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Čas. Ta mytická veličina nemilosrdně odměřující dobu všeho a všech. 
Nelze jej obejít, obalamutit ani vrátit zpět. Uhání kupředu jako stádo 
splašených koní, jindy se líně vleče jako hlemýžď. Přesto dospěje 
s neomylnou přesností do cílové pásky. Roky, stovky let, tisíce…. 

Ač se to zdá neuvěřitelné, i ten letošní spěje do svého finiše a s ním i 
další ročník Lubenského zpravodaje. Bývá zvykem v těchto chvílích 
bilancovat. Pevně věřím, že předešlá čísla našich novin byla vám 
občanům zdrojem poučení, zajímavých informací a třeba i zábavy. 

Všichni, kdož se na nich podíleli, snažili se o co nejvyšší úroveň. Snad se nám to alespoň 
trošku podařilo. 

Vždy, když nás něco opouští, býváme smutní. Ovšem poslední týdny roku jsou 
neodmyslitelně spjaty s nejkrásnějšími svátky - Vánocemi. Zkuste v tyto dny ten zběsilý čas 
trochu ošálit, zastavit se a v kruhu svých blízkých se na chvíli oprostit od pomíjivých věcí a 
hodnot. Myslím, že výsledek za to stojí.

Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář

Fotografie na titulní straně – Michal Lehocký
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 10. 9. 2012
RO schvaluje:

- Výstavbu třívrstvého nerezového komínu v pohostinství Skalka, kterou provede firma
Klempířství a zámečnictví, Dolní Újezd.

- Prodloužení dohody na veřejně prospěšné práce pro pí Š. Klusoňovou, Lubná do 30. 11. 
2012 a p. J. Šebka, Lubná do 30. 3. 2013.

- Smlouvu o zabezpečení akce „Oprava komunikace za točnou autobusu“. Opravu provede  
DS DELTA, Lubná.

- Podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu komunikace v dolní části nad mostem 
(Zamykalovi) a na opravu místních komunikací k Dolnímu a Hornímu rybníku. 

- Opravu vodovodního řadu před bývalým domem č. p. 264, kterou provede VHOS a. s. 
Moravská Třebová v roce 2013.

- Odnětí zemědělské půdy p. M. Stráníka ze zemědělského půdního fondu z důvodu 
výsadby rychlerostoucích dřevin v případě dodržení schváleného územního plánu.

- Možnost připojení nájemců OÚ k internetu - kadeřnictví Chadimová, MUDr. Zahnášová, 
MUDr. Mareš, MUDr. Oliva – v ceně 150 Kč/měsíc od 1. 1. 2013.

RO pověřuje:
- Starostu k jednání s p. J. Vrabcem majitelem německého ovčáka.

RO bere na vědomí:
- Oznámení Katastrálního úřadu o výmazu stavby č. p. 264 na st. p. 405.
- Žádost p. J. Boštíka o pronájem obecního bytu a zařadila ji do seznamu žádostí.
- Žádost pí B. Dobré o pronájem bytu v DPS a zařadila ji do seznamu žádostí.  
- Řízení MěÚ Litomyšl při konání orientačního běhu v lesních porostech v lokalitě mezi 

Budislaví a hájenkou dne 22. 9. 2012.
- Protokol o zkoušce vody ze dne 27. 8. 2012 v lékárně.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 9. 10. 2012
RO schvaluje:

- Nákup židlí do čekárny MUDr. Mareše, MUDr. Zahnášové a MUDr. Olivy.
- Dotaci Pardubického kraje na financování voleb do zastupitelstva kraje a Senátu ČR.
- Zápis příspěvkové organizace – Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná 

do obchodního rejstříku na základě informace ČSÚ. 
- Plnění rozpočtu k 30. 9. 2012 v příjmových a výdajových položkách.
- Nákup světelné výzdoby na vánoční strom před OÚ. Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu proběhne 1. 12. 2012 v 17 hodin, vystoupí soubor Lubeňáček a pěvecký sbor 
Lubenika. Občerstvení připraví hasiči.

- Opravu prostranství za Skalkou a cesty pro pěší za Tmějovými, které provede firma DS 
Delta, Lubná.

- Ukončení pracovního poměru pí J. Loučkové, Lubná dne 31. 10. 2012 (dle pracovní 
smlouvy s tím, že v případě potřeby bude zaměstnána přes ÚP Svitavy na jaře roku 2013).

RO doporučuje:      
- Zastupitelstvu obce schválit prodloužení termínu kolaudace stavby na parcele p. č. 906/4  

pro Věru a Vladimíra Matošovy o jeden rok od stanoveného termínu z důvodu odstranění 
zjištěných závad. Současně doporučuje prominout pokutu dle Smlouvy o smlouvě budoucí.

RO bere na vědomí:
- Upozornění ČEZ a. s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v okolí 

nadzemního vedení napětí v období vegetačního klidu do 15. 11. 2012.

- Ústní žádost p. J. Pohorského o odstoupení od koupě pozemku z důvodu dohledání kupní 
smlouvy z roku 1992. Současně rada obce pověřuje starostu obce projednáním této žádosti 
v zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání.
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- Žádost p. M. Zindulky o pronájem obecního bytu a zařadila ji do seznamu žádostí.
- Žádost pí V. Blažkové a pí K. Kadlecové o pronájem bytu v DPS a zařadila je do seznamu.
- Souhlas MěÚ Litomyšl pro manžele Madejewské o umístění dřevěného přístřešku.
- Veřejnou vyhlášku MěÚ Litomyšl o zahájení územního řízení na zalesnění pozemků 

s oplocením, které vlastní p. Pavel Boštík, Poříčí.
- Oznámení MěÚ Chrudim o návrhu územního plánu Proseč.
- Žádost manželů Kadlecových o uzavření zástavní smlouvy na pozemku p. č. 906/14 a 

doporučuje využít poskytnutí hypotečního úvěru na již rozestavěnou stavbu.
- Vyřešení petice o volném pobíhání psa p. Jiřího Vrabce na veřejných prostranstvích. 

