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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 9. 2011 
RO schvaluje: 

- Mandátní smlouvu o zajištění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany s firmou GUARD7, v. o. s.  

- Přidělení čísla popisného pro manžele Bednářovy, Němcovy a Petrásovy. 
-   Zjednodušený způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku. 
-   Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pk pro rok 2012 na opravu místní 

komunikace za točnou autobusu v Lubné. 
- Půjčování udírny pro místní občany za poplatek ve výši 300 Kč/akce.  
- Smlouvu Pk o poskytnutí dotace na 3. ročník Lubenské šťopičky.  
- Přidělení zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba komunikace Lubná – sídliště 

Zrnětín“ firmě DS Delta, s. r. o., Lubná. 
- Ing. Pavlu Tmejovou jako technický dozor na akci „Výstavba komunikace Lubná – sídliště 

Zrnětín“. 
- Ukončení nájemní smlouvy s pí Miladou Polánkovou k 30. 9. 2011 ze zdravotních důvodů. 
Rada obce bere na vědomí: 
- Výzvu ČEZ a. s. ke kácení a okleštění stromoví v blízkosti nadzemního vedení NN. 
- Informaci Krajského úřadu Pk k povolování kácení dřevin roustoucích mimo les. 
- Informaci hejtmana Pk R. Martínka o setkání starostů k optimalizaci veřejné dopravy 

v oblasti Litomyšlska, které se uskuteční v úterý 11. října 2011 v Litomyšli. 
- Kompetence v hodnocení výsledků vzdělávání žáků v místní základní škole. 
- Protokol o zkoušce vody ze dne 23. 8. 2011 v prodejně COOP a v ZOD Lubná.  
- Oznámení Pk o zahájení přezkoumání hospodaření obce dne 14. 10. 2011. 
- Oznámení Městského úřadu Polička o přepracovaném územním plánu města.  

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 17. 10. 2011 
RO schvaluje: 

- Opravu rozvodů a přívodu vody, výměnu obkladů, dlažby, dveří, lina a vymalování v bytě 
č. p. 301 vedle mateřské školy. 

- Zaslání připomínek firmě Oredo k jízdním řádům a autobusovým zastávkám.  
- Zaslání dopisu Úřadu pro zastupování státu s tím, že pozemek p. č. 3176/1 v k. ú. Lubná 

u Poličky je využíván a zařazen v pasportu místních komunikací jako komunikace veřejně 
přístupná – účelová. 

- Plnění rozpočtu k 30. 9. 2011.  
- Pořádání seminářů na téma „Chování v krizových situacích – učíme se první pomoc“ 

v naší obci. Semináře zabezpečuje obec Sebranice a účast je pro občany zdarma. 
- Nákup chladicího zařízení a ubrusů do objektu Skalka. 
- Nákup vánočního osvětlení na objekt ZŠ Lubná a pověření starosty obce zjistit možnost 

osvětlení kaple sv. Anny v Lubné. 
- Uskutečnění těchto akcí: zpívání u betléma - 17. 12. 2011, vystoupení sboru Vlastimil  

- 26. 12. 2011, silvestrovský ohňostroj - 31. 12. 2011 a Tříkrálový koncert - 8. 1. 2012. 
- Posunutí termínu na předání staveniště „Výstavba komunikace Lubná - sídliště Zrnětín“ 

zhotoviteli stavby z důvodu zabezpečení a přesunutí stavebních materiálů současných 
stavebníků rodinných domů na sídlišti. 

RO doporučuje:   
- ZO schválit převedení pozemku p. č. 906/13 manželům Němcovým na základě protokolu 

o závěrečné kontrolní prohlídce. 
RO zamítá:    

- Finanční příspěvek ve výši 2 100 Kč na provoz Linky bezpečí. 
- Zhotovení publikace o naší obci. Vydání bude realizováno při příležitosti setkání rodáků, 

výročí založení hasičského sboru apod. 
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RO bere na vědomí: 
- Informace o výměně občanských průkazů. Nutnost výměny u seniorů a obyvatelů DPS 

ověří předsedkyně sociální komise Milada Vitoušková.  
- Požadavek nájemce p. Rostislava Nunváře na zabezpečení vytápění pohostinství Skalka 

kamny na tuhá paliva. Současně pověřuje starostu obce zjištěním možnosti realizace 
tohoto požadavku. 

- Zápis Krajského úřadu Pardubického kraje z dílčího přezkoumání hospodaření obce  
za období od 1. 1. 2011 do 14. 10. 2011. 

- Pohledávky po splatnosti k 10. 10. 2011 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky. 
- Vyhlášení 5. výzvy MAS Litomyšlsko k příjmu žádostí o dotaci a pověřuje starostu obce  

ke zjištění bližších informací. 
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o zkušebním provozu ČOV k novostavbě RD na p. č. 906/12 

v k. ú. Lubná u Poličky pro Ing. Petra Jiráně a sl. Lenku Kárskou. 
 

ODSTÁVKY VYDÁVÁNÍ E-PASŮ A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
  
 V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu lze požádat  
o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 

• 14. prosince 2011- pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa trvalého pobytu 

  Podání žádosti o vydání e-pasu nejpozději do 
• 16. prosince 2011- pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu 
• 19. prosince 2011 - pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou 

působností 
• od 27. prosince do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány. 

  V době od 15. prosince do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ 
s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.  
 Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky netýkají. 
  DOSAVADNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU NA NICH 
UVEDENOU.             Ministerstvo vnitra, odbor správních činností 
 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ 
 
 V červnu roku 2011 proběhla v Obci Lubná a v katastrálním území Lubná u Poličky 
„digitalizace nemovitostí“. Dle § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí), § 3 písm. 1 je poplatníkem 
daně z pozemku vlastník pozemku. U pronajatých pozemků je poplatníkem daně podle § 3 
odst. 2 písm. a) nájemce, jde-li o pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným 
způsobem. Provedená „digitalizace“ evidenci pozemků zjednodušeným způsobem odstranila a 
v současné době jsou již v katastrálním území Lubná u Poličky veškeré pozemky evidované 
v katastru nemovitostí v konkrétním druhu pozemku (orná půda, trvalý travní porost, ostatní 
plocha atd.). Daň z takovýchto pozemků musí platit vlastník (případně spoluvlastník) pozemku, 
a to i v případě, že se jedná o pozemky pronajaté.  
 Změny v katastru nemovitostí vyvolané „digitalizací“ však mohly mít vliv i na přiznání 
poplatníků, kteří nemají žádné pozemky pronajaty (mohlo dojít např. ke změně výměry 
pozemků). Podle § 13a  zákona o dani z nemovitostí platí, že dojde-li ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň 
do 31. ledna zdaňovacího období přiznat.  
 Tímto Vás tedy upozorňujeme na nutnost podat ve většině případů v průběhu ledna 2012 
na Finanční úřad v Litomyšli daňové přiznání k dani z nemovitostí. Zároveň Vás upozorňujeme, 
že za pozdní podání daňového přiznání Vám vzniká povinnost uhradit pokutu, jejíž minimální 
výše je 500,- Kč. 

Finanční úřad Litomyšl 
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Vážení občané, 
 letošní podzimní měsíce nám nadělily opravdu pěkné počasí. Když se s Vámi potkávám, 
slyším od Vás, že by takhle mohlo být až do Vánoc. I nám toto příznivé počasí vyhovuje, 
protože dokončujeme naplánované akce. Vraťme se však ještě na začátek měsíce října. 
Oprava varhan v kapli sv. Anny 
 První říjnovou neděli při mši svaté požehnal P. V. Glogar varhany, které opravil varhanář 
Ivan Červenka z  Jakubovic u Lanškrouna. Při opravě byla restaurována hlavní vzdušnice, 
odstraněny staré polepy, došlo k utěsnění popraskaných kancel, byla provedena revize okožení 
a kování, upraveny píšťalnice na změnu dispozice a zhotovena nová lávka pro Kvintu 1 1/3. Při 
rozebrání varhan byla provedena také konzervace dřevěných součástí.  Dále bylo zhotoveno 
27 cínových píšťal v prospektu, namontován nový tichoběžný ventilátor a plovákový měch, 
potaženy klávesnice a vymezeny vůle na pedálnici. Povrchovou úpravu celé varhanní skříně 
provedl pan Kamil Mareš z Horní Čermné. Novou lavici k hracímu stolu zhotovil pan Ivo Klusoň 
z Lubné. Celkové náklady na opravu dosáhly částky 204 380,- Kč.  
 Dne 10. října varhany vyzkoušel, zkontroloval a převzal diecézní organolog Václav Uhlíř  
ze Sezemic. Celou opravu organizoval lubenský varhaník Ivo Klusoň. Do  kaple byly současně 
zakoupeny nové koberce v částce cca 5000,- Kč, které uhradila místní organizace KDU-ČSL.  
 
