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Autorem snímku na titulní straně je fotograf Michal Lehocký. 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 18. 11. 2009 
RO schvaluje: 

-   Zapojení obce do projektu protipovodňových opatření v katastru obce v rámci  
 Mikroregionu Litomyšlsko. 
- Vypracování projektu na cyklostezky přes obec s přiloženými připomínkami v rámci  
 Mikroregionu Litomyšlsko. 
- Žádost o dotaci na vybudování bezdrátového rozhlasu přes Mikroregion Litomyšl - Desinka. 
- Zakoupení stojanu na kola před bytovku. 
-  Zaslání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk pro jednotku SDH Lubná. 
-  Nákup světelných girland na vánoční osvětlení altánu před bytovkou a u Pálenice. 
-  Cenu elektrické energie na rok 2010 pro obecní odběrná místa od ČME Praha. 
- Zpívání u betléma 20. 12. v 17.00 hod. 
- Zhotovení přání a svíček k novému roku 2010 pro obchodní partnery. 
- Termín a program zasedání ZO v prosinci 2009. 
- Přijetí pí J. Dřínovské na pozici „Operátor informačních a komunikačních technologií“. 

RO doporučuje:      
- Zařadit žádosti na rozšíření veřejného osvětlení do rozpočtu na rok 2010. 

RO doporučuje ZO:      
 - Zvýšit příspěvek pro Lubenské ženy v rozpočtu na rok 2010. 
- Uvolnit finanční prostředky v rozpočtu na rok 2010 pro vybavení jednotky  
 SDH Lubná. 
- Schválit v rozpočtu na rok 2010 částku 550 000 Kč na provoz ZŠ Lubná - Sebranice. 
-   Schválit prodej pozemků k Zrnětínu za cenu 35 Kč/m² s tím, že veškeré náklady budou 

hradit kupující. 
RO pověřuje: 

- Ing. J. Klusoně k vypracování plánu vhodných tras pro běžecké stopy. 
RO bere na vědomí: 

- Vyjádření MěÚ Litomyšl k novému povolení pro dílo rybník Zimka. 
- Protokol ČŠI o provedené kontrole v ZŠ Lubná - Sebranice a MŠ Lubná.  
- Záznamy o úrazech žáků v ZŠ. 
- Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009. 
 

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 7. 12. 2009 
RO schvaluje: 

- Nájemné 200 Kč/hod. za zapůjčení sálu tělocvičny na Skalce od 1. 1. 2010. 
- Vyřazení poškozeného ponorného čerpadla BF21 APF z evidence ČOV Lubná. 
- Realizaci úpravy ohřevu teplé vody na DPS firmou VESKOM Brno. 
- Příspěvek za služby poskytované firmou AZASS Polička v roce 2009 ve výši 26 115 Kč. 
- Přefakturaci dopravy velkoobjemového odpadu provedeného autodopravou ZOD Lubná.  

  - Ukončení nájmu bytu v ZŠ Lubná ke dni 31. 10. 2009 s pí J. Kadidlovou. 
- Prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2012 na byt č.301/8 s pí V. Matošovou.  
- Bezplatný pronájem vestibulu na Skalce ve dnech 22. 5. a 23. 5. 2010  
 pro Bonsai klub Skalka. 
- Zaslání žádosti na SMSV Poličsko na opravu vodovodního řadu nad ZŠ Lubná. 
- Zlegalizování odkyselovací stanice lubenského vodovodu včetně zapsání do KN  

a odkoupení parcely pod stanicí. 
- Opravu a instalaci směrovek v obci. 

RO doporučuje ZO:      
- Ponechat místní poplatek za odpad v roce 2010 na stávající částce 500 Kč, dle podmínek 

Obecně závazné vyhlášky obce Lubná č. 2/2008. 
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-   Zařadit do rozpočtu na rok 2010 finanční příspěvek 2 000 Kč pro ČSV, o. s. ZO Litomyšl, 
finanční příspěvek 2 000 Kč pro ZUŠ Dolní Újezd, nákup pračky vzduchu do pohostinství 
Skalka, stavbu dětského hřiště na pozemku za horní prodejnou potravin „Jednota“. 

- Schválit rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2010. 
RO pověřuje: 

- Starostu obce k jednání s FÚ Svitavy o sjednání splátkového kalendáře předepsaných 
odvodů a penále od MF Praha. 

- Starostu obce a předsedu komise veřejného pořádku k provedení místního šetření  
 na posouzení zdravotního stavu stromů podél silnice III. třídy směr Lubná – Polička. 

RO bere na vědomí: 
- Informaci Pk k přípravě rozpočtu obce na rok 2010. 
- Protokol o zkoušce kvality vody VHOS, a. s., Moravská Třebová. 
- Informaci o prospěšné neziskové společnosti MAS Litomyšlsko. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 21. 12. 2009 
RO schvaluje: 

- U příspěvkové organizace od 1. 1. 2010 vedení účetnictví ve zjednodušeném stavu s tím, 
že příspěvková organizace nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 
vlastního kapitálu. 

- Směrnici, která stanoví Pravidla reformy účetnictví v příspěvkové organizaci  
 ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná zřízené obcí s vymezením závazných analytických  
 a podrozvahových účtů. 
- Ukončení nájemní smlouvy na byt na OÚ Lubná k 31.12. 2009 s manželi Zavoralovými. 
- Pronájem víceúčelového zařízení Skalka TJ Sebranice na pořádání plesu dne 30. 1. 2010. 

Pořadatelé uhradí nájem, náklady za spotřebovanou el. energii, vodu, poplatek  
 ze vstupného a tomboly. 
- Informaci o možnosti prezentovat naši obec, spolky a soubory na turistickém veletrhu 

REGIONTOUR v Brně. Současně pověřuje starostu obce ke zjištění bližších informací. 
RO pověřuje: 

- Starostu obce informovat příspěvkovou organizaci zřízenou obcí o usnesení RO 
a seznámit ji se Směrnicí č. 18. 

RO bere na vědomí: 
- Způsob předávání účetních záznamů, stanovený pro obce a jejich příspěvkové organizace 

do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) prostřednictvím Krajského úřadu 
Pardubického kraje. 

- Informaci k zabezpečení Tříkrálové sbírky K+M+B 2010, která se v naší obci bude konat  
v sobotu 9. 1. 2010. 

- „Protokol“ o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná, kterou 
provedli členové kontrolního výboru ZO. 

- Kvalitu vody v kuchyni MŠ. 
- Oznámení o zahájení řízení o změně ÚP obce Borová. 

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 16. 12. 2009 
ZO schvaluje: 

- Činnost RO za uplynulé období. 
- Rozpočtovou změnu č. 4/2009/RO a č. 3/2009/ZO. 
-  Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2009.     
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2010. Je navrženo ve výši 1/12 skutečného čerpání 

schváleného rozpočtu roku 2009 v provozních výdajích na každý měsíc do doby schválení 
rozpočtu, kapitálové výdaje do výše přijatých účelových dotací a dále schválené výdaje. 

- Poplatek za komunální odpad na rok 2010 ve výši 500 Kč za občana a objekt k individuální  
rekreaci dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2008.  

- Cenu vodného ve výši 26,50 Kč/m3 a stočného ve výši 25,70 Kč/m3 s DPH na rok 2010. 
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- Smlouvu ze dne 18. 12. 2009 na bezúplatný převod turistického odpočívadla u lubenské 
myslivny se všemi jeho součástmi do majetku obce.  

- Smlouvu č. 42/09 na bezúplatný převod altánu umístěného na veřejném prostranství  
u bytovky v Lubné do majetku obce (dle přílohy č. 13 ZO 19/2009). 

- Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace pro jednotku SDH Lubná. 
- Smlouvu na prodej pozemků dle geometrického plánu za cenu 35 Kč/m2. Náklady  

na sepsání smlouvy, pořízení geometrického plánu a vklad do KN hradí kupující.  
Jedná se o tyto parcely:  

p. č. 896/8 - M. Zdanovcová, p. č. 896/9 - P. Háp,  
               p. č. 896/10 - P. Šimek, p. č. 884/29 - manželé Kovářovi.  

- Postup RO při řešení úhrady předepsaných odvodů a penále. Dále schvaluje podání 
žádosti na FÚ Svitavy o sjednání splátkového kalendáře na úhradu vyměřených odvodů   
a penále Ministerstvem financí ČR, které činí 374 559 Kč. 

- Zařadit do rozpočtu obce na rok 2010 finanční prostředky na vyčištění potrubí kanalizace  
a prohlédnutí  kamerou na základě zjištěného stavu provedení opravy kanalizačního potrubí 
a šachet. Dále schvaluje zodpovědnost za případné sankce uložené státními orgány 
v poměru 50% obec Lubná a 50% VHOS, a.s., Moravská Třebová.   

ZO bere na vědomí:  
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 17/2009 a 18/2009. 
- Zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009.  
- Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce. 
-  Zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce a provedené  

kontrole v ZŠ Lubná - Sebranice a MŠ Lubná. 
- Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2009 Pardubickým krajem. 

ZO pověřuje: 
- Starostu obce k podpisu schválených smluv na prodej a převod pozemků a na státní 
 neinvestiční dotaci pro jednotku SDH Lubná. 

 
Upozornění 
 Obecní úřad oznamuje občanům, že od prosince 2009 bylo v kanceláři úřadu zřízeno 
pracoviště Czech POINT. Prostřednictvím této služby lze za úplatu požádat o tyto výpisy  
a úkony: 
výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského 
rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného 
výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Autorizovaná konverze dokumentů 
a Datové schránky. 
 Dále na OÚ ověřujeme podpisy a listiny, kopírujeme dokumenty. 
Tyto služby Vám rádi poskytneme v úřední dny: 
pondělí    7.30 - 11.30 hod., 13.00 - 17.00 hod. 
středa  7.30 - 11.30 hod., 13.00 - 17.00 hod. 
 
