřejmě že nejde jen  
o to vnější, což je také potřebné, ale o připravenost srdce k přijetí tohoto velikého daru Vánoc 
– Boha, který vstoupil do našeho světa. Bůh, který přichází jako Dítě. Ne aby odstranil tolikeré 
zlo, ale aby dal smysl tomu, co dělá náš život někdy krásným, jindy těžkým. 
 A tak bych vám rád k tomuto nadcházejícímu času nabídl jeden vánoční příběh. 
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     Byla tuhá zima. Pastýři se hřáli u ohně. Rozrušila je zpráva o narození nového krále, kterou 
jim zvěstovali nebeští duchové. Chtěli ho navštívit, vzdát mu čest a vyprosit si u něj zdraví a 
pokoj. 
     I Filip, chlapec, který byl u pastýřů v učení, slyšel andělskou zvěst a už přemýšlel, jaký dárek 
přinese dítěti do Betléma.  
     Ale když půjdou všichni pastýři, kdo bude hlídat ovce? Přece je nemohou nechat samotné. 
Všichni chtěli novorozeného krále vidět. Jeden pastýř dostal nápad – ovce bude hlídat ten, kdo 
má nejlehčí dárek. Přinesli váhy. První pastýř položil na váhu velký džbán plný mléka a přidal 
těžký kus sýra. Druhý přinesl ohromný koš jablek. Třetí s námahou dovlekl na váhu objemnou 
otep větví a roští, které mohly vytápět stáj hezkou řádku dní. 
      Zbýval jen Filip. Chlapec smutně hleděl na svou lucerničku, jediný majetek, co měl. Byl to 
dárek, který chtěl přinést malému králi. Ale jak byl lehký! Chvilku váhal. Pak se s rozhodností 
posadil i s lampou v ruce na váhy a řekl: „Já jsem dárek pro krále! Novorozené dítě určitě 
potřebuje někoho, kdo by mu lucernu nosil.“ 
     Kolem ohně se rozhostilo hluboké ticho. Pastýři hleděli na chlapce na váhách – jeho slova je 
ohromila. Jedno bylo jisté. Filip rozhodně nebude muset hlídat ovce. 
Tím nejcennějším darem není ani tak to, co neseš ve věcech, které přinášíš, ale ty sám.   
     Milovaní, moc vám přeji, abyste dokázali právě v tom objevit skutečné tajemství Vánoc. Bůh 
sám se pro nás stal darem, a to nejen o těch prvních Vánocích, ale stává se jím každý den.  
A stejně tak se i my máme stát krásným darem pro druhé. 
 A k tomu vám z celého srdce žehnám. A požehnání stejně tak platí i pro celý nový rok.  

        P. Vojtěch Glogar 
 
Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné 
 19. prosince - příležitost ke svátosti smíření 
 20. prosince - 4. adventní neděle 
 23. prosince - koledování  - návštěva nemocných a dříve narozených 
 24. prosince (čtvrtek) – Štědrý den  
         - 16.00  dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem  
  - 24.00  půlnoční mše svatá  
 25. prosince Slavnost Narození Páně 
  -   7.30   Sebranice 
  -   9.30   Lezník 
  -   9.45   Sebranice 
  - 11.00   Široký Důl 
  - od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček 
 26. prosince – svátek svatého Štěpána 
  -   7.30   Sebranice 
  -   9.45   Sebranice 
  -  10.00  Lubná 
 27. prosince - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
              (s obnovou manželských slibů a žehnání vína)   
  -   7.30   Sebranice ( zpívá mládežnická schóla z Dolního Újezdu) 
  -   9.45   Sebranice 
  - 10.00   Široký Důl 
 31. prosince – svatého Silvestra ( závěr občanského roku) 
      - 16.00  Sebranice – mše svaté na poděkování za uplynulý rok 
  - 23.00  Sebranice – s prosbou o Boží ochranu a požehnání do nového roku 
 1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie 
   -   7.30   Sebranice 
  -   9.45  Sebranice 
  - 11.00  Lubná 
 6. ledna – slavnost Zjevení Páně (tří králů) – žehnání vody, křídy a kadidla  
 9. ledna – žehnání domů (pro zájemce)  
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 Srdečně vás zveme na přátelské setkání u příležitosti 4. ročníku plesu farnosti, který 
se uskuteční    v  pátek     22. ledna. Začátek    je ve    20 hodin a cena  vstupného je už tradiční  
- 49 korun. K tanci i poslechu bude hrát kapela Proxima z Vysokého Mýta. Bližší informace 
budou na plakátech.  
  

KDU - ČSL 
 
Vážení spoluobčané, 
 blíží se konec roku, ve kterém si připomínáme 20. výročí pádu komunismu. Je to příležitost 
zamyslet se nad tím, co se změnilo k dobrému, ovšem nedá se se vším souhlasit. Změnilo se 
jednání lidí i hodnotový řád, vše se měří výkonem, majetkem, sebevědomím. Toto vše můžeme 
přehodnotit v době Vánoc, kdy si uvědomujeme také jiné hodnoty našeho života. Kéž si 
najdeme čas na pěkné chvíle v kruhu rodiny, čas k odpočinku a radosti. Poté už máme před 
sebou nový rok, nový začátek. K tomu Vám všem přejeme zdraví, pohodu, porozumění a ke 
všemu Vašemu konání Boží požehnání. 
 Také bychom Vás rádi pozvali na Lidový ples, který se koná 16. 1. 2010 na Skalce, kuchyně 
bude opět myslivecká, hudební projekci zajistí COMBO 2 z Litomyšle. 

MO – KDU ČSL 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci prosinci a lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

            

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života. 
  
 V minulých měsících se narodil Vojtěch Dřínovský, Zuzana Bartoňová a Tobiáš Lehocký. 
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme do života jen to nejlepší. 
 
Naposledy jsme se rozloučili s Janem Kubešem, Annou Vomáčkovou a Marií Klusoňovou . 
 

PROGRAM KINA V LUBNÉ 
    
             13. 12.  KLÍČEK 
 3. 1.  BRUNO 
 17. 1. HANEBNÝ PARCHANTI 
 31. 1.  MUŽI V ŘÍJI 
 14. 2. G. I. JOE 
 28. 2.  VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ                                         Začátek v 18.30 hodin. 

50 let Roman Pechanec 82 let Marie Pavlišová 
    

60 let Marta Kovářová 84 let Jaroslav Čermák 
 Anna Kopecká  Anna Javůrková 
 Josef Dřínovský   
  85 let Marie Pavlišová 

65 let Marie Macků  Marie Flídrová 
 Josef Kovář   
  86 let Marie Flídrová 

70 let Marie Chadimová   
 Anna Flachová   
    

75 let Jan Klusoň   
 Zdeňka Mikuličová   
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SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ 
 
 Výbor ZO ČZS v Lubné děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli na naší činnosti 
v letošním roce. Zároveň Vám také přejeme hezké a klidné prožití svátků vánočních. Ať radost 
Vánoc je Vám povzbuzením pro další rok ve zdraví a spokojenosti. 