 Na opravu varhan se uspořádala sbírka, která proběhla od června do září tohoto roku. Zde 
jsou jednotlivé příspěvky: 

Sbírka věřících v kostele v Sebranicích 26. června  21.290,- Kč 
Výtěžek z dobrovolného vstupného na akci „Odpoledne s dechovou  
hudbou Dolnovanka“ letní areál 10. července    7.829,- Kč 
Setronic Litomyšl, ozvučení akce odpoledne s dechovkou - zdarma     5.000,- Kč 
Flídrová Marie, Lubná    1.000,- Kč 
Vilemina Schmauz, Vídeň   2.400,- Kč 
Tomanová lékárny s. r. o. Polička   3.000,- Kč 
Chládek Miloš, Lubná    2.000,- Kč 
Flídr s. r. o. Široký Důl    2.000,- Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Lubná 10.000,- Kč 
Salón JÁRA, kadeřnictví Lubná    1.000,- Kč 
Martin Nunvář, smíšené zboží, Lubná   1.000,- Kč 
Prázdninový koncert 21.srpna v Lubné a v Sebranicích 11.666,- Kč 
Český zahrádkářský svaz Lubná   2.000,- Kč 
Tělovýchovná jednota Lubná   5.000,- Kč 
Výtěžek z dobrovolného vstupného na akci „Ukončení léta u bytovky“  
27. srpna    4.100,- Kč 
Lubenské ženy      500,- Kč 
Myslivecké sdružení Lubná   1.000,- Kč 
Kadeřnictví - Hana Chadimová, Lubná   1.000,- Kč 
Rada rodičů při ZŠ Lubná – Sebranice   3.000,- Kč 
Zemědělské obchodní družstvo Lubná 10.000,- Kč 
Firma DS DELTA, Lubná  10.000,- Kč 
MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl   5.000,- Kč 
MUDr. Marcel Mareš, Sebranice   2.000,- Kč 
COBRA TRANSPORT, s. r. o., Litomyšl   5.000,- Kč 
ELKAP - Karel Kovář, Lubná    5.000,- Kč 
Veřejná sbírka – pokladnička umístěná v kanceláři OÚ Lubná   8.000,- Kč 
CELKEM  BYLO DAROVÁNO  NA  OPRAVU  VARHAN                       129.785,- Kč. 

 
 Do sbírky přispěli občané z naší obce i okolních vesnic - věřící, jednotlivci, 
podnikatelé, firmy i občanská sdružení. Jménem svým i zastupitelů obce děkuji všem, i 
těm nejmenovaným, kteří nezištně přispěli na společnou věc, jež bude sloužit nám i 
dalším generacím. 
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Montáž tichoběžného 
ventilátoru a 
plovákového měchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompletace varhan 

 
Nově opravené varhany -  I. Klusoň a I. Červenka se synem 

 
Oprava kříže u Pohorských 
 Během měsíce září a října se realizovala oprava poničeného křížku u č. p. 162. Byl 
zhotoven nový štětový základ, betonový podstavec, došlo k mechanickému očištění a sesazení 
jednotlivých bloků včetně úlomků, domodelování chybějících částí umělým pískovcem. 
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Současně byla ukotvena a opravena vzpěra kříže, provedena barevná lazurace, obnova písma, 
přezlacení a celková impregnace. V současné době se dokončuje ozdobná kovová zahrádka 
kolem celého kříže. Celkové náklady předpokládáme ve výši cca 96 000,- Kč.   

Závěrem mohu reagovat na článek slečny Marušky Pohorské z minulého čísla, že do konce 
letošního roku bude křížek opět vítat každého, kdo do naší obce přijede. Touto cestou děkuji 
všem, kteří se podíleli na opravě kříže, zejména pak Jiřímu Pohorskému, Josefu Kovářovi, 
Michalu Kovářovi, Zbyňku Souškovi, Stanislavu Bubnovi, Pavlu Novákovi, zemědělskému 
družstvu a kamenosochařství Marie Vamberské. 

 
Vybagrovaný základ pod křížek         Zhotovení betonové desky 

  
Kompletace oplocení           Nově opravený křížek u č. p. 162  
 
Oprava cesty k Bolomským – k bývalé chalupě pana Jílka 
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 Mezi naplánovanými akcemi na tento rok byla i částečná oprava místní komunikace  
za točnou autobusu směrem k Bolomským (bývalá chalupa pana Jílka). Po úpravě pláně byly 
zřízeny příkopy a propustky na odvodnění cesty, na části komunikace byl založen štěrkový 
podklad. Náklady na opravu činily cca 222 000,- Kč. 
 
Oprava vodovodního řadu u místní školy 
 Během první poloviny měsíce října byla realizována oprava stávajícího vodovodního řadu 
nad základní školou směrem k RD manželů Kuchtových. Jednalo se o výměnu cca 101 m 
vodovodu z PVC o průměru 50 a 90 mm, jednoho požárního hydrantu, včetně napojení šesti 
vodovodních přípojek k rodinným domkům a místní škole. Dále byl zhotoven protlak pod silnicí 
III. třídy. Opravu vodovodu provedla firma VHOS, a. s. Moravská Třebová – středisko Polička. 
Celkové náklady, které hradil provozovatel vodovodu, byly ve výši cca 300 000,- Kč. Při této 
příležitosti děkuji vedoucímu provozu Polička O. Pospíšilovi a technikovi sdružení  
J. Zálohovi za přístup, přípravu a zabezpečení opravy vodovodu. Současně děkuji panu 
Václavu Kovářovi z Litomyšle a našim občanům - manželům Kuchtovým, Němcovým, 
Zavoralovým - za pomoc a vstřícný přístup při realizaci této akce. 

 
Oprava vodovodního řadu a přípojek podél školy a v zahradě u Kovářových 

 

 
Zaměstnanci firmy VHOS, a.s. a lubenští občané     Překop silnice III. třídy u školy 
 
Zhotovení komunikace na sídlišti k Zrnětínu 
 Naší největší plánovanou akcí v tomto roce bylo zhotovení příjezdové komunikace k nově 
postaveným rodinným domům na pozemcích k Zrnětínu. Než jsme mohli začít, museli jsme 
upravit projektovou dokumentaci na současný stav sídliště. Od druhé poloviny měsíce října 
nastoupila dodavatelská firma DS DELTA,  s. r. o., která realizuje celou stavbu - zaměření, 
odkopávku   zeminy  a   úpravu   celé   pláně,  osazení  chodníkových a záhonových obrubníků, 
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Původní stav komunikace 

 

 
Vyměření cesty a obrubníků v terénu       Osazení obrubníků  
 

 
Položení zámkové dlažby do pojízdného chodníku 

 
položení zámkové dlažby, prostorové a výškové uložení uličních vpustí, zřízení kanalizačních 
vpustí, položení štěrkodrtě, živičné směsi a mnoho dalších věcí. 
 Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, se připravuje závěrečná fáze, kterou je položení živičného 
koberce, a dá se předpokládat úspěšné dokončení celé stavby. Od Pardubického kraje jsme 
získali na tuto akci dotaci ve výši 100 000,- Kč. Celkové náklady dosáhnou částky cca 
1 550 000, - Kč. 
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Položení živičného koberce 

 

 
Pohled na nově zhotovenou místní komunikaci 

 
 Touto cestou děkuji všem pracovníkům firmy za nadstandardní přístup k realizaci celé 
zakázky a za precizně odvedenou práci. 
 V současné době ještě probíhá rekonstrukce elektrického vedení a veřejného osvětlení  
od točny autobusu k hájence a oprava obecního bytu u mateřské školy. O těchto akcích Vás 
budu informovat v příštím čísle Lubenského zpravodaje. 
 
Milí spoluobčané,  
 dovolte mi, abych Vás pozval na již tradiční zpívání u betléma v sobotu 17. prosince 
v 17.00 hodin před obecním úřadem, na koncert pěveckého souboru Vlastimil 
z Litomyšle, který se uskuteční v pondělí 26. prosince v 15.00 hodin v kapli svaté Anny 
v Lubné, a na silvestrovský ohňostroj, který začne v 18.00 hodin před obecním úřadem, 
poté se bude podávat na zahřátí frankfurtská polévka. 
 Vánoční svátky, silvestr a nový rok se nezadržitelně blíží, a tak mi dovolte, abych 
Vám popřál pohodu o Vánocích, příjemně prožitý konec roku a všechno dobré v roce 
2012. 