- Informaci AZASu, Polička o navýšení členského příspěvku v roce 2013.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 13. 9. 2012
ZO schvaluje:

- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 2/2012/RO.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 2/2012/ZO.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2012.
- Smlouvu o poskytnutí dotace na úpravu prostranství za Skalkou a na obnovu cesty pro pěší 

u Tmějových.
- Smlouvu o mimořádném členském příspěvku na obnovu veřejných prostranství s 

Mikroregionem Litomyšlsko.
- Směrnici pro způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- Jednotlivé kroky rekonstrukce kanalizace dle zápisu ze společného jednání

s provozovatelem VHOS Moravská Třebová.
- Smlouvu na nákup pozemku p. č. 374 za cenu 3 Kč/m2od pí A. Zelinkové, Svitavy. Náklady 

na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 390/1 za cenu 15 Kč/m2  

p. J. Pohorskému, Lubná. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí 
hradí kupující.

ZO obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 13. 6. 2012. 
- Informaci o pronájmu střechy víceúčelového zařízení Skalka za účelem instalace a 

provozování FVE - fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kW.
- Informaci Mgr. Ireny Rensové (vedoucí předškolního zařízení) o situaci v MŠ Lubná –

havárie vodovodního potrubí s tím, že Rada obce Lubná projedná situaci a rozhodne o 
následném řešení.

Výzva pro občany 
Zastupitelstvo obce prodlužilo termín pro občany, kteří mají zájem o stavbu garáží 

nebo rodinného domu na parcele č. 405 – bývalý rodinný dům č. p. 264. Zájemci si 
mohou podat písemnou žádost na obecní úřad do 31. 12. 2012.

OÚ

OPRAVDU VÍTE, PROČ PLATÍTE ZA ODPAD?

Nakládání s odpady je služba veřejnosti, kterou obyvatelům neposkytuje stát, ale 
jednotlivé obce. Ačkoliv základní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro všechny, 
jednotlivé obecní úřady si mohou nastavit vlastní systém podle místních podmínek a 
zvyklostí. Všichni do jednoho však za odpady platíme. Pokládáte si neustále otázku, 
proč musíte městu nebo obci platit za něco, co vyhazujete? 

Nakládání s odpady je služba jako každá jiná a i za ni se musí platit. Jinými slovy - obce, 
jakožto vlastníci odpadů, jsou za nakládání s odpady povinny platit oprávněným osobám. 
Protože odpady produkují občané obce, je logické, že se obec od nich snaží získat peníze.
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„Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval, aby se neválel 
kolem domů a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi 
v rámci ochrany zdraví a životního prostředí nakládalo podle zákona, je stejně nevyhnutelné za 
tuto službu platit,“ říká Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. pro 
Pardubický a Královéhradecký kraj.

Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících technických 
zařízení, počínaje sběrnými nádobami přes svozová vozidla až k zařízením pro odstraňování 
nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato zařízení obsluhují lidé, kteří musí být za svoji 
mnohdy velmi náročnou a nepříjemnou práci placeni. Jen pro představu – popelnice na směsný 
odpad stojí okolo 500 Kč, kontejner na tříděný odpad nestojí méně než 4 000 Kč, svozové 
vozidlo nepořídíte za méně než 3 miliony Kč. Výstavba skládky se pohybuje v řádech stovek 
milionů. Připočítejte cenu pracovní síly a zákonné poplatky za tunu odpadu uloženého na 
skládce. Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná, ale taky nákladná 
záležitost, bez které se v dnešní době neobejdeme.

Odpadové hospodářství obcí se ale skládá i z dalších činností, nejen ze svozu směsného 
komunálního odpadu. Další náklady spolu nese nakládání s objemným odpadem, 
nebezpečnými odpady, odpadkovými koši, případně s provozem sběrného dvora. Obce se 
mimo jiné musí postarat i o veřejná prostranství, musí odstraňovat černé skládky. Nemalé 
náklady obci přináší i třídění odpadů, ale zde naštěstí obce získávají finanční odměnu ze 
systému EKO-KOM. Čím více odpadů obec vytřídí a předá k recyklaci, tím vyšší je odměna. I 
přesto se průměrné náklady na odpadové hospodářství pohybují okolo 900 Kč na osobu a rok.
Nejrozšířenějším způsobem platby za odpad je poplatek známý jako „poplatek za hlavu“, 
správně řečeno místní poplatek za provoz systému odpadového hospodářství obce. Tento 
poplatek byl zaveden v roce 2002 a jeho hlavním cílem bylo nahradit do té doby zavedený 
„známkový systém“, a snížit tak vznik černých skládek a zároveň přimět občany k tomu, aby 
s odpadem nakládali správně. Poplatek je konstruován podle skutečných nákladů obce na 
odpad a jeho maximální výše je omezena zákonem. „Největší chybou je myslet si, že za onen 
obligátní poplatek, který může činit od příštího roku až 1 000 Kč na osobu (do letoška to bylo 
500 Kč), si platím popelnici na směsný odpad, a tudíž nemá cenu třídit nebo se jakkoliv o 
odpady starat, protože platím stejně, ať třídím nebo ne,“ doplňuje Tomáš Pešek. Z vybraných 
peněz je ve skutečnosti hrazen nejen svoz popelnic, ale i odvoz objemných a nebezpečných 
odpadů, sběr a svoz tříděných odpadů, úklidy černých skládek, provoz sběrného dvora apod. 
Obce však mají i další možnosti, jak zpoplatnit obyvatelstvo, a to buď formou poplatku za 
komunální odpad, nebo na základě písemné smlouvy mezi občanem a obcí.