                                                                                 Josef Vomáčka 
 
 

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ 
  
 Dne 8. 10. 2009 jsme byli na návštěvě v poličské DPS, kam nás pozvali na malé posezení 
místní obyvatelé. Oni sami měli na tento den odpolední vycházku po Poličce zakončenou tímto 
malým posezením. K dobré náladě a pohodě nám všem zahrála a zazpívala „Poupata“.    

  
 Rudolf Zapletal 

 
 

LUBENSKÉ ŽENY 
 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí. 
Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar není. 

 
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 

vám přejí Lubenské ženy. 
 

V pátek 12. února 2010 pořádají Lubenské ženy a Sokol Lubná společenský ples. 
                     Hraje Rock Melodie Trpín. Přijměte srdečné pozvání na tuto akci. 

 
 
 

KULTURNÍ KOMISE 
 
 Pomalu se blíží čas rozjímání, překrásný čas Vánoc, ale i čas bilancování. V uplynulém 
roce 2009 pro Vás kulturní komise připravila tyto akce – v měsíci březnu to bylo divadlo Postel 
pro anděla v podání Spolku divadelních ochotníků Šlégr Němčice. V měsících březnu, září, 
říjnu a listopadu to byly velice úspěšné dílny patchworku. Podzim byl ve znamení lampiónového 

průvodu netradičně spojen s pohádkou  
Jak to bylo s Růženkou, kterou opět sehráli 
divadelníci z Němčic. Letošní podzim 
vyvrcholil prvním ročníkem Lubenské 
šťopičky, na které se členové kulturní 
komise rovněž organizačně podíleli. Na 
začátku listopadu si přišly na své 
předškolní děti společně s dětmi prvního 
stupně, pro které byla určena pohádka  
O Budulínkovi. Účast byla hojná a věřím, 
že se pohádka líbila a alespoň trochu 
dětem zkrátila čas čekání na nejkrásnější 
svátky v roce – Vánoce. I poslední akce 
letošního roku bude ve znamení Vánoc. 
Uskuteční se tradiční PRODEJNÍ 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA s kulturním programem, na kterou se již všichni těšíme, a věříme, že se 
bude líbit nejen našim spoluobčanům, ale i návštěvníkům z blízkého a vzdálenějšího okolí.  



 17 

Na výstavu srdečně zveme a věříme, že se v tom předvánočním shonu alespoň na chvíli 
pozastavíte, podíváte, popovídáte, zaposloucháte…. 
 Dovolte mi jménem kulturní komise Vám všem popřát příjemné a radostné prožití 
vánočních svátků, hodně životních a pracovních úspěchů v roce 2010. 

Irena Rensová, předsedkyně kulturní komise 
 

Patchwork v DPS Lubná 
 Švadlenky, které se zúčastňují dílen patchworku, by chtěly tímto poděkovat kulturní komisi  
za zprostředkování těchto akcí a švadlenkám za výuku šití, paní Heleně Doležalové, Janě 
Kučerové a jejich kolegyním za ochotu a věnovaný čas. Dnem 28. 11. 2009 jsme uzavřely 
letošní rok šití. Těšíme se na další ročník.  

Za všechny zúčastněné Radmila Stráníková 

 
Švadlenky se starostou obce  

 

 
Zhotovené výrobky 
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SAMETOVÁ HISTE(O)RIE 
 
 Snad jenom poustevníku žijícímu kdesi v lesích bez vymožeností moderní doby mohla 
uniknout masivní masáž sdělovacích prostředků k 20. výročí sametové revoluce. Kroky 
svobody s Českou televizí, pásma pořadů o totalitě neustále dokola opakující to samé. 
Obligátní fronty na banány, toaletní papír a defakto na vše možné i nemožné. Z novin na nás 
jukaly tváře disidentů a jiných bojovníků za pravdu a lásku. Jako podle kopíráku. Výsledkem 
tohoto masírování je odpověď 10leté dívenky v MF Dnes Co bylo na minulém režimu nejhorší:  
„..že tady byl takový hlad, tudíž se k obědu žvýkal suchý chleba a tak málo léků, že těžce 
nemocné rovnou střílela armáda“. Komické, avšak k pláči zároveň. Nechci v žádném případě 
glorifikovat minulý režim, ale některé stupidity vyřčené v minulých dnech ledacos předčily. 
Kdekdo k tomuto výročí vzpomínal, jak bořil totalitu, ať už tomu tak skutečně bylo či nikoliv. 
Ostatně nic nového pod sluncem.  
 Já byl tehdy kluk ve věku oné dívenky z novin a politické změny šly jaksi mimo mě. Největší 
starost nám činilo, kde sehnat nejlepší rohatinku na prak, jak a z čeho udělat samopal, 
abychom si mohli jít do lesa hrát na partyzány, o kterých nám vyprávěl soudruh učitel a jejichž 
obrázky visely na nástěnce již od března. Dalším super zážitkem bylo branné cvičení, kdy 
s plynovou maskou na obličeji se užilo spousta srandy. A co teprve když jsem zvítězil v soutěži 
Poznávej a chraň pořádané ČSOP Lubná za hojné účasti občanstva. Srdce mi hrdostí plesalo 
při přebírání diplomu a krásné knížky z rukou Mirka Kopeckého. Podotýkám, že šlo  
o přírodovědnou soutěž  zcela prostou politiky, to pro vysvětlení mladší generaci.  
 Pak to ale, řečeno žargonem revolucionářů, prasklo. Učitelky a učitelé běhali po škole 
s trojbarevnou stužkou a partyzány a nejlepší výtvarné práce překryly plakáty. Když jsme se 
soudruha učitele ptali, co se děje, najednou už nebyl soudruh, ale pan učitel a tehdy jsem 
pochopil, že se cosi změnilo. Člověk pak potkával lidi s obrovským odznakem s písmeny OF 
a můj odznáček s Vinnetouem se zdál proti tomu titěrně malý. Dneska jsem o 20 let starší  
a ledacos vidím jinak. Ze slibů a zbožných přání oné doby zbyl často prach a popel. Z mnoha 
věcí se slušnému člověku dělá mírně řečeno nevolno od žaludku a největšími antikomunisty 
jsou ti, kteří s nimi tehdy žili v dokonalé symbióze. S nabytou svobodou se kamsi vytratila jistá 
soudržnost mezi lidmi, zvláště u nás na venkově. Věřme, že ta naše demokracie je ještě mladá, 
a tudíž činí mladické chyby a zároveň doufejme v její postupné dozrání. 