Poplatky 2010 
Od února 2010 je možné platit místní poplatky. 
Poplatek za psy: 100 Kč za jednoho psa, 130 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců 

věku, splatnost poplatku je do 15. 5. 2010. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné.  

Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 500 Kč za osobu, každé třetí a další dítě je  
 od poplatku osvobozeno. Splatnost poplatku je do 15. 3. 2010. 
 Při platbě převodem na účet číslo 
 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1337 + číslo popisné.  

 
 Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou. Děkujeme.  

(OÚ) 



 4 

Statistika – pohyb obyvatelstva v Lubné – rok 2009 
 Narodilo se 13 občánků, zemřelo 6 občanů, bylo přihlášeno 12 občanů,  
odhlásilo se 21 občanů. 
 K 31. 12. 2009 měla obec 1 012 obyvatel, z toho 837 dospělých a 175 dětí. 
 
Výměna řidičských průkazů 
 Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti. Průkazy Vám vymění na Městském úřadě v Litomyšli  
– odbor dopravy, k výměně je třeba: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), fotografii 
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně. 
 
VHOS a. s. informuje 
 Z technických důvodů neproběhlo inkaso záloh za vodné a stočné prostřednictvím 
Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) za měsíc „leden 2010“.  
VHOS, a. s.  Moravská Třebová nebude tuto platbu dodatečně formou SIPO inkasovat. 
       V případě, že požadujete zálohu za leden 2010 uhradit, můžete tak provést převodem na 
náš účet č. 1507591/0100 pod variabilním symbolem Vašeho spojovacího čísla (specifický 
symbol SIPO) nebo hotově do pokladen v sídle společnosti v Moravské Třebové nebo v sídle 
všech našich vodohospodářských provozů.  
      Další informace k dané problematice Vám rádi sdělíme na naší bezplatné lince 
800 101 194, případně na telefonním čísle 461 357 155,  útvar fakturace vodného a stočného, 
pí Berková.  

 
 
 

Tříkrálová sbírka na Poličsku 
 Do sbírky se letos v celém poličském regionu zapojilo více než 500 dobrovolníků. Její 
výtěžek je určen na zakoupení nového devítimístného automobilu pro svoz klientů AC dílen  
a Denního stacionáře, na vybudování klimatizace v podkrovní části Denního stacionáře a část 
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí, konkrétně pro chudé lidi  
v Bangladéši. 

 

obec výtěžek 2008 výtěžek 2009 výtěžek 2010 
průměrný 
příspěvek 
na 1 obyv.  

porovnání s 
předchozím 

rokem 
Borová 19 697,50 Kč 21 117,00 Kč 20 717,00 Kč 21,58 - 400,00 
Bystré 29 396,00 Kč 33 054,00 Kč 34 541,00 Kč 20,55 1 487,00 
Korouhev 6 789,00 Kč 17 914,00 Kč 18 261,00 Kč 22,88 347,00 
Květná 4 326,00 Kč 6 061,00 Kč 5 607,00 Kč 18,03 - 454,00 
Lubná 22 023,00 Kč 26 202,00 Kč 23 965,00 Kč 23,56 - 2 237,00 
Oldřiš 12 092,00 Kč 14 528,00 Kč 14 536,00 Kč 22,02 8,00 
Pomezí 4 793,50 Kč 13 065,00 Kč 18 519,00 Kč 15,98 5 454,00 
Sebranice 24 409,00 Kč 27 360,00 Kč 28 137,00 Kč 29,37 777,00 
Široký Důl 7 422,00 Kč 9 688,00 Kč 11 320,00 Kč 29,18 1 632,00 
Polička 100 039,50 Kč 125 435,00 Kč 135 876,00 Kč 14,69 10 441,00 
CELKEM: 365 184,50 Kč 439 079,00 Kč  472 337,00 Kč 19,84 33 258,00 

 
Prům. výtěžek na jednu pokladničku:   4003 Kč 
Počet koledujících skupinek:    118    

 
             Štěpán Plecháček, PR a fundraiser Oblastní charita Polička 
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Charakteristika nezaměstnanosti k 31. 12. 2009 
 

Obec EAO 
celkem Ženy Muži 

Míra 
nezam. 

% 
Čistá 458 31 43 16,16 
Desná 153 7 4 7,19 
Dolní Újezd 889 39 51 10,12 
Horní Újezd 214 8 8 7,48 
Jarošov 81 3 3 7,41 
Litomyšl 5254 213 260 9,00 
Lubná 459 25 28 11,55 
Morašice 383 13 13 6,79 
Osík 489 26 40 13,50 
Poříčí u Litomyšle 186 13 12 13,44 
Sebranice 398 21 20 10,30 
Trstěnice 226 12 17 12,83 
Okres celkem: 52320 3057 3721 12,31 

                             Počet volných míst: 196 
 
„Vlajka pro Tibet“ 
 Dne 10. března 2010 si připomeneme již 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Také naše obec se v letošním roce připojí 
k této kampani vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu dne 10. března 2010. 

(oú) 
 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2010 
pátek:   12. 2.,  26. 2.,  12. 3.,  26. 3.,  9. 4.,  23. 4. 

 
Vážení spoluobčané, 
 vánoční svátky naplněné pohodou, láskou a vzájemným porozuměním uplynuly jako voda 
v potoce a my opět s velkým očekáváním hledíme do nového roku. Jaký bude a co nás čeká? 
Dovolte mi nejprve, abych se poohlédl za uplynulým obdobím. 
 
Návštěva z Mariánských Lázní 
 Koncem listopadu 2009 naši obec navštívila rodačka a spolumajitelka bývalého obecního 
úřadu paní B. Tobrmanová, která v současné době žije v Mariánských Lázních. Její první kroky 
vedly společně s její sestrou k paní M. Pavlišové, její dlouholeté přítelkyni. Potom jsme si na 
obecním úřadě zavzpomínali na časy dávno minulé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zleva - Z. Pícha, J. Chadima,  
V. Kličková, M. Pavlišová,  
B. Tobrmanová a syn paní Kličkové 
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Zvýšení bezpečnosti provozu v horní části obce 
 Na základě upozornění Vás občanů jsme zabezpečili instalaci zrcadla „u točny“ autobusu. 
V radě obce jsme se tímto požadavkem  zabývali začátkem září 2009. Po získání všech 

potřebných povolení na Policii Svitavy  
a odboru dopravy MěÚ Litomyšl  jsme požádali 
Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, 
provoz Polička o zakoupení a montáž 
nerozbitného obdélníkového zrcadla, které je 
testováno na odolnost proti větru až do 
rychlosti 183 km/hod. Instalací zrcadla se 
zvýšila bezpečnost hlavně při odbočování ze 
silnice III. třídy „na točnu“ autobusu a místní 
komunikaci. 
 
 
Instalované obdélníkové zrcadlo „na točně“ 
autobusu 

 
Adventní doba 
 Adventní dobu jsme začali poslední listopadovou neděli, kdy jsme rozsvítili betlém v altánku, 
budovu obecního úřadu a prostranství okolo parkoviště. Nově jsme instalovali světelné girlandy 
na oba altánky u Pálenice a před bytovkou. Díky profesionální fotografii pana Michala 
Lehockého (na titulní straně tohoto zpravodaje) můžete zhlédnout večerní osvětlení celého 
prostranství před obecním úřadem. Touto cestou ještě jednou panu M. Lehockému děkujeme. 
 
Vánoční koledování  
 V pondělí 14. prosince navštívily děti z mateřské školky společně s paní učitelkou  
L. Vomáčkovou obecní úřad, aby zaměstnancům zazpívaly koledy, a tak navodily krásnou 
předvánoční atmosféru.  

 
Děti z MŠ na obecním úřadě 

 
 
Zpívání u betléma 
 V neděli 20. prosince 2009 se uskutečnilo tradiční zpívání u betléma. Možná jen málokdo 
z nás  si uvědomí, že to bylo ve stejný den jako v roce 2008, kdy jsme slavnostně otvírali nově 
vybudované parkoviště před obecním úřadem. Letošní zpívání nám zpestřili hrou na trubku pan 
Petr Háp, na pozoun pan Tomáš Zavoral, svým kulturním vystoupením folklorní soubor 
Lubeňáček, pěvecký sbor Lubenika a pozvání přijal i Otec Vojtěch Glogar. Celým programem 
nás provázela paní Eva Chadimová. Ozvučení a osvětlení prostoru měl na starosti pan Pavel 
Kovář s tatínkem.  
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 Vystoupení proběhlo za pěkného, ale mrazivého počasí. O zahřátí se postarali členové 
kulturní komise, kteří nalévali do šťopiček starostovu slivovici, a především naši místní 
dobrovolní hasiči, kteří připravili hřejivé občerstvení a příjemné posezení ve vestibulu  
a v přilehlých prostorách bývalého obecního úřadu. Jsem přesvědčen, že každý 
ze zúčastněných zde prožil příjemné předvánoční chvíle. 

 
Slavnostní zahájení         Vystoupení souboru Lubeňáček 

 
Vystoupení pěveckého souboru Lubenika      Zaplněné prostranství před betlémem 

 
Slavnostní přípitek         Členové SDH při přípravě teplého občerstvení  
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Poděkování 
 Obecní úřad touto cestou děkuje ČZS Lubná a především paní Miladě Vitouškové, která se 
po celý loňský rok starala o květinovou výzdobu ve vestibulu obecního úřadu.     

         (OÚ) 
 

 
 

Květinová výzdoba ve vestibulu obecního úřadu v průběhu roku. Paní Milada Vitoušková při aranžování. 
 