                 Váš starosta Josef Chadima 
 

VÝZVA PRO OBČANY 
 
 Od 1. 12. 2011 bude zahájen zkušební provoz „SMS rozhlasu“. Všechny zprávy 
vyhlašované obecním rozhlasem budou v textové podobě zasílány na mobilní telefony. Každý 
z občanů má možnost v kanceláři OÚ nahlásit své telefonní číslo, na které mu následně budou 
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tyto informace zasílány. Služba bude v rámci zkušebního provozu až do 31. 3. 2011 zdarma. 
Každý tak může posoudit výhody této nové služby, která bude po ukončení zkušebního 
provozu zpoplatněna částkou 100 Kč / rok na jedno telefonní číslo. Poplatek bude možné 
uhradit v termínech výběru poplatku za svoz komunálního odpadu, popřípadě poměrnou část 
během celého roku. Nebude-li mít pro Vás služba žádnou přínosnou hodnotu, bude Vaše tel. 
číslo po ukončení zkušebního provozu vyřazeno ze seznamu pro rozesílání informačních SMS 
zpráv. 
 Telefonní čísla nebudou poskytována třetím osobám ani nebudou využívána k rozesílání 
reklamních zpráv. 

Josef Chadima, starosta obce 
 

 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 

pátek:  16. 12.,   30. 12.,   13. 1.,   27. 1.,   10. 2.,   24. 2.      
 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
Exkurze 

Dne 13. 10. 2011 se žáci devátého ročníku zúčastnili exkurze na Úřadě práce v Poličce. 
Dopravu zajistila Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, která i tímto způsobem 
podporuje zájem žáků o technické obory. 

Program chlapců a dívek se lišil. Chlapci navštívili Dřevozávod Pražan, kde se seznámili se 
zpracováním dřeva a viděli jednotlivé profese. Zde měli získat reálný náhled na povolání a 
podmínky, ve kterých zaměstnanci pracují. Potom se v IPS úřadu práce zapojili  
do připravených aktivit, které je měly navést a poradit, jak vybírat vhodnou střední školu. 

Dívky začaly exkurzi v IPS úřadu práce, kde pro ně byl připraven stejný program jako pro 
chlapce. Později navštívily SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička, aby poznaly, co je náplní 
práce kosmetičky a kadeřnice, a v praxi se seznámily i s nároky, které na ně kladou tyto 
profese. 

         Mgr. A. Kvasničková 
ÚŘAD PRÁCE – VŠICHNI 

- Přivítala nás milá paní, která nám připravila program. 
- Mohli jsme pracovat ve skupinách. 
- Naším úkolem bylo vyluštit tajenku, kde se objevilo jméno 1. české ženy, která 

vystudovala vysokou školu. 
- Povídali jsme si i o tom, co nás zajímá. 
- Také nám byly pokládány otázky, na které jsme museli odpovídat. 
- Vysvětlili nám, k čemu ÚP slouží, jak pokračovat ve výběru školy a co udělat, když se 

nedostaneme na školu. 
- Dozvěděli jsme se: 

• kde jsou všude práce 
• že brigády nemají 
• různé citáty a kdo byl Jan Jesenius 
• důležité informace k přijímacím zkouškám a přihláškám 
• co musíme udělat, než se dostaneme na střední školu … 

- Budu si pamatovat, že se máme učit na přijímačky, abychom se dostali na školu. 
- Nedozvěděl jsem se, jaké práce jsou volné. 
- Nic mě nezaujalo. 
- Kdybychom tam nešli, vůbec by to nevadilo. 
- Na závěr besedy mohlo být více času na prohlížení brožur o různých školách. 
- Vzali jsme si letáky domů. 
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DŘEVOZÁVOD – CHLAPCI 
- Příjemný průvodce 

nás provedl po 
celém areálu. 

- Zjistili jsme:  
• něco  

o historii 
závodu 

• kolik stojí 
různá prkna 
a co se 
z nich vyrábí 

• k čemu 
všemu dřevo 
slouží a kde 
se skladuje 

• jak se vyrábí 
výrobek od kmene stromu až po hotový výrobek 

• do jakých tvarů se dřevo zpracovává (od vojenských beden až po zahradní 
nábytek) 

• co se dělá s odpadem 
• že tam je hodně hluku 

- Viděli jsme: 
• jak je pila rozlehlá 
• dílny, různé stroje a techniky 
• prostorné sušičky – bylo v nich teplo 
• v jakých podmínkách bych mohl pracovat 

- Ještě nikdy jsem tam nebyl, tak jsem rád, že jsem se tam podíval. 
- Velice hlučno a prašno na mě nedělalo příliš kladný dojem. 
- Líbilo se mi, že dodržují preventivní prohlídky u zaměstnanců kvůli hluku. 
- Pochopil jsem, že nechci pracovat se dřevem. 
- Líbilo se mně tam, ale nešel bych tam pracovat. 
- Dalo mi to, že by to mohla být má budoucí práce. 

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA – DÍVKY 
- Bylo dobré, že jsme 

si řekly, co chceme 
udělat s vlasy nebo 
obličejem, a oni 
nám to udělali. 

- Líbilo se mi 
masírování, trhání 
obočí, lakování 
nehtů, barvení 
řas… 

- V kadeřnictví jsme 
se mohly nechat 
učesat a vyžehlit 
vlasy. 

- Bylo dobré, že si 
navzájem všichni 
pomáhali. I učitelky byly dobré. 

- Překvapilo mě: 
• že jsme si mohly vyzkoušet masáž ruky 
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• že každá kadeřnice má skoro každý týden jiné vlasy 
• že pro kosmetičky je tam čtyřletý obor s maturitou 

- Líbilo se mi: 
• že je kosmetika hned vedle kadeřnictví  
• že to tam mají útulné a pěkně zařízené 
• jak byly mladé učnice upravené a nalíčené  
• že ty pokusy dělají na sobě 
• jak byli všichni ochotní  

- Líbil se mi i kadeřník Petr.  
- Nelíbily se mi záchody. 
- V kadeřnictví to vonělo od barev. Jednou bych tam chtěla pracovat. 
- V kadeřnictví mě to bavilo, ale tato práce by mě nebavila. 
- Práce v kadeřnictví by se mi líbila, ale myslím, že je to moc náročné. 
- Bavilo by mě dělat kadeřnici nebo kosmetičku.  
- Dříve jsem chtěla být kadeřnicí, ale když jsem se dívala, co všechno se můžu naučit na 

kosmetice, tak jsem změnila názor. 
- Bavilo by mě dělat kosmetičku. 
- Chtěla bych jednou zákaznicím upravovat nehty.  
- Líbilo se mi, že to byla exkurze právě do kadeřnictví a kosmetiky. 

 
ZÁVĚR – HODNOCENÍ 

- Líbilo se mi, že jsme mohli jet autobusem zadarmo. 
- V autobuse bylo hodně místa a mohli jsme si sednout, kam jsme chtěli. 
- Exkurze se mi líbila, přinesla mi hodně zajímavostí, jak to v životě chodí. 
- Určitě jsme nabrali mnoho zkušeností. 
- Exkurze byla pro mě přínosem. 
- Mrzí mě, že byla krátká. 
- Už se těším na další. 
- Byl to zajímavý a pěkný den.  

Žáci 9. třídy 
 
Přírodovědný klokan 
 Dne 19. října 2011 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. 
Cílem bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Úlohy byly rozděleny do tří 
skupin podle náročnosti (za 3, 4 a 5 bodů) a bylo možné získat maximálně 120 bodů. Soutěžící 
uplatnili své znalosti z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, ale také odhad, 
intuici a všeobecný přehled. 

Do soutěže se zapojilo 43 žáků (14 z 8. třídy, 29 z 9. třídy). Nejlepších výsledků dosáhli: 
Jan Kučera   9. třída   77 bodů 
Radek Madejewský  9. třída  67 bodů 
Dominik Šimek  9. třída  57 bodů 
Štěpán Jílek    9. třída  57 bodů 

Výsledky našich žáků v této náročné soutěži budou zařazeny do celostátní statistiky. 
        Mgr. Andrea Kvasničková 

 
Halloween 
       Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října hlavně v anglicky mluvících 
zemích, jakými jsou USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie a další bývalé britské kolonie. 
Tradice se zrodila z křesťanských oslav svátku Všech svatých. Název vznikl zkrácením 
anglického „All-Hallow-even“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Tradičními znaky Halloweenu 
jsou vydlabané dýně se svíčkou uvnitř, které se nazývají Jack-o'-lanter. Děti se v tento večer 
převlékají za duchy, čarodějnice, kočky, příšery a kostlivce, chodí od domu k domu s 
pořekadlem – Trick or treat (Koledu nebo něco vyvedu) a odměnou dostávají různé sladkosti. 
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  V úterý dne 25. října, tedy 
šest dní před skutečným 
datem svátku, proběhl  
na 1. stupni naší školy 
miniprojekt s názvem 
Halloween. Využili jsme tento 
termín před podzimními 
prázdninami. 
       V 1. třídě měl projekt 
časovou dotaci tří hodin  
– 2 hodiny českého jazyka a 
hodinu hudební výchovy. Žáci 
plnili v kostýmech různé úkoly 
z češtiny, naučili se písničku 
Bylo jedno strašidlo a vyrobili 
si obličejovou masku z dýně.  
       Ve 3. a 5. třídě slavili 
Halloween pouze v hodinách 
anglického jazyka. Luštili 
křížovky krok za krokem 
vlastním tempem, vyrobili si 
také obličejovou masku. 
Seznámili se s tradicí 
Halloweenu a slovní zásobou, 
která se k tomuto tématu 
vztahuje. 
              Mgr. Hana Klusoňová 

