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Zpívání u betléma
Srdečně Vás zveme na Zpívání u betléma,
které se uskuteční
v sobotu 18. 12. 2010 v 17.00 hodin.
Vystoupí soubor Lubeňáček a školní pěvecký sbor Lubenika.
Jako vždy bude připraveno malé občerstvení.
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů

Autorem snímku na titulní straně je Michal Lehocký.

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 20. 9. 2010
RO schvaluje:
- Rozpočtovou změnu č. 3/2010/RO.
- Dodatek č. 9 ke smlouvě o výpůjčce pro místní základní školu.
RO bere na vědomí:
- Dílčí přezkoumání hospodaření obce od 1. 1. 2010 do 7. 9. 2010, kde nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
- Informaci ke sčítání lidu, domů a bytů v březnu 2011. Současně pověřuje pí J. Dřínovskou
koordinací a zabezpečením všech potřebných podkladů a materiálů.
- Souhlas MěÚ Litomyšl pro manžele Petrásovy ke stavbě domovní čističky odpadních vod na
pozemku č. 906/11 na sídlišti k Zrnětínu.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 11. 10. 2010
RO schvaluje:
- Plnění rozpočtu k 30. 9. 2010.
- Smlouvu o poskytnutí dotace na 2. ročník Lubenské šťopičky ve výši 5 000 Kč od Pk.
- Úpravu a výsadbu zeleně v zahradě MŠ a běžnou údržbu ostatních ploch v obci dle cenové
nabídky firmy Pavel Haupt – údržba zeleně z Ústí nad Orlicí.
- Pronájem Skalky pro konání okresní konference hasičů dne 23. 10. s tím, že nájemce
uhradí 2000 Kč za pronájem objektu a dále náklady za spotřebovanou el. energii a praní.
Prodej nepoužívaného skeneru UMAX za cenu 500 Kč.
RO bere na vědomí:
- Seznam pohledávek po splatnosti k 11. 10. 2010 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.

Výsledky komunálních voleb
Volby do zastupitelstva naší obce se konaly ve dnech 15. – 16. října 2010. Občané volili
15 zastupitelů. Zapsaných voličů bylo 787, vydaných obálek 610, odevzdaných obálek 609,
platných hlasů 7 895. Volební účast dosáhla 77,51%.
Důvěru našich občanů dostalo 11 kandidátů, kteří již byli členy minulého zastupitelstva.
Nejvíce hlasů získal suverénně Josef Chadima, který bude naši obec vést další čtyři roky.
„Skokanem“ se stal Zdeněk Pícha, který se díky křížkování dostal do zastupitelstva z 15. místa
kandidátky.
Zvolení členové zastupitelstva
Sdružení nezávislých kandidátů
obce Lubná
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Josef Chadima
517
Zdeněk Pícha
453
Alois Kovář
449
Bc. Irena Rensová
446
Mgr. Jitka Kučerová
432
Radek Bartoš
398
Ing. Pavla Tmejová
419
Radomír Břeň
409
Eva Chadimová
339
Zbyněk Soušek
351
Alena Vomáčková
375
Jaroslava Klejchová
359

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Ing. Jaromír Klusoň
251
Ing. Jiří Boštík
230
Ing. Miloš Chládek
180

1

Náhradníci
Sdružení nezávislých kandidátů
obce Lubná
Jméno a příjmení
Počet hlasů
František Vomáčka
351
Stanislava Flídrová
322
Marie Pechancová
355

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Libuše Bulvová
174
Miroslava Renzová
157
Jiří Pohorský
127
Ing. Jaroslav Kovář
127
Marie Boštíková
147
Josef Trojtler
89
Josef Chadima
104
Josef Kovář
117
Zdeněk Tabery
116
Lenka Šimková
101

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného 10. 11. 2010 v 18.00 hodin v sále kina
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- jednoho uvolněného starostu
- dva neuvolněné místostarosty
- pětičlennou radu obce
Výsledky volby starosty, místostarostů, členů rady obce
Starosta:
Místostarostové:
Členové rady:

-

Josef Chadima
Alois Kovář
Zdeněk Pícha
Mgr. Jitka Kučerová
Ing. Jaromír Klusoň

(pro 13 hlasů)
(pro 13 hlasů)
(pro 14 hlasů)
(pro 15 hlasů)
(pro 13 hlasů)

předsedu kontrolního výboru ZO Ing. Jiřího Boštíka, členy kontrolního výboru
Ing. Miloše Chládka a Radka Bartoše
předsedkyni finančního výboru ZO paní Evu Chadimovou, členky finančního
výboru Alenu Vomáčkovou a Stanislavu Flídrovou

RO schválila na svém zasedání 15. 11. 2010 tyto komise rady obce:
Komise veřejného pořádku - Alois Kovář (předseda), Ing. Jaromír Klusoň, Josef Chadima
Komise životního prostředí - Michal Kovář (předseda), Rostislav Nunvář, Josef Chadima
Kulturní komise – Jaroslava Klejchová (předsedkyně), Alena Boštíková, Eva Chadimová,
Alena Vomáčková, Ilona a Petr Sejkorovi, Lenka a Zbyněk Souškovi,
Jarmila Šteflová, Ludmila a Pavel Šteflovi, Bc. Irena Rensová,
Ludmila Šteflová ml., Kamila Klusoňová, Josef Kopecký
Sociální komise - Milada Vitoušková (předsedkyně), Marie Boštíková, Petra Pavlišová
Stavební komise – Ing. Pavla Tmejová (předsedkyně), Radomír Břeň, Ing. Josef Klusoň

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
a o realizované opravě vodovodu na Malé Straně.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Po komunálních volbách, které se uskutečnily v polovině měsíce října, jste dali hlas lidem,
kteří Vás budou zastupovat v obecních záležitostech na další čtyřleté volební období. Než ale
mohlo proběhnout ustavující zasedání, musely být splněny zákonem stanovené termíny a lhůty.
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Do 29. října (tj. 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí) mohly být podány
návrhy na neplatnost voleb nebo hlasování. Po uplynutí této lhůty musí být učiněn dotaz
u příslušného krajského soudu, zda návrh byl či nebyl podán. Pokud návrh na neplatnost voleb
a hlasování nebyl podán, musí dosavadní starosta svolat ustavující zasedání do 16. listopadu
(tj. do 15 dnů ode dne, ve kterém uplynula desetidenní lhůta pro podání návrhu na neplatnost
voleb). A právě toto byl případ naší obce.
Ustavující zasedání zastupitelstva svolal dosavadní starosta obce na středu 10. listopadu
do sálu kina. V úvodu jsme vyslechli státní hymnu a úvodní slovo starosty. Poté vedl zasedání
nejstarší člen zastupitelstva Z. Pícha. Před slibem nově zvolení zastupitelé zvolili zapisovatele
a ověřovatele zápisu. Slib přečetl pan A. Kovář. Po přečtení složili slib nově zvolení členové
zastupitelstva obce pronesením slova „slibuji“ a podpisem ho potvrdili na připravený arch. Dále
byl schválen program zasedání a složení návrhové a volební komise.
V obci jsme zachovali vyzkoušený a dobře fungující model vedení obce uvolněný starosta,
dva neuvolnění místostarostové a pětičlenná rada obce. Zastupitelé schválili tajnou volbu
starosty, místostarostů a členů rady obce. Volba předsedů a členů výboru zastupitelstva se
uskutečnila veřejným hlasováním. Ustavující zasedání se konalo v příjemném prostředí a mělo
důstojný průběh.

Volba starosty obce

Volební komise při vyhlášení výsledků

Hlasování

Pohled na zaplněný sál

Milí občané,
důvěra, kterou jste nám v letošních volbách dali, nás velice těší a máme z ní velkou radost.
Současně to vnímáme i jako velký závazek vůči Vám občanům i naší malebné obci. Chceme i
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nadále s Vámi komunikovat, řešit Vaše problémy a rozvíjet naši obec tak, aby se nám v ní
dobře žilo.
Jménem svým i zastupitelů obce Vám za projevenou důvěru děkuji.
Josef Chadima

Nově zvolení zastupitelé
1. řada zleva: Bc. Irena Rensová, Ing. Pavla Tmejová, Mgr. Jitka Kučerová, Alena Vomáčková
2. řada: Zdeněk Pícha, Eva Chadimová, Josef Chadima, Jaroslava Klejchová, Alois Kovář
3. řada: Zbyněk Soušek, Radomír Břeň, Ing. Miloš Chládek, Ing. Jaromír Klusoň, Ing. Jiří Boštík,
Radek Bartoš

Oprava vodovodního řadu na Malé Straně
V druhé polovině měsíce října jsme společně se Sdružením majitelů skupinového vodovodu
Poličsko realizovali opravu stávajícího vodovodního řadu od skladu zrnin MS Lubná k paní
Z. Šteflové. Jednalo se o výměnu cca 190 m vodovodu z PVC o průměru 50 mm, výměnu 1 ks
nadzemního hydrantu, instalaci odkalovacího šoupěte s potrubím, včetně napojení 7 ks
vodovodních přípojek k rodinným domkům. Dále byly zhotoveny 3 protlaky pod místní
komunikací a výjezdem z garáže. Opravu vodovodu provedla firma VHOS, a. s. Moravská
Třebová – provoz Svitavy. Celkové náklady, které hradilo sdružení, byly ve výši cca 346 000
Kč. Při této příležitosti děkuji našim občanům - paní A. Flídrové, manželům Kovářovým,
Kopeckým, Flídrovým, panu S. Hájkovi, manželům Kovářovým a paní Z. Šteflové –
za pochopení, pomoc, spolupráci a vytvoření zázemí při této akci.
4