 
 
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka 
 V sobotu 9. ledna 2010 se konala na Poličsku, tedy i u nás v Lubné, Tříkrálová sbírka. 
Občané, zaměstnanci obecního úřadu a děti ze základní školy se postarali o její uskutečnění. 
Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily všechny domy v obci. Celkový výtěžek 
z této sbírky činil 23 965 Kč a byl předán pořadatelům - Oblastní charitě Polička. Po ukončení 
sbírky zabezpečil obecní úřad malé občerstvení pro všechny dobrovolníky.  
 Touto cestou děkuji všem,kteří sbírku zabezpečili. Jedná se o vedoucí skupinek - R. Zapletal, 
Š. Klusoňová, V. Uhrová, M. Zerzán, děti - H. Čermáková, N. Pajchlová, M Hrůzková,  
J. Klusoňová, K. Renzová, A. Klusoňová, M. Sejkorová, D. Renzová,  V. Barcalová,  
E. Sýkorová, J. Zapletalová, a ostatní – M. Boštíková , L. Klejchová. 
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Vedoucí skupinek se Třemi králi před koledováním 
 
 
Vzácná návštěva na Obecním úřadě v Lubné 
 Každý rok před Vánocemi navštěvují členové rady salesiánské středisko v Sebranicích. 
Jedná se o přátelské setkání s kněžími ze sebranické farnosti. Prosincové pozvání bylo však 
ještě rozšířeno o společný oběd na faře v Sebranicích.  Tohoto pozvání si každý z nás upřímně 
vážil. Po dobrém obědě jsme při společné besedě vznesli dotaz na místní faráře, zda navštívili  
či znají prostory budovy lubenského obecního úřadu se všemi službami.  Po krátké odmlce  
a reakci P. Jarouška Kopeckého, že na 
Obecním úřadě v Lubné ještě nebyl, nám 
bylo jasno. Na základě tohoto zjištění 
jsme pozvali sebranické kněze na 
návštěvu k nám do Lubné.   
 Dne 12. ledna 2010 jsme na našem 
obecním úřadě přivítali vzácnou návštěvu 
- P. Jarouška Kopeckého, P. Vojtěcha 
Glogara, P. Radka Gottwalda a aspiranta 
Františka Jelečka. Společně jsme si 
prohlédli úřad, lékárnu, zdravotní 
středisko, knihovnu a místní provozovnu 
kadeřnictví, poté jsme v zasedací 
místnosti usedli ke společnému stolu, kde 
jsme se zahřáli teplým čajem  
a prohlédli si obecní kroniky. Tohoto 
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setkání jsme společně využili, abychom popřáli ředitelce školy k narozeninám. Poté jsme odjeli 
do místní školy na společný oběd, který nám připravily šikovné kuchařky L. Bulvová  
a P. Barcalová. Byly to chvíle, které se neopakují každý den a na které se jen tak nezapomíná.  

 
P. J. Kopecký a F. Jeleček v ordinaci zubního lékaře    Společné posezení v zasedací místnosti  
         

 
Společná fotografie v místní škole 
Zleva – P. Radek Gottwald, P. Jaroušek Kopecký, Mgr. Jitka Kučerová, P. Vojtěch Glogar, Josef Chadima, 
F. Jeleček, Ing. Jaromír Klusoň, Zdeněk Pícha, Alois Kovář  
 
 
Lubenská šťopička na veletrhu v Brně 
 V polovině ledna se naší obci naskytla možnost zúčastnit se 19. mezinárodního veletrhu 
turistických možností v regionech. V rámci stánku Pardubického kraje jsme společně 
s majitelem Pálenice Z. Jelínkem propagovali naši obec a Lubenskou šťopičku, o kterou byl 
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mezi účastníky veletrhu velký zájem. Rozdávali jsme propagační materiály obce a promítali  
15minutovou upoutávku o životě v naší obci, kterou velmi rychle zpracoval pan J. Rensa, 
komentář namluvila Mgr. E. Jílková. Touto cestou jim oběma ještě jednou děkuji.  

 Na veletrhu jsme se také setkali se 
starostou Biskupic Daliborem Šebkem, se 
kterým jsme jednali o termínu degustace 
slivovice. Dohodli jsme se, že letos uděláme 
Lubenskou šťopičku o týden dříve, tj. poslední 
zářijovou sobotu. 
 

 
R. Bartoš, Mgr. J. Kučerová a Mgr. Ing. Z. Jelínek  
u propagačního stolečku naší obce                                                                                                           

 
Starosta obce Biskupice Dalibor Šebek se starostou                                                                                           
obce Lubná Josefem Chadimou při přátelském   
setkání na veletrhu v Brně 
 
 
 
 
 
 

 
Účastníci a hosté u stánku Pardubického kraje 
 
 
Milí spoluobčané, 
 stojíme na prahu nového roku. Do nadcházejícího období nám všem přeji, aby se 
celosvětová krize neprohlubovala, abychom našli pracovní uplatnění na trhu práce. Nedovolme, 
abychom ve shonu práce a dalších povinností zapomínali jeden na druhého. Buďme tolerantní 
a vzájemně si naslouchejme. Aroganci a sobectví nahraďme vzájemným porozuměním a úctou 
ke druhému. Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně síly a vytrvalosti. 

                  Josef Chadima, starosta obce 
 
Výsledné penále za nedodržení dotačních podmínek při rekonstrukci školní kuchyně 
Vážení spoluobčané, 
 na podzim minulého roku ve zpravodaji č. 5/2009 jsme Vás informovali o platebních 
výměrech , které byly vyměřeny naší obci v polovině roku 2009. Jednalo se o penále za 
nedodržení dotačních podmínek stanovených při rekonstrukci kuchyně v místní škole v roce 
2003 a 2005. Celková částka, která byla obci vyměřena, činila 1 600 000 Kč. Zastupitelstvo 
obce na svém zářijovém zasedání schválilo postup rady obce a pověřilo starostu  
a místostarostu obce učinit potřebné kroky k tomu, aby finanční postih pro naši obec byl co 
nejmenší. 
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 Na základě jednání s finančním úřadem nám byla odložena úhrada vyměřeného penále 
nejdéle do konce roku 2009. Tím jsme získali čas na to, abychom se mohli důkladně seznámit  
s důvody vyměření platebních výměrů,  skutečným stavem poskytnutých dotací, za které nám 
bylo penále vyměřeno, ale především jsme měli možnost odstranit nedostatky z kontroly  
a požádat Ministerstvo financí alespoň o částečné prominutí. 
 Během tohoto období jsme jednali s mnoha úřady, ředitelstvím a kompetentními orgány  
o tom, jak co možná nejpřesněji a nejlépe splnit požadavky stanovené v příslušných 
podmínkách výše uvedených dotací nebo alespoň jak zmírnit případný postih pro naši obec. 
Byla to práce  časově náročná, ale náš přístup a snaha dořešit věci do zdárného konce se nám 
vyplatily.  Dne 23. listopadu 2009 jsme obdrželi z Ministerstva financí „Rozhodnutí“, že má naše 
obec uhradit penále do 30 dnů po obdržení „Rozhodnutí“ v celkové výši 374 559 Kč. 
Jednorázová úhrada této částky by přivedla naši obec k zadlužení a ke ztížení financování 
provozu obecních zařízení v následujícím období. Proto jsme požádali finanční úřad o splátkový 
kalendář, kterému bylo vyhověno. V prosinci 2009 jsme uhradili částku ve výši 24 559 Kč, do 
konce března 2010 musíme uhradit 50 000 Kč, do konce června  2010 - 100 000 Kč, do konce 
září 2010 - 100 000 Kč a poslední splátka je do konce prosince 2010, kdy musíme uhradit 
zbývající částku ve výši 100 000 Kč. 
 
Vážení spoluobčané, 
 naším jednáním se podařilo získat zpět do rozpočtu obce na rok 2010 částku 1 225 441 Kč. 
Považujeme to v současné době, kdy na nás působí dopady celosvětové krize, za velký 
úspěch. Vždyť vzhledem k ročním daňovým příjmům od státu pro naši obec, které činí 7 mil. Kč, 
to není zanedbatelná částka. 

                                                    Rada obce 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
 
Vánoční Vídeň 
 Přiblížil se čas Vánoc a škola nám jako jeden 
z mnoha dárků připravila zájezd do vánoční Vídně. 
Odjížděli jsme v 5 hodin ráno 10. prosince 2009. 
Navzdory nepříznivé předpovědi počasí se za 
hranicemi na nás usmálo slunce, které nás 
doprovázelo skoro celý den. Program byl velmi pestrý  
a hned po příjezdu jsme začli Hundertwasserhausem. 
Originální dům zářící všemi barvami nás okouzlil, ale 
ještě více se nám líbil následující Hofburg – překrásný 
palác habsburských panovníků. Zde se k nám přidala 
paní Vilemina Schmauzová, rodačka z Poličky, jež 
nám povídala o historii Vídně a různých památkách. 
 Vánoční atmosféra vyvrcholila výstavou betlémů  
a večerní procházkou vánočními trhy, ozářenými 
nekonečným množstvím vánočních ozdob  
a barevného osvětlení, na které nám zůstanou krásné 
vzpomínky i díky modrému hrnečku od vánočního 
punče, který má jistě mnoho z nás vystavený na 
čestném místě. 
 A tak doufám, že můžu poděkovat jménem nás 
všech nadšených účastníků paní ředitelce Jitce 
Kučerové za přípravu tak krásného výletu, ale také našim řidičům za bezpečnou cestu a návrat 
nás všech domů.  