 
 
 
 
 
Halloween v 1. a 5. třídě 

 
 
Vážení spoluobčané, 
 blíží se čas nejkrásnějších svátků v roce. Přejeme Vám, abyste je 
strávili v klidu mezi svými nejbližšími a nový rok přivítali ve zdraví a 
pohodě.                                     Vedení školy 

 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Školička na výletě v Poličce 
 V úterý, tj. 15. 11. 2011, navštívila třída starších dětí mateřské školy 2 tematické výstavy  
v  Centru Bohuslava Martinů a v městském muzeu v Poličce. 
 První výstava s názvem „Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená 
porozumět………“ přibližuje svět lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti. Děti zhlédly 
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některé kompenzační pomůcky 
a vyzkoušely si, jak důležitý je 
pro člověka postiženého 
ztrátou zraku hmat. 
 Druhá výstava s názvem 
„Kdyby dřevo 
promlouvalo…..“ byla ve třídě 
Bohuslava Martinů. Děti mohly 
nahlédnout  do časů minulých 
a seznámit se s řemesly a 
řemeslníky, kteří ze dřeva 
vyráběli praktické, užitečné a 
krásné předměty. Také si 
zkusily psát na břidlicovou 
tabulku, poznaly, jaký význam 
má dřevo pro člověka a kde 
všude nám slouží. 

                                                                             L. Vomáčková, učitelka MŠ 
Máte rádi Vánoce? 
 Když se zeptáme dětí, jestli se těší na Vánoce, všechny jistě odpoví, že se nemohou 
dočkat cukroví, stromečku, dárků…Vánoce jsou pro děti tím největším svátkem. Těšení dětem 
zpříjemňujeme i v mateřské škole různými činnostmi. V listopadu to byla společná pracovní 
dílna pro děti a rodiče, která byla přípravou na blížící se sváteční období. Děti a rodiče zdobili 

vánoční ozdoby, vlastnoručně 
vyrobené papírové taštičky, 
vyráběli papírové ozdoby. 
Začala také příprava  
na vánoční besídku. A to děti 
ještě čeká výroba dárků a přání 
nejen pro rodiče, ale i pro 
obyvatele DPS a na koledu. 
Starší děti čeká návštěva 
muzea v Poličce. 
 I my dospělí se těšíme na 
Vánoce, na chvíle pohody a 
radosti, ale také víme, že nic  
z toho není jen tak, že za tou 
vánoční náladou, nastrojeným 
stromkem a krásně zabalenými  

 
Vánoční dílna s rodiči 
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dárky je spousta naší práce, shonu a někdy i stresu. Proto přeji Vám všem, hlavně dětem, 
rodičům, kolegyním, aby pro Vás letošní advent nebyl jen čekání na to, že budete mít Vánoce 
za sebou, ale aby pro Vás byly vánoční svátky vždy něčím novým, neopakovatelným, abyste se 
i letos dokázali těšit ze společnosti lidí, které máte rádi a s nimiž oslavíte letošní Vánoce. 

           I. Rensová 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
Milovaní, 
      rád bych se s vámi podělil o jednu docela obyčejnou zkušenost. Každý to známe, když 
v jedné chvíli zhasnou všechna světla. Někde nastal problém a najednou je všude tma. Chvíli 
se nic neděje a pak se začne hledat nějaká svíce. Trochu světla je přece jenom potřeba. Pro 
mnohé je to možná jen problém, který překřížil plány. Tak se prostě najde nějaký náhradní 
zdroj. A pak někdo zaklepe na dveře. Taky potřebuje pomoc - světlo. Má podobný problém.    
      V temnotě svítí světlo. Docela malinké, ale svítí. To, čeho je plné, to také rozdává kolem 
sebe. Prozařuje temnotu. Temno kolem nás. A tak může svítit slunce, a přece si člověk nese 
v duši velkou tmu. A pak stačí tak málo – podat druhému svíčku. Vánoční svíčku. Svíčku 
vánočního poselství – být obdarován a obdarovávat druhé. Můžeme podávat druhým svíčky. 
Rozdávat do šera či temnoty světlo. Je v naší moci proměňovat tmu světa světlem. Podat svíci 
a tma se rozplyne. Záleží na každém z nás. 
      Možná, že právě Vánoce jsou příležitostí. Dáváme druhým tolik krásných, užitečných 
anebo i zbytečných věcí. Možná můžeme rozdávat světlo. Symbolem je svíce, ale v praxi to 
může být to, co nazýváme láskou a dobrotou srdce.  
 Možná někdo zaklepe na naše dveře, nesměle, jemně... Klepe a touží po světle...  
 Moc přeji každému z nás, aby světlo vánoční radosti prozářilo především naše srdce a náš 
život aby se stal světlem druhým. 
 Vzpomínám na vás a žehnám vám.                           P. Vojtěch Glogar, salesián 
     
Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné 

16. prosince -  příležitost ke svátosti smíření od 15 hodin 
19. prosince -  příležitost ke svátosti smíření od 14 do 18 hodin 
23. prosince – koledování  - návštěva nemocných a dříve narozených 

24. prosince (sobota) – Štědrý den  
        -   16.00  dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem (zpívá mládež. 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 - 8. ledna (svátek Křtu Páně) 
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KDU - ČSL 
 
 Blíží se k nám opět tajemný adventní čas a Vánoce tu budou co nevidět. Chtěli bychom 
Vám jménem KDU-ČSL popřát radostné a klidné prožití svátků vánočních, do nového roku 
pevné zdraví, pohodu a Boží posilu. V tomto nelehkém období zvratů a krize nezapomínejme 
na vzájemné dobré vztahy bez závisti a zloby. Buďme pro druhé oporou, snažme se pomoci a 
vyjděme si vstříc. 
 Při této příležitosti bychom Vás, milí spoluobčané, chtěli pozvat na tradiční lidový ples, který 
se bude konat 21. 1. 2012 na Skalce, začátek je ve 20 hodin. Bude pro Vás připravena bohatá 
tombola a výborná myslivecká kuchyně. K tanci a poslechu bude hrát oblíbené Combo 2.  

Na společné setkání se těší členové KDU-ČSL. 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
 Rok utekl jako voda v potoce, dovolte mi, abych se krátce ohlédl, co jsme, hasiči, co jsme 
dělali. Je toho spousta. Hlavní je, že jsme nemuseli v naší obci vyjíždět k požáru ani k většímu 
lidskému neštěstí. Siréna zněla jen dvakrát, v jednom případě šlo o nenahlášení pálení klestí 
v lese, podruhé hořelo v rodinném domku v Sebranicích. Oheň se podařilo včas uhasit. 
 Pořádali jsme mnoho kulturních akcí, pomáhali obci, soutěžili děti i dospělí. Velikou a 
upřímnou radost nám udělali naši kamarádi ze Širokého Dolu. Po mnoha letech, kdy se vždy 
probojovali až do finále mistrovství republiky, tak letos z Ostravy tuto trofej přivezli. Skvělý 
výsledek pro družstvo ze sousední malé vesnice! A co víc, Jakub Pavlíček jako jediný ze 147 
soutěžících pokořil 16sekundovou hranici a stal se mistrem republiky v jednotlivcích. Loňského 
roku byl stříbrný. Vše podtrhnul 3. místem Jirka Volf. Tohoto skvělého úspěchu dosáhli v roce, 
kdy oslavili 120 let trvání sboru. Oslav založení sboru se zúčastnili i zástupci z Lubné. Mistrům 
ještě jedna velká gratulace. 
 Při svých cestách po naší obci, jejím bližším či vzdálenějším okolí narazíme velmi často  

na boží muka, křížky a kapličky. Bývají to památníčky 
na místa, kde někdo našel smrt, či je nechal kdosi 
postavit jako díky za uzdravení. Boží muka potkáváme 
při silnicích, polních cestách, uprostřed pole, u vjezdu 
do obcí, u zahradních vrátek, na návsích, na štítech 
domů. Jsou zděná, vyřezávaná, vytesaná, litá nebo 
malovaná, chráněná často stříškami či výklenky. 
Najdeme malé či větší, prosté i krásné kapličky 
s Ukřižovaným nebo svatými. U božích muk najdeme 
někdy i lavičku ze dřeva nebo kamene či malý 
trávníček, který nás zve k odpočinku a zamyšlení. 
Škoda, že zapomínáme na staré zvyky a zkazky. Kdo 
si dnes vzpomene, že mučenka je květina, do níž dle 
pověsti stekla na Olivetské hoře krev Spasitelova, kdo 
ví, že vrby kloní své větve z hanby nad tím, že jimi byl 
bičován Kristus, a osika se chvěje proto, že se 
nechtěla ze své pýchy sklonit, když zemřel. Že 
křivonoska má ohnutý zobáček proto, že chtěla 
vytáhnout hřeby z ran Spasitelových. A tak tu prostá 
znamení víry promlouvají k nám, poutníkům či 
turistům, o svém osamělém životě, o smrti,  
o záchraně, pomoci, díku a o všem, co zde svěřily 
lidské duše. A snad někdy i mladá láska, která tu 
hledala porozumění. Jak nenáročné jsou tyto 
památníky! Nevnucují se, mluví tichou řečí, která 