Oprava vodovodního řadu na Malé Straně

Milí spoluobčané,
Vánoce a nový rok se nezadržitelně blíží, a tak mi dovolte, abych Vám popřál jménem
svým i zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů obce krásné vánoční svátky naplněné
radostí a prožité v kruhu svých blízkých. Do nového roku 2011 hodně optimismu, naděje
a víry, která nechť se stane oporou ve chvílích těžkých i radostných.
Váš starosta Josef Chadima

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 17. 12., 31. 12., 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2.
OÚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školení o zdravé výživě
Se společností Podravka - Lagris máme navázané bližší kontakty. Loni nás navštívil kuchař
a uvařil dětem škubánky přelité borůvkovým pyré a sypané tvarohem. Byla to pro ně velká
změna, protože jim jídlo vydal kuchař a obchodní zástupce této firmy.
Proto jsem přijala také pozvání na druhou část školení o zdravé výživě, která se konala dne
23. a 24. 9. 2010. Absolvovala jsem ho v Dolní Lhotě u Luhačovic ve firmě Podravka-Lagris.
Seznámila jsem se tam hlavně s novinkami zdravé výživy, jak plnit spotřební koš luštěninami

Předání lízátek zástupcem firmy Podravka - Lagris
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na 100 % a nahrazovat běžné potraviny potravinami zdravé výživy. V rámci školení nám byly
představeny praktické ukázky a osobní trénink přípravy potravin zdravé výživy spojený
s ochutnávkou.
V pondělí 27. 9. 2010 pro nás byla ve škole připravena firemní akce. Ve vyzdobené jídelně
dostaly děti z první třídy pastelky a lízátko a všichni ostatní alespoň lízátko.
Se společností Podravka-Lagris jsme velice spokojeni, protože nabízejí kvalitní suroviny.
Proto naše školní jídelna u nich objednává stále větší množství různého zboží.
Božena Horáčková, kuchařka ŠJ Sebranice

Poznáváme svůj region
V sobotu dne 16. 10. se konal dobrovolný
pochod žáků 4. třídy do Nových Hradů.
Podzimní počasí nám přálo a pochodu se
zúčastnilo 14 dětí. Nenáročná trasa vedla
z Budislavi kolem Panského stolu, Cikánky,
do Toulovcových maštalí, dále pak přes Vranice
k zámku do Nových Hradů. Zde jsme poseděli
v krásném parku u zámecké cukrárny a dali si
za odměnu dobrou zmrzlinu, čaj a někteří i
posvícenské koláče. Děti zde obdržely
zasloužený diplom za absolvování 12 km.
Připomněly si tak dávnou cestu budislavských
prababiček, které v minulém století chodily
do Nových Hradů odvádět šití a výšivky.
Cestou do Toulovcových maštalí

Mgr. Hana Klusoňová

Evropský den jazyků
V týdnu od 27. 9. do 1. 10. 2010 jsme si na druhém stupni naší školy připomněli čtyřmi
projektovými hodinami v 6., 7., 8. a 9. třídě Evropský den jazyků, který připadá na 26. září.
Každá třída si připravila různé zajímavosti a vyprávění o jazycích, které jsou v Evropě nejvíce
zastoupeny.
Úkolem žáků každé třídy bylo rozdělit se do skupin, z nichž každá měla vyhledat informace
k zadanému tématu. Tyto informace pak žáci zpracovali ve formě plakátu s obrázky, fotkami,
mapami a různými zajímavostmi a s připraveným vyprávěním pak seznámili své spolužáky
ve třídě. Nakonec své výtvory vyvěsili na nástěnky na chodbě školy, aby se s výsledky jejich
práce seznámili i spolužáci z ostatních tříd.
Žáci se svých úkolů zhostili zodpovědně a připravili pro všechny zajímavá vyprávění.
Mgr. Leona Plešingerová

Prezentace žáků 8. a 9. třídy
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Vybírání brambor
Ve čtvrtek 14. října naši osmáci
pomáhali při vybírání brambor místnímu
zemědělskému družstvu v Lubné.
Za krásného říjnového dne posbírali
několik metrických centů brambor
v místech, která nejdou sklidit strojově.
Měli tak možnost vyzkoušet si jednu
z typických sezónních prací, která byla
v minulosti naprosto běžná.
Mgr. Vladimír Opletal

VIII. ročník v akci

Jak vyhrát okresní kolo v přespolním běhu?
Zdánlivě je to jednoduché. Zúčastníte se oblastního kola, umístíte se na prvním, druhém
nebo třetím místě, postoupíte do okresního kola a tam také vyhrajete. Myslíte, že je to
nemožné? Našim žákům se to podařilo. Podívejte se na výsledky.
Oblastní kolo v přespolním běhu v Litomyšli 4. 10. 2010
Kategorie:
3. třída 800 m žáci: 1. místo: Lukáš Kučera
3. místo: Patrik Bartoš
žákyně: 2. místo: Anna Drobná
4. třída 800 m žáci: 1. místo: Martin Stráník
2. místo Petr Klusoň
5. místo: Jan Hrůzek
5. třída 1250 m žáci: 4. místo: Radim Klejch
Okresní kolo v přespolním běhu v Poličce 6. 10. 2010
Kategorie:
3. třída 1250 m žáci: 5. místo Lukáš Kučera
4. třída 1250 m žáci: 1. místo: Martin Stráník
3. místo: Petr Klusoň
Mgr. Zuzana Laštovicová

Přespolní běh, oblastní kolo v Litomyšli a okresní kolo v Poličce
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Evropský den jazyků ve škole v Sebranicích aneb Popelka v cizích zemích
Stalo se už tradiční akcí, že Evropského dne jazyků se účastní celá škola. Nebylo tomu
jinak ani letos. Výročí bylo pojaté jako projektový den, kterým všechny třídy I. stupně provedla
pohádková postava Popelky. V každém ročníku se děti seznamovaly s jinou verzí pohádky
O Popelce, v matematice počítaly pomocí pohádkových symbolů a vytvářely zašifrované
příklady, které si navzájem zadávaly, nebo počítaly příklady a manipulovaly s hrachem,
čočkou, dýňovými semínky, mákem či strouhankou. V anglickém jazyce vyhledávaly slovíčka.
Společně jako třída sestavovaly prezentaci, na které představovaly zemi, ze které pohádka
pochází. Objevily se tu tak francouzská Popelka, která odjíždí na ples v dýňovém kočáře,
anglická úprava, kde Popelka má v kočáře zapřažené šestispřeží myší, disneyovská verze, ve
které Popelka ztrácí křišťálový střevíček, a asi nejvíce zaujala Popelka bratří Grimmů, kde si
pro obutí střevíčku zlé sestry sekají palec a patu, ale je obohacená i krásnými verši holubičky.
Všechny třídy si připravily dramatické ztvárnění svého úseku pohádky a společně jsme si je
v jídelně zahráli jako jednu ucelenou, ale novou verzi. Na závěr jsme si zazpívali písničku
Popelka, kterou některé děti znaly ze starého černobílého filmového ztvárnění.
Martina Jakoubková, Dis.

V matematice vytváříme číselné řady

Tvoříme projekt - 2. třída

Mlýn Hrubý
V pátek 22. října jsme navštívili mlýn Hrubý, který sídlí v Poličce. Od pana majitele,
Ing. Petra Hrubého, jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Ukázal nám stroje a zařízení
v celém mlýně a vysvětlil nám jejich funkci. Popsal nám výrobu mouky v dřívějších dobách a
ukázal, jak se mouka vyrábí dnes.
Dozvěděli jsme se, že zrní přiveze
traktor do mlýna a nasype ho do stroje,
který ho rozemele. Potom putuje po
páse do drtičky, kde se kousky zrní
najemno rozdrtí. Z drtičky se zrní
přesune na síta a tam se odstraní obilné
slupky. Už skoro hotová mouka ještě
projde několika fázemi, než se z ní stane
hladká, polohrubá či hrubá mouka.
A tak už víme, jak je těžké udělat
mouku, než nám z ní maminka upeče
koláče, housky nebo jiné dobroty.
Milena Chadimová, 4. třída
Exkurze ve mlýně
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Dopravní hřiště v Poličce
První stupeň naší školy navštěvuje pravidelně již několik let dopravní hřiště v Poličce.
U žáků má tento „cyklistický výcvik“ velkou oblibu. Dopravní výchova je pro tuto věkovou
kategorii zaměřena na problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních
komunikacích. Pod vstřícným vedením instruktora pana Odvárky se děti učí běžné dopravní
značky, bezpečně jezdit na kole a získávají důležité řidičské návyky – pravidelné používání
přilby, ukazování rukou při každém odbočování…
Kromě toho zde děti jezdí i na kárách. O všechny tyto dopravní prostředky pečuje správce
pan Štefka, který dětem upravuje přilby, káry a pomáhá vybírat velikost kola.
V pondělí 4. října si žáci 1. třídy zpestřili dopoledne po „cyklistickém výcviku“ v Poličce
procházkou parkem, kde si nasbírali kaštany a zaskotačili na dětském hřišti.
Mgr. Ilona Břeňová

Musíme to zvládnout bez nehody!