         Eliška Sýkorová, 8. třída 
 

 
 
Ulice Graben (Příkopy) 
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 Adventní výzdoba radnice 
 
 
 
 
 
 
 Účastníci zájezdu při prohlídce Hofburgu 

 
Proč mají psi blechy - pohádka 
 Žil byl jednou jeden pes. Jmenoval se Fišta a bydlel v krásné dřevěné boudě u velkého 
domu. V tom domě měl Fišta svého nejlepšího kamaráda – malého kluka, který se jmenoval 
Ríša. 
 Ti dva si spolu hráli každý den. Jednou na schovávanou, podruhé na honěnou. Jejich 
nejoblíbenější činností bylo však válet se ve voňavé trávě na zahradě za domem. 
 Čas rychle ubíhal a malý kluk Ríša začal jednoho dne chodit do školy. Na Fištu už neměl 
čas. Ten z toho byl velice smutný, protože si neměl s kým hrát. Bloudil po zahradě sem a tam, 
sám a sám, až jednoho dne dostal nápad. Půjde si hledat nové kamarády! 
 Hned druhý den si vzal raneček a vydal se po cestě k lesu. Myslel si, že tam najde někoho, 
kdo by si s ním chtěl hrát. Chodil lesem celý den, ale nikoho takového nenašel. Blížil se večer, 
a tak se Fišta rozhodl, že se raději vrátí domů.  
 Když přišel celý smutný zpět do své boudy, sedl si na polštář a začal naříkat. Vtom ho něco 
štíplo za uchem. Podrbal se. Pak ještě jednou. A znovu! Najednou se před ním objevilo malé 
stvoření a řeklo mu: „Já jsem blecha Ema. Jsem pořád sama a ty taky. Smím s tebou zůstat?“ 
Fišta samozřejmě okamžitě souhlasil a byl rád, že konečně našel nového kamaráda.  
 A tak od té doby mají psi blechy, aby se necítili osaměle, když na ně nemáme čas. Žijí 
spolu šťastně, i když někdy psům blechy přece jenom trochu vadí. 

J. Zapletalová, 9. třída 
 

Den otevřených dvěří v základní škole 
 Dne 14. prosince 2009 proběhl již tradičně v naší škole den otevřených dveří. Rodiče 
našich žáků mají vždy možnost přijít přímo do vyučování podívat se na svého syna či dceru, jak 
si počínají při výuce nebo o přestávkách. Mohou si popovídat s vyučujícími, zavzpomínat na 
svoje školní léta a porovnávat, jak vypadal školní život dětí a učitelů před lety a dnes.  
 Ve 2. třídě proběhl den otevřených dveří formou tvůrčí dílny. Do třídy byli pozváni rodiče 
druháčků. Protože se blížil čas vánoční, společně se svými dětmi vytvářeli ozdobné výrobky ze 
sena. Šikovné ruce měli opravdu všichni. Vznikaly krásné ryby, srdíčka a hvězdy, které rodiče 
tavnými pistolkami zkrášlili slaměnkami, sušeným ovocem apod. 



 14 

 Svoje originální výrobky si hned děti odnesly domů a vyzdobily si okna nebo dveře svých 
příbytků. A tak přicházející čas vánoční prožili druháčci vlastní zásluhou velmi tvůrčím 
způsobem.                                                                  

Mgr. Marie Dřínovská, třídní učitelka 2. třídy 
 

 
Rodiče a děti při výrobě ozdob 

 
 
Hon na Yettiho – 15. 1. 2010 
 Letos po pěti letech se objevily ve škole v Sebranicích opět stopy Yettiho. Yetti napsal 
dětem dopis, ve kterém jim oznámil úkoly, které měly plnit. Všichni jsme byli zvědavi, zda 
Yettiho zahlédneme, ale bohužel ani letos jsme ho nezahlédli. Náladu nám to ale nesebralo, 
a naopak jsme si všichni užili pobyt na sněhu a čerstvém vzduchu.  
       Dle instrukcí Yettiho děti obdržely startovací kartičky, zvolily si ve třídách své 2 vůdce 
výpravy a mohlo se začít. Dokonce dvě zdatné lyžařky ze čtvrté třídy se vydaly po jeho stopách 
na běžkách na pole, ale Yetti záhadně zmizel. Na hřišti pak všechny děti plnily různé disciplíny, 
které pro ně Yetti připravil. Byly to: běh  bludištěm, hod  koulí na cíl, převoz nákladu na 
saních, lov zvířete oštěpem a dobytí vrcholu. Navíc všechny děti společně postavily ze 
sněhu skluzavku a teď jsme zvědavi, jak dlouho skluzavka vydrží a zda se děti domluví, 
a někdy skluzavku dokonce zvětší. 

                                                                                                          Mgr. Hana Klusoňová         

 
„Expedice Yetti“         Hod na cíl 
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Kuchařská pohotovost 
 Den 7. ledna byl pro nás plný očekávání, neboť k nám do školy měla dorazit „Kuchařská 
pohotovost.“ To jsem takhle nazvala sama, proto děti čekaly nejen kuchaře, ale i kamery 
a televizní štáb. Kuchař přijel, ale byl to firemní kuchař s obchodním zástupcem firmy Podravka 
- Lagris. Byla to pro děti velká změna, když kuchař s velkou čepicí dětem uvařil a toto jídlo jim 
také vydal. Děti vyžadovaly podpisy a pak se dohadovaly, zda je to Babica nebo Pohlreich. 
 Uvařil nám škubánky sypané strouhaným tvarohem, cukrem a přelité borůvkovým pyré.  
I děti z MŠ se přišly podívat na kuchaře a spokojenými výrazy a modrými pusinkami od borůvek 
daly najevo, že jim to chutnalo. Některým toto jídlo chutnalo velice, jiným méně. Myslím si ale, 
že je to tím, že děti toto jídlo neznají. Všeobecně nerady jdou do změn. Je to jídlo, které se 
dělávalo dříve. Mnozí ještě vzpomenou na škubánky z brambor, ovocku s krupicovým svítkem, 
bramborové placky maštěné sádlem, potřené povidly nebo se sirobem. 
 A jak se k nám kuchař dostal? V měsíci září jsem byla na prohlídce závodu Podravka 
- Lagris v Luhačovicích. Je to velký závod, kde se balí mnoho druhů rýže, luštěniny, mák  
a dělají se tam i balí bramborové výrobky. Závodní kuchaři nám zde připravili ochutnávku jídel 
moderní gastronomie.  Ochutnali jsme halušky na sladko i s brynzou a zelím, těstovinové saláty 
s cizrnou a kuskusem, karbanátky s pohankou a různé druhy rýže. Například rýži Parbolajd  
s indiánskou, rýži tří barev, rýži Jasmínovou, rýži Arborio a rýži Basmaty. Chtěla jsem se podělit 
o tyto nové poznatky a ochutnávku s mými kolegyněmi i školním personálem. Kuchař pozvání 
přijal. Připravil ve škole ochutnávku, abychom společně zhodnotili, která jídla bychom mohli pro 
děti uvařit.  

Božena Horáčková, kuchařka ŠJ Sebranice 
 

 
Kuchař s obchodním zástupcem firmy       Některým jídlo chutnalo velice, jiným méně…      
Podravka-Lagris, A. Boštíková, B. Horáčková 
 
 
 
Rozloučení 
„Vše míjí. A kdo odchází, 
zanechá živým živá slova, 
vsadí je jak květ do vázy, 
nejsou však jen lidská slova, 
jsou činy to, v nichž uchová 
muž spravedlivý stopu svoji…“ 
 

Dne 20. ledna 2010 jsme se naposledy rozloučili s bývalým panem učitelem a zástupcem 
ředitele školy Bohuslavem Dvořákem. 

Odešel, ale vzpomínka na něj v srdcích bývalých kolegů i žáků zůstává. 
                                Vedení školy  
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní, 
 každá doba s sebou přináší něco, co nás může obohatit. Zima, kdy se zdá, že všechno 
v přírodě spí, je moc důležité období. Příroda nejen odpočívá, ale jako by v tomto čase nabírala 
novou sílu. Sbírá novou energii, aby se mohla probudit k novému životu, až sluníčko všechno 
rozehřeje.  
 V tomto pohledu na „spící přírodu“ můžeme i my objevit důležitost této doby. Zima, jako by 
nás držela víc doma. Asi je trochu víc času i na to, nač v jiné době čas nemáme. Asi i zima se 
může pro nás stát příležitostí k tichému čerpání nových sil pro další období. Líbí se mi příběh  
o dvou dřevorubcích.  
 Káceli v lese stromy, které byly vysoké a měly mohutné a tvrdé kmeny. Oba dřevorubci byli 
zdatní, ale každý se pustil do práce jiným způsobem. Ten první se do svého kmene vytrvale 
zasekával ránu za ranou. Nikdy se nezastavil, narovnal záda jen na okamžik. Druhý dřevorubec 
si čas od času dopřál přestávku. Když slunce zapadlo, první byl teprve v polovině. Byl rád, že 
už bude večer. Dál by nevydržel pracovat ani minutu. Zato ten druhý stačil strom skácet. Jak  je 
to možné? První nevěřil svým očím. „To nechápu! Jak se ti podařilo podseknout strom, když 
ses navíc pořád zastavoval?“ Druhý se usmál: „Ty jsi viděl, že jsem se zastavoval, ale už sis 
nevšiml, že jsem při každé přestávce naostřil sekeru.“   
 Tak si myslím, že je tato doba vhodná právě k tomu, abychom nezapomínali na to, že je 
také potřeba „naostřit sekeru“. 
Co to znamená: 

- třeba se na deset minut zastavit a poslechnout si hezkou hudbu 
- každý den obejmout lidi, které mám rád, a říci jim: „Mám tě rád.“ 
- nevynechat oslavy narozenin, výročí a svátků 
- být ke všem laskaví – i k těm, které máme doma 
- usmívat se 
- pomoci někomu, kdo nás potřebuje 
- hýčkat sami sebe 
- dívat se na nebe a směřovat vysoko 

 Asi bychom našli ještě mnohé další možnosti. Ale na množství nezáleží. Jde jen o to, 
abychom své srdce naplňovali tím, co bude potřeba k životu i ve chvílích, kdy budeme zase 
zahlceni všemi možnými úkoly a povinnostmi a na zastavení nebude tolik času. 
Myslím na vás a vám všem žehnám.  