nikoho neruší a která tak krásně zní tomu, kdo jí chce naslouchat a kdo jí rozumí. A památníček 
nežaluje na ty, kdo nepozdravili, kdo vyslali k němu pohrdavý úsměšek. Ani neprozradí, co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kříž v poli u Zrnětína 
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smutného musel už vystát. Mluví jen o těch, kteří ho vyhledali, aby se mu svěřili. Stojí tu při 
východu slunce, aby přivítal nový den, konejší, když soumrak sklání se nad hlavy lidí. Mírní 
zběsilost větru a bouře. Často zde leží kvítí, třeba prosté polní dané rukou dobrého člověka. 
  Smysl pro krásno, pořádek, úcta třeba i nevěrce přímo nutí, aby lidská ruka pomohla 
opravit, co zub času poškodil a co se opravit dá. Jsem moc rád, že jsme my, lubenští hasiči, 
mohli věnovat 10 000 Kč na opravu historických varhan v naší kapli, aby dál a kvalitně sloužily 
svému účelu. Tyto památníky tu byly dávno před námi, jsou a snad budou i po nás. Je naší 
povinností je chránit a udržovat. Vždyť některé i zachrání život, jak se přesvědčil nedávno 
mladý motorista. 
 Přeji Vám i Vašim rodinám v novém roce zdraví, pohodu a na závěr mi dovolte něco pro 
zasmání. I když tehdy to moc k smíchu nebylo. Je to zápis z hasičské kroniky tak, jak jej zapsal 
kronikář jednoho sboru.  
 
 „Pláteník je hasičem a zároveň hudebníkem. Proto mu byla svěřena trubka 
s předpokladem, že bude umět zatroubit HOŘÍ. Předpoklad se ukázal mylný, protože v době 
požáru byl Pláteník mimo obec a trubku měl zavřenou ve skříni, čímž došlo k prodlevě a požár 
se nerušeně šířil. Při uvádění stříkačky do chodu bylo postupováno neodborně, neboť 
obsluhující osoby byly v podnapilém stavu po obecním honu na bažanty.“ 

       Za SDH Lubná Alois Kovář, jednatel 
 

LUBENSKÉ ŽENY 
  

Vánoční svět 
Za oknem vločky se honí, 
zvonky v dálce tiše zvoní 
a stromečky v celé zemi 
sladce voní Vánocemi. 

Krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví, štěstí a lásky  
                                                                                             v novém roce přejí Lubenské ženy. 
 
Zimní radovánky 
      Lubenské ženy připravují pro děti radovánky na sněhu, pokud paní zima nadělí sněhovou 
pěřinu. Akce bude plakátována a vyhlášena. 
Pozvánka na ples 
      V sobotu 18. února 2012 pořádají Lubenské ženy a Sokol Lubná společenský ples. 
Hraje skupina MEDIUM. Srdečně zvou pořadatelé. 
                                                                                                                              Eva Chadimová 
 
Vzpomínka 
 Před několika týdny jsme doprovodili na poslední cestě paní Zdenu Mikuličovou. Odešla 
náhle a zbyly nám jen vzpomínky. Byla jednou ze zakládajících členek Svazu žen v Lubné a 
jeho dlouholetou předsedkyní. 
 Na společných akcích se setkávalo kolem 70 členek, a protože Zdena byla dobrou 
organizátorkou, vykonaly mnoho práce a ještě se pobavily. V prvé řadě Zdena vždy myslela na 
děti. Pro ně ženy pořádaly vítání občánků, dětské dny, zimní radovánky na sněhu, vlastivědné 
vycházky po okolí Lubné a mnoho jiných. Pro starší ženy, které se nemohly ze zdravotních 
důvodů zúčastnit besídky k Mezinárodnímu dni žen, pekly dortíky či perníková srdíčka, která 
jim s přáníčky od dětí přinášely až domů. 
 Společná setkání byla vždy obohacena o zajímavou přednášku nebo besedu s tématem 
ženám blízkým (ženský lékař, kosmetička, aranžování a pěstování květin, výchovné problémy 
atd.). 
 Musím také vzpomenout na mnoho společných brigád při úklidu obce, sušení sena, sběru 
železného šrotu, péči o autobusové čekárny, úklid na stavbách školy, školky, Jednot, tělocvičny 
a dalších. 
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 Pro sebe si členky uspořádaly několik delších kurzů. Při nich se naučily připravovat 
studenou kuchyň, rychlé občerstvení, péci dort, aranžovat květiny. V několika kurzech se učily 
šít pod vedením zkušené švadleny. Uspořádaly několik výstav ručních prací a bazaru dětského 
oblečení. 
 Zdena milovala život, byla ráda veselá, a proto se dobře cítila na společných výletech, kdy 
se ženy vydaly na výstavu dortů či do divadel. 
 Jistě jsem zapomněla na mnoho činností, které pomohla zorganizovat. Zdena odešla a 
nám zůstanou jen příjemné vzpomínky na to hezké, co jsme společně prožily. 

Za Lubenské ženy Zd. Kvasničková 
 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 Všem jubilantům, kteří v prosinci a lednu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V minulých měsících se narodili Matyáš Blažek a Radim Renza. Rodičům blahopřejeme a 
občánkům přejeme do života jen to nejlepší. 
 

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V LUBNÉ 
 
Socha sv. Jana Nepomuckého 

 Jako každá správná obec má i Lubná svou sochu 
národního světce a patrona. Je to socha sv. Jana 
Nepomuckého, která je po kříži u čp. 162 další sakrální 
památkou v Lubné na cestě od Sebranic. Nestojí přímo 
u hlavní komunikace, ale nachází se u tzv. Staré silnice, 
jež se jako hlavní cesta od Sebranic používala do roku 
1901.  
 Dominantou památky je samozřejmě socha  
sv. Jana Nepomuckého se všemi jeho typickými 
atributy. Zobrazuje muže s plnovousem, oblečeného 
v kněžské, po okrajích zdobené rochetě, štole a 
pláštíku, na hlavě má kněžský biret, kolem ní je 
umístěná pětice hvězd. V rukou drží kříž a palmovou 
ratolest. Více o životě a odkazu sv. Jana Nepomuckého 
se dočtete v dalším čísle. 
 Vedle této sochy nese její podstavec tři krásné 
reliéfy, které rozhodně stojí za pozornost. Je zde 
vyobrazen sv. Jan Evangelista, sv. Martin a sv. Václav. 
Výběr těchto světců jistě není náhodný, jsou zde totiž 
vyobrazeni patroni těch, co sochu sponzorovali. 

88 let Marie Flídrová 70 let Josef Klejch 
    

87 let Marie Pavlišová 65 let Miroslava Kopecká 
    

86 let Jaroslav Čermák 60 let Josef Flídr 
   Josef Zavoral 

84 let Marie Pavlišová  Miluše Dušková 
    

80 let Růžena Pechancová 50 let Jiří Mička 
   Zdeněk Čermák 

75 let Zdeňka Pohorská  Božena Tribská 
 Marta Šteflová  Zdeněk Kadidlo 
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Na zadní straně podstavce se nalézá dedikace, tj. věnování, jež nám vypovídá o tom, kdy 
socha vznikla. Je zde napsáno: „Nákladem Martina Rensy, přispěním vícero dobrodinců 
Lubenských a horlivou snahou Jana Šimek-a, starosty r. 1868.“ 
 Socha zde zřejmě stojí na památku odvrácení cholery v roce 1866, kdy sem nemoc zavlekli 
pruští vojáci. Socha byla obnovena poté v letech 1895 a 1971. V roce 1973 proběhla oprava 
ochranné zdi kolem objektu. Poslední restaurace sochy se uskutečnila v roce 2001. 
 I tento příběh o původu sochy nás může inspirovat. Dříve v době epidemií lidé věřili i 
něčemu jinému než jen lékařské vědě a tomu, že si pomohou sami. Věřili v zásah vyšší moci, 
Boha, kterému dokázali projevit svou vděčnost, jejíž plody jsou s námi i po více jak 150 letech. 
To už něco znamená.                  Marie Pohorská 
 

ZE ŽIVOTA DPS 
 
 Dne 13. října za námi přišel se svým posvícenským vystoupením místní dětský soubor 
Lubeňáček. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat pí Průžkové a Bulvové a jejich 
dětským svěřencům za další zpříjemnění života našich seniorů v DPS. 
 Dne 22. října proběhla za naší DPS malá sobotní brigáda. Díky Janě a Ondrovi 
Chadimovým byl vysázen živý plot. V týdnu mi Michal Kovář a Pepík Šebek pomohli odstranit 
proužek země a v sobotu jsme s Janou a Ondrou tůjky do tohoto odstraněného proužku země 
zasázeli. Musím říct, že jsme si při kopání jamek pěkně mákli, protože jsme narazili na spoustu 
kamenů a kořenů. Ale … povedlo se. Živý plot je vysázen a mně nezbývá, než jej chodit občas 
zalít, protože je sucho. Touto cestou bych chtěl poděkovat za pomoc při úpravě pozemku 
Michalovi i Pepíkovi a poděkovat Janě a Ondrovi za vysázení živého plotu. 