Musím ukázat, kam chci jet

Modelový svět – Brno
Dne 26. října ve 12 hod. jsme se svou třídou navštívili Modelový svět, kde jsme si prohlédli
modely vlaků a autodráh.
Ve vstupní hale se nachází televize s kolejištěm online. Můžete zde zakoupit auta a
formule. Když vstoupíte do 1. místnosti, tak vpravo vzadu uvidíte velkou autodráhu, na které
jezdí dvě auta vedle sebe. Rovně vzadu je dráha pro auto na dálkové ovládání. Je to klikatá
dráha, která má nízký most, pod který musí auto najet přesně doprostřed, jinak by neprojelo.
Když vstoupíte do 2. místnosti, tak
tam uvidíte plno vlakových drah a také
tam jsou tlačítka pro spouštění vrtulníků
a podobné věci. Dále se mi zalíbil jeden
vlak s kamerou (Pendolíno). Jeho obraz
natáčení se zobrazuje v malé televizce.
Ještě ve 2. místnosti hned po vstupu po
pravé ruce je malý vláček na ovládání,
dráha je oválná a úzká. Po určitém čase
zhasnou světla a ukáže se noční provoz.
Všechny vlaky svítí a vrtulníky blikají.
Také na stropě svítí diody.
Modelový svět se mi moc líbil.
David Vraspír, 4. třída
Žáci obdivují Modelový svět Brno
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Exkurze
Dne 2. listopadu se žáci devátého ročníku zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU technických
oborů Skalka Česká Třebová a firmy Brück AM s.r.o. Akce proběhla pod patronátem Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje, která tímto způsobem podporuje zájem žáků
o technické obory.
Návštěva střední školy zahrnovala zhlédnutí odborných učeben, podrobné seznámení
s dílnami pro truhláře a elektrikáře, ale i nahlédnutí do jídelny. Sledovali jsme učně při
sestavování plošných obvodů, výrobě dřevěné stoličky, práci na počítači. Zajímavé byly učebny
pro výuku alarmů, opravy domácích elektrospotřebičů, instalaci satelitů, stroje na řezání a
lištování desek. Ačkoliv se dnes už obvody či výrobky kreslí pomocí programů na počítači, žáci
začínají v kreslírně. V prostorách školy jsme potkali i naše bývalé žáky.
V druhé části exkurze jsme nahlédli do provozu firmy Brück AM s.r.o. Zde mohli žáci získat
reálný náhled na technická povolání a podmínky, ve kterých zaměstnanci pracují. Velmi
zajímavý výklad, vzdušné nové haly a možnost nahlédnout „až pod pokličku“ dodaly exkurzi
na zajímavosti. Sledovali jsme řezání, kování, zahřívání kovových polotovarů i obrábění a
vrtání ložisek pro větrné elektrárny. Vysoká přesnost (až tisíciny milimetru), četné kontroly
kvality a odpovědnost za své výrobky jistě vedly k úspěšnosti této firmy na mezinárodním trhu.
Žákům se exkurze líbila, i když ji označili za vhodnou svým zaměřením především pro
chlapce. Firma Brück AM zaujala většinu žáků. Doufám, že exkurze pomohla při volbě
budoucího povolání alespoň některým žákům.
Mgr. Andrea Kvasničková, výchovný poradce

Exkurze Brno
Dne 26. 10. 2010 jsme jeli na exkurzi do
Brna společně s 5. třídou. Šli jsme na exkurzi
do brněnského pavilonu Anthropos. Před
prohlídkou jsme se rozdělili do skupinek.
V nich jsme řešili různé otázky.
Viděli jsme tam mamuta srstnatého,
blbouna nejapného, medvěda jeskynního,
nosorožce srstnatého, trilobity. Mohli jsme i
nahlédnout do chýší pravěkých lovců a
sběračů, prohlédli jsme si jeskynní malby a
kostry prvních „malých“ lidí. Bylo to opravdu
zajímavé.
Martin Břeň, 4. třída
Anthropos Brno

Procházka Brnem
Když jsme šli po náměstí Svobody, zaujala nás nově udělaná socha. Vlastně hodinový stroj
ve tvaru dělostřeleckého náboje. Brňanům připomíná slavnou kapitolu brněnských dějin roku
1645, kdy se ubránili přesile švédských vojsk generála Torstensona.
Tady vám napíšu zkrácenou pověst:
Určitě všichni víte, že na Petrově zvoní poledne už v jedenáct hodin. Je to vzpomínka na
obléhání města Švédy. „Takové krysí hnízdo,“ pronesl se smíchem generál Torstenson,
,,musíme zničit do tří dnů.“ Útok začal střídat útok, na město se snesly kamenné koule a
smolné věnce. Minuly tři měsíce a město se stále statečně bránilo. Obránci města si dokonce
začali dovolovat výpady proti švédskému vojsku. Nastal velmi chladný a deštivý srpen. Z města
přicházely příznivé zprávy: obránců je již jen hrstka, lidé nemají co jíst, dochází střelivo. Ihned
svolal Torstenson vojsko a prohlásil: ,,Zítra zaútočíme na Brno naposledy, a jestli ho
nedobudeme do chvíle, kdy na Petrově ohlásí zvon poledne, odtáhneme a necháme město
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městem.“ V den bitvy se švédská přesila valila na město, vojáci prolomili hradby. Zvoník
od sv. Petra a Pavla začal v zoufalství vyzvánět. Torstenson měl za to, že v Brně vyzvánějí
poledne, a dal pokyn k ústupu. Město bylo zachráněno a do poledne chyběla ještě hodina.
Od té doby se na Petrově zvoní poledne již v jedenáct hodin.
Obrázek stažen z internetu. Pověst čerpána z knihy Procházka Brnem.
Kateřina Kvasničková, 4. třída

Hodiny obklopené dětmi

O krásné princezně
Byla jednou jedna princezna a ta byla moc smutná, protože nebyla moc pěkná a žádný
princ ji nechtěl. A tak šla za čarodějnicí a ta jí poradila, že za sedmero řekami a sedmero
horami v Červeném království najde svou krásu.
Princezna se vypravila na cestu. Vzala si s sebou chléb,
sýr, máslo a pěkného vraníka. Dojela k sedmero řekám.
Přebrodila je a pustila se dál, až dojela k sedmero
horám, mezi nimiž s koněm kličkovala, až se dostala na
druhou stranu. A jela, jela, až se dostala do Červeného
království. Tam ji uvítali. V tom království žila hodná
čarodějnice a ta jí přichystala koupel. Když se princezna
vykoupala, byla z ní překrásná dívka.
Tato princezna si vzala za manžela krásného
prince, a jestli neumřeli, žijí v Červeném království
dodnes.
Tomáš Indruch, 3. třída

Vánoce jsou už téměř za dveřmi a před námi je
hektické období předvánočních nákupů. Přejeme
Vám, ať vše zvládnete ve zdraví a bez velkých
stresů a vánoční svátky prožijete v klidu a míru se
svými nejbližšími.
Vedení školy
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Radostné očekávání, natěšené obličejíčky, jiskřičky v očích – pro nás dospělé nemůže být
na Vánoce nic krásnějšího než pohled na šťastné děti.
Abychom zkrátili toto radostné očekávání, pořádáme v naší mateřské škole řadu akcí.
V listopadu se děti těšily z pečení perníčků v domě s pečovatelskou službou. Tato setkání jsou
již tradiční a vždy velmi milá. Pan R. Zapletal a „kuchařinky“ měli nachystané těsto, váleli a děti
vykrajovaly…Nikdy nechybí malé občerstvení, za které moc děkujeme. Dále se uskutečnila
pracovní dílna, při níž děti společně s rodiči tvoří a vzniknou pěkné výrobky, které si můžete
prohlédnout na vánoční výstavě. Doba před adventem a období adventu u nás také patří
nácviku koled a představení na vánoční besídku, přípravě dárků pro rodiče a obyvatele DPS a
také na koledu po obci. Děti připravují vánoční přání svým nejbližším. Netrpělivě také čekaly,
jestli školku navštíví Mikuláš s čertíky. Těch se dočkaly na začátku prosince. Také se těší na
Vánoční pohádku. Ze všeho nejvíc se těší ale na dárky, o kterých si čím dál častěji šeptají.
A jaká dětem splnit přání? Pro některé rodiče je to obtížná situace a rozhodování. Ale mějte
na paměti, že děti bývají z přemíry vjemů bezradné, a proto platí, že méně je někdy více.
Kromě toho – děti se dokáží těšit i z maličkostí a je jim jedno, kolik to stálo. Podle odborníků by
měla hračka splňovat následující kritéria:
l měla by přinést radost a být bezpečná
l měla by být z kvalitního materiálu
l měla by podporovat rozvoj dítěte
l neměla by podhodnocovat ani přeceňovat úroveň dítěte
l měla by mít vícestranné možnosti využití
l měla by rozvíjet fantazii
A co pro kluky a holky ze školky? Vzpomínáte, jak jste se coby tříletí či čtyřletí cvrčkové
pokoušeli stavět z chevy, z lega? Jak jste poprvé namočili štětec a zajeli s ním s radostným
pocitem do vodových barev? Jak jste si poprvé vzali kus modelíny a vytvarovali z ní sluníčko?
Nebo jak jste prvně otočili párové kartičky pexesa? Pak se nechte těmi vzpomínkami inspirovat
při výběru dárečku pro své děti školkového věku. Děti předškolního věku nechávají volný
průchod fantazii. Chtějí malovat, vystřihovat, lepit, chtějí si hrát s panenkami, náročnějšími
stavebnicemi, chtějí se učit…Vhodné jsou například obrázkové knížky, puzzle, temperové
barvy, keramická hlína, společenské hry, hudební nástroje. Děti tohoto věku si rády hrají na
dospělé – mají rády lékařské kufříky, panenky – miminka v životní velikosti, kočárky, kuchyňky,
miniobchody s pokladnou a papírovými penězi. Oblíbenými jsou dárky jako míče, líný tenis a
některé druhy „dopravních prostředků“ – koloběžky, tříkolky, motorky…
S radami raději končím. Přeji Vám všem, abyste při těch vánočních radostech i starostech
a při světle vánočních svíček nezapomněli na to, že Vánoce by měly být něčím vzácným,
zvláštním, byť se v našem životě opakují už kdoví pokolikáté.
Za všechny zaměstnance mateřské školy mi dovolte, abych Vám všem popřála radostné
Vánoce, do nového roku 2011 pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Bc. I. Rensová