Nevýhodou místního poplatku je, že funguje na kolektivním principu a nerozlišuje 
individuální přístup občana k nakládání s odpady. Budou-li například všichni občané třídit 
odpad, je možné, že se poplatek zvyšovat nebude. Existuje ale také opačná varianta - pokud 
se všechen odpad bude házet do popelnic, je vysoce pravděpodobné, že budeme každý rok 
platit za odpady více a více. 

Přemýšlet a třídit odpad se tak vyplatí i vám.
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického 

kraje ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. v rámci „Partnerského projektu dalšího 
vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který 
získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu 
naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Mgr. Jana Pašťalková, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

KDE NAJDETE TÝDENÍK 5 + 2 DNY?

Chcete číst zprávy z našeho regionu v týdeníku 5 + 2 dny? Týdeník vychází každý čtvrtek 
zdarma. Stojan je umístěn na chodbě v budově obecního úřadu a v horní prodejně Jednota a 
vždy ve čtvrtek je zásoben aktuálním vydáním. Přejeme hezké čtení. 

Jana Dřínovská
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VOLBY 2012 V LUBNÉ

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů 806
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 466
Počet odevzdaných úředních obálek 465
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem (pro všechny strany) 430
Volební účast 57,82 %

Volte pravý blok www.cibulka.net 1 0,23 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 22 5,11 %
Strana soukromníků České republiky 27 6,27 %
Moravané 0 0,00 %
Národní socialisté - levice 21. století 2 0,46 %
Nezávislí 11 2,55 %
Východočeši 2 0,46 %
"Sdružení sportů České republiky" 0 0,00 %
Komunistická strana Čech a Moravy 68 15,81 %
Strana Zelených 3 0,69 %
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 2 0,46 %
Koalice pro Pardubický kraj 189 43,95 %
Suverenita - Strana zdravého rozumu 3 0,69 %
Česká strana sociálně demokratická 49 11,39 %
Občanská demokratická strana 16 3,72 %
Strana svobodných občanů 1 0,23 %
TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj 25 5,81 %
Komunistická strana Československa 1 0,23 %
Česká pirátská strana 8 1,86 %

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů 806
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 466
Počet odevzdaných úředních obálek 456
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 397
Volební účast 57,82 %

JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová 54 13,60 %
Stanislav Vodička 29 7,30 %
Mgr. Hana Štěpánová 60 15,11 %
MUDr. Harald Čadílek 43 10,83 %
Vojtěch Stříteský 139 35,01 %
Mgr. Radko Martínek 72 18,13 %

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů 806
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 190
Počet odevzdaných úředních obálek 190
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 183
Volební účast 23,57 %

JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová 61 33,33 %
Mgr. Radko Martínek 122 66,66 %

Vážení občané,
letošní teplé a slunečné počasí nám umožnilo zdárně dokončit naplánované podzimní práce 

jak okolo rodinných domků, tak i v naší obci. Dovolte mi tedy, abych Vás informoval o 
realizovaných akcích za uplynulé období.

Uskutečněné akce v naší obci
Ještě před 4. ročníkem Lubenské šťopičky manželé Bartošovi instalovali do vstupní haly na 

Skalce závěsy, které zpříjemnily a zateplily prostředí v hale. Začátkem měsíce října 
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zaměstnanci obce dokončili nátěr čekáren. Při přípravě veřejného osvětlení na zimní období 
místostarosta Z. Pícha opravil nefunkční osvětlení v obci. Druhý a třetí víkend v říjnu se 
uskutečnily v zadním salonku na Skalce volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 
Senátu Parlamentu ČR. Volební komise, předsedkyně M. Šplíchalová, členové A. Soušková, 
M. Košňarová, J. Šteflová, A. Vomáčková, I. Novotná a zapisovatelka J. Dřínovská vzorně 
zabezpečila celý průběh voleb. Poslední sobotu v říjnu v pohostinství Skalka instalovala firma 
Klempířství J. Jandera, Dolní Újezd, nerezový třívrstvý komín o výšce 7,5 m a průměru 30 cm. 
Náklady dosáhly částky cca 40 000 Kč.  Provozovatel pohostinství, pan R. Nunvář, zakoupil a 
instaloval krbová kamna, na pevná paliva o výkonu 14 kW. Kamna včetně příslušenství za 
22 300 Kč uhradil pan R. Nunvář. 

Manželé Bartošovi instalují závěsy v hale na Skalce     Oprava čekárny u točny autobusu

Místostarosta Z. Pícha připravuje osvětlení na zimu     Volby do Zastupitelstva Pk a Senátu ČR

P. Zdeněk Kubeš a naši občané při hlasování



6

Nově zhotovený komín na Skalce a manželé Nunvářovi

Oprava prostranství za Skalkou
Začátkem měsíce října jsme začali s opravou prostoru za objektem Skalka. Zaměstnanci 

firmy DS Delta nejprve založili štěrkový kufr s dešťovou kanalizací, dále zpevnili základ zdí 
u okolního oplocení a instalovali část oplocení podél zahrady u mateřské školky. Poté položili 
živičný koberec po celé ploše. Celkové náklady na realizaci této akce včetně dotace činili 
cca 548 000 Kč.

Oprava plochy za Skalkou

Z. Petrás a L. Novotný při betonování obrubníků a dělícího pásku



7

Pokládání živičného koberce a celkový pohled na opravený prostor za Skalkou

Oprava cesty u Tmějových a na Malé Straně
Do plánu oprav byla pro tento rok zařazena i cesta u Tmějových. Zde zaměstnanci firmy DS 

Delta upravili terén, založili štěrkový kufr, upravili dešťovou kanalizaci a poté položili živičný 
koberec po celé cestě. Celkové náklady na opravu včetně dotace dosáhly částky 
cca 287 000 Kč. Současně byla realizována oprava komunikace po výměně vodovodu na Malé 
Straně, kterou hradil provozovatel vodovodu VHOS a. s. Moravská Třebová. 