Michal Kovář 
 

LÁVKA NA DOLNÍM KONCI LUBNÉ 
 
 Již od nepaměti spojuje bývalý mlýn u Sýkorů s křížkem u Pohorských formanská cesta 
šikmo lesem. Cesta přes potok na dolním 
konci vedla pro povozy brodem a pro pěší 
lávkou. 

Po povodni v roce 1997 byla původní 
lávka stržena proudem vody. Na řece byla 
provedena regulace a vlastními silami 
Sýkorovi vybudovali dřevěnou lávku. Lávka 
je používána místními obyvateli tohoto 
konce obce i četnými turisty a cykloturisty. 
 Letos v létě lávka dosloužila. 
Opakovaně praskla dřevěná příčka  
a hrozilo vážné nebezpečí úrazu. Z tohoto 
důvodu jsme oslovili pana starostu  
o pomoc. Pan starosta zareagoval velice 
pružně a vstřícně. V krátké době zajistil 
potřebný materiál z lubenského lesa a naše 
rodina mohla začít budovat lávku novou. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pan J. Sýkora na nově opravené lávce  
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 Na dřevěnou lávku bylo použito:   
3 sedmimetrové nosníky, 48 dvoumetrových příček, 2 sedmimetrová madla, 4 ks betonových 
sloupků, 0,5 m³ štěrku a 150 ks dvoustovek hřebíků. 
 Na lávce bylo celkem odpracováno 35 hodin. Na práci se podíleli Jan a Pavel Kovářovi  
a Josef Sýkora ml. Lávka je již opět bez obav ze zranění využívána.  

                                                    Ing. Pavel Kovář  
     

VESMÍR OKOLO NÁS  -  ZE ŽIVOTA URANU 
 
 Uran objevil v roce 1781 britský astronom (po předcích patrně českého původu) William 
Herschel. Planeta je na hranici viditelnosti pouhým okem. Lze ji pozorovat pouze za dobrých 
atmosférických podmínek a bez rušení jakýmkoliv světlem. Pozorovatel musí navíc velmi dobře 
vidět. V dalekohledu je vidět jako zelenomodrý kotouček. Ve skutečnosti byl Uran pozorován již 
starověkými a středověkými astronomy, ale vždy byl zaměňován za hvězdu. 
 Uran obíhá okolo Slunce ve vzdálenosti 2 miliardy 870 miliónů km a jeden oběh ukončí 
teprve za 84 let. Planeta se otáčí rychle – jednou za 17,2 hodiny. Průměr Uranu je 51 800 km  
a hmotnost skoro 15krát větší než Země. Celý povrch bez ohledu na ozáření Sluncem má 
zhruba stejnou teplotu – 220 ºC.  
 Uran je složen z neobyčejně mohutné vrstvy atmosféry, která obsahuje vodík, hélium, metan 

a čpavek. V atmosféře Uranu nejsou žádné zvláštní útvary, pouze 
vítr zde vane ve směru rotace planety úctyhodnou rychlostí až 
480 km za hodinu. Ve větší hloubce se pak patrně nalézá kapalná 
voda, metan, čpavek a uprostřed planety je kamenné jádro. Uran 
má výrazné magnetické pole. 
 Okolo Uranu obíhá 27 měsíců. K největším patří Titania 
s průměrem 1 578 km. Dále to jsou Oberon, Umbriel, Ariel  
a Miranda. Průzkum Uranu a jeho měsíců provedla kosmická sonda 
Voyager 2. Nejvíce překvapení přinesly snímky měsíce Mirandy 
(průměr 472 km). Povrch Mirandy lze označit jakkoli jen ne 
jednotvárný. Na měsíci jsou dramatické zlomy, prolákliny a pohoří, 

dlouhé rýhy, trhliny, zvrásnění, krátery, plošiny a vše je přeházené jako páté přes deváté. 
Miranda působí dojmem tělesa, které se při dávném nárazu rozpadlo na kusy a gravitace 
(přitažlivost) je znovu na oběžné dráze zcela náhodně slisovala dohromady. Miranda je jediným 
měsícem ve sluneční soustavě, který je takto dramaticky rozlámaný. 
 
 Jupiter nám stále skvěle svítí na večerní jihovýchodní až jižní obloze. Venuše se pomalu 
stěhuje z ranní oblohy na večerní, takže zakrátko bude večernicí. Také začněte pozorovat 
Mars, který je nyní velmi dobře vidět, protože se blíží k Zemi (je to jednou za 3 – 5 let). Nejlépe 
je vidět ráno mezi 5. – 6.30 hodinou hodně vysoko nad jihovýchodním až jižním obzorem 
v souhvězdí Lva (latinsky Leo). Souhvězdí poznáte podle výrazného srpovitého útvaru, 
tvořeného 6 hvězdami a Mars má jemně načervenalou barvu.  