Rok 2010 v mateřské škole s dětmi a školní kuchyní
Mezi prací p. učitelek s dětmi v mateřské škole se občas najde chvíle na vyprávění
o stravování, na práci dětí s potravinami, soutěžení a sladkou odměnu za dětské snažení.
Měsíc leden jsme zahájili soutěží, kdo vypije celý hrneček mléčného nápoje. Na táccích
vedle kakaa se za odměnu objevily lentilky a čokoládky. Rázem se pití změnilo k lepšímu.
Zmizely sladkosti a mléko zůstalo nedopito. Jen M. Kvasničkové, D. Flídrovi, F. Chadimovi
a J. Kyselému chutnalo dál, a proto soutěž vyhráli.
„Velčáci“ dělali v únoru ze sušenek, pribináčků a želé bonbónů smajlíky, malé děti je
dostaly hotové.
Týden před Velikonocemi byl ve znamení svačinek z vajíčka. Starší děti opět pracovaly
samy. Veselá vajíčka, šneci, formule a želvy se jim moc povedly a byly hned snězeny.
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V dubnu za čarodějnický rej dostali všichni odměnu. Sladkou housenku, vyrobenou
z obyčejné piškotové rolády s džemem, zdobenou čokoládou a lentilkami.
Na MDD pomohly děti ozdobit ke svačince ovocný dort.
Koncem června jsme s p. uč. Vomáčkovou vyhodnotily v 2. oddělení nejlepší stolovníky.
Medaili z fidorky a diplom dostali všichni nastávající prvňáčci. Zvláštní cenu navíc za vzorné
stolování si zasloužili J. Hegr, V. Zavoral, J. Kyselý a M. Kvasničková.
Po prázdninách byl brzy říjen a přišel čas na posvícenské koláče. Velké, kulaté, přes celý
plech. S trojím skládáním. Malé děti sledovaly p. učitelku, jak se koláč dělá. Kuchařinky
v 2. oddělení vyvalovaly a zdobily samy. Kluci nakonec přiběhli od hraček, umyli si ruce a
dozdobili koláč rozinkami. Pak se peklo, jedlo a před vycházkou zbyly prázdné plechy.
Podzimní snažení dětí „Máme rádi ovoce a zeleninu“ odmění Mikuláš. Když se díváme
s p. uč. Šimákovou po třídě, dětičky jsou šikuly.
Pak budou krásné Vánoce a nový rok. Přeji všem dětem, aby se jim ve školce dobře žilo.
Děkuji všem p. učitelkám, Bc. I. Rensové, L. Šimákové, L. Vomáčkové, za spolupráci a
toleranci. M. Flachové, A. Uhrové a vedoucí ŠJ A. Boštíkové za to, že ochotně pomohou, když
potřebuji.
M. Zdanovcová, kuchařka MŠ

Příprava posvícenských koláčů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
„Žádné zvíře, a co jich žije,
nepřejí se, nepřepije.

Což se v jasný důkaz mění,
zvířetem že člověk není.“

Rok utekl jako voda a opět tu máme Vánoce, Silvestr a nový rok. Sejdeme se
u společného stolu plného jídla a pití. Většina z nás se ale i ohlédne, co nám tento rok přinesl,
co vzal. I my lubenští hasiči. Práce, starostí, ale i zábavy a radosti jsme prožili dost a dost.
Ples, taneční zábava, vydařené country posezení po lubenské pouti, podílení se na akcích
obce jako Lubenská šťopička, otvírání prostranství, občerstvení u betléma, soutěž o pohár
starosty obce a mnoho dalších aktivit dává tušit, že hasiči nespí a nelení.
V říjnu náš sbor hostil na Skalce starosty hasičů z celé ČR v čele se starostou hasičů Čech,
Moravy a Slezska ing. Karlem Richterem, hejtmanem našeho kraje Radko Martínkem a
senátorem Petrem Šilarem. Všem se v Lubné moc líbilo, kapela Singl je skvěle bavila a mnozí
se loučili až nad ránem. Výzdobu sálu a pohoštění zajistily naše hasičky.
A práce jsme odvedli také dost. Odklízeli jsme sníh, čistili kanalizaci, pomáhali jsme při
údržbě a opravě obecního majetku. Letos jsme vyjížděli celkem třikrát k požáru (Vysoký Les,
Čistá a naposledy v noci za silného větru do Borové k požáru truhlárny). Velký kus práce
odvedli i ti, kteří vychovávají k hasičině ty nejmenší. 11. listopadu jsme doprovodili na poslední
cestě dlouholetého člena Václava Kubeše.
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V říjnu se konaly volby do obecního
zastupitelstva a poté i volba starosty
obce. Značná účast občanů potvrdila
velký zájem o to, kdo povede naši obec
v dalších letech. Na post starosty byl
opět zvolen Josef Chadima. Člověk,
který neříká, že by udělal, ale který chce
a taky udělá. V dnešní drsné době si ho
lidé váží nejen pro to, co dokázal, ale i
pro jeho charakterové vlastnosti, jako je
obětavost, pracovitost, smysl pro
spravedlnost a především slušnost,
s jakou dokáže přistupovat k lidem, i
když se někteří k němu nechovali a
nechovají právě nejlépe. Na ty, kterým je
Současnost snoubící se s minulostí
trnem v oku, se dívá s nadhledem a to
z něho dělá osobnost. Myslím, že kdybychom projevili alespoň kousíček z některých
povahových vlastností, jaké má náš pan starosta, život by byl opravdovějším a lidštějším. Vím,
že si ho naprostá většina hasičů a občanů Lubné váží a obdivují ho, což se o každém říci nedá.
Přejeme mu pevné nervy a vše, co je v jeho myšlenkách, aby dokázal zhmotnit do projektů.
My hasiči mu v tom budeme nápomocni. Vždyť i to, jaký je starosta, se odráží na činnosti
spolků, takový je kulturní, sportovní a společenský život obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké svátky, hodně zdraví a sirénu ať slyšíme v naší obci
co nejméně. Pohled na zkázu, kterou oheň přináší, patří k těm nejhorším. I přes pokrok
v hašení a techniku je oheň stále dobrý sluha, ale zlý pán.
Za SDH Lubná Alois Kovář – jednatel

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ
Dne 17. října, tedy o posvícenské neděli, u nás s krátkým posvícenským pásmem vystoupil
dětský folklorní soubor Lubeňáček. Bylo to jejich první veřejné vystoupení pod vedením paní
učitelky Marcely Průžkové, která tento soubor převzala od paní učitelky Ludmily Vomáčkové.
O tři dny později k nám přišly s posvícenskými říkadly a básničkami děti z MŠ v Lubné. Obě
vystoupení se nám moc líbila, tak se budeme těšit na další.
V pátek 5. listopadu naše děvčata vyrobila, nebo chcete-li uhnětla, tři várky perníkového
těsta, aby o pár dní později mohly spolu s dětmi z MŠ upéct vánoční perníčky. Vánoce sice
ještě na dveře tak moc neklepou, ale co nevidět klepat budou.
Dne 11. listopadu za námi opět přišla paní Růženka Tomanová, aby nám pověděla pár
dalších informací ze života zdraví. Beseda byla opět příjemná a zajímavá. Téma besedy bylo
právě teď na podzim začínající nachlazení a chřipky, antibiotika a další jiné léky. A na závěr
jsme se dostali k tomu, jak nás obchodní řetězce zásobují „vším možným, jen ne našimi
českými výrobky“. Touto cestou děkuji paní Tomanové, že si na nás našla další chvilku z jejího
nabitého pracovního vytížení, a těšíme se na další příjemné setkání s ní.
V úterý 16. listopadu se ve společenské místnosti uskutečnilo promítání o krásách
lubenských zahrádek. Na úvod se promítaly fotografie z předvánočních výstav a poté
fotografie z různých zahrádek rozesetých po Lubné. Toto promítání pro naše seniory zajistil
místní svaz zahrádkářů v zastoupení paní Milady Zdanovcové a její dcery Milady Vitouškové,
kterým chci touto cestou poděkovat nejen za přípravu této akce, ale i za pohoštění pro seniory.
Všem, kteří přišli, chci poděkovat za velkou účast. Poděkování patří také Marušce Boštíkové
za pomoc a také starostovi naší obce panu Chadimovi a místostarostovi panu Píchovi za
zapůjčení a ovládání promítací techniky.
Rudolf Zapletal
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Posvícení v DPS