Oprava cesty u Tmějových

Spokojení občané p. Vaclav Zavoral s vnukem          Oprava komunikace na Malé Straně
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Posezení se seniory na Skalce
Členové sociální komise - pan R. Zapletal, paní M. Vitoušková a paní M. Boštíková

- uspořádali v pátek 23. listopadu 2012 společné posezení pro seniory na Skalce. Akce se 
zúčastnili lubenští občané, obyvatelé DPS Lubná a Polička. V pěkně upraveném prostředí sálu 
mile překvapilo všechny přítomné divadelní představení s Mikulášem a Luciferem.… Odpolední 
setkání zpestřilo vystoupení dechové hudby 3D (p. Hladík, pí Andrlíková, p. Otepka), která
hrála k poslechu a tanci. Touto cestou děkuji všem členům sociální komise za přípravu akce a 
všem vystupujícím i účastníkům za vytvoření pěkné přátelské atmosféry.

Divadelní představení                                             Občerstvení zpestřila svými výrobky A. Taberyová

Nadílka Mikuláše a čerta našim seniorům

Vedoucí DPS Polička a hudební skupina 3D     Přivítání manželů Pupsových v naší obci
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Poděkování za květinovou výzdobu
Obecní úřad Lubná děkuje paní Miladě Vitouškové za celoroční květinovou výzdobu ve 

vstupní chodbě úřadu.

Květinová výzdoba ve vstupní chodbě obecního úřadu

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na silvestrovský ohňostroj, který se uskuteční v pondělí 

31. 12. 2012 v 18.00 hod. před obecním úřadem. Na zahřátí se bude podávat starostova 
silvestrovská polévka. 

Blíží se nám konec roku 2012 a tak mi dovolte, abych Vám i Vašim blízkým popřál 
klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku pak hodně zdraví, štěstí a pohody.

              Váš starosta
  Josef Chadima

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA 2012 
OPĚT PŘILÁKALA STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Již 4. ročník Lubenské šťopičky přilákal do Lubné stovky diváků. A není se čemu divit. 
Letošní program byl plný adrenalinu a nevídaných kousků, jihočeská dechovka Libkovanka 
přímo nabádala k tanci a pivo bylo dobře vychlazené. 

Diváci letos nemohli ochutnat 134 soutěžních vzorků destilátů, odborná porota naštěstí 
stihla vybrat nejlepší z nich už 5. září. Na stupních vítězů se objevilo celkem 8 majitelů 
vítězných destilátů v kategoriích třešňovice, jablkovice, hruškovice, slivovice, kde byla udělena 
2 první místa, likéry, meruňkovice a skupina ostatní destiláty. Tito výherci obdrželi dárkové 
koše. Byl zvolen i destilát, který se může pyšnit titulem Absolutní vítěz. Byla to hruškovice 
Ing. Petra Šlosara, který od majitele Palírny Lubná získal peněžitou odměnu 5000 Kč.

Svátek vyznavačů destilátů, nad nímž opět převzal záštitu náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Ing. Roman Línek a který pořádalo občanské sdružení Lubenská šťopička 
spolu s Pálenicí Lubná, byl zahájen dopoledním vystoupením mládeže ze Studnic, která 
zatančila tradiční český tanec Českou besedu. Následovala BMX show vicemistra světa 
Dominika Nekolného, při které divákům naskakovala husí kůže. 

Dominik si svými výkony podmanil i odpolední návštěvníky Skalky, kde se konal odpolední 
program. Stejně nevšední byly i „psí kusy“, které předváděly border kolie Aleny Smolíkové, 
finalistky Talentmanie 2010. Největší český rekordman Jan Skorkovský nám svými kousky 
s míčem (a jinými kulatými předměty) sebral dech. Jak nám v průběhu představení sdělil, 
vystoupení na Šťopičce bylo jeho vůbec posledním, čehož si velmi ceníme. Ani po 
podvečerním motýlím tanci s křídly bohyně Iris v podání skupiny Hayed Nazneen ale 
návštěvníci neodcházeli. Po vylosování výherců hodnotných cen v tombole vystřídala 
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Libkovanku s kapelníkem Zdeňkem Benešem rocková kapela Rock faktor z Bystrého, a zábava 
tak mohla pokračovat až do rána.

Těžko se ale bavit s prázdným žaludkem. I na to ale 
pořadatelé mysleli a připravili výtečnou hovězí polévku a 
kuřecí stehno s bramborem. Teplé uzené přímo z udírny 
nebo teplý hermelín pak udělaly radost snad úplně 
každému.

Lubenská šťopička se stává kulturní akcí pro všechny 
generace, děti, rodiče i prarodiče. Každý si tu totiž najde to 
svoje, ať je to dechovka, zábavný program, projížďka na 
koni, výborná kuchyně, plná šťopička nebo jen 
„pobesedování“ s lidmi, s nimiž je jim dobře.