P. Vojtěch Glogar 
 
 
 
Pozvání 
 Farní akademie se letos koná v neděli 7. února odpoledne. Bližší informace budou 
v nedělních ohláškách a na plakátech. 
 
 Postní doba je také příležitostí, jak si znovu uvědomit, že tím nejdůležitějším není jen tělo, 
ale že máme také duši, která může rovněž strádat. Proto se nabízejí od první postní soboty, 
tj. 20. února, postní duchovní obnovy na faře v Sebranicích. Obnovy jsou sice určeny pro 
určitou věkovou skupinu, ale jiný věk není překážkou. 
 
Předběžný program: 20. února skup.  20 - 35 let P. Josef Matras 
  27. února           50 - 65 let P. Josef Daněk 
  6. března           35 - 50 let P. Antonín Pražan 
  13. března              mládež P. Martin Poláček 
  20. března          65 a výše P. Stanislav Tomšíček 
Začátek je vždy v 9 hodin a končí se mší svatou přibližně v 15 hodin.   
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MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA 
 Ke konci roku jsme tak jako každý rok prováděli vyhodnocení docházky naší knihovny, 
kde je statisticky přihlášeno 176 čtenářů, z toho 58 jich je do 15 let. Je mi velmi 
líto, že i přes naši snahu nakupovat nové knihy nebo knihy alespoň půjčovat ze střediskové 
knihovny v Dolním Újezdě je tento údaj mnohem vyšší, než je stav čtenářů, kteří do knihovny 
opravdu docházejí. 
 Vím, že v dnešní uspěchané době je mnoho lidí, kteří svůj čas opravdu vyvažují zlatem, ale 
je i mnoho dětí, které sedí denně několik hodin u počítače nebo televize. A právě jejich čas by 
rozhodně šel využít lépe. Nechci však sahat do svědomí dětí nebo rodičů, protože sama 
nejlépe vím, jak těžké je vychovávat děti v tomto směru. 
 Za rok 2009 jsme měli celkem 338 návštěv, při kterých se vypůjčilo 1279 knih. 
 Z toho bylo 976 knih pro dospělé čtenáře a 230 knih pro děti. 
 Nejúspěšnějšími spisovatelkami zůstávají Lenka Lanczová, Nora Robertsová,Sandra 
Brown, Věra Řeháčková, Vlasta Javořická, Vlasta Pittnerová, Joy Fieldingová, Magda 
Váňová. 
 Naší největší čtenářkou zůstává Liduška Kopecká.                

                                                                                                       Marta Sýkorová 
 

      POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
 

Když umíráček z věže zazní 
a rozpláče se v dědinu, 

kdo nevzpomněl by v tiché bázni 
na poslední svou hodinu. 

 A tak zatím co hlas zvonu dozníval kdesi v dáli ticha, dozvěděli jsme se, že 28. 11. 2009 
zemřel nejstarší člověk naší obce. Paní Marii Klusoňové bylo 99 roků. Nebylo jí dopřáno té 
magické stovky, i když jsme jí to všichni přáli. Měl jsem možnost ji několikrát navštívit jako 

zastupitel obce. Byla vždy plná energie  
a života, tak tomu bylo i při její oslavě  
99. narozenin. Přivítala nás velice pečlivě 
upravená, s upřímným úsměvem na tváři  
a kárající otázkou: „Copak jdete jen dva? 
Kde máte toho třetího?“ Museli jsme jejímu 
přání vyhovět. 
 Živě se zajímala o dění v obci, 
vzpomínala na své dávné mládí i celý život  
a nikdy nezapomenu na její dlouhou báseň 
z mládí, kterou nám bez sebemenšího 
zaváhání přednesla. Když zahrála 
harmonika, s chutí jsme si s ní všichni 
zazpívali. Připila si s námi na zdraví, nikdo 
by jí nehádal, že má za sebou takový věk. 
Vždyť poznala dobu, kdy si bída s nouzí 

podávaly ruce. Šla často cestou trnitou, její život byl posetý perlami slz. Slzami bolesti i štěstí. 
Když jsme se loučili, věřili jsme, že se sejdeme na „stovce“. Bohužel naše cesty se setkaly už 
jen v sebranickém kostele a v šeřícím se podvečeru hřbitova, kde jsme se s ní v tiché zbožnosti 
rozloučili.  
 Byla silnou ženou a nebála se zemřít. Věřila, že ji to přivede k Bohu, žila dokonalým 
křesťanským životem a uzavřela velice dobrý život dobrou smrtí. Mezi její poslední přání, než 
nás navždy opustila, bylo pozvání přátel a sousedů na krátkou besedu po jejím pohřbu. Velmi 
nás dojalo, že mezi své přátele počítala i nás. 
 Večer života s sebou přináší i svoji lampu. Ať plane zář světla božího na její cestě 
k věčnosti. 

                                                                                                  Alois Kovář, místostarosta obce   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Paní Marie Klusoňová se zastupiteli obce  
   při 99. narozeninách 
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   LADOVSKÁ ZIMA 
 
 Tak se mi zdá, že tomu nějak přestávám 
rozumět. Asi stárnu a stávám se sentimentální či 
co. Televizní zpravodajství posledních dnů zcela 
ovládla zima. Nu což, prasečí chřipka je již 
vyčpělé téma, její průběh nebyl tak hektický  
a nezodpovědný kverulantský národ český ne  
a ne  očkovat se tou perfektní vakcínou ze 
zahraničí. To počasí je téma o poznání vděčnější. 
Je-li zima příliš mírná, teplá, sněhu poskromnu či 
vůbec žádný, hořekují provozovatelé zimních 
areálů a zklamaní lyžaři, jako by snad mělo dojít 
k tolikrát avizovanému konci světa. Avšak 
napadne-li sněhu o trochu více, tak jako 
 v minulých dnech, máme tu rázem úděsnou kalamitu, jež záhy obdrží i své jméno. Kolabující 
doprava, lidé naštvaní na neschopnost silničářů, energetiků, sousedů a všech, kdo se zrovna 
hodí. Nejvíce je samozřejmě zkoušena a trpí naše matička Praha. Nikdo si v teple domova  
u vyhřátých kamen neuvědomuje, že ti pitomí silničáři, nádražáci a spol. musí s tou sněhovou 
nadílkou opravdu bojovat dnem i nocí, a to i tehdy, kdyby se jim stokrát nechtělo. Myslím, že 
každý se snaží, jak umí. Někdo přiloží ruku k dílu a odklidí sníh z chodníku před domem, aniž 
by musel, jiný jenom špačkuje a nadává. Jako by zima v lednu byla u nás něco exotického. 
Místo hořekování je lépe vyjít si na vycházku do zasněžené přírody, vnímat tu bílou krásu  
a dýchat svěží vzduch. Našemu zdraví to jistě prospěje lépe než věčné rozčilování a stres. 
Zima je, i přes jisté potíže, přece jen krásná. Ovšem všeho moc škodí, tak doufejme v brzký 
příchod jara. 

Michal Kovář 
 

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ 
 
 Ve středu 25. 11. 2009 jsme měli ve společenské místnosti naší DPS besedu s p. Flídrem  
o Brazílii. Jsem moc rád, že si na nás udělal čas a přišel nám povykládat o své návštěvě této 
jihoamerické země zvané „Plíce světa“. Touto cestou bych chtěl p. Flídrovi ještě jednou 
poděkovat za pěkné vyprávění a za 
promítnutí filmu a snímků z této cesty. 
 Dne 2. 12. za námi přišly děti 
z mateřské školy s pásmem o sv. Mikuláši 
a čertech a pak s našimi seniory pekly 
vánoční perníčky. 
 V pátek 4. 12. nás opět po roce 
navštívil sv. Mikuláš se svou čertovskou 
ochrankou. Letos přišel ve chvíli, kdy se ve 
společenské místnosti konalo menší 
posezení s pí Chadimovou u příležitosti 
jejího životního jubilea. Sv. Mikuláš se tedy 
připojil ke gratulantům. 
 Dne 8. 12. nám přišla zazpívat děvčata 
z Lubeniky se svým sbormistrem,  
p. Opletalem.  
 Dne 18. 12. jsme měli ve společenské místnosti předvánoční posezení s naším panem 
starostou, který našim lidičkám popovídal něco o Lubenské šťopičce. Nálada byla veselá  
a příjemná, a tak se sedělo, povídalo a zpívalo do pozdních odpoledních hodin.  

Rudolf Zapletal  

 
 
Předvánoční posezení v DPS 
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LUBENSKÉ ŽENY 
 
  V neděli 17. ledna  2010 uspořádaly  
Lubenské ženy pro děti a rodiče akci s názvem 
"Zimní radovánky". I přes   velkou nepřízeň 
počasí  se sešlo  přes 30 účastníků.  Rodiče  
se  společně s dětmi zapojili do připravených 
soutěží. Pro děti byly připraveny odměny, teplý 
čaj a moučníky, které napekly pořadatelky. 
Klobásky na grilu přišly k chuti všem. 
      Počasí si nelze objednat, tak snad někdy 
příště se na nás i sluníčko zasměje. Už  se 
těšíme na příští rok, kdy akci určitě 
zopakujeme. 
                           Eva Chadimová, předsedkyně 
 