Pečení perníčků

JEŠTĚ PÁR ŘÁDKŮ K PLETENÍ OBVAZŮ
Chtěla bych poděkovat všem pletařkám i těm, které upletly třeba jen jeden obvaz, protože i
ten jeden dá dost práce. Pokud by se chtěl někdo připojit, budeme rády. Je to příjemně a
užitečně prožitý čas a dá se využít i čas u televize. Za těch několik let jsme odeslaly už
955 obvazů.
Návod : pleteme na jehlicích č. 2,5 z bílé SNĚHURKY stále hladce. Máme možnost plést
obvaz ze 30 nebo 25 ok, a to v délce přibližně 275 vroubků (tj. 530 řad – 30 ok včetně
krajových, na obvaz ze 30 ok spotřebujeme přibližně 1 SNĚHURKU).
Takto zhotovený obvaz je prakticky nezničitelný, dá se vyvářet a použít mnohokrát. Z misie
přicházejí vděčná poděkování s modlitbou za pomoc malomocným.
Alena Pohorská
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KDU – ČSL
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám popřát pokojné prožití adventu a vánoční svátky plné pohody, radosti a
světla vycházejícího z Betléma.
Do nového roku 2011 ať vykročíme se vzájemnou tolerancí, porozuměním a naše dny jsou
plné Božího požehnání a pevného zdraví. To Vám upřímně přeje MO – KDU ČSL.
Opět se neodvratně blíží plesová sezóna, a proto Vás všechny zveme na tradiční LIDOVÝ
PLES, který se koná 22. 1. 2011 od 20 hodin na sále víceúčelového zařízení SKALKA v Lubné.
Můžete se těšit na bohatou tombolu a mysliveckou kuchyni. K tanci Vás doprovodí skupina
COMBO 2 z Litomyšle.
Pořadatelé

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
myslím, že když budete číst tyto řádky, bude již adventní doba v plném proudu. Ty necelé
čtyři týdny nejsou tak docela zbytečné. Je to doba přípravy a radostného očekávání. A pak
všechno krásné a důležité v našem životě má také takový čas přípravy. Když se chystáme na
dovolenou, rodinnou oslavu, důležitou životní zkoušku... vše vyžaduje čas. A ne jinak je to před
vánočními svátky. Možná si mnohý řekne, o co jde? Pak je jen otázkou, proč tyto svátky vlastně
slavíme?
Rád bych se s vámi v tomto adventním čase podělil o povídku od Eduarda Martina
nazvanou Svítící čas, kterou jsem malinko zkrátil.
Byl jsem navštívit našeho starého souseda. Pochlubil se dárkem, který dostal od své
manželky k výročí zlaté svatby. Byly to hodiny, ale docela jiné, než jsou ty běžné. Na nočním
stolku vypadaly jako kovová kostka. Neměly ciferník, ručičky... Takže se hodinám vůbec
nepodobaly.
Starý pán trpěl nespavostí, a tak na to jeho stálá a jediná láska pamatovala. Koupila mu
svítící čas.
Když mi ty podivuhodné hodiny ukazoval, napadlo mě, že mi ukazuje vlastně symbol.
Svítící čas...
Byl večer, když mi hodiny ukazoval. Zhasl a já se díval na číslice, přebíhaly po stropě
pokoje... Napadlo mne, že i když se v noci starý pán probudí a nemůže usnout, stále mu jeho
čas svítí, stále vidí světlo každé vteřiny.
„Máte báječné hodiny,“ řekl jsem.
„Mám báječnou ženu,“ odvětil, „každý okamžik s ní mi od té doby, co jsem ji poznal, svítí do
života. Když si mě brala, řekla, že každá její vteřina tady bude proto, abych byl šťastný, a teď
při té zlaté svatbě mohu potvrdit, že to splnila... A že můj život s ní tyhle hodiny dokazují,“ řekl a
přistoupil k ní, políbil ji.
„Co je to láska? Společné světlo... jeden svítí světlem druhého a druhý svítí světlem
prvního...“
Hleděl jsem na svítící vteřiny, které se rychle měnily, klouzaly po stropě.
Čas svítil. Čas manžela svítil jeho manželce. Proto tu jeho čas byl. A naopak. Čas obou
svítil jejich dětem a vnukům.
Když jsem odcházel, uvažoval jsem, komu z mých blízkých dnes zasvítily vteřiny mého
dne.
Měl jsem dnes tolik vteřin... Která z nich zasvítila...? Komu...?
A umiňoval jsem si, že se počítáním těch svých denních vteřin, které tak docela nezhasly,
zkusím zabývat chvilku každý den, dřív, než usnu...
Nedostává člověk své vteřiny proto, aby svítily?
Aby jimi svítil na cestu sobě? Svým blízkým? A kdo blízkým není?
16

Tak vám všem moc přeji, abychom s tímto vědomím prožívali svůj život. Aby byla každá
vteřina světlem pro vás, pro druhé... A to nejen v době Vánoc, ale po celý nový rok.
Vzpomínám na vás a žehnám vám.
P. Vojtěch Glogar
Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné
17. prosince - příležitost ke svátosti smíření od 15 hodin
18. prosince - příležitost ke svátosti smíření od 8 do 12 hodin
23. prosince – koledování - návštěva nemocných a dříve narozených
24. prosince (pátek) – Štědrý den
- 16.00 dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem (zpívá mládežnická schola)
- 24.00 půlnoční mše svatá (zpívá starší schola )
25. prosince slavnost Narození Páně
- 7.30 Sebranice (zpívá mládežnická schola)
- 9.30 Lubná
- 9.45 Sebranice (zpívá starší schola)
- 11.00 Široký Důl
- od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček
26. prosince – svátek Svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů)
- 7.30 Sebranice
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Lezník
31. prosince – svatého Silvestra (závěr občanského roku)
- 16.00 Sebranice – mše svatá 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
Závěr vánoční doby - 9. ledna (svátek Křtu Páně)
P. Vojtěch Glogar

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

Marie Flídrová

86 let

Marie Pavlišová

85 let

Jaroslav Čermák

83 let

Marie Pavlišová

80 let

Anna Krejčová

65 let

Libuše Tmějová
Jana Roušarová

60 let

Karel Kovář
Zdeňka Švecová
Marie Píchová
Petr Javůrek

55 let

Marie Kovářová

70 let
Jan Čupr
Jubilantům přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí a životního optimismu.
V listopadu jsme se naposledy rozloučili s Václavem Kubešem.
17

PROGRAM KINA V LUBNÉ
19. 12. PŘÍBĚH HRAČEK 3
9. 1. ČARODĚJŮV UČEŇ
23. 1. OBČANSKÝ PRŮKAZ
6. 2. ROMÁN PRO MUŽE
20. 2. HABERMANNŮV MLÝN

Začátky v 18.30 hodin

KULTURNÍ KOMISE
Blíží se čas Vánoc a rozjímání, a tak bych chtěla našim spoluobčanům popřát klidné a
příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, životních i pracovních úspěchů v roce
2011.
Jménem kulturní komise bych Vás všechny chtěla pozvat na tradiční VÁNOČNÍ VÝSTAVU,
která se koná 11. prosince 2010 od 10.00 hodin na sále víceúčelového zařízení Skalka.
Za kulturní komisi J. Klejchová

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při naší činnosti.

Ať radost Vánoc je Vám
povzbuzením
pro další rok ve zdraví,
lásce a spokojenosti …

přejí lubenští zahrádkáři.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ - PASOVÁNÍ NOVÉHO MYSLIVCE
Myslivecké sdružení oznamuje všem příznivcům myslivosti a přírody, že dne 11. 12. 2010
v 18 hodin bude v pohostinství Skalka provedeno podle všech mysliveckých tradic a zvyklostí
pasování a přijímání nového člena za myslivce.
Na tuto neobyčejnou podívanou Vás všechny zveme.
Josef Klejch
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LUBENSKÉ ŽENY
V neděli 28. listopadu 2010 jsme přivítali nové občánky Lubné:
Věra Dohnalová, Pavel a Petr Šprojcarovi, Tobiáš Lehocký a Matyáš Novotný.

Vystoupení školního sboru Lubenika

Pavel a Petr Šprojcarovi

Přejeme Vám překrásné, pohodové prožití vánočních svátků, v srdci lásku, klid a pohodu,
a to jak v časech svátečních, tak o to více ve dnech všedních, neboť láska, přátelství a blízkost
spřízněné duše pomohou člověku překonat nejednu překážku.
Krásné Vánoce a klidný, šťastný nový rok 2011 přejí Lubenské ženy.