Rudolf Zapletal 

 
Výsadba živého plotu za DPS 

 
SOCIÁLNÍ KOMISE - NÁVŠTĚVA SKLÍPKU 

 
 Sociální komise v Lubné zorganizovala zájezd do sklípku v moravské vesničce Pouzdřany, 
která se nachází asi 10 km od Hustopečí. Protože jsme jeli pouze do sklípku, vyjížděli jsme 
z Lubné 12. listopadu ve 14.00 hodin. Do Pouzdřan jsme přijeli někdy kolem 17. hodiny. Majitel 
sklípku p. Killinger nám na přivítanou nalil panáčka slivovice a hned nato nás zavedl na 
ochutnávku vín. Prvně jsme „koštovali“ vína bílá a k tomu jsme zakusovali dobré uzené a 
škvarky. Ke každému vínu nám něco pověděl. Po ochutnávce bílých vín jsme šli na dobrou 
večeři. Bylo knedlo, vepřo, zelo, a kdo chtěl, tak ještě dostal kousek kachny. Po večeři se šlo 
pokračovat v ochutnávání, tentokrát vín červených. Na toto kolo ochutnávání už ale nešli 
všichni. Dolů k vinným soudkům šla už jen zdatnější většina návštěvníků sklípku. O trošku míň 
zdatnější menšina zůstala v horní části sklípku a v klidu popíjeli jak víno donesené  
ve džbáncích, tak i slivovičku, meruňkovičku a višňovku. Netrvalo dlouho a začalo se zpívat 
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-  u jednoho stolu s klávesami, u druhého stolu s kytarou. Domů jsme se vrátili druhý den ráno 
kolem 4. hodiny. 

Sociální komise 

 
Ochutnávka bílých vín 

 
Účastníci zájezdu ve sklípku 

 
FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

 
 Blíží se konec kalendářního roku a tak bych chtěl všem našim 
čtenářům a příznivcům poděkovat a popřát  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za výbor Lubenských zahrádkářů Josef Vomáčka 
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ROZHOVOR S ŘEZBÁŘEM FRANTIŠKEM MALÝM MLADŠÍM 
 
 Řezbáři otec a syn František Malý jsou autoři lubenského betlému v životní velikosti 
vyřezaného z lipového dřeva. 
 Na konci října jsme zavítali do dílny řezbáře F. Malého v Sebranicích, který nám ukázal 
svoje království a poskytl následující rozhovor. 
 
Kateřina Kvasničková: S jakým dřevem pracujete? 
František Malý: Nejčastěji pracuji s lípou. Musí být vysušená. Má dobré vlastnosti, je měkká a 
houževnatá. Nejlepší dřevo má lípa z lesa, kde roste pomaleji než lípa rostoucí osamoceně.  
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Ze stromu se musí vybrat správný kousek, aby kolem nebyly nějaké svaly a suky. Pokud je suk 
zarostlý uvnitř, pak se dřevo těžko opracovává a řez není hladký. Pracuji také z dubem, ten je 
sice tvrdší, ale třeba na řezby do venkovního prostředí se hodí lépe. Občas použiji i ořech. 
 
KK: S jakým dřevem nepracujete vůbec? 
FM: Třeba buk, tomu se vyhýbám, protože je moc tvrdý. Nebo topol, ten je zase moc měkký a 
nemá takové vlastnosti jako lípa. I když jsem již velkou sochu z topolu dělal a někdy se topol 
může s lípou splést. 
  
KK: S jakými pomůckami pracujete? 
FM: Já většinou používám řezbářská dláta. Mám zhruba dvacet kousků a dalších dvacet mám 
v případě potřeby v šuplíku. Pracuji asi s těmi nejlepšími, co jsou na trhu. Mám dláta švýcarská 
a pak slovenská. Menší dláta používám, když vyrábím betlémové figurky. Když dělám řezbu  
na nábytek, používám dláta delší a dřevěnou paličku. 
  
KK: Jak dlouho vám trvá socha v životní velikosti? 

FM: To je těžké říct, protože je to relativní. 
Když se daří, tak přibližně 150 až 200 hodin. 
Menší, co už mám nacvičené, trvají kolem pěti 
hodin. Závisí také na tom, jaké má proporce. 
Nejméně trvá malá soška v šatech s rukama u 
těla. Barokní soška v dramatické pozici je těžší 
a anatomicky složitější. 
  
KK: Jaké sochy vyrábíte nejčastěji? 
FM: Nejčastěji jsou to sochy svatých. Nejraději 
dělám sochy světců, betlémové figurky a 
betlémy. No a pak na zakázku podle přání, co 
kdo chce. 
  

 
KK: Co máte na vaší práci nejraději? 
FM: Když se to podaří, i když to ze začátku nevypadá nadějně a někdy i beznadějně. A pak to 
vypadá hezky a ten výsledek stojí za to. Když ho za pár let uvidím a furt se mi líbí, tak z toho 
mám radost. 
  
KK: Jak dlouho pracujete jako sochař? 
FM: Spíš pracuji jako řezbář. Zhruba pět let jsem profesionální řezbář a předtím takových pět 
let jsem vyřezával jen po večerech. 
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KK: Co vás k řezbařině vedlo? 
FM: No asi nejvíc mě k tomu vedl tatínek, on taky vyřezává. Začínal betlémovými figurkami. 
Jezdili jsme na různé betlémářské výstavy. Tam mě to povzbudilo. 
  
KK: A lubenský betlém byl mezi prvními? 
FM: Byl jeden z prvních v životní velikosti, což bylo v roce 2003. Nyní chystám betlém i  
pro Sebranice. 
 
KK: Děkuji za rozhovor. 

 Rozhovor vedla Kateřina Kvasničková, fotografie pořídila Michaela Kvasničková. 
 

FITNESS LUBNÁ 
 
DÁMY A PÁNOVÉ, POZOR! 
 S dlouhými večery se přikradla i doba, kdy jste si slibovali navštívit fitko a udělat něco pro 
svou kondici. Naše fitko si zatím udělalo dobrou pověst a sjíždějí se sem lidé z okolních vesnic i 
měst. Vytvarovalo se zde už nejedno tělo.  
 Každému zde najdeme optimální program. 
Aby byl pohyb efektivní, musí se ale dodržovat 
určitá pravidla, která se ve fitness dobře hlídají. 
Jedno z nich je hlídání si správné tepové 
frekvence pro spalování tuků. To je to, proč se 
nestačí jen někde uhnat a zapotit se. Pokud není 
člověk moc trénovaný, jeho tepová frekvence se 
lehce přehoupne přes aerobní mez a spalování 
tuků je pak neefektivní. Mnoho lidí překvapí, že 
při první návštěvě je vypočítaná tepová frekvence 
dosažena už při „šouravé“ chůzi na běžeckém 
pásu, ale díky pravidelnému kardiovaskulárnímu 
tréninku si za měsíc mohou dovolit už i běžet. 
 Návštěvy ve fitness přinesly návštěvníkům např. tyto výsledky – výrazná redukce tukové 
hmoty a vytvarování; vybudování si znatelné svalové hmoty; zvýšení vitální kapacity plic, díky 
čemu se sníží i celková zadýchanost při běžných činnostech; velkých posunů se také dosáhlo 
ve správném držení těla (zmírnění lordóz, hrbů v zátylku, pokles ramen, předsun ramen), které 
přidává na sebevědomí a celkově podtrhuje osobnost. Mnoho lidí si sem chodí „vyladit“ 
psychiku nebo si jen při cvičení popovídat s kamarády a známými.  