Josef Trojtler 
 

UŽ NEMUSÍM NOSIT GUMÁKY 
 
 Je to už pár let, co jsem přišla do obce Lubná. V té době byl v obci starostou pan Roušar. 
Za jeho starostování se upravovala silnice z Malé Strany k vodní nádrži. S vodní nádrží měl 
i jiné úmysly, které byly spojeny i s tím, že od nádrže povede nová silnice dolíkem na Velkou 
Stranu. Do té doby tam byla část cesty jen z uježděné hlíny po zavezení rybníčku a druhá část 
byla směs štěrku, naplavenin a nějaký pozůstatek bývalé cesty porostlé trávou. K realizaci 
s vodní nádrží nedošlo. Změnila se doba i režim a vše zůstalo, jak bylo, a čas se podepisoval 
čím dál víc na už tak špatné kvalitě cesty. 
 Vyměnilo se vedení obce a v roce 2001 jsem podala písemnou žádost o opravu cesty. 
Nebyla to ale první žádost, předcházelo tomu i to, že jsem byla vícekrát žádat na obci osobně. 
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Na obci mi sdělili, že se cesta dělat bude. Tehdy paní starostka na otázku „kdy“ jednou řekla na 
jaře, podruhé na podzim, ale pořád se nic nedělo. Já hloupá se totiž zapomněla zeptat v kterém 
roce. Takže čas běžel a cesta byla už v takovém stavu, že pokud jste jeli autem z Velké Strany 
a neztratili výfuk nebo z Malé Strany a nezůstali jste v blátě, tak jste byli šťastni. Na kole se jet 
nedalo a po svých to šlo pouze za světla, jinak to bylo na zmrzačení. Po zimním tání, dešti  
a za nepříznivého počasí to chtělo gumáky. Já je potřebovala na přejití do garáže i abych se 
dostala k hlavní silnici, když jsem šla do obchodu, na poštu a k lékaři. Děti je potřebovaly, aby 
vyšly na autobus  do školy. Když jste neměli gumáky, tak jste měli v botách jaro,protože po 
dešti se po cestě valil potok. Nebo jste měli kalhoty i boty od bláta. V té době chtěli naši 
sousedé po vedení obce nahoře u silnice umístit kovovou skříňku na přezůvky.  
Všichni jsme se snažili cestu nějak udržovat vlastním úsilím. Štěrkem, frézovanou obalovačkou 
nebo sutí z bouraček. Nějaký čas uplynul, vedení obce se vyměnilo a my všichni v dolíku jsme 
podali  žádost o opravu znova, protože ty předešlé žádosti se nějak ztratily. Všichni víme, že 
vše závisí na penězích a těch zrovna obce moc nemají. Ale když vidíte, že se pořád v obci něco 
děje a buduje a v téhle části nic, asi protože tam není tak vidět, už nejste ani smutní nebo 
rozzlobení, ale nepříčetní. 
 Po domluvě sousedů jsme se zúčastnili veřejného zasedání v obci, kam jsme se jsme přišli 
přímo zeptat, kdy se bude cesta opravovat. Bylo to stejné jako na každé schůzce či zasedání. 
Vysvětlování, slibování, omílání financí atd. A na otázku vedení obce: „Počítáme, že se cesta 
udělá, věříte nám?“ jsem odpověděla: „Ne, nevěřím“.  
 Potom nám bylo řečeno, že na konci prázdnin nebo začátkem září se bude opravovat cesta. 
Moc jsem tomu nevěřila, a když začalo září a stále se nic nedělo, řekla jsem si: „Tak zase nic“. 
Ale netrvalo dlouho a začaly se dít divy. Ze dne na den tam stálo nákladní auto, bagr a další 
stroje. Nevěřila jsem vlastním očím, ale bylo to tady! Cesta bude!! 
 V krátké době byla hotová. Firma, která silnici stavěla, byla pečlivá na pořádek, rychlá 
 a s vedením se dalo domluvit na potřebných detailech. Když byla práce na silnici dokončena, 
žasla jsem, jak zaměstnanci firmy upravili terén okolo a hezky po sobě uklidili. Pánové, 
smekám!! 
 Když jsem poprvé sjížděla po nové cestě dolů, byla to nádhera. Jede se lépe jak po dálnici  
a ten výjezd nemá chybu. Teď musím říct: „ Je to paráda.“ Konečně jsme se dočkali, máme 
novou cestu. Gumáky mám už jen na zahradu a snad ušetřím i za vodu. Nemusím teď každý 
den umývat boty a prát kalhoty. Jsem spokojená, a proto věřte tomu, že námaha a vytrvalost se 
vyplatí. I když to trvá několik let. 
 Teď si pan starosta asi oddychne. Už se ho nebudu chodit ptát, kdy se začne. Tímto se chci 
i panu starostovi omluvit za svá temperamentní jednání, která nebyla míněna na jeho osobu, 
ale vždy to byl on, který byl po ruce na můj vztek. To ale neznamená, že má od nás všech 
v dolíku pokoj. Protažení v zimních měsících vám stejně neodpustíme. To by byla škoda nechat 
tak pěknou cestu nevyužitou a krytou sněhem. 

Ivana Bartůšková 
 

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – OLOMOUC 
  
 Olomouc (2000) – čestný sloup Nejsvětější Trojice byl na Listinu světového dědictví 
UNESCO zapsán 2. 12. 2000 na Světové konferenci UNESCO, která byla v dalekém 
australském Cairnsu.  
 Olomoucký čestný sloup Nejsvětější Trojice patří k unikátním dílům středoevropského 
barokního sochařství a architektury. Skvostný monument dominuje Hornímu náměstí 
v Olomouci. Svou výškou 35 metrů a nádherou kamenické a sochařské výzdoby nemá sobě 
rovného v žádném jiném městě v Evropě. Jeho podoba se zrodila v mimořádně talentované 
hlavě privilegovaného císařského kameníka Václava Rendera – 31. 8. 1669 (pokřtěn) Olomouc 
– 3. 8. 1773 Olomouc. Václav Render začal se stavbou Trojičního sloupu v roce 1716 a do své 
smrti v roce 1733 vystavěl sloup do výšky prvního podlaží s vnitřní kaplí a kamenným pláštěm 
spodní části spolu s náročným kamenickým detailem profilovaných říms a pilastrů. V. Render 
celou stavbu financoval ze svých prostředků a v závěti celý svůj majetek odkázal na dokončení 
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sloupu. Olomoucký sochař Filip Sattler (1695 - 1738) je autorem vnitřní výzdoby kaple s šesti 
původně zlacenými reliéfy, námětově vycházejícími z knihy Genesis. Měkce, téměř malířsky 
řešené reliéfy zvýrazňují motiv díkůvzdání a oběti  ve scénách  Kain obětuje Bohu z plodin (Gn 
4,3), Ábel obětuje z prvotin svého stáda (Gn 4,4), Noe staví oltář (Gn 8,20), obětování Izáka 
(Gn 22,2), Abrahám obětuje skopce (Gn 22,13) a Kristova smrt. 
 Renderovými nástupci ve vedení stavby se dále stali vynikající kameníci František Thoneck 
(1701 - 1738), Jan Ignác Rokický (1719 - 1778) a Augustin Scholz. Monumentální sochařskou 
výzdobu sloupu provedl geniální sochař Ondřej Zahner 
(1709 - 1752). Na nejvyšším místě sloupu je osazeno ze 
silně pozlaceného měděného plechu sousoší Nejsvětější 
Trojice s postavami žehnajícího Boha Otce jako důstojného 
starce a mladistvého Krista s křížem po jeho pravici, 
umístěnými na zeměkouli. Holubice Ducha Svatého, 
umístěná v zářivém zlatém terči – slunci, seskupení 
završuje. Spodní část sousoší doplňuje postava Archanděla 
Michaela s mečem a štítem. V první třetině výšky hlavního 
pylonu sloupu stoupá směrem vzhůru skupina Nanebevzetí 
s postavou Panny Marie, nesenou na oblacích dvojicí 
andělů. Na třetím podlaží jsou tři reliéfy s motivy základních 
cností - víry, naděje a lásky, které obklopuje šest soch 
světců. Z čelního pohledu jsou první dvojicí světci blízcí P. 
Marii – její rodiče sv. Anna a sv. Jáchym. Další dvojicí jsou 
světci blízcí Kristovi – sv. Josef Pěstoun a sv. Jan Křtitel. Na 
tomto nejvyšším a čestném místě je další dvojice světců, 
která má vztahy k městu. Jsou to církevní otec sv. Jeroným 
a mučedník sv. Vavřinec, kterým je zasvěcena kaple na olomoucké radnici. Na druhém podlaží 
jsou patroni slovanských národů sv. Cyril a Metoděj (dnes spolupatroni Evropy) a čtyři 
mučedníci: sv. Vojtěch především jako čestný zemský patron, sv. Blažej, sv. Jan Nepomucký a 
sv. Jan Sankarder. Reliéfní výzdoba představuje šest apoštolů – Filipa, Matouše, Šimona, Judu 
Tadeáše, Jakuba Menšího a Bartoloměje. Sochy prvního podlaží uvádějí opět mučedníci a 
zemští patroni, sv. Mořic jako patron Rakouska a sv. Václav – dědic české země. Dvojice 
františkánských světců, sv. Antonín Padvánský a sv. Jan Kapistrán, zdůrazňuje především 
kazatelskou činnost a její tradici ve městě, Jan Kapistrán navíc přímo jako kazatel v Olomouci 
působil. Tradici univerzitního prostředí zastupuje sv. Alois z Gonzagy, patron studentů a 
mládeže, kanonizovaný byl v době stavby sloupu (1726). Poslední socha pak patří  
sv. Floriánovi, patronu hasičů a ochránci proti ohni, který byl velkým nebezpečím barokních 
měst. Reliéfy přinášejí zbývajících šest apoštolů – Petra a Pavla, Ondřeje, Jakuba Většího, 
Tomáše a Jana. 
 Ondřej Zahner tesal sochy v silně nadživotní velikosti, vždy z jednoho bloku mladějovického 
pískovce. Sochy jsou dokonale mistrovsky propracovány, působí malebně a přirozeně. 
V květnu roku 1754 byly práce po 38 letech ukončeny a byla zahájena příprava na slavnostní 
posvěcení čestného sloupu Nejsvětější Trojice, které proběhlo 9. září 1754 za přítomnosti 
císařského páru Marie Terezie a Františka I. Lotrinského, uvítaných kardinálem biskupem 
Troyerem, který sloup posvětil. V letech 1999 – 2001 byl Trojiční sloup velmi zdařile 
restaurován, nyní se skví v plné kráse a Olomouc proslavuje po celém světě. 