A za čím přijdete na Šťopičku 2013 Vy?  
Mgr. Eva Šímová

Vzácné setkání na Lubenské šťopičce 
největší český rekordman Jan Skorkovský a 

Alena Smolíková - finalistka Talentmanie 2010

Degustační komise a děvčata při pečení koláčků 

Česká beseda ze Studnic    Vicemistr světa Dominik Nekolný se svojí BMX show
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Hasičky s vicemistrem světa a jeho moderátorem     Vedoucí souboru s mládeží ze Studnic pod lípou

Libkovanka zahrála i majiteli Pálenice     Náměstek R. Línek a ostatní vzácní hosté

Vítězové jednotlivých kategorií na 4. ročníku Lubenské šťopičky
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Mistr O. Zoubek se svojí manželkou na Šťopičce      Společný přípitek k svátku všem Václavům   
   

A. Smolíková a J. Skorkovský při vystoupení

Členové kulturní komise a skupina Hayed Nazneen

Poděkování 
Touto cestou děkuji zaměstnancům obecního úřadu, členům kulturní komise, hasičkám a 

hasičům SDH Lubná, Pálenici Lubná a ostatním občanům a lidem, kteří se podíleli na přípravě 
a zabezpečení 4. ročníku Lubenské šťopičky.                                                        Josef Chadima
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ - IRSKO
Každým rokem 26. 9. si připomínáme Evropský den 

jazyků. Učitelé vyberou zemi a žáci se snaží najít důležité 
informace a některé zajímavosti. V letošním roce to bylo 
jinak. Slečna vychovatelka Petra Vetešníková se zúčastnila 
poznávacího zájezdu do Irska a připravila pro žáky 1. - 5. 
třídy besedu o této zemi zakončenou ukázkou irských tanců, 
které si všichni mohli vyzkoušet. Žáci 4. třídy měli pak v 
hodině slohu napsat, co si z vyprávění pamatují nebo co je 
zaujalo. Nejzajímavější vyprávění měl Jirka Šturc. Tady je 
část toho, co si Jirka zapamatoval.

Irsko
Irsko je obklopeno Irským mořem a Atlantickým oceánem. Můžeme tam cestovat buď 

letadlem, nebo jet do Francie do podmořského tunelu, který vede do Velké Británie, a pak 
přeplout lodí do Irska. Irsko je rozděleno na Severní Irsko, které patří k Velké Británii, a Irskou 
republiku. Hlavní město Irska je Dublin a je rozdělen mostem na chudší a bohatší část. Když 
chtěl někdo přejít, musel zaplatit půl pence.

V Irsku je pověra, že na konci duhy je hrnec zlata, který hlídají skřítci. Když najdeš hrnec 
zlata, musí ti skřítci splnit tři přání. Tito skřítci se neradi koupou, a když spadnou do vody, utopí 
se. Jsou to leprikóni. Jestliže potkají Elfy, pustí se do sebe, ale pomáhají lidem. Mají zelené 
oblečení a špičaté uši. V Irsku je také hrobka králů, která je z kamenů. Neproteče tam ani 
kapka vody, strop je vysoký šest metrů. Dovnitř hrobky svítí slunce jednou za rok.

V Dublinu mají každé dveře jinou barvu. 
Říká se, že to bylo pro lidi, co neuměli číst, 
nebo pro ty, co se vraceli z hospody. Pivo 
dělají černé. Platí se tam eurem, co má na 
druhé straně harfu. Harfu mají v pečeti i ve 
znaku. Je tam také známá socha paní a říká 
se, že kdo se s ní nevyfotí, ten že nebyl v 
Dublinu. Stejně jako v Londýně je i v Dublinu  
„Oko“, co se točí. Stačí si vlézt do skleněné 
kabinky a pak se jen ohlížet, kde co je. 

V jedné oblasti Irska jsou jenom kameny, 
co vypadají jako malé kameny, ale jsou 
zabořené hodně hluboko do země a našly se 
tam tři kostry. Je tam taky hrad, zřícenina, kde 

je kámen, který dostane dar výmluvnosti, když ho někdo políbí. Na svatého Patrika 17. března 
je všechno zelené (oblečení, pivo, řeka, obličeje..) a lidi se schází v hospodách, kde se baví a 
tancují. 

Až pojedete do Irska, zkuste štěstí a na konci duhy si najděte leprikóna. Třeba Vám dá 
hrnec zlata.                                                       Zuzana Laštovicová

Exkurze 9. třídy
    Ve středu 17. 10. jsme jeli na exkurzi do Litomyšle. Navštívili jsme Střední školu technickou 
a zahradnickou. Nejprve jsme šli do sborovny, kde nás přivítal zástupce 
ředitele. Seznámil nás se školou i s tím, co nám může nabídnout. Dozvěděli jsme se, že mají 
čtyřleté obory, ale i tříleté. Potom jsme si prohlédli školu ve dvou skupinách. Nahlédli jsme do 
tříd a dílen, kde právě probíhala výuka. Po prohlídce technické sekce následovala 
prohlídka zahradnické sekce. Prošli jsme opět školu, prohlédli jsme si třídy, ale i skleníky s 
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cizokrajnými rostlinami. V jiné budově jsme mohli vidět cizokrajná zvířata (ptáky, hady, žáby…). 
Měli jsme i příležitost sáhnout si na hada a vzít ho do ruky. V 11 hodin byla prohlídka u konce.
      Následovala návštěva Úřadu práce. Čekal tam na nás pan Koráb, který nám poradil, jak si 
vybírat střední školu. Řekl nám i to, jaká je zaměstnanost v daných oborech. Když jsme se 
dozvěděli všechno, co jsme chtěli, vraceli jsme se zpět do školy.

Marie Rensová, 9. třída

Exkurze ve Střední škole technické a zahradnické v Litomyšli

Dopravní hřiště
V úterý 9. 10. navštívila 2. třída dopravní 

hřiště v Poličce. Žáci byli rozděleni do tří skupin na 
chodce, cyklisty a tzv. kárkaře. Za svou snaživost, 
učenlivost, šikovnost dostali velkou pochvalu, 
obrázky, dokonce ve třídě i zvláštní průkaz na kola 
a káry, z kterého měli radost. Je užitečné, že tímto 
způsobem mohou trénovat dopravní situace pro 
běžný život.