Z LUBNÉ DO SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA
Slovenské národní divadlo je jednou z nejvýznamnějších, tzv. erbových kulturních institucí
Slovenska. Své dějiny začalo psát krátce po vzniku první československé republiky v roce
1920. V těchto dnech právě probíhá od Benjamina Brittena dětská opera Kominárik
(Kominíček). Je to příběh malého kluka Sama, kterého dva zlí kominíci využívají k čištění
úzkých krbových komínů. A proč o tomto divadle vlastně píšeme? Naše rodačka, Mirka
Renzová totiž uspěla při konkurzu do této opery a získala roli Juliet Brookové. Někteří z nás
jsme navštívili v červenci její koncert , který se konal v sebranickém kostele. Mirka zde
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zazpívala barokní árie, romantické písně, na klavír ji doprovázel Zdeněk Brož. Výtěžek
z koncertu byl použit na podporu její účasti v pěvecké soutěži v Insbruku, kde se této soutěže
účastnilo 80 zpěváků z celého světa a mezi ně patřila i Mirka. Sice se jí nepodařilo uspět, ale
úspěch už je ten, že zde mohla být.
Život se skládá z drobného štěstíčka i náhodného odpoledního setkání s milým člověkem a
to se nám podařilo uskutečnit s Mirkou, která navzdory časovému vytížení si našla skulinku i
pro nás. A naše povídání mohlo začít úplně od začátku, kde se vlastně zrodila myšlenka o
pěvecké dráze. Mirku zpívání oslovilo na základní škole díky divadlům, která se nacvičovala
nejen pro děti, ale i pro veřejnost a to byly první krůčky na spletitou cestičku vysněného cíle.
Po dokončení Střední pedagogické školy v Litomyšli pokračuje pěveckým oborem na
konzervatoři v Brně. Aby byla vytíženější, začala studovat i vysokou školu zaměřenou na
hudební teorii. A jak se cesta života postupně prodlužuje, zatáčí a klikatí, Mirka během studia
přestupuje do Bratislavy. Zde dokončila konzervatoř u profesorky Mgr. art. Evy Šeniglové, pod
jejímž vedením se nadále vzdělává v rámci studia operetní specializace.
Naše povídání se zaměřilo přímo na zpěv a život v Bratislavě. Pravidelně koncertuje
v České republice a na Slovensku. Vystupovala s různými orchestry, jako například
s Litomyšlským symfonickým orchestrem, Pardubickou filharmonií, Solamente naturali a
dalšími. Trému při zpěvu prožívá a není vždy stejná, záleží na prostředí, ve kterém vystupuje,
náladě diváků a náročností textů, a proto se snaží být v klidu a psychické pohodě. To můžeme
potvrdit, protože Mirka při našem setkání opravdu vyzařovala pohodou a životním elánem,
kterým dokáže nakazit i okolí. Texty písní si většinou dobře pamatuje, pokud jsou v jiném než
v českém jazyce, tak si je nechá přeložit, aby dokázala pochopit jejich význam a hloubku a vše
pak předat svým projevem posluchačům. Když se ozve zdravotní problém, dodržuje hlasový
klid a snaží se přírodně léčit. Na otázku, jak jezdí domů, nám Mirka odpověděla, že autobusem,
autem, ale nejčastěji vlakem. A to nám prozradila i příhodu, která se jí stala na cestě domů při
přestupu v Břeclavi, kdy měla málo času a nastoupila do jiného vlaku, který jel do Vídně. Vše
dobře dopadlo a Mirka ještě s jedním spolucestujícím, který jel také špatným směrem, se
z Vídně dostala domů. Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí a stala se z této události humorná
historka.
Do jejich zálib se řadí turistika, příroda, čtení a samozřejmě kultura.
Jedno italské přísloví říká, že kdo jde pomalu, jde rozumně, kdo jde rozumně,vydrží jít
dlouho. Naši předkové, nezavaleni informacemi, jako by měli víc času i na to pěkné, co nás
potkává. A tak Mirce přejeme, aby sloky v písničce jejího života ubíhaly pomalu a její hlas
rozdával co nejvíce radosti do srdcí všech, které potkává.
Libuše Bulvová a Jana Dřínovská

Mirka Renzová
Kino Lubná - Den matek 2010

Mirka Renzová (druhá zleva)
Slovenské národní divadlo - opera Kominárik
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PROBLÉMY PEJSKAŘE
Majitelé psů jsou různí stejně jako jejich mazlíčci. Víme velmi dobře, že v obci nejsou nijak
problémoví psi a pro většinu lidí se nic zvláštního neděje.
Ne však pro majitele velkého psa. My vidíme věci z trochu jiného úhlu. Určitě se Vám už
někdy stalo, že jste šli po obci a viděli jste někde pobíhat psy. Možná si Vás šel nějaký očuchat
nebo „ochutnat´´. Teď se asi smějete, ale není to legrace, když se jdete projít sami, s rodinou
nebo s pesanem, který Vás začne bránit před cizím psem, a vy musíte řešit problém, co máte
dělat. Zůstat tam stát, nebo jít dál? Volat o pomoc? Držet psa na vodítku, nebo ho pustit, aby se
mohl bránit? Nebo ho budete bránit sami? Jenže když k Vám ten pes běží a vy máte strach,
není to jednoduché. Pokud psa pustíte a oni se začnou rvát, co budete dělat vy? Budete volat o
pomoc, nebo je chytat? A teď si představte, že jste tam sami a nikdo Vás neslyší. Počkáte, až
se porvou a jeden tam zůstane ležet?
A přitom stačí zavírat bránu, pořídit si plot, kotec a chodit s tím svým pejskem na procházky.
Vzít jen vodítko a udělat si čas. Záleží to jen na nás.
Touto cestou bychom chtěly proto požádat naše spoluobčany, aby se zamysleli nad svými
mazlíčky a více na ně dohlédli. Doufáme, že procházky nás všech budou potom jen příjemné.
Děkujeme za porozumění.
Petra a Verča Barcalovy

POVINNÉ KONTROLY KOMÍNŮ
VŠEM UŽIVATELŮM SPOTŘEBIČŮ PALIV - pevná, kapalná a plynná paliva; spotřebiče,
které jsou zapojeny na komínové průduchy.
Několik citací z denního tisku k nařízení vlády ze dne 1. března 2010. MF DNES z týdne
od 1. do 7. listopadu 2010:
POVINNÉ KONTROLY KOMÍNŮ PRO KAŽDÉHO
Kvůli novému předpisu lidé zaplatí od ledna poplatek nejméně 300 korun ročně navíc za
kontrolu komínů.
PRAHA. Každý komín, do kterého je připojený funkční kotel na vytápění, musí od ledna
alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Říká to nový předpis o požární bezpečnosti. Týká
se to rodinných a bytových domů, ale i chat a chalup. „Slibujeme si od toho zvýšení požární
bezpečnosti,“ říká Radek Kisinger, mluvčí generálního ředitelství hasičů. Kvůli špatným
komínům totiž ročně vyhoří více než tři sta domácností.
Zatímco teď kominík při čištění vystavil jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole.
Slouží k tomu formulář, který je přílohou k novému předpisu. Kvůli vyplňování dokumentu se
ročně prodraží čištění o stovky korun. „Kromě poplatku za čištění si budeme za kontrolu komína
účtovat 300 až 400 korun,“ potvrdil kominík František Poláček.
Tomu, kdo dokument nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25.000
Kč. Navíc se může stát, že pojišťovna odmítne zaplatit část škody.
Hasiči tvrdí, že na kontroly bude dostatek odborníků. Kominíci to však vidí jinak. „Teď
dorazíme tak do dvou týdnů, po Novém roce se bojím, že se lhůty podstatně prodlouží,“ uvedla
například pracovnice kominictví z Prahy 9.
Nový předpis však znamená také úlevu. Kdo vytápí dřevem nebo uhlím, doteď si musel na
čištění šestkrát ročně zvát kominíka. Teď bude moci si komín čistit sám, a to jen 3x za rok. Zda
to dělá dobře, potvrdí roční kontrola kominíka.
Středa 3. listopadu 2010 MF DNES
Návod krok za krokem, jak si můžete sami vyčistit komín. Jak má vypadat doklad, který
musí po každé kontrole vyplnit a podepsat kominík … a: „Za prohlídku komína se bude platit od
1. ledna 2011, od 300 do 1 500 korun.“
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POVINNÉ KONTROLY KOMÍNŮ
Od příštího roku bude muset každý komín alespoň jednou ročně projít kontrolou. Kominíka
tak bude potřebovat 2,5 milionu českých domácností. Za prohlídku komína se bude platit od
300 do 1 500 korun.
Když se ukáže, že oheň vznikl kvůli zanesenému komínu, postup hasičů i pojišťovny bude
záviset na tom, jak jste se o komín starali …
Když doklad shoří, bude možné jej vyhledat u kominíka – měl by si archivovat kopii. „Pokud
se po požáru zjistí, že kominík při kontrole přehlédl třeba dřevěný rám u komína, ponese
odpovědnost,“ říká ing. František Jiřík.
Kominictví - Roman Pechanec, tel. 737 056 497