   Josef Trojtler 
 

TJ SOKOL LUBNÁ 
 
Florbalová sezona nám začala! 
 Tak se rok otočil a my zahájili další sezonu florbalu 2009/2010. Nejen v oddíle mladších 
žáků, ale i v oddíle juniorů i u našich nejmenších, v oddíle elévů. 
    Náš florbalový tým zahájil turnajem 4. 10. 2009 v Pardubicích, kde jsme poprvé nastoupili 
proti novým týmům v letošní sezoně, jako např. Orel Přelouč nebo FBC Piráti Chrudim, ale 
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samozřejmě i proti známým soupeřům z Pardubic nebo ze Svitav či Orlicka - Třebovska. Tři 
výhry a jedna remíza jasně ukázaly na favorita letošní sezony a TJ Lubná si zjednala opětovný 
respekt všech soupeřů, jak tomu bylo i v loňském roce. Jistě to nebylo jen novým logem FBK 
Lubná, které jsme si nechali navrhnout a natisknout na naše dresy, ale tvrdá dřina a práce 
hráčů a trenérů během přípravy na novou sezonu se ukázala hned při prvním zápase. Takový 
start nás všechny povzbudil a v dalším turnaji, který se konal 18. 10. 2009 v Chrudimi, jsme 
nedali žádnému týmu nejmenší šanci sáhnout si na jediný bod, pokud soupeřil s námi. Čtyřikrát 
výhra ze 4 zápasů byl skvělý výsledek! Opět jsme odjížděli spokojeni a namotivováni k další 
hře. A měli byste vidět oči těch malých hráčů, když jim v kabině trenéři gratulují k výhře. I letos 
po každém turnaji vyhlašují nejproduktivnějšího hráče turnaje a je radost předávat diplom 
klukům, na nichž je vidět, že do hry dávají úplně vše. Vím, že i oni si uvedeného ocenění váží. 
Myslím, že je nutné, aby i při sportovních aktivitách dětí platilo fair play a hráč, který dokáže 
podpořit svůj tým nejlépe, i přestože nedává nejvíce gólů, může být oceněn za nejužitečnějšího, 
a že si toho ti správní lidé všimnou. To samé platí i v životě a to se snažíme nenucenou formou 
předat našim dětem. 
   Třetím turnajem v Pardubicích jsme se prostříleli opět vítězně se 3 výhrami a jednou 
remízou a odváželi si domů cenných 10 bodů do tabulky. S takovým začátkem jsou spokojeni 
nejen trenéři, ale i samotní hráči. V současné chvíli jsme v naší soutěži Pardubického kraje na 
1. místě a v celkovém hodnocení Královéhradeckého a Pardubického kraje na skvělém  
2. místě,  hned za týmem Pardubic A.  To je nádherné umístění dokazující, že i na malé vsi se 
dá dělat ligový sport !  
 Na první adventní neděli jsme pořádali náš první turnaj pro ostatní týmy. Pronajali jsme si 
krásnou  městskou halu v Litomyšli a v 9 hod. ráno tento turnaj zahájili prvním zápasem  
s týmem Orel  Přelouč. Jako tradičně jsme tento tým deklasovali 6:0. To byl krásný začátek 
adventu. Ve stejném duchu jsme přivítali tým Pardubic B a konečný výsledek 8:0 byl víc než 
uspokojující. Byly to krásné zápasy a lidé v hledišti dokázali krásný florbal ocenit potleskem. 
Výhra nad Svitavami 4:1 podpořila naše snažení a radost ze hry. Posledním soupeřem turnaje 
byl náš rival tým Pirátů z Chrudimi. Naši hráči jim nedali žádnou šanci odvézt si ani jediný bod  
a výhrou 3:0 jsme turnaj krásně zakončili. Domácí turnaj skončil tedy výsledkem 4 výhry a 12 
cennými body. 
 Po skončení turnaje sehrály přátelské utkání týmy TJ Lubná  oddíl elévů a tým Peak Sportu 
Litomyšl s výsledkem 7:6 pro Peak Sport. Na závěrečných samostatných nájezdech bylo skóre 
vyrovnané 4:4. Velká členská základna těchto malých hráčů svědčí o tom, že florbalovému 
sportu se v Lubné daří. 
 Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit do hlediště, trenérům za jejich obětavou práci  
a samozřejmě hráčům za jejich chuť do hry.  Další turnaj, který odehrajeme 13. 12. 2009 ve 
Svitavách začínáme také v 9 hod. a srdečně Vás na něj všechny zvu. 

Radek Bartoš, vedoucí družstva mladších žáků 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Florbalové družstvo mladších žáků 
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           Poděkování paní Jarušce Novotné, která se věnuje 
relaxačnímu cvičení TAIJI. 

 Milá Jaruško, děkujeme ti za čas a energii, kterou nám předáváš svým 
cvičením. A do nového roku přejeme vše nej …, ale hlavně zdraví.  