                                                                                                              
Mgr. Hana Klusoňová

Žáci 2. třídy se získaným průkazem na kola a káry 

Den otevřených dveří IZS v Litomyšli

Ve středu 3. 10. při Dni otevřených dveří v Litomyšli žáci 4. třídy navštívili profesionální 
hasiče, služebnu Policie ČR, Záchrannou službu a Městskou Policii.            Zuzana Laštovicová  
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Žáci 3. ročníku skládali básničky
Na stole 
J. Procházka, F. Kotouček, J. Jílek, V. Zavoral 

Na stole leží tužka, 
vedle ní leze muška. 
Nad ní lítá beruška, 
byla to dobrá letuška. 

Myš a sýr 
G. Vostřelová 

Na stole sedí myška, 
píše dopis, je to velká fuška. 
Když dopis dopíše, 
běží do skrýše
pro kousek sýra, 
bude v něm díra. 

Zima 
T. Glänznerová, J. Vostřel, P. Jána, 

Zima, zima, zimička 
hází bílá peříčka. 
Sáňkujeme, lyžujeme 
a všichni se nasmějeme. 

Drak 
A. Kárská, L. Vítová 

Byl jeden drak 
a ten lítal jako mrak. 
Když pak potkal sluníčko, 
připálil se maličko. 
Musí rychle letět domů
dát si obklad na svou hlavu. 

Roční období 
T. Glänznerová, J. Vostřel, P. Jána, 
T. Kuchtová, A. Renzová, N. Kysilková 

Jaro, léto, podzim, zima, 
každým rokem je nám prima. 
Jaro, léto, podzim, zima, 
každou zimou je tu zima. 

Adresa zní Sebranice, 
letí hbitě skrz ulice. 
Lehl si a dal si čaj. 
A druhý den? 
Mohl proletět celý Pardubický kraj. 
Navštívil město Pardubice, 
líbilo se mu převelice. 

Mgr. Ilona Břeňová

Výlov rybníka Košíře
Ve čtvrtek 8. 11. se jeli žáci 2. až 5. třídy podívat na tradiční výlov rybníka Velký Košíř, 

který je největší v litomyšlské soustavě. Přijeli jsme, když už rybáři ryby nakládali do 
speciálních aut se vzduchovacími bednami. V těchto bednách se ryby expedují do 
litomyšlských sádek, kde v čisté vodě zůstanou až do Vánoc. Vedoucí provozu Ing. Miloš Vach 
nám ukázal několik druhů chovaných ryb: kapra obecného, lína obecného, okouna říčního, 
cejna velkého a štiku obecnou. Dominantní chovanou rybou je kapr obecný, který ve zdejších 
podmínkách dosahuje hmotnosti až 5 kg.

                                                                                                        Zuzana Laštovicová
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Procházka Nedošínským hájem
Ve čtvrtek 8. 11. jeli žáci 2. až 5. třídy na výlov rybníka Velký Košíř, kde sledovali rybáře při 

jejich nelehké práci. Asi za hodinu 2. a 5. třída využily dostatek času a krásného počasí k 
procházce po Nedošínském háji, který je v těsné blízkosti Velkého Košíře. Směrem k Tržku 
druháci objevili pramen sv. Antoníčka, rybník Malý Košíř, obdivovali habry a mohutné stromy, 
četli informační tabule tamější naučné stezky. Zpět se vrátili až na oběd a prožili tak půl dne v 
podzimně zbarvené přírodě.

                                               Mgr. Hana Klusoňová

2. třída v Nedošínském háji

Sportovní úspěchy I. stupně
Přespolní běh
     Každým rokem reprezentujeme naši školu v oblastním kole přespolního běhu konaného 
v Litomyšli. Jedná se o náročný běh terénem – park za Městskou sportovní halou.                 
   Zúčastnit se může libovolný počet dívek i chlapců od 3. ročníku. Ti nejúspěšnější postupují, 
a z naší školy také postoupili, do okresního kola pořádaného v Liboháji v Poličce. Dále 
jednotlivci již nepostupují.

     Oblastní kolo: žáci 3. tříd: Jiří Jílek, Jan Kyselý
      žákyně 4. tříd: Lucie Letáčková, Petra Zindulková
      žáci 4. tříd: Martin Jílek, Dominik Šmíd

      žákyně 5. tříd: Anna Drobná
     Okresní kolo: žáci 3. tříd (1000m): Jan Kyselý (6:10), 12. místo

                žáci 4. tříd (1000m): Dominik Šmíd (5:23), 2. místo
                            Martin Jílek (5: 36), 5. místo
V obou kolech žáci podali pěkné výsledky.
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Kinderiáda
    Dne 17. 10. proběhla v Litomyšli Kinderiáda – atletická soutěž škol pro žáky prvního stupně 
ZŠ. Soutěžilo mezi sebou 30 škol Pardubického kraje (20 městských a 10 venkovských). 
Zvítězila ZŠ Benešovo náměstí Pardubice. My jsme po celkovém součtu bodů obsadili 20. 
místo. Na přední pozice jsme se sice neprobojovali, ale někteří jednotlivci se radovali 
z pěkného umístění. 
  Soutěžící: 2. třída: Veronika Jiráňová

                        Vojtěch Kárský, běh a skok z místa 14. místo
3. třída: Tereza Kuchtová

           Jan Vostřel, běh 6. místo a autový hod 15. místo
       4. třída: Barbora Košňarová, běh 17. místo

                   Dominik Šmíd, hod 10. místo
       5. třída: Anna Drobná

                Lukáš Kučera, běh 2. místo a skok daleký 1. místo
       Štafeta: Jan Vostřel – Dominik Šmíd – Vojtěch Kárský – Lukáš Kučera, 14. místo