 
Už máte všechny dárky na Vánoce? Pokud to chce ještě trošku vyladit, tak můžete využít 

krásných dárkových poukazů a balíčků. 
v Dárkový poukaz na 10 vstupů do našeho fitness  
v Dárkový proteinový balíček pro efektivnější tvarování těla u mužů 
v Dárkový tvarovací balíček pro efektivní spalování u žen 
v Dárkový poukaz do fitka na formovací a anticelulitidovou kúru se zábalem 
v Dárkový poukaz na výživovou konzultaci s proměřením na speciálním tělním analyzéru  
v Dárkový poukaz na tříhodinovou Vizáž párty  s profesionální vizážistkou 

 
Bojíte se, co s Vaším tělem udělají Vánoce? Nebojte se a přijďte mezi nás J 

 Mgr. Jitka Rubková 
 

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – BLANSKÝ LES 
 
 Chráněná krajinná oblast Blanský les o rozloze 212 km² byla vyhlášena v roce 1989. Leží 
na jihu Čech, v trojúhelníku mezi městy České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. Jedná 
se o mimořádně zachovalý krajinný prvek v širším předhůří Šumavy s přírodním prostředím, 
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které je zatím jen málo narušeno negativními vlivy lidské činnosti. Dominantami CHKO Blanský 
les jsou nejvyšší vrchol, hora Kleť (1 084 m) a kaňon řeky Vltavy. Z hornin jsou nejvíce 
zastoupeny granulity a krystalické vápence. Blanský les vděčí za 
své jméno rodině Plánských (dodnes se tak jmenuje jedna z hájoven), 
která se na svahu Kleti usadila v 16. století. Zkomoleninou názvu 
Plánský les pak vznikl v 19. století Blanský les. 
 Více než polovinu území pokrývají lesy, z nichž nejvýznamnější 
jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku. Ostatní zalesněnou 
plochu představují kulturní porosty smrku. Rostliny jsou spjaty především 
s bučinami, kde najdeme kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý a 
svízel vonný. Na krystalických vápencích roste česnek šerý a tařice kališní, na hadcích pak 
objevíme sleziník hadcový nebo dřípatku horskou.  
 Z ptáků zde žije silná populace holuba doupňáka, vyskytuje se zde jeřábek lesní a lejsek 
černohlavý, spatřit můžeme rovněž orla křiklavého. Ze savců je hojně zastoupen rejsek horský, 
za soumraku zahlédneme netopýra brvitého, žije tu i plšík lískový a mnoho dalších živočichů. 
 Kromě přírodních krás je Blanský les bohatý na historické památky a lidovou architekturu. 
K nejvýznamnějším patří zřícenina rožmberského hradu Dívčí kámen, schwarzenberský 
letohrádek s anglickým parkem v Červeném Dvoře, keltské oppidum u Třísova a vesnická 
památková rezervace v Holašovicích, zapsaná na listině UNESCO. Z technického hlediska je 
zajímavý objekt bývalých železáren v Holubově. K těmto a dalším místům směřuje síť 
značených turistických tras a cyklotras. K nejvíce navštěvovaným místům patří hora Kleť 
s rozhlednou a světoznámou hvězdárnou, kam se můžeme dostat i sedačkovou lanovkou. Její 
dolní stanice je nedaleko obce Krasetín. V roce 1957 byla dána do provozu nejvýše položená 

hvězdárna v Čechách (1 070 m), která se 
proslavila velkým množstvím objevených 
planetek (asteroidů) a komet. První 
objevená planetka dostala jméno Kleť. 
Mimořádnou zásluhu na skvělých 
výsledcích hvězdárny má dlouholetá 
vedoucí astronomka Jana Tichá. 
Louky pod Kletí    
                   Josef 
Trojtler 

 
 

 MAS LITOMYŠLSKO INFORMUJE 
 
 Vedle své hlavní činnosti, administrace strategického plánu Leader v rámci Programu 
rozvoje venkova, připravila MAS Litomyšlsko v roce 2011 několik dalších menších projektů.  
Nyní se finalizuje projekt „Chceme čistý les“. Projekt má ekovýchovný charakter a jeho cílem je 
informovat místní obyvatele a turisty, že odpadky do lesů NEPATŘÍ!!! K realizaci projektu nás 
doslova donutil stav lesů mezi obcí Budislav a městem Proseč, kde je bohužel běžnou praxí 
vyhazovat odpadky přímo z aut poblíž komunikací. Tento stav není dobrou vizitkou přírodní 
rezervace Maštale ani okolních obcí. Předmětem projektu „Chceme čistý les“ je umístění 
informačních tabulí mezi obec Budislav a město Proseč. Na tabulích jsou informace o umístění 
nejbližších odpadových kontejnerů. Pro zvýšení naléhavosti sdělení jsou součástí informačních 
tabulí také obrázky, které kreslily děti ze Základní školy Budislav. Tabule budou se souhlasem 
vlastníků pozemků umístěny na 4 místech mezi uvedenými obcemi. Po zkušebním umístění 
těchto prvních čtyř informačních tabulí jsme nabídli jejich umístění také dalším obcím.  
Do projektu se zapojila obec Desná, která umístí 2 informační tabule na území obce. Tímto 
oznamujeme dalším obcím, že v případě zájmu mohou zažádat o umístění dalších 
informačních tabulí.  
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 Další aktivitou, kterou MAS Litomyšlsko připravuje, je projekt „Nejlepší venkovská školka 
regionu MAS Litomyšlsko – aneb o domeček přišel Skřítek Vítek, pomozte mu najít nový 
domov“.  Předmětem projektu je vyhodnotit nejlepší venkovskou školku a odměnou pro 

vítěznou školku bude finanční dar 
v hodnotě 10.000,- Kč, který věnovala 
firma Stavební sdružení Boštík s.r.o. Na 
přípravě projektu se podílí pracovní 
skupina pro děti a mládež MAS 
Litomyšlsko. Na pravidelných setkáních 
byla vytvořena koncepce projektu a 
systém hodnocení školky.  V současné 
době se připravuje oslovení zástupců 
mateřských školek v regionu.  V projektu 
se počítá i s účastí veřejnosti. Školky 
budou vytvářet výtvarné projekty a 
veřejnost bude hodnotit nejlepší práce 
jak na internetu www.mas-lit.cz, tak 
fyzicky při výstavách těchto prací. 
Termín březen 2012. Dalšími 
hodnotícími kritérii pro výběr nejlepší 
školky je běžná činnost školek, celkový 
dojem z prostředí školky a úroveň 
vzdělávání a výchovy předškolních dětí. 
Školky nejprve vyplní hodnotící dotazník 
a následně budou navštíveny hodnotící 
komisí MAS Litomyšlsko.  
 Zpráva pro zájemce o dotaci: 
připomínáme, že je stále možnost 
konzultace projektů a záměrů v rámci 5. 
výzvy MAS Litomyšlsko. Vyhlášení výzvy 
předpokládáme na konci listopadu 2011.  
  
 

 Všem obcím, spolkům, partnerům a žadatelům o dotaci děkujeme za spolupráci a 
přejeme mnoho úspěchů do roku 2012. 

Ivona Opletalová, Mgr. Milan Zanina - Tým MAS Litomyšlsko 
 
 

 VESMÍR OKOLO NÁS – OTÁZKY A ODPOVĚDI 
 

Kde budou po ukončení letů umístěny raketoplány? 
 Misí Atlantisu letos v červenci byl po 30 letech skončen program Space Shuttle. Pozorování 
těchto velkých kosmických letadel na noční obloze bylo vždy zážitkem, zvláště v posledních  
10 letech, kdy létala k Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Z raketoplánů se nyní odmontovává 
některé technické vybavení a zjišťuje se jejich stav po dlouhodobém pobytu ve vesmíru. 
Poznatky budou využity při stavbě nového vesmírného plavidla pro kosmonauty Orion. Potom 
se raketoplány stanou hlavními exponáty muzeí na těchto místech – Atlantis zůstane na 
kosmodromu, tedy v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě, Discovery bude chloubou 
muzea v hlavním městě Washingtonu, Endeavour v Los Angeles a zkušební Enterprise v New 
Yorku. Zkrátka přišel Houston, kde je Johnsonovo středisko řízení vesmírných letů, jehož 
význam je klíčový. Bez jeho činnosti by se na oběžnou dráhu nedostal ani jeden kosmický 
objekt. Alespoň velká maketa Pathfinder by měla putovat do Houstonu, je-li zachována. O 
vesmírná letadla by mělo zájem přes 300 muzeí z celých Spojených států. 
 

http://www.mas-lit.cz
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Kdy skončila činnost ruská vesmírná stanice Mir? 
 K ruské vesmírné stanici Mir létaly také raketoplány a docházelo k výměně kosmonautů. 
Zde je několik příkladů raketoplánu Atlantis. 22. března  1996 – na Miru zůstává Shannon 
Lucidová. 16. září 1996 – výměna: John Blaha za Shannon Lucidovou. 12. ledna 1997  
– výměna : Jerry Linenger za Johna Blahu. 15. května 1997 – výměna: Michael Foale za 
Jerryho Linengera. Mir byl v provozu 15 let. Na jaře roku 2001 byl řídicím střediskem naveden 
do atmosféry, kdy zanikal při velkolepém kosmickém ohňostroji trvajícím 5 minut. 
 