Za všechny cvičící, které docházejí, Radmila Stráníková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKULÁŠ, JEŽÍŠEK A TI DRUZÍ 
      
 Po revoluci v roce 89 neboli po pádu socialismu se u nás jako houby po dešti rozrostly různé 
supermarkety, hypermarkety a jim podobná obchodní centra. Pravda, sežene se v nich snad 
vše, ale želbohu převažují zahraniční tovary a výrobky nad našimi českými.  
 Za ta léta už jsem si zvykl. Co mě ale hodně dostalo, bylo to, že jsem si v jednom z těch 
marketů mohl koupit kostým Santa Clause. Ne kostým našeho Mikuláše, ale kostým irského 
a amerického Santa Clause.  
 Po revoluci 89 je už dvacet let, u nás je taková hloupá móda hanit vše, co má něco 
společného se socialismem, tvrdit, že vše, co bylo za socialismu, bylo špatné a taky tvrdit, že  
za socialismu nám vnucovali ruského a ukrajinského dědu Mráze. Nepamatuji se, že by nám  
ve škole vnucovali dědu Mráze. Nepamatuji se, že bych šel do obchodu a viděl tam hned  
u vchodu postavu dědy Mráze, tak jako dnes tam často vídávám postavu Santa Clause.  
 Tak jako každá země má svou bytost, která naděluje dětem dárky, tak i naše země má 
svého sv. Mikuláše a Ježíška. Mikuláš je historicky doložená postava, jeho zbožný a příkladný 
život způsobil, že ho lidé začali uctívat a prohlásili ho za svatého. Jeho kult se rozšířil z krajů na 
Balkáně až do východní Evropy, zejména mezi slovanské národy, ale viděl jsem ho i v rakouské 
Vídni. 
 Ježíšek je také skutečná postava narozená v Betlémě. Vánoční nadělování má svůj 
prapůvod již v legendě o narození Ježíška, kdy lidé chtěli pomoci jeho Svaté rodině. Tak jako 
Ježíšek naděluje dětem Čechách a na Moravě, ale také na Slovensku, Rakousku a v Itálii, tak 
v Norsku naděluje skřítek Misen, v Rusku a na Ukrajině děda Mráz, ve Velké Británii Fater 
Christmans a tak bych mohl pokračovat.   
 A tak si na závěr tohoto článku pokládám otázku. Proč nám a našim dětem vnucují Santa 
Clause? Proč když jdu do obchodu, tak se musím dívat na postavu Santa Clause místo našeho 
Mikuláše? Copak se nemůžeme snažit udržovat a zachovávat naše vlastní tradice i přesto, že 
jsme v té slavné Evropské unii?                                                                               

Rudolf Zapletal 
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ … 
 
Jak upéct vánočku 
 Rozhodli jste se, že si letos provoníte kuchyň a polaskáte chuťové buňky pravou domácí 
vánočkou, ale nevíte, jak na to? Vánočka je jedním ze symbolů Vánoc. Pokud chcete překvapit 
své blízké, přinášíme vám pár praktických rad. 

• Do vánočkového těsta dáváme nejdříve mouku a pak teprve mléko. Dáváme pozor, 
abychom nepřelili tekutinu a nedali příliš mnoho tuku. Vánočky by byly těžké a pomalu by 
kynuly. 

• Těsto na vánočky nesmíme přeslazovat, snadno se pak rozbíhá a vánočky ztrácejí tvar. 
• Přídavek menšího množství sádla dělá vánočku vláčnější. 
• Dobře vypracované těsto se nechytá na válu, je hladké a lesklé. 
• Čím pomaleji vánočka kyne, tím lépe. 
• Rozinky a ořechy zapracujeme do těsta až po vykynutí. 
• Namočíte-li rozinky den předem do rumu, jsou chutnější. 
• Při pletení každé patro vánočky splácneme hřbetem ruky, tak se vytvoří další nosná 

plocha pro další cop. Konec posledního copu zahneme pod spodek vánočky. 
• Upletenou vánočku  propíchneme šikmo proti sobě špejlemi, tím pletence zpevníme a 

nehrozí, že by se nám při pečení sesunula k jedné straně. 
• Před pečením potřeme povrch směsí z rozšlehaného vajíčka s trochou vody a lžící 

citrónové šťávy. Povrch vánočky tak rychle neztmavne. 
• Vánočku pečeme v dobře vyhřáté troubě, ale zvolna a relativně dlouho ( cca hodinu). 

Rozpálíme troubu na 220°C. Pečeme prvních 5-10 minut při 220°C, dalších 25 minut při 
150°C a zbytek času už jen 100°C. 

• Pokud trouba peče nerovnoměrně, můžeme vánočku zakrývat alobalem, aby se nám 
nepřipálila. 

• Vánočku pocukrujeme až po úplném vychladnutí. 
 

Receptů na vánočku je hodně, vybrali jsme jeden (je na trochu menší vánočku – na středně 
velký plech upleteme nejlépe vánočku ze ¾ kg mouky). 
Suroviny 
500 g polohrubé mouky, 120g krystalového cukru, 100g rozpuštěného másla,                                                                         
1 lžíce rozpuštěného sádla, 1 kostka droždí (30g), 1 vejce + 1 žloutek navíc, 
250 ml mléka, špetka soli, 1 hrst rozinek naložených v rumu, 1 hrst vlašských ořechů, 
1 hrst sekaných mandlí na posypání, 1rozšlehané vejce na potření, 2 dřevěné špejle 
 Nejprve uděláme kvásek z trocha vlažného mléka, droždí a přidáme lžičku cukru a špetku 
mouky. Do velké mísy nasypeme mouku a přidáme cukr. Přilijeme vlažný rozpuštěný tuk, 
vlažné mléko, ve kterém jsme rozpustili sůl a rozkvedlali žloutky a vejce. Přidáme vzešlý kvásek 
a zaděláme těsto. Těsto velmi dobře propracujeme – mělo by být hladké a tuhé. Poté ho 
podebereme vařečkou a posypeme moukou , přikryjeme utěrkou a necháme kynout. 
Pletení 
 Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál. Rozdělíme ho na 8 stejných dílů, z nichž 
vyválíme stejně silné prameny. Spodek upleteme ze čtyř pramenů. Pleteme vždy od středu  
(aby se nám prameny neztenčovaly). Upletený cop přendáme opatrně na pomaštěný plech 
(nebo plech vyložíme pečicím papírem). Hřbetem ruky s nataženými prsty uděláme doprostřed 
copu rýhu, do které posadíme cop upletený z dalších tří pramenů. Poslední díl rozkrojíme, 
vyválíme dva prameny, ty stočíme a nedopletené konce přehodíme a podsuneme pod vánočku. 
Aby prameny nesjely při pečení, propíchneme vánočku na obou koncích proti sobě špejlemi 
a asi dvakrát ještě po délce. Povrch vánočky potřeme rozšlehaným vajíčkem. Ještě necháme 
chvilku kynout a pak pečeme. 
Zajímavosti: 
 Vánočce se také říká calta, huska, pletanka, pletenice, štědrovnice, ceplík, žemle, štrucla 
nebo štricka. 
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 Jelikož upéct vánočku nebylo jednoduché a ne vždy se povedla, udržovaly se při jejím 
pečení různé zvyky. Hospodyně například měla zadělávat v bílé zástěře a šátku a nesměla 
mluvit, aby se jí vánočka povedla. Podle další pověry měl první upečenou vánočku dostat 
hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Po krajíčku z ní dostával dobytek, aby byl zdravý  
a nemohly na něj zlé síly. Oblíbeným zvykem bylo také zapékání mince. Šťastlivec, který ji při 
krájení našel, měl prý po celý příští rok jistotu zaručeno zdraví, štěstí a bohatství. Oproti tomu 
připálená nebo natrhlá vánočka věstila nezdar a smůlu. 
  