NÁRODNÍ PARKY – KRKONOŠE
Krkonošský národní park o rozloze 363 km² byl vyhlášen v roce 1963
jako první národní park v České republice. Jeho ochranné pásmo o rozloze
184 km² bylo vyhlášeno v roce 1987. Od roku 1992 jsou oba celky zahrnuty
do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Biosférická
rezervace pokrývá celé Krkonoše od podhůří po horské hřebeny
(nadmořská výška 400 – 1602 m), včetně tří nejvyšších českých hor
v pořadí Sněžka (1602 m), Luční hora (1555 m) a Studniční hora (1554 m)
a chrání mimořádně pestrou a jedinečnou mozaiku lesních i nelesních
ekosystémů ve čtyřech vegetačních stupních. Krkonošská národní park leží
na česko – polském pomezí a navazuje na polský Krkonošský Park Národní vyhlášený v roce
1959.
Současná podoba Krkonoš se začala psát v mladších třetihorách, kdy byly horotvornými
pohyby, vyvolanými mohutným vrásněním v alpské a karpatské oblasti, etapovitě vyzdviženy i
naše nejvyšší hory. V dobách ledových ve čtvrtohorách bylo pohoří modelováno ledovci, které
po sobě zanechaly trogy – ledovcová údolí (Obří a
Labský důl), kary (Kotelní jámy), vrcholové skalky –
tory (Mužské a Dívčí kameny, Violík), vzácné
kamenné polygony (Vysoké Kolo, Luční hora),
mohutná kamenná moře (Malý Šišák, Vysoké Kolo),
mrazové sruby, sutě a balvanové proudy, z hornin
v Krkonoších převládá břidlice a žula, dále je zde
rula, čedič, křemen, vápenec a mnoho přechodných
forem mezi těmito horninami.
Krkonošský národní park je členitá hornatina
protkaná sítí horských bystřin a rašelinišť (celková
plocha přes 1 000 ha), která jsou většinou hlavními
prameništi větších vodních toků – jako Úpa,
Mumlava, Jizera a Labe. Přirozenými vodními
nádržemi jsou menší jezera ledovcového původu
hrazená morénovými valy, např. Mechové jezírko.
Krkonoše oplývají velkým množstvím rostlin,
Pohled na Sněžku přes rašeliniště
kterých je přes 1250 druhů. Rozkládají se zde a porosty kleče
horské smrkové a smíšené lesy, květnaté horské
louky, porosty kleče, ledovcové kary s velmi
vzácnými druhy rostlin a alpínské trávníky. Pro svou podobnost se severskou přírodou jsou
Krkonoše nazývány Arktidou uprostřed Evropy.
K nejvzácnějším druhům rostlin patří pozůstatky dob ledových, říká se jim glaciální relikty,
jsou to například ostružiník moruška, všivec krkonošský, lomikámen sněžný, šídlatka jezerní,
rašeliník Lindbergův a další. Ještě vzácnější jsou endemity, které nikde jinde na planetě
nerostou. Mezi ně náleží především jeřáb krkonošský, zvonek krkonošský, lomikámen pižmový,
bedrník skalní a téměř tři desítky druhů jestřábníků rodu Hieracium.
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Z hlediska výškového členění vegetace jsou v Krkonoších čtyři zřetelně vytvořené výškové
stupně – submontánní (400 – 800 m – listnaté a smíšené porosty), montánní (800 – 1200 m –
smrkové porosty), subalpínský (1200 – 1450 m – smilkové louky, porosty kleče, vrcholová
rašeliniště a ledovcové kary) a alpínský (1450 – 1602 m – kamenitá a lišejníková tundra). Horní
hranice lesa končí přibližně v 1200 metrech. I mezi živočichy najdeme glaciální relikty, například
čečetka zimní, hraboš mokřadní, kos horský, slavík modráček tundrový, kulík hnědý a další.
Také zde žije několik velmi vzácných endemitů – motýl huňatec žlutopásý, plž vřetenovka
krkonošská a jepice krkonošská. Dále na území parku žije přes 240 druhů obratlovců.
Krkonoše mají tři centra a velkou předností je, že ani jedno není průjezdné. Na východě je
to Pec pod Sněžkou s lanovkou na Sněžku, v centrální části Špindlerův Mlýn a na západě
Harrachov, který je od roku 2009 propojen lanovkami s Rokytnicí nad Jizerou.
Každoročně navštíví území národního parku 6 – 8 miliónů turistů. Slouží jim přes 700 km
značených cest, 150 sjezdových tratí o celkové délce 130 km, 260 lanovek a vleků s celkovou
kapacitou 100 000 osob za hodinu a mnoho set horských chat, chalup a hotelů. Duchem a
vládcem hor je Krakonoš, který jen tak tak všechno hemžení uhlídá a potrestá každého, kdo se
dopustí jakékoliv nepravosti. Krakonoš má bylinkovou zahradu v Čertově dole. Až budete
v Krkonoších, tak se tam zastavte, a budete-li mít dobré úmysly, Krakonoš vám dá zázračnou
bylinu na vylepšení vaší tělesné schránky.
Josef Trojtler

TJ SOKOL LUBNÁ
Florbalový tým starších žáků TJ Lubná
Novou sezonu 2010/2011 náš tým zahájil v nové kategorii, a to starších žáků. Protože se
florbalová základna rozrůstá a týmů přibývá, musíme, tak jako každý nový tým kategorie, začít
v soutěži, která nese název Přebor starších žáků. Jistě vás napadne myšlenka, že jde o okresní
přebor, ale opak je pravdou. Stále jde o celostátní soutěž rozdělenou na kraje s možností
postupu do Ligy starších žáků našeho kraje. A to je náš cíl. Nevíme, zda úplně splnitelný,
neboť florbalová pravidla postupů a kategorií se neustále mění a Česká florbalová unie nás
neustále zásobuje novinkami a změnami, nad leckterými jen kroutíme hlavou.
Letošní florbalové klání náš tým
zahájil jako již tradičně na Salming Cupu
v Hradci Králové, který se konal v září v
krásné sportovní hale v Třebeši. Tento
turnaj je vždy skvělou možností zahrát si
kvalitní florbal na úrovni s týmy, které jsou
v čele svých regionů a kategorií. Letošní
organizace nás trošku zklamala, neboť
měnit pravidla postupů a určovat dalšího
soupeře, jak se to hodí pořadateli, nám
přišlo až prozaicky okoukané z Florbalové
unie a nešlo jinak, než se nad uvedené
povznést, a s myšlenkou, že to děláme
pro děti a pro radost ze sportu,
pokračovat. I tak jsme v Hradci sehráli
kvalitní zápasy a opět si ověřili, že TJ
Lubná je v české florbalové kotlině již Tomáš Tmej při turnaji v Kostelci nad Orlicí
známým a uznávaným pojmem.
V současné době máme odehráno 8 zápasů, z nichž je 7 vítězných a jedna remíza. Máme
nastříleno 56 branek a pouze 7 jsme jich obdrželi. Myslím, že není třeba dál se chlubit, ale
taková jsou fakta. Věřte, že nováčkovi naší soutěže, FTC Vysoké Mýto, kteří proti nám
nastoupili sebevědomě a sebejistě, cesta domů neubíhala právě dobře, když odjížděli s krutou
porážkou 16:0 pro TJ Lubná! Ostatní týmy již vědí, že jsme silný soupeř, a je pro ně velká
motivace nás porazit už jen z principu. TJ Sokol Dvůr Králové n. L a FBK Kostelec n. O. jsou
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týmy, které máme v tabulce hned za sebou, a naše vzájemné zápasy jsou plné krásného
florbalu a starších žáků, kteří se ve florbalovém světě neztratí. Ano, jak jste si právě přečetli,
tak TJ Lubná je po osmi zápasech z dvaceti na 1. místě tabulky! Na webových stránkách
České florbalové unie http://www.cfbu.cz/redakcni_system/index.php?tabulka=1&soutez=2107
jsou průběžné statistiky naší soutěže, a to nejen týmu, ale i konkrétních hráčů, a myslím, že
nejen pro trenéry a rodiče dětí je příjemné vidět v první pětici nejlepších střelců tři hráče z TJ
Lubná. V úspěšnosti brankářů jsme na tom ještě lépe, neboť náš gólman je na prvním místě
celé tabulky.
To je příjemné čtení, ne? A co teprve lubenský florbal naživo? Proto bych vás rád všechny
pozval na turnaj, který pořádáme 16. 1. 2011 od 9 hodin v hale poličského Gymnázia.
Radek Bartoš, vedoucí družstva starších žáků FBK Lubná

Starší žáci na florbalovém turnaji ve Rtyni v Podkrkonoší 9. 10. 2010

Starší žáci na turnaji ve Vysokém Mýtě 6. 11. 2010 a v Kostelci nad Orlicí 23. 10. 2010
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Zdravíme příznivce florbalu v Lubné
Náš mančaft hraje první sezónu v kategorii mužů pardubickou ligu, skupinu A. Po osmi
kolech jsme nyní na 3. místě s počtem 16 bodů. Na první Holice ztrácíme 3 body. Začátek
soutěže nám celkem vyšel. Jak trenéři, tak hráči si musíme dávat ty nejvyšší cíle, jinak to ani
nejde. Zavazuje nás k tomu vysoký kredit, který má lubenský florbal ve východních Čechách.
Chtěli bychom na konci soutěže skončit do 3. místa. Předem děkuji za vaši podporu.
Trenéři Václav Kučera, Slávek Kykal, vedoucí družstva Jirka Boštík a naše mužstvo

Přehled cvičení TJ Lubná
a dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka
ve školním roce 2010/2011
den

čas

skupina

cvičitelé

pondělí

16.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 21.00

florbal elévové
gymnastika žákyně
volejbal ženy

Chadima O., Vomočil P.
Uhrová A. a V., Jiráňová D.
Boštíková M., Jiráňová D.