 
Odměny a občerstvení 
 

 
Společná fotografie zúčastněných 
 

TVÁŘ Z BANKOVKY ANEB POLOZAPOMENUTÝ VELIKÁN 
 
 Jako dítku školou povinnému mi v paměti utkvěly nové československé bankovky z konce  
80. let (mimochodem jedny z nejhezčích). Z modré dvacky na každého občana shlížela 
důstojná tvář Jana Amose Komenského - učitele národů. Osobnost právem patřící mezi 
největší postavy našich dějin, nicméně poněkud ustupující do šera zapomnění. Zatímco 
bezduché a často stupidní importované svátky se rok co rok připomínají ve všech médiích, 
takový Den učitelů slavící se právě na den narození učitele národů, tedy 28. března, jaksi 
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bledne v porovnání s  Valentýnem. Ale práce či spíše poslání dobrého učitele patří k jedněm 
k nejodpovědnějších ve společnosti.  
 Ale ponořme se ještě jednou do hluboké studny věků na úplný počátek Janova života 
plného bolestivých ran, zášti, ale i tvůrčích až geniálních počinů. Tak tedy čas jeho příchodu na 
tento svět známe, ovšem místo zůstává zahaleno mlhavým závojem tajemství. V době Janova 
mládí věc tak samozřejmá jako vzdělání jest dopřáno spíše jen několika vyvoleným vrstvám. 
Nicméně svou cestu nastupuje humanismus, který Jana ovlivňuje, zvláště jde-li o tak vnímavou 
osobu. K idylickému životu má ona doba značně 
daleko. První těžká rána v podobě úmrtí jeho čtyř 
sester přichází záhy. Další překážkou stává se jeho 
víra bratrská, jíž se odmítá vzdát. Je tudíž nucen 
ukrývat se na různých místech Království českého. 
Morová nákaza zbaví jej i první ženy, nikoliv však 
tvůrčího ducha a odhodlání.  Pod neustálým tlakem 
nuceně opouští rodnou zem a stejně jako budoucí 
exulanti pevně věří, že pouze dočasně.  Další rána 
osudu jej drtí v polském Lešně, kam se uchýlil. Ničivé plameny požáru zcela zničí  jeho 
dosavadní spisy. Otřesen odchází do Anglie, ovšem tamní občanská válka jej opět nutí odejít. 
Tentokrát do Holandska. A v zemi větrných mlýnů končí i jeho cesta pozemská. 
 Svým rozsáhlým dílem v oblasti pedagogiky předběhl až neskutečně svou dobu. Většina 
jeho postupů a myšlenek je stále živým vzorem nejen pro kantory. Především myšlenka  
o spolupráci rodičů a školy, která leckdy dnes tak vázne. Škola rovněž nemá pouze učit číst, 
psát, počítat a v současnosti i spoustu jiných dovedností, ale (společně s rodinou) rozvíjet 
v dítěti pocit zodpovědnosti, úctě k ostatním lidem, přírodě, vlasti a vůbec ke všemu, co činí 
člověka člověkem. Vím, zní to možná pateticky, ovšem vzdělání nám otevírá bránu do světa 
poznání, což je dle mého soudu největší bohatství lidské bytosti. Vždyť pak mohu lépe odolávat 
jakékoliv manipulaci, oponovat hlouposti a tuposti, zkrátka mít vlastní názor.  
 Jan Amos Komenský nedošel ve své době a zemi uznání. To je již odvěkým údělem 
velikánů, že jsou nuceni potýkat se s malostí a nepochopením, ale Janův odkaz  a dílo žije  
a doufejme přetrvá i do věků dalších. 

 Pedagogický laik nemající ani dítek Michal Kovář 
 

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
 
 Chtěla bych napsat pár řádků jako ohlédnutí za 7. ročníkem vánoční výstavy, která se jako 
každoročně konala v prosinci. Tentokrát to vyšlo na krásné datum 12. 12. 2009. Toto datum nás 
přimělo vymyslet nějaké překvapení pro návštěvníky a vystavovatele. Takže se jako překvapení 
představil rok. Samostatné měsíce představovaly děti. Každý měsíc upozornil na nějakou 
pranostiku nebo na něco, čím se vyznačuje. Děti byly skvělé a náležitě si to užily.  
 Chtěla bych také poděkovat návštěvníkům a vystavovatelům, v první řadě lubenským. Účast 
byla hojná. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout a zakoupit perníčky, ozdoby ze slámy, 
háčkované ozdoby, svíčky a mnoho jiných výrobků nejen s vánoční tematikou. Mohli také 
ochutnat medovinu, vánoční nápoj a vafle. 
 Myslím, že většina lidí, kteří se výstavy zúčastnili, byli spokojeni a výstava se jim líbila. Ještě 
jednou bych chtěla poděkovat návštěvníkům a vystavovatelům za účast a podporu. Bez nich by 
nebylo možné výstavu zorganizovat.  

 Na další ročník se těší členové kulturní komise. 
 

Poděkování  
 Obecní úřad touto cestou děkuje členům kulturní komise, jejich rodinným příslušníkům  
a členům ČZS Lubná za uspořádání již 7. ročníku vánoční výstavy na Skalce v Lubné. Výstava 
byla jako tradičně precizně zorganizovaná, s pěknou výzdobou a bohatým programem. Mnoho 
spokojených návštěvníků bylo toho důkazem.  

(OÚ) 
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Členové kulturní komise                                                     Představitelé jednotlivých měsíců v roce 

 

 
Členové ČZS v Lubné                                        Pohled na zaplněný sál 
 
 

VESMÍR OKOLO NÁS  -  ZE ŽIVOTA NEPTUNU 
 
Když začala být planeta Uran pečlivě pozorována, ukázalo se, že s Uranem značně  

a vytrvale cloume neznámá síla. To byla voda na mlýn matematikům a teoretickým 
astrofyzikům, kteří začali zkoumat proč Uran neposlouchá jízdní řád, který mu svou gravitací 
určuje Slunce a dosud známé planety. Předpokládali, že za gravitační vodítko Uranu tahá další 
hmotná planeta, kterou však nikdo nikdy neviděl. Le Verrier z velikosti poruch v dráze Uranu  
a s pomocí gravitačního zákona spočítal, jak hmotná planeta, v jaké vzdálenosti a v jakém 
místě by měla být. Vzápětí na to objevili podle provedených výpočtů astronomové J. Galle  
a H. D’Arrest osmou velkou planetu Neptun. Bylo to v roce 1846. Astronomie tak slavila jeden 
ze svých největších triumfů, když se teoretikům podařilo určit místo, hmotnost a vzdálenost 
nového vesmírného objektu. Neptun je vidět pouze dalekohledem jako modrozelený kotouček. 
Hmotný vesmír ve své podstatě není nic jiného než matematika a fyzika, většinu objektů a jevů 
ve vesmíru lze teoreticky vypočítat, a to s neuvěřitelně velkou přesností a navíc tisíce a milióny 
let do budoucna a minulosti. Zpět k Neptunu. 
 Neptun obíhá Slunce ve vzdálenosti 4,5 miliardy km, jednou za 165 roků. Průměr Neptunu 
je 50 538 km a je 17krát hmotnější než Země. Okolo vlastní osy se otáčí rychle, jednou za  
16 hodin a 7 minut. Teplota na povrchu planety je – 220 ˚C. Neptun je ze všech obřích planet 
sluneční soustavy nejhustší s průměrnou hustotou o dvě třetiny vyšší, než je hustota vody. 
Planeta je složena z mohutné vrstvy atmosféry, která je tvořena vodíkem, héliem, metanem, 
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čpavkem a dusíkem. Atmosféra je velmi aktivní se spoustou 
bouří, při kterých vane mimořádně silný vítr. Neptun je od 
Slunce mnohem dále než Uran, přitom je teplota na obou 
planetách přibližně stejná, to ukazuje na silný zdroj tepla 
v nitru Neptunu. 
 Okolo Neptunu obíhá 13 měsíců. Největší je Triton 
s průměrem 2 705 km, který je unikátní tím, že je jediným 
velkým měsícem ve sluneční soustavě obíhající planetu 
opačným směrem (retrográdně). Další větší měsíce jsou  
– Proteus (416 km), Nereida (240 km), Larissa (192 km)  
a Despina (180 km).  
 
 Jupiter je stále dobře vidět večer na jihozápadě. Mars je 

nyní velmi krásný, je vidět celou noc. Večer na severovýchodě, ráno na jihozápadě až západě. 
Venuše nyní není vidět, protože vychází a zapadá přibližně jako Slunce, které ji přesvítí.   
 
 Jaro začíná dne 20. března v 18 hod. 32 min. SEČ, kdy Slunce vstupuje do znamení 
Berana. Začátek astronomického jara. Jarní rovnodennost.    

Josef Trojtler 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci únoru a březnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

            

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života. 
  
 
 
V lednu jsme se naposledy rozloučili s paní Marií Flídrovou. 
 
 
 

50 let Jan Boštík 80 let Josef Pavliš 
    

55 let Ladislav Tribský 81 let Růžena Stráníková 
 Zdeněk Zavoral  Marta Vomáčková 
 Marie Boštíková  Marie Homoláčová 
 Josef Doseděl   
 Karel Tejkal 82 let Růžena Boštíková 
 Zdeňka Pavlišová  Libuše Doubková 
    

60 let Miloslava Pavlišová 83 let Ludmila Štěpánková 
 Jana Kovářová   
 Jiří Jílek 85 let Věra Mašková 
 Jiří Vrabec   
  86 let Jan Rensa 

65 let Jaroslav Simon   
 Jan Jílek 87 let Anna Šimková 
 Marie Košňarová   
  94 let Marie Flídrová 

70 let  Jan Chadima   
 František Nádvorník   
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PROGRAM KINA V LUBNÉ 
    
             14. 2. G. I. JOE    Začátek v 18.30 hod. 
 28. 2.  VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ                                          
 14. 3. ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED 
 28. 3. AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI     
 
 11. 4. 2012    V dubnu začínáme opět v 19.30 hod. 
 25. 4. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE   

 
 