     Všem závodníkům GRATULUJI, konkurence byla veliká.
                                    Mgr. Ilona Břeňová

Běh – Lukáš Kučera                                                        Reprezentanti naší školy

3. třída navštívila Obecní úřad v Sebranicích
     V rámci Prvouky jsme probírali téma Domov, proto jsme zavítali na OÚ Sebranice. Pod 
velmi pěkným vedením paní Kučerové jsme si poslechli výklad o vedení kronik. Musím uznat, 
že takové zapisování do kroniky vyžaduje velikou pečlivost kronikáře jak po stránce obsahové, 
tak i formální. 
     Děti si kroniky se zájmem prohlédly. Nejvíce vyhledávaly svoje Vítání občánků, vítání svých 
sourozenců a na fotkách známé osoby. 
     Děkuji obecnímu úřadu za vstřícnost a sladkou odměnu pro děti.

Mgr. Ilona Břeňová
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Úspory energie s Tomem a Erikou
To je výukový program pro školy, které byly zatepleny z finančních zdrojů Evropské unie. 

Sdružení TEREZA pozvalo všechny školy na seminář o této problematice. Společným cílem je 
úspora energií. Žáci by měli zjistit, jaké důvody vedou k šetření energií, jak spotřeba energie 
souvisí s poškozováním životního prostředí, proč byla budova sebranické školy zateplena a jak 
oni sami mohou k dalším úsporám nejen ve škole přispívat.

Materiály, které jsme dostali pro každou třídu, připravil tým složený z metodiků Sdružení 
TEREZA, dále odborníků na energetiku a zateplování a pedagogů základních a středních škol. 
Doufáme, že získané materiály budou motivujícím prvkem k šetrnému způsobu zacházení s 
energií i na naší škole.

                           Zuzana Laštovicová

Florbalisté I. stupně opět zabodovali
Ve středu 7. listopadu se žáci I. stupně zúčastnili 1. ročníku Poháru České florbalové unie. 

Většina malých florbalistů již navštěvuje 6. třídu, takže jsme stěží dali dohromady tým. Hrálo 5 
hráčů a brankář, zatímco ostatní školy nastoupily s 12 – 15 chlapci a trenéři tak mohli unavené 
florbalisty častěji střídat. 

Naši kluci nastoupili v sestavě Patrik Bartoš, Lukáš Kučera a Víťa Kuchta, střídali je Martin 
Jílek a Filip Chadima. Brankářem byl Honzík Kyselý, který nikdy předtím v bráně nechytal. Kluci 
do zápasů nasadili všechny síly a podařilo se jim ve skupině zvítězit. Porazili ZŠ Svitavy, T. G. 
Masaryka 12 : 0 a ZŠ Moravská Třebová 2 : 1. Štěstí se jich drželo a vyhráli i další zápas se ZŠ 
Svitavy, Kostelní 15 : 2. Ve finále jsme se měli znovu utkat s Moravskou Třebovou, ale protože 
do kraje postupují 2 družstva, nebylo nutné tento zápas odehrát. 

Tým malých florbalistů bude zkoušet štěstí 6. prosince v Pardubicích, a tak jim budeme 
všichni fandit.

Mgr. Jitka Kučerová 

Tým školy na Poháru české florbalové unie ve svitavské hale

Sbíráme a tvoříme
  27. a 28. 11. 2012 jste mohli zhlédnout výrobky našich žáků z I. i II. stupně na podzimní 
výstavě v Sebranicích. Tvořili jsme z nasbíraných plodů a odpadových materiálů, kreslili i 
malovali vše, co se k podzimu váže.
     Nyní Vás srdečně zveme na vánoční výstavu do Lubné, která se bude konat 8. 12. 2012. 
Můžete zde vidět nejen krásné výrobky a výkresy dětí, ale i načerpat inspiraci a nové nápady 
pro domácí „kutění“.
     Tímto chci všechny rodiče a přátele školy znovu požádat o jakýkoliv materiál, který bychom 
mohli v hodinách Vv a Pč využít. Není třeba utrácet za drahé zboží nabízené v obchodech, 
když každý z nás máme doma plno nepotřebného odpadu, který jsme schopni ve škole 
zužitkovat. Každý malý dárek pro nás znamená plno možností a ušetření Vašich peněz (např. 
knoflíky, kartony, papír, látky, pytlovina, CD, odřezky dřeva, korálky, drátky, staré vánoční
ozdoby...).
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     Předem děkuji za pomoc a ještě jednou Vás všechny zveme na výstavu a přejeme 
pohodový předvánoční čas.

Mgr. Hana Preclíková

Podzimní výstava v Sebranicích

Halloween ve 2. a 3. třídě
Tradičními znaky Halloweenu jsou 

vyřezané dýně, převleky za čarodějky, duchy, 
černé kočky, příšery, kostlivce atd. Tyto 
převleky využili i žáci naší školy v hodině 
anglického jazyka, kdy se seznamovali s tímto 
svátkem, učili se novou slovní zásobu, luštili 
křížovku a vyráběli si obličejovou masku.

                                       Mgr. Hana Klusoňová

Halloween

Vánoční cukroví, vůně jehličí a světla svíček patří k Vánocům stejně jako 
sváteční atmosféra, setkání s přáteli a vlídné slovo. Ať Vás tato rodinná 
pohoda, štěstí, zdraví a kouzlo vánočních svátků provázejí také po celý rok 
2013.                                                              Vedení školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pomalu se blíží konec roku. Není to nic nového pod sluncem. Ano, jeden kalendářní rok 
bude za chvíli za námi a druhý nás čeká. Těšíme se na nové zítřky a zážitky a taky trochu 
rekapitulujeme.