úterý

17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

florbal starší žáci
futsal muži

Pakosta O., Madejewský P.
Dřínovský M., Jiráň P.

středa

15.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

florbal Sebranice
florbal elévové
florbal muži
kondiční cvičení ženy

Gottwald R.
Chadima O.,Vomočil P.
Kykal K.
Chadimová E., Rensová I.

čtvrtek

16.00 - 18.00 lichý týden
16.00 - 18.00 sudý týden
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

Lubeňáček
florbal přípravka
florbal starší žáci
florbal muži

Průžková M.
Jiráň P., Vomočil P.
Pakosta O., Madejewský P.
Dřínovský M., Madejewský P.

pátek

16.30 - 19.00
19.00 - 21.00

gymnastika dívky
florbal muži

Uhrová V. a A., Chadimová J.
Kykal K.

sobota

9.00 - 11.00
14.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.00

badminton
SDH žáci
break dance mladší
break dance starší

Kykal J., Flídr J.
Kovář J., Uher P., Rensa J.
Uhrová V., Novotný J.
Uhrová V., Novotný J.

neděle

7.00 - 9.30
9.30 - 12.00
14.30 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 20.00

badminton
nohejbal muži
volejbal Sebranice
florbal dívky
florbal muži

Kykal K., Flídr J.
Doseděl S., Němec V.
Gottwald R.
Tabery Zd.
Tabery Zd.

Pavel Madejewský, náčelník TJ Lubná
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VESMÍR OKOLO NÁS – JOCELYN BELLOVÁ A PULSARY
Neutronové hvězdy byly astrofyziky teoreticky vypočítány a teprve potom objeveny ve
vesmíru. Neutronové hvězdy vznikají ohromným výbuchem hmotnějších hvězd, než je naše
Slunce – říká se mu výbuch supernovy. Při tomto výbuchu jsou vnější vrstvy hvězdy odhozeny
do okolního vesmíru – v budoucnu se stanou stavebním materiálem nových hvězd. Zatím co
centrální část hvězdy se začne dramaticky
rychle a intenzívně gravitačně hroutit.
Hroucení je tak prudké, že dojde k rozpadu
atomů. Hroutící se hmotu brzy ovládnou
nejtěžší stavební prvky atomů - neutrony.
Těch se ještě intenzívněji chopí gravitace a
jako obrovským superlisem je smáčkne do
velmi malého, ale neuvěřitelně těžkého
objektu tvořeného pouze neutrony. Průměr
neutronových hvězd se pohybuje jenom
okolo 20 km. Gravitace na jejich povrchu
přesahuje 10miliardkrát zemskou tíži a
magnetické pole je dokonce biliónkrát
intenzívnější než na Zemi. Neutronové
hvězdy vysílají do prostoru rádiové záření
ve svazku, a protože se velmi rychle otáčí,
zaznamenávají pozemské radioteleskopy
pravidelné rychle se opakující impulsy.
Podle nich dostaly tyto neutronové hvězdy
název pulsary. Doba otáčení pulsarů je od
milisekund až po 4 sekundy za otočku.
K zachycení
impulsů
pulsarů
byl
v 60.
letech
minulého
století
v radioastronomické observatoři v britské Cambridgi postaven nový radioteleskop netradičního
tvaru, byla to síť stovek stožárů a mezi nimi bylo zavěšeno více než 2 000 antén. Velký rádiový
teleskop začal pracovat v roce 1967. Pracovní tým vedl profesor Anthony Hewish. Soustředil
kolem sebe několik mladých astronomů. Byla mezi nimi také 24letá Irka Jocelyn Bellová.
Jocelyn byla nejen krásná, ale rovněž pracovitá a svědomitá. Proto jí jediné byl svěřen dohled
nad správnou činností radioteleskopu a taktéž vyhodnocovala data z registračních přístrojů.
Bellová hodnotila stovky metrů záznamů, dokázala odlišit nejrůznější poruchy a záblesky
vyvolané člověkem od vesmírných. Po několika měsících si povšimla zajímavých vyvýšenin
v zápisu, které vypadaly jako kosmické. Navíc byly v záznamech vždy jen, když přístroj
sledoval oblast Mléčné dráhy v souhvězdí Lištičky (lat. Vulpecula). Brzy bylo jasné, že jde
skutečně o kosmický zdroj, jehož impulsy jsou vysílány s přesností špičkových atomových
hodin v intervalu 1,3373011512 sekundy. Nebylo pochyb o tom, že Jocelyn Bellová objevila
rádiový signál prvního pulsaru. Na obrázku Jocelyn vyhodnocuje záznamy z přístrojů.
Ráno se na jihovýchodní obloze třpytí jako diamant jitřenka - Venuše. Na večerním
jihovýchodním nebi je stále drahokamem Jupiter.
Josef Trojtler

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ
LUBNÁ
- Mikulášská besídka 15. 12. 2010 v 17.00 hodin v sále kina
- Zpívání u betléma 18. 12. 2010 v 17.00 hodin před obecním úřadem
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- Plesová sezona 2011
7. 1. PRVNÍ PLES, hraje Lucky band (HK) a moravská cimbálovka
22. 1. Ples KDU – ČSL, hraje COMBO 2, myslivecká kuchyně
29. 1. Ples TJ Sebranice, hraje MELODIE Trpín
4. 2. Ples SDH, hraje Vepřo-knedlo-zelo
19. 2. Ples Lubenských žen a TJ Sokol Lubná, hraje MEDIUM
- Dětský karneval 26. 2. 2011
SEBRANICE
4. 2. 2011 Farní ples
26. 2. 2011 Dětský farní ples
20. 2. 2011 Akademie
5. 3. 2011 Maškarní ples SDH
POŘÍČÍ
15. 1. 2011 Myslivecký ples, hraje Vepřo-knedlo-zelo
25. 2. 2011 Obecní ples, hraje ROCK MELODIE Trpín
LITOMYŠL
Smetanův dům - úterý 14.12. v 19.30 hodin, Olympic – koncert v rámci turné Olympic 2010
Lidový dům - neděle 12.12. od 9 do 17 hodin, Včelařské adventní trhy
ukázky práce včelařů, vánoční dárky, hudební doprovod - Sbor paní a dívek
Regionální muzeum - od soboty 4.12. do čtvrtka 30.12.
Výstava: Kodex giga - Ďáblova bible v Litomyšli
Vánoční tvoření v muzeu - neděle 19. 12. od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
drátěné, textilní a papírové ozdoby nejen na stromeček
Vánoční koledování - pátek 24. 12. od 13.30 hodin
zpívání na schodech se skupinou Věneband Litomyšl
Zámek Litomyšl - neděle 19.12. od 14 do 16 hodin
Adventní prohlídky zámeckého sklepení - prodej a ochutnávka vín
POLIČKA
Tylův dům - úterý 14. 12. od 19 hodin, koncert Jakuba Smolíka

Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
11. - 12. 12.
18. – 19. 12.
24. 12.
25. – 26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. – 2. 1.
8. – 9. 1.
15. – 16. 1.

MUDr. Kašparová
MUDr. Kočí
MUDr. Kopecká
MUDr. Kossler
MUDr. Kosslerová
MUDr. Králová
MUDr. Krpčiar
MUDr. Kučerová
MUDr. Oliva
MUDr. Pokorná
MUDr. Sýkorová
MUDr. Ševčík

Leona
Jiřina
Eva
Pavel
Jitka
Zdena
Patrik
Marta
Vladimír
Jana
Jitka
Stanislav
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Polička, Janáčkova 523
Dolní Újezd 838
Bystré, Na Podkově 25
Polička, Haškova 445
Polička, Haškova 445
Litomyšl, Družstevní 69
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, 9. května 809
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607

775 724 524
461 631 126
606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 724 635
461 614 614
461 615 414
606 202 501
461 724 423

Rok. Slovo o jedné slabice a třech písmenech. Avšak kolik událostí a osudů se skrývá
v tomto slůvku! Ačkoliv se jedná o věc neživou, ba nehmatatelnou, často říkáme, že utekl jako
voda či jak nám ten rok letí. Nabízí se však ještě jiný příměr. Rok lze chápat i jako knihu, kterou
každý z nás musí číst. Knihu, již je možno rozdělit do čtyř kapitol, kdy první bude začínat
zimním chladem, aby se ve své půli zvrátila v opojnou vůni prvních květů a sytou zeleň jara.
Druhá kapitola bývá prosluněna letním sluncem a nasycena závanem
rozkvetlých luk, zrajících klasů a šumících lesů. Třetí část ještě zčásti
těží z dějů předešlých krásou babího léta, ovšem ve svém konci barví
se širokou paletou barev podzimu. Závěrečná stať uvádí nás do dnů
pošmurných a deštivých. Poslední řádky této pomyslné knihy však
patří k těm nejhezčím- svátkům klidu, míru, shledávání a
obdarovávání svých blízkých.
Obálka posledního čísla Lubenského zpravodaje jasně napovídá,
kterou kapitolu právě čteme. Rok se neodvratně chýlí se konci. Avšak
před námi je ještě ona nádherná tečka v podobě vánočních svátků.
Prožijte je v kruhu rodinném se svými blízkými či lidmi, s nimiž je vám dobře, a v tom roce
následujícím mnoho zdraví, životní pohody a kvalitního čtení.
Redakční rada

Kadeřnictví Michaela Němcová
Sebranice 30, tel. 737 955 202
Pracovní doba:
středa – 9.30 – 17.00 hodin, sobota – 10.00 – 17.00 hodin.
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