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – BRNO VILA TUGENDHAT 
 

 Brno (2001) – super moderní vila Tugendhat byla na Listinu světového kulturního  
a přírodního dědictví UNESCO zapsána 14. prosince 2001 na Světové konferenci UNESCO. 
 Česká republika se opět prosadila mezi světovou elitu tím, že je čtvrtou zemí na světě  
(po Brazílii, Holandsku a Belgii), která má na Seznamu památek UNESCO zapsanou stavbu 
moderní architektury. 
 Vila Tugendhat leží na území městské části Brno – sever v rezidenční čtvrti Černá Pole. 
Stavba je orientována jižním směrem s krásným výhledem na střed města, Petrov a Špilberk. 
Vila stojí na pozemku, který daroval Gretě Tugendhatové její otec Löw-ber jako věno. Greta  
a Fritz Tugendhatovi pocházeli z rodin významných textilních podnikatelů a přáli si jasný dům 
extrémně jednoduchých tvarů a s nekonečným kontinuálním (souvislým) obytným prostorem. 
Hledali architekta, který by byl schopen jejich přání naplnit.  
 Do oka jim padly supermoderní a jednoduché stavby fenomenálního německého architekta 

Ludwiga Miese van der Rohe, kterého 
manželé Tugendhatovi pozvali v září 
roku 1928 do Brna. Ludwig Miese 
beze zbytku splnil požadavky Grety  
a Fritze a do konce zmíněného roku 
vypracoval architektonický návrh 
jedinečné a moderní vily, která patří 
k základním dílům světové moderní 
architektury – funkcionalismu a nemá 
na světě obdoby. Stavba vily byla 
zahájena v červnu roku 1929, 
pokračovala velmi rychlým tempem  
a koncem října téhož roku byla 

hotova hrubá stavba. V létě roku 1930 byly dokončeny vnitřní práce a v prosinci zmíněného 
roku se Tugendhatovi mohli nastěhovat. Hlavním dodavatelem stavby byla brněnská firma 
Mořice a Artura Eislerových. Na stavbě se rovněž podílelo mnoho našich i zahraničních firem.  
 Luxusní přírodní materiál (dřevo, onyx, travertin a další) se dovážel z celého světa. Náklady 
na stavbu nebyly limitovány. Vila nemá žádné nosné zdi. Celá stavba spočívá na důmyslné síti 
ocelových sloupů a nosníků, v obytných místnostech silně pochromovaných, což je velmi 
elegantní a působivé. Prostor vily je tvořen třemi patry. V horním podlaží je přijímací hala, dvě 
ložnice, dva dětské pokoje, pokoj vychovatelky, dvoje sociální zařízení a krásné travertinové 
obloukové schodiště, vedoucí do obytné části ve spodním podlaží. K hornímu patru přiléhá také 
byt správce a garáž pro dvě auta.  
 Prostřední podlaží je ústřední částí vily. Sloužilo jako obytná a reprezentativní část. Mimo 
kuchyni a přípravny jídel zabírá rozlohu 360 m². Volně plynoucí obytný prostor umocňují 
obvodové stěny, které jsou na jižní a východní straně v celé výšce ze speciálního skla a lze je 
kdykoliv celé spouštět do spodního podlaží. Tím se obytná část propojí se zahradou, 
nekonečnem a věčností. Manželé Tugendhatovi za pěkných dnů na zahradě pobývali, jedli  



 24 

a také spali. Výraznou dominantou obývacího prostoru je onyxová stěna, sahající od podlahy ke 
stropu a vytvářející úchvatné světelné a barevné efekty – stála 200 000 korun. 
 Spodní patro bylo vyhrazeno technickému vybavení domu. Vila byla vybavena moderním 
systémem ústředního vytápění, klimatizační jednotkou s několika filtry a důmyslnou regulací 
vlhkosti proudícího vzduchu. Jsou zde také strojovny s elektromotory pro spouštění skleněných 
stěn obývacího prostoru. Dům byl rovněž vybaven elektrickým zabezpečovacím systémem. 
Všechna výše jmenovaná zařízení byla naprosto unikátní a dokonalá. Také nábytek, dveře, 
kliky, závěsy, osvětlovací tělesa a další technické vybavení je unikátní a velmi kvalitní, 
navržené rovněž Ludwigem Miesem. Židle a křesla byly tak nadčasové, že se vyrábějí dodnes. 
Náklady na stavbu a vybavení vily Tugendhat dosáhly 5 miliónů korun, postačily by k výstavbě 
mnoha desítek běžných rodinných domů. 
 Manželé Tugendhatovi užívali vilu jen do roku 1938, kdy rodina musela uprchnout před  
nacisty, nejdříve do Švýcarska a později až do Caracasu ve Venezuele. Také Ludwig Miese 
van der Rohe musel v roce 1938 z Německa utéct do Spojených států. Zemřel v roce 1969 
v Chicagu.  
 Vila Tugendhat mě velmi fascinovala a okouzlila. A nejen mě, ale také britského spisovatele 
Simona Mawera, který napsal román podle skutečné události Skleněný pokoj. V Brně máme 
moderní architektonický skvost světového významu, který je navštěvován turisty z celého světa. 
 Upozornění – od 1. 1. 2010 je vila Tugendhat pro návštěvníky uzavřena. Během dvou let 
bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce. 

Josef Trojtler  
 

SETKÁNÍ BONSAJISTŮ V LUBNÉ 
 
 Dne 17. 11. 2009 se ve vestibulu Skalky v Lubné uskutečnilo společné tvarování bonsají. 
Naše pozvání přijal prezident České bonsajové asociace pan Václav Novák z Libochovic. 
Každý z účastníků si přivezl předem připravený stromek. Nejprve jsme o svých rostlinách 
společně diskutovali a pak za pomoci pana Nováka natvarovali stromek do podoby budoucí 
bonsaje. 
 Při tvarování jsme si navzájem předávali zkušenosti, u tvarování mohutného tisu došlo i na  
motorovou pilu a vysokootáčkovou frézu. Jsme moc rádi, že se již tradiční tvarování setkává  
s velkým ohlasem a do Lubné rádi jezdí bonsajisté z celé České republiky. Společně s námi  
v Lubné tvaroval i prezident Bonsai klubu Brno a hned tři vítězové soutěže Talent roku, kteří 
reprezentují české bonsajisty na evropských soutěžích.  Všem se moc líbí jak naše obec, tak 
prostory Skalky. 
 Děkuji tímto také vedení obce za zapůjčení vestibulu a Vás všechny si dovoluji pozvat na 
letošní výstavu, kterou chceme uspořádat v květnu.                           

                   Za bonsai klub Skalka Karel Haupt 

 
Tvarování bonsají 
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Účastníci setkání bonsajistů v Lubné na Skalce 

 
TURNAJ V BADMINTONU 

 
1. turnaj v badmintonu pod záštitou starosty obce 
 Starší ročníky si jistě vzpomenou na dovolené, kde si kromě jiných sportů vyzkoušely  
i badminton s dřevěnými raketami. Tento sport hrál v létě snad každý. Protože v dnešní době se 
postavilo velké množství krytých sportovních hal, tak u nás badminton zažívá rozkvět tak jako 

florbal. 
 Společně s Pavlem Madejewským 
jsme na Skalce rozměřili a namalovali 
čáry na badminton, koupili síť a začali 
hrát a trénovat tuto krásnou hru. Po 
nějakém čase Martin Němec přišel 
s nápadem pořádat turnaj 
v badmintonu na Skalce v termínu  
30. 12. 2009. Této sportovní akce se 
zúčastnilo 7 odvážných sportovců plus 
jeden sportovní kameraman Jarda 
Rensa. Dokonce jeden set si zahrála 
s plným nasazením ředitelka školy 
Jitka Kučerová proti starostovi Josefu 
Chadimovi. Odvážlivci byli Jirka 
Boštík, Martin Němec, Pavel 
Madejewský, Josef Chadima a Slávek 
Kykal. Sebranice reprezentoval Václav 

 
 
„Borci“ badmintonového turnaje 
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Kučera starší a jeho syn Václav junior. Hrálo se systémem každý s každým a nakonec se hrály 
zápasy o třetí a čtvrté místo a další o první a druhé místo. Hrálo se nepřetržitě šest hodin.  
 Borci, kteří to předtím nikdy v hale nehráli, zaslouží ode mě skromnou pochvalu a uznání, 
protože jejich výkon bez jediného tréninku byl překvapivý, až neskutečně dobrý. Opravdu 
klobouk dolů před nimi. A kdo ví, jaké by bylo pořadí, kdyby tito borci chodili trénovat jako my. 
Rád bych je nazval sedm statečných, ale J. Boštík, J. Chadima, oba Kučerovi si absolutní 
pochvalu zaslouží. I když není důležité pořadí, jenom pro zajímavost - 1. S. Kykal, 2. M. Němec, 
3. V. Kučera st., 4. P. Madejewský, 5. V. Kučera ml., 6. J. Boštík, 7. J. Chadima. Pan starosta 
dodal hezké ceny. A po vydařeném turnaji jsme se rozhodli, že založíme v Lubné badmintonový 
amatérský oddíl.     

Slávek Kykal 
 
 

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

 
6. – 7. 2.           MUDr. Eliášová Petra Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 

13. – 14. 2.       MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236 
20. – 21. 2.       MUDr. Joukl Jan Mariánská 1137, Litomyšl 461 615 402 
27. – 28. 2.       MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524 

6. – 7. 3. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126 
   13. – 14. 3. MUDr. Kopecká Eva Bystré, Na Podkově 25 606 182 715 

20. – 21. 3. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
27. – 28. 3. MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 

3. – 4. 4.  MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
5. 4. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670 

10. – 11. 4. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

     
 
 

 
SDĚLENÍ PACIENTŮM  

 
Vážení pacienti, 
 naše ordinace se v průběhu následujících týdnů zapojí do programu VZP – Akord. Cílem 
programu je přizpůsobit chod praxe potřebám pacienta. V našich podmínkách to znamená 
zavedení objednávkového systému, aby se zkrátily čekací doby u praktického lékaře.  
 Od února 2010 objednáváme pacienty po 15 minutách. Objednat se můžete u sestry 
Hlavsové nebo na telefonu 607 544 776. Neobjednané pacienty budeme ošetřovat mezi 
objednanými. 
 Dále platí: preventivní prohlídka se objednává na určitý čas, doba čekání je maximálně 
15 minut, pokud nenastane akutní situace.  Přednost mají akutní stavy (úrazy, horečky, 
náhlé zhoršení stavu atd.), těhotné ženy a matky s dětmi. Pořadí pacientů určuje lékař. 
 Poslední úterý v měsíci od 9.30 – 11.00 hodin je v ordinaci v Sebranicích kontrola PN 
lékařem OSSZ. Jde o zákonnou povinnost každého lékaře. V tomto čase ošetřuji jen akutní  
a život ohrožující stavy. 
 Každého pacienta ošetříme v kterékoliv ordinaci naší praxe – Lubná, Sebranice, Nové 
Hrady. Mimo ordinační hodiny v příslušné ordinaci lze vzniklé zdravotní potíže konzultovat 
s lékařem i na druhém telefonu (607 544 773). 
 