 Víte, kdy si zapálit adventní věnec? 
 Historie adventních věnců není dlouhá, začíná kupodivu až v 19. století (1860). První svíčka 
se zapaluje při obědě na bronzovou neděli a po obědě se sfoukne. Druhou zapálíte na stříbrnou 
neděli spolu s tou první a opět je po obědě sfouknete. Na zlatou neděli při obědě již hoří tři 
svíčky. Na Štědrý den zapálíte při štědrovečerní večeři všechny čtyři svíčky současně  
a necháte je dohořet.  
 A jakou barvu by správně měly mít svíčky na věnci? Tři svíčky by měly být fialové - podle 
církevních zvyklostí je fialová barvou pokání, a jedna růžová - ta je barvou záblesku naděje. 
Rozsvěcuje se naposledy. 
 
Co se andělovi nelíbilo aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem 
 Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi 
nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. 
 Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit králi světa,“zavrčel. „Já se 
postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš 
hrubý,“ odmítl ho anděl.  
 Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem 
přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší 
med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu 
mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl. 
 Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím 
duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, 
který by jim záviděl Šalamoun!“ „Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl. 
 Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. 
Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli  
u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout 
vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu – jenom 
pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, 
aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ 
Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“ 
(Čerpáno z knihy „Lidové tradice“)                                                Mgr. Jitka Kučerová 
 
 

Lehká vánočka 
Vánočka je lehká, vláčná a aspoň trochu dietnější než ta klasická. 
 Potřebujeme: 1 kg polohrubé mouky, 20 dkg Hery, 20 dkg cukru krupice, 4 žloutky,  
6 dkg droždí, 10 dkg mandlí, 10 dkg hrozinek, 1 lžička soli, 1 vanilkový cukr, 2 lžíce rumu,  
0,4 l mléka.  
 Postup přípravy: Nejprve si připravíme kvásek: droždí rozdrobíme do teplého mléka  
s přidáním lžíce cukru. Heru, cukr a žloutky utřeme jako na třenou bábovku. Do této hmoty 
přidáme mouku, sůl, vanilkový cukr, rum a kvásek. Vypracujeme tužší těsto a přidáme oloupané 
a nakrájené mandle a hrozinky. Ty je možno namočit předem do rumu. Znovu zpracujeme. Pak 
necháme asi1 hod. kynout. Po řádném vykynutí upleteme vánočku - je možno plést spodní díl 
ze 4, pak dvě patra ze 3 a vrch ze 2 pramenů - a znovu dáme asi na 30 min. kynout. Potom 
vánočku potřeme rozšlehaným vejcem a dáme péct. Peče se ve středně vyhřáté troubě asi 
hodinu. 
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Vánoční kvíz 
 Nejkrásnější svátek roku – Vánoce -  jsou skoro za dveřmi a těžko by se mezi námi našel 
někdo, kdo by se netěšil na stromeček, dárky, sníh, pohádky… na sváteční atmosféru. I malé 
dítě většinou ví, že Štědrý den je 24. prosince, že v ten den bývá podle tradice k večeři kapr, že 
se zpívají koledy…  
 Vánoce dnes by měly být především svátky klidu, pohody, odpoutání se od každodenního 
pracovního shonu. Měly by být příležitostí k upevnění rodinných vazeb, k vychutnání slavnostní 
atmosféry vánočních dnů. Největší půvab mají Vánoce pro malé děti těšící se na ozdobený 
stromeček a dárky, které jim přinese Ježíšek. Kouzlo dětských Vánoc si v sobě každý nese po 
celý život a rád se k němu v dospělosti o Vánocích vrací. 
 Pro odreagování se od předvánočního shonu jsme pro Vás připravili následující kvíz. 
Prověřte si své „vánoční“ vědomosti. Správné odpovědi naleznete na straně 28. 
1. Ve které zemi vznikla tradice vánočních stromečků? 

a) Německo 
b) Rusko 
c) Norsko 

2. Kdy byly poprvé k rozzáření vánočního stromku použity elektrické svíčky? 
a) 1785 
b) 1895 
c) 1935 

3. První dobročinná vánoční pohlednice vznikla za podpory UNICEF v roce 1949. Víte, kdo tuto      
první pohlednici namaloval? 

a) sedmiletá dívka 
b) Pablo Picasso 
c) Charlie Chaplin 

4. Legenda o sv. Mikuláši vznikla na základě života a skutků světce, který skutečně žil. Víte, do 
kterého století se jeho život a působení datuje? 

a) 5. století 
b) 7. století 
c) 4. století 

5. Ve které zemi žil a působil sv. Mikuláš? 
a) Finsko 
b) Turecko  
c) Itálie 

6. Víte, co vynalezl Tom Smith, anglický cukrář, v roce 1847? 
a) adventní kalendář 
b) vánoční prskavky 
c) skleněné vánoční ozdoby 

7. Víte, kdy se u nás poprvé v domácnosti objevil vánoční stromek? 
a) 1812 
b) 1847 
c) 1896 

8. Podle jednoho ze starých slovanských vánočních zvyků si lidé na Štědrý den namazali tváře 
     medem. Co jim tento zvyk měl zajistit? 

a) že je budou mít příští rok všichni rádi 
b) bohatou úrodu v příštím roce 
c) měl je chránit před nemocemi a smrtí 

9. K Vánocům neodmyslitelně patří vánočka. Kdy ji mohli lidé poprvé ochutnat? 
a) v období Velkomoravské říše – z této doby pocházejí první nálezy úlomků hliněných 

forem na pečení vánoček 
b) v 16. století – zde se objevují první zmínky o vánočce 
c) v průběhu 20. století, kdy se začaly v domácnostech používat elektrické trouby na 

pečení 
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10. Kdy se poprvé v Evropě objevily skleněné vánoční ozdoby? 
a) ve druhé polovině 19. století 
b) na konci 18. století 
c) v první polovině 20. století 