Byl obrázek Petra Ginze ve vesmíru?  

  Nejprve v krátkosti příběh Petra Ginze, který se narodil v Praze 
1. února roku 1928. Byl synem židovského úředníka Oty Ginze a 
Marie Ginzové, rozené Dolanské, ženy nežidovského původu. Celá 
rodina kromě češtiny mluvila velmi dobře také esperantem. Podle 
tehdejších židovských zákonů musely být děti ze smíšených 
manželství umístěny do terezínského ghetta již ve 14 letech.  
Do Terezína byl Petr Genz deportován v roce 1942. Petr byl 
mimořádně nadaný a aktivní chlapec s velkou šíří zájmů. Zajímal se 
o přírodní vědy, zeměpis, historii, literaturu, filozofii, sociologii a také 
rád maloval. Ve věku 12 – 13 let napsal román Návštěva z pravěku, 
který sám ilustroval. Také v terezínském ghettu usilovně studoval a 
maloval. Založil a redigoval tu nejlepší z dětských časopisů Vedem, 
do kterého pravidelně přispíval i několika články. Díky němu 
vycházel časopis každý pátek celé dva roky. 
 Petr Ginz jel na podzim roku 1944 jedním z posledních 
transportů do koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau 

(Osvětimi – Březinky), kde byl jeho život násilně ukončen v plynové komoře 28. září 1944. Své 
zápisky a kresby předal před transportem své o dva roky mladší sestře Evě (nyní Chava 
Pressburgerová), díky níž se většina dochovala do současnosti. Eva také knižně vydala Petrův 
deník, který si vedl v letech 1941 – 1942, pod názvem Deník mého bratra. 
 Na palubě raketoplánu Columbia byl první izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Ve svém 
osobním zavazadle měl také kopii Petrovy kresby Měsíční krajina z roku 1942. Raketoplán při 
zpáteční cestě na Zemi havaroval (viz článek v minulém zpravodaji). Tragédie, při které bylo 

vše zničeno, se odehrála 1. února 2003 v den Petrových 
narozenin. Je to všechno jen náhoda? 

Josef Trojtler     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Měsíční krajina Petra Ginze       Ilan Ramon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Petr Ginz 
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 PROGRAM KINA V LUBNÉ 
       

11. 12. AUTA 2          Začínáme v 19.30 hodin. 
 

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ 
 
LUBNÁ 
 10. 12. 2011 - Vánoční výstava, dobrovolné vstupné bude použito na silvestrovský ohňostroj 
 17. 12. 2011 -  Zpívání u betléma v 17 hodin před obecním úřadem 
 26. 12. 2011 -  Koncert pěveckého sboru Vlastimil z Litomyšle v 15 hodin, v kapli sv. Anny 
 31. 12. 2011 -  Silvestrovský ohňostroj v 18 hodin před obecním úřadem. Poté se bude 

podávat na zahřátí frankfurtská polévka.  
     8. 1. 2012 -  Tříkrálový koncert, v 15 hodin v kapli sv. Anny – poděkování všem, kteří přispěli 

na opravu varhan. 
 3. 3. 2012 -  Dětský sportovní karneval na Skalce 
Plesová sezona 2012 
 6. 1. -  PRVNÍ PLES, hraje MIX a Cimbálovka 
 21. 1. -  Ples KDU - ČSL, hraje COMBO 2, myslivecká kuchyně 
 29. 1. -  Ples TJ Sebranice, hraje MELODIE Trpín 
 3. 2. -  Ples SDH, hraje VEPŘO - KNEDLO – ZELO 
 18. 2. -  Ples Lubenských žen a TJ Sokol Lubná, hraje MEDIUM 
 
SEBRANICE 
 13. 1. 2012 - Farní ples 
   28. 1. 2012 -  Dětský farní ples 
   10. 2. 2012 -  Ples SDH Sebranice 
 4. 3. 2012 -  Farní Akademie  
 
POŘÍČÍ 
 14. 1. 2012 -  Myslivecký ples, hraje Vepřo - knedlo - zelo 
 10. 2. 2012 -  Muzikantský bál, hraje Dolnovanka a Mix 

  Svoz a rozvoz z Poličky a Litomyšle zajištěn. 
 24. 2. 2012 -  Obecní ples, hraje Melodie Trpín 
 
POLIČKA 
Tylův dům 
 - 10. prosince od 16 hodin - Vánoce s Moravankou 
 - 8. ledna od 19 hodin - Novoroční koncert  bratrů Ebenových  - Chlebíčky 
Veselý Kopec – 11. prosince od 9 do 15 hodin 
 Předvánoční  Jarmark  - prodej výrobků lidových tvůrců 
Hlinsko – Betlém od 13. prosince do 31. prosince 2011 
 Betlém vánoční – výstava ve všech roubených objektech 
 
LITOMYŠL 
Kostel Povýšení sv. Kříže – 15. prosince od 18.30 hodin 
 Ave Maria – tradiční slavnostní předvánoční chrámový koncert 
Regionální muzeum 
 - 18. prosince od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin 

Betlémářská neděle – ukázky tvorby betlémových figurek vyřezávaných ze dřeva, 
tvořených z korálků a z dalších materiálů 

 - 27. listopadu - 15. ledna 2012 
Betlémy – výstava předvádí vánoční betlémy v jejich pozoruhodné různorodosti 
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 - 24. prosince ve 13.30 hodin 
Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband – zpívání na schodech  
před hlavní budovou muzea 

 
 

Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
10. - 11. 12. MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987 
17. - 18. 12. MUDr. Cacek  Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

24. 12. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733 
25. 12. MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236 
26. 12. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
27. 12. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524 
28. 12. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126 
29. 12. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 
30. 12. MUDr. Kőssler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 
31. 12. MUDr. Kősslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 

1. 1. 2012 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
7. - 8. 1. 2012 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Mariánská 1137 461 619 670 
 
 

Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků  
 7.00 – 9.00 hodin 10.00 – 12.00 hodin 
23. 12. 2011 Nové Hrady Lubná 
27. 12. 2011 Sebranice Nové Hrady 
28. 12. 2011 Nové Hrady Lubná 
29. 12. 2011 Sebranice Nové Hrady 
30. 12. 2011 Nové Hrady Lubná 

  
 

RECEPTY NA MLSÁNÍ O VÁNOCÍCH 
 
Burisonové hrudky 
300 g cukru moučka, 3 vejce, 250 g másla, 40 g rozinek, 50 g sekaných oříšků, 2 lžíce kakaa, 
1 balíček burisonů, papírové košíčky 
Vejce s cukrem míchejte nad párou do zhoustnutí, postupně přidávejte máslo, dokud nevznikne 
tuhá směs (asi 30 minut). Do mírně teplé směsi přidejte rozinky, oříšky, kakao a tři čtvrtiny 
burisonů. Pomocí lžičky dělejte hrudky, obalujte v suchých burisonech a vložte do papírových 
košíčků. 
 
Jablkové kuličky  
200 g jablek, 200 g cukru krupice – trochu vody a vše rozvařit. 
Do vychladlé hmoty přidejte 200 g kokosu, 100 g rozinek, šťáva z ½ citronu a trochu rumu  
- vše smíchejte a obalte v mletých oříškách. 
 
Stříkané kytičky 
linecké těsto: 
300 g hladké mouky, 100 g cukru moučka, 200 g másla, 1 vejce 
Hladkou mouku, cukr, máslo a vejce zpracujte na hladké těstíčko, zabalte do potravinářské fólie 
a dejte na hodinu do lednice. Potom těsto rozválejte na plát silný 3 mm, vykrájejte ozdobná 
kolečka a pečte v předehřáté troubě při 180°C. 
třené těsto: 
180 g másla, 55 g cukru moučka, 2 vejce, 230 g hladké mouky 
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Máslo rozkrájejte na menší kousky a mírně je nahřejte. Přidejte cukr a společně ušlehejte do 
pěny. Za stálého šlehání postupně přidejte vejce a nakonec mouku. Těsto naplňte do 
cukrářského sáčku a na plech stříkejte malé kytičky. Cukroví pečte ve vyhřáté troubě při 180°C. 
Linecká kolečka potřete meruňkovým nebo rybízovým džemem a slepte je s kytičkami 
z třeného těsta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Vážení čtenáři,  
                                               přejeme Vám i všem Vašim blízkým  

                                                                               příjemné prožití vánočních svátků a  
                                                                               v novém roce pevné zdraví,  
                                                                               mnoho štěstí a spokojenosti.  

 
                                                                                                     zastupitelstvo obce a  

                                                                             redakční rada Lubenského zpravodaje 
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Uzávěrka příštího čísla bude 15. 1. 2012. 
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