 
 Upozorňujeme pacienty, že plánovaná řádná dovolená v roce 2010 bude v následujících 
termínech: 15. 3. - 19. 3. 2010, 7. 7. - 16. 7. 2010, 18. 10 – 22. 10. 2010 a 29. 10. 2010. 

MUDr. Jaroslava Zahnášová 
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY 
 

ordinační doba  město 
region 

druh 
LSPP místo dny hodiny zajišťuje 

Po - Pá 17:00 - 21:00 dospělí poliklinika, Kollárova 22, 
Svitavy So, Ne, sv. 8:00 - 17:00 

Po - Pá x děti a 
dorost x So, Ne, sv. x 

Zdravotnická 
záchranná 
služba Pk 

Po - Pá   

Svitavy 

lékárna jen při OD Kaufland So, Ne, sv.     

Po - Pá x dospělí So, Ne, sv. 8:00 - 13:00 
Po - Pá x děti a 

dorost 

ordinace ve vstupní budově 
nemocnice 

So, Ne, sv. x 

Litomyšlská 
nemocnice, 
a.s.  

Po - Pá x 

Litomyšl 1) 

lékárna x So, Ne, sv. x   

Po - Pá 17:00 - 21:00 dospělí   So, Ne, sv. 8:00 - 17:00 
Po - Pá x 

Polička 
děti a 
dorost x So, Ne, sv. x 

Zdravotnická 
záchranná 
služba Pk 

 
x    = neprovozuje se 
 
1) Litomyšl: leden 2010 shodně s dosavadním stavem. Pediatrická služba oddělení bude 

ošetřovat pacienty na příjmové ambulanci dle priority, LSPP pro dospělé bude sloužena v 
So na chirurgické ambulanci nemocnice, v Ne na soukromé poliklinice Sanatio 8:00 -13:00. 
Po - Pá LSPP 17:00 - 21:00 na chirurgické ambulanci sestrou, pokud se situace začátkem 
roku nezmění. Akutní stavy budou ošetřeny na příjmové chirurgické, interní a dětské 
ambulanci. 

V Poličce je služba zajištěna na přechodné období. 
 

RADY A TIPY 
 
Povánoční péče o hvězdu 
 Nejčastější květinou na našem stole o vánočních svátcích bývá vánoční hvězda , správně 
pryšec vánoční. Po Vánocích ji udržujeme tak 2 měsíce, pak omezíme zálivku, silně 
sestřihneme a uděláme měsíční klid. Od dubna ji vrátíme, začneme zalévat na světle  
a pravidelně mírně přihnojovat. Silně poroste. Koncem září ji po 2 měsíce budeme plně 
zatemňovat alespoň na 12 hodin denně. Koncem listopadu bude zbarvena. 
 
Prostříhání bobulovin v únoru 
 Nejpěstovanějšími bobulovinami jsou angrešty a rybízy. Prokořeňují jen orniční vrstvu půdy 
do hloubky okolo 20 – 30 cm a bohatě plodí. Musíme je zásobovat  pravidelně (každoročně) 
dostatečnou výživou, nejlépe kompostem.  
 Protože pak dobře rostou a plodí, musíme je udržovat ve stálé růstové kondici. Jednoleté 
výhony jsou šedé, dvouleté šedohnědé, tříleté hnědé a čtyřleté a starší už černé. Právě ty 
čtyřleté výhony přestávají kvalitně plodit, mohou být i nemocné. Keřové i stromkové tvary je 
třeba včas prořezávat. Protože bobuloviny brzy raší, musíme prořez udělat už do konce února, 
opravdu včas. Do rybízů i angreštů je třeba pustit slunce, proto vyřezáváme přednostně právě 
vykloněné větve. Naopak v sevřeně rostoucích tvarech vyřezáváme přednostně vnitřní a tím se 
tvar keře otevře více slunci. 
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Bylinky v kuchyni - řeřicha  
 Můžete si vybrat mezi řeřichou zahradní, potočnicí nebo lichořeřišnicí. 
Aroma: Hořčičné oleje a hořčiny dodávají těmto drobným výhonkům lehce pepřovou chuť. 
Použití: Řeřicha je příjemným zpestřením jakýchkoliv zeleninových salátů, bylinkového tvarohu 

a omáček. Ideální je rovněž na zdobení. 
Tip: Rychle rostoucí řeřichu si můžete snadno vypěstovat doma v ploché nádobě na světlém 

místě. Protože má hodně výrazné aroma, používejte ji úsporně. 
Recept: Trochu řeřichy otrhejte, nahrubo nasekejte a vmíchejte do tvarohu. Podávejte 

například s bramborami na loupačku. 
 
Rady a tipy 
Voda z brambor: Květiny mají rády odstátou vodu z vařených brambor. Dopřejte jim ji jednou 

za měsíc. Díky škrobům rozpuštěným ve vodě vám květiny lépe pokvetou. Bramborová 
voda prospěje také jejich růstu. 

Sůl všeuměl: Na plastové nádobí platí sůl. Nasypte jí trochu na houbu, pokapejte trochou vody 
a vydrhněte. Vyčistíte tak zažranou špínu. 

 
 
 

 
AKCE V OKOLÍ 

 
LITOMYŠL 
Dům U Rytířů – Městská galerie Litomyšl – výstava Juraj Jakubisko 
 sobota 23. 1. – neděle 28. 2. 2010, otevřeno út - ne: 9 - 12 a 13 - 16 hod. 

Výstava výtvarných děl světoznámého filmaře Juraje Jakubiska. Tento dnes již legendární 
režisér je výjimečný svým obrovským rozsahem tvůrčích činností.  

Smetanův dům Litomyšl - 4TET – koncert 
 středa 7. 4. 2010 - 19 hodin 

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se 
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, 
nepřehlédnutelný design kostýmů, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé 
harmonie i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti. 

POLIČKA 
10. 3. od 19 hodin - Tylův dům - velký sál 

Ochutnávka gastronomických specialit, které měl B. Martinů rád. Příjemné posezení 
s hudbou, slovem a dobrým jídlem. 

Branou muzea do středověku aneb výstava Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte … 
 Od 16. ledna do 28. března ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů 

Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě,  
v podhradí i na bitevním poli….. 

HLINSKO 
Velikonoce na Betlémě - 23. 3. - 11. 4. 2010 
 Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky.  
 
 
 

O SLONOVI 
 
 Byl jednou jeden slon. Velké nohy, veliký chobot, velké uši, dlouhé kly, no prostě postrach. 
Všichni se ho báli. Když chtěl jednou zjistit, co dělají lidé ve městě, vůbec ho tam nepustili. Prý 
by všechno rozšlapal. Slonovi to bylo moc líto, dokonce tak, že začal plakat. Bůh ho viděl  
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a zeptal se ho: „Proč pláčeš?“ „Nemám žádné přátele, protože jsem moc velký,“ odvětil slon. 
„Jestli chceš, udělám z tebe něco menšího,“ pravil na to Bůh. „To bych moc rád,“ řekl slon. 
Neuběhl ani okamžik a ze slona byl najednou kůň. Vesele zařehtal na poděkování a vydal se do 
města. Všechno si pěkně prohlédl, nikdo ho nevyháněl, ale ke štěstí mu to nestačilo. Lidé ho 
totiž nechtěli pustit do svých domovů ani do kina nebo do kostela. A tak byl zase smutný. 
„Copak?“ ozval se opět známý hlas. „Pořád jsem ještě moc veliký,“ posteskl si kůň. „Tak já tě 
udělám ještě menším.“ A místo koně tu byl najednou motýlek. Radostně zatřepotal křídly a vrhl 
se do víru života. Poznal spoustu nových krásných věcí, prokoukl nejeden lidský osud  
a navečer, znaven celodenním poletováním, zakotvil v kostele. Sedl si na lavici a zaposlouchal 
se do kázání. A v té chvíli se to stalo. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl kancionál, rána 
jako z děla a motýl je najednou před božím soudem. 
 „Co je to za spravedlnost?“ začal se zlobit. „To už tak na světě chodí,“ ozval se Bůh. „Buď 
jsi velkým slonem, kterého se všichni bojí, a nikdo ti neublíží, ale pak jsi sám. Nebo je z tebe 
malý pokorný drobeček, máš otevřenou cestu i k těm největším tajemstvím lidských srdcí, 
ovšem za cenu, že tě každý může zranit. Čím jsi na světě menší, tím víc tě lidé milují, ale tím 
víc po tobě také šlapou.“ 

                        Mgr. Jitka Kučerová, (Čerpáno z Lunárního kalendáře Krásné paní 2010) 
 

 
 
 
 

 
Srdečně zveme občany na tradiční 

SETKÁNÍ SENIORŮ,  
které se koná 

v neděli 28. března 2010 od 14.00 hodin v Lubné na Skalce.  
K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Řetůvanka, 

Českou besedu Vám zatančí tanečníci z Kamence. 
Slovem Vás bude provázet Karel Hegner 

a svými výstupy program obohatí Libor Pantůček. 
Doprava i občerstvení zajištěno. 

 
Těšíme se na Vás! 
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