11. Kapr ke štědrovečerní večeři je poměrně moderním vánočním zvykem. Podle původní 
      staročeské tradice se ale ke štědrovečerní večeři: 

a) podávalo vepřové maso 
b) podávala pečená husa 
c) nepodávalo maso 

12. Bulharským dětem naděluje dárky: 
a) děduška Darček 
b) děda Koleda 
c) babka Marozka 

13. Trojici Mikuláš, čert a anděl znají: 
a) děti v celé Evropě 
b) jen české a slovenské děti 
c) jen děti v Čechách a na Moravě 

14. Původní barvou adventu je: 
a) zelená 
b) fialová 
c) červená 

15. Podle tradice by mělo být na štědrovečerním stole: 
a) pouze kapr a bramborový salát 
b) kořenová zelenina a chleba 
c) devatero jídel 

 
Vážení a milí spoluobčané, 
 nastal čas dlouhých večerů, tedy čas, kdy se k nám opět blíží konec tohoto roku a my se 
pomalu začínáme ohlížet, co nám tento rok přinesl. 
 Já jsem se tentokrát kromě internetu a kroniky podívala i na stará čísla našeho zpravodaje  
a ráda bych Vám připomněla několik zajímavých událostí z mnoha článků, kterými nám i vy 
přispíváte a díky kterým je podle mého názoru ten náš zpravodaj jeden z nejzajímavějších  
z celého okolí.  
 Roku 2002 pro nás připravila kulturní komise 1. ročník prodejní vánoční výstavy. 
 V listopadu 2004 nám připomněla pí Kvasničková významnou událost pro naše nejmenší 
a vlastně i pro nás odrostlejší - již 25 let od otevření mateřské školy. 
   Na konci roku 2004 jsme s p. Kopeckým vzpomínali na památnou jedli. Vopařilova jedle 
byla 1.10.1994 prohlášena jako památný strom. V sobotu 6. 12. 2003 při silném náporu větru 
padl vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze a u nás Vopařilova jedle. 
   A ještě jedna zajímavost, jež mě zaujala v kronice: 25. 12. 1923 - 20. 3. 1924 bylo v Lubné 
přerušeno veškeré autobusové spojení pro stálé závěje - pro dospělé noční můra, pro děti sen. 
 Přeji Vám všem klidné a pokojné svátky, hlavně hodně radosti, zdraví a splnění vašich snů. 

                                                                                                                    Marta Sýkorová 
 

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ 
 
LUBNÁ 
- zpívání u betléma - 20. 12. 2009 v 17.00 hodin před obecním úřadem 
- plesová sezona 2010 
   2. 1. PRVNÍ PLES, ples poličských škol, hraje Combo 2 
   8. 1.   Ples SDH Lubná, hraje Vepřo Knedlo Zelo 
 16. 1.    Ples KDÚ-ČSL, hraje Combo 2, myslivecká kuchyně 
 30. 1.    Sportovní ples TJ Sebranice, hraje Melodie Trpín 
 12. 2.   Ples Lubenských žen a TJ Lubná, hraje Melodie Trpín 
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- turnaj Dona Bosca ve florbale, mladší a starší žáci v pátek 26. 2. 2010 
 a muži v sobotu 27. 2. 2010 
- dětský karneval – 6. 3. 2010 ve 14.00 hodin na Skalce 
SEBRANICE 
- koncert 

19. 12. 2009 v 17.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v provedení členů  
opery Národního divadla v Praze, na programu bude RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ, 
vstupné 50 Kč 

- plesy 2010 
      22. 1. - Farní ples, 13. 2. - Hasičský ples 
- farní Akademie  - 7. 2. 2010 
DOLNÍ ÚJEZD 
- vánoční výstava - 13. 12. 2009 
LITOMYŠL 
Regionální muzeum – adventní neděle  
13. 12. Tiffany technika - předvádění a prodej šperků 
20. 12. Paličkování - předvádění a prodej 
Zámecké sklepení – adventní neděle v zámeckém sklepení  

Každou adventní neděli – od 14 do 16 hodin - přijďte nakoupit dárky, ochutnat víno … 
Smetanovo náměstí - sobota 12. a 19. prosince od 8 do 16 hodin 

Adventní trhy - do Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek z celých Čech a 
Moravy. Přivezou keramiku, malované vánoční ozdoby, kožešiny, slaměné ozdoby, 
cukrovinky, perníky, sklo, bižuterii, betlémy, med, svíčky, výrobky ze dřeva…. 
Doprovodný program: 9.15 hod. – pěvecký sbor Vlastimil, 10 hod. – Mužský pěvecký 
sbor Litomyšl a Sbor paní a dívek Litomyšl, 11 hod. – Dechový orchestr Smetanova 
domu, 13 hod. – Parkoviště pro velbloudy Moravice, 14 hod. – folková skupina XILT, 
15 hod. – Klusoň band Litomyšl. 

 
Správné odpovědi:  
1a), 2 b), 3 a), 4 c), 5 b), 6 b), 7 a), 8 a), 9 b), 10 a), 11 c), 12 b), 13 b), 14 b), 15 c) 
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Význam některých jmen v prosinci 
 Barbora  - jméno řeckého původu, znamená „cizinka, barbarka“. 
 Jitka       - české jméno hebrejského původu, znamená „židovka, žena z Judeje“. 
 Lucie      - jméno latinského původu, ženská podoba jména Lucius, Lucián, tj.“ světlý, zářící“. 
 Adam     - jméno hebrejského původu, vykládá se jako „člověk pozemšťan, z červené hlíny“. 
 Eva        - jméno hebrejského původu, znamená „živá“, přeneseně „matka života“. 
 Daniel    - biblické jméno hebrejského původu, znamená „Bůh je můj soudce“. 
 Šimon    - jméno hebrejského původu, znamená „ slyšící, naslouchající“. 
 Štěpán   - jméno řeckého původu, znamená „věnec, ověnčený, věncem korunovaný“. 
 Žaneta   - jméno hebrejského původu, znamená „Bůh je milostivý“. 

 
 

Zubní pohotovost 2009 – 2010 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 

12. - 13. 12. MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 
19. - 20. 12. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

24.12. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670 
25.12. MUDr. Kučerová  Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 
26.12. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
27.12. MUDr. Zeman František Litomyšl, Smet. nám. 132 461 613 827 
28.12. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 
29.12. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 
30.12. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 
31.12. MUDr. Teplý Michal Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 

1.1. MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
2. - 3. 1. MUDr. Zeman Oldřich Polička, 1. máje 606 733 152 435 

9. - 10. 1. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414 
16. - 17. 1. MUDr. Adamcová  Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987 

 
 

 

Zemědělské obchodní družstvo Lubná přijme do pracovního poměru 
pracovníka (traktoristu, opraváře zem. strojů, obsluhu spec. strojů).  

Nástup možný od 1. 4. 2010.  
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři ZOD u předsedy Ing. Klusoně. 
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