V naší mateřské škole se od září uskutečnila řada akcí, z nichž mi dovolte připomenout 
plavecký výcvik v Poličce, dále se uskutečnil projekt Zdravé zuby pod vedením p. H. Králíkové,
v říjnu naši školku navštívili milí zahrádkáři, p. M. Bartošová a J. Vomáčka, kteří si s dětmi 
povídali o významu ovoce a zeleniny, o stromech, co potřebují k růstu apod. Za návštěvu ještě 
jednou touto cestou děkujeme a také za jablka, která dětem předali.

Do Vánoc nás čeká ještě společná pracovní dílna pro děti a rodiče, návštěva Mikuláše 
s čertíky a vánoční besídka s pravou vánoční náladou.
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Na závěr mi dovolte popřát, abyste při své rekapitulaci minulého roku viděli hlavně ty dobré 
věci, které se Vám všem povedly. Vzpomeňte si na vše, co se vydařilo, a nad případnými 
nezdary se zkuste pousmát, protože „kdo nic nedělá, nic nezkazí“.

Přeji Vám všem, abyste vánoční svátky i konec starého roku prožili s těmi, které máte rádi 
a je Vám s nimi dobře.

                                                                                                Mgr. I. Rensová

Plavecký výcvik v Poličce

Projekt Zdravé zuby                                                           Lubenští zahrádkáři – J. Vomáčka a M. Bartošová    
    ve školce

KDU - ČSL

Přejeme Vám pokojné prožití adventní doby, radostné a klidné svátky 
vánoční, do nového roku mnoho zdraví, štěstí a Boží požehnání.

Při této příležitosti bychom Vás chtěli také pozvat na tradiční lidový 
ples, který se bude konat 19. 1. 2013 na Skalce, začátek 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 KDÚ – ČSL.

                  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
     ze srdce vás zdravím na začátku adventní doby. Advent, to není jen doba hektické přípravy 
na Vánoce, ale je to též příležitost ke ztišení. Umět se na chvíli zastavit u rozžaté svíce nebo 
adventního věnce. Jak často si totiž posteskneme na rychlost ubíhajícího času. Čas ale běží 
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pořád stejně, jen my můžeme trochu „přibrzdit“ a uvědomit si jeho cenu. Je to jedna z možností, 
jak tento drahocenný dar nepromarnit. Ztišit se, to ne proto, abychom jen vzpomínali na to, jaké 
to kdysi bylo hezké. Spíše nás to vybízí k tomu, abychom o to pravdivěji a hezčeji prožívali 
svěřený čas. Proto jaká je příprava, takové budou i vánoční svátky. A tak k zastavení, třeba i 
krátkému, ke ztišení jeden příběh.

„Já měla sen,“ volá holčička a řítí se z postýlky ke snídani, jaká je jenom jednou za rok, 
jenom na Štědrý den. 

„Sen?“ „Ano, sen.“ „ A jaký?“ „Zdálo se mi, že jsem v Betlémě,“ říká a je celá rozsvícená 
radostí. Včera jsme totiž stavěli betlém a zřejmě se jí nějaké vzpomínky s ním spojily ve snu.
„Povíš nám sen?“ ptá se manželka. Holčička uvažuje. „Jestli nechceš, nemusíš,“ říkám, protože 
vím, jak osobní záležitostí může být sen a jak by tím ztratil svůj lesk.

„Byla jsem v Betlémě,“ povídá, jako by se opět ocitla ve svém snu a „ležela jsem 
v jesličkách a nade mnou se skláněla moc krásná paní,“ říká pomaloučku. „Asi Panna Marie?“ 
Neruším její mlčení. Když totiž dítě políbí Panna Maria, nemá se rušit ve vzpomínce na tento 
polibek. „A byl tam také moc hodný pán.“ „Svatý Josef?“ „A také tam byl oslíček ... a byl tam 
také v jesličkách chlapeček...“ Dívá se někam za obzor a já mlčím. Ten sen musel být tak 
krásný ... až by člověk radostí plakal... Byla v Betlémě... Všichni jsme vlastně jakýmsi tajemným 
způsobem v jesličkách... Všichni jsme v péči krásné Paní ... a u každého z nás stojí moudrý 
pán... I Pán... Všichni máme svůj domov v jesličkách. A holčička mlčí a dívá se se šťastným 
úsměvem kamsi za obzor. Dívá se na svět ... z Betléma.

Pokud se člověk dokáže dívat na svět z Betléma, potom je mu tolik věcí jasných ... potom 
se kolem něj tolik toho, co bylo v šeru a ve tmě, rozsvítí. 

Jak je krásné dívat se na svět z Betléma...     
     Milovaní, moc vám přeji hezky prožitou adventní dobu a stejně tak i celé vánoční svátky. 
Myslím v duchu na každého z vás a vám všem z celého srdce žehnám.

                                                                                            P. Vojtěch Glogar, salesián

Předvánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné
16. prosince (neděle) - předvánoční koncert pořádaný OÚ Sebranice
21. prosince -  příležitost ke svátosti smíření od 14 hodin
22. prosince - koledování  - návštěva nemocných a dříve narozených
23. prosince - koncert v kostele v Širokém Dole  -  14 hodin

24. prosince (pondělí) – Štědrý den
         16.00 dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem (zpívá mládež. schola) 

  24.00 půlnoční mše svatá 
25. prosince slavnost Narození Páně

  7.30  Sebranice 
  9.30  Lubná  
  9.45  Sebranice 
11.00  Lezník

  od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček
26. prosince – svátek svatého Štěpána 

  7.30  Sebranice
  9.45  Sebranice
11.00  Široký Důl

30. prosince – svátek Svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů)
7.30  Sebranice
9.45  Sebranice

  11.00  Lubná
31. prosince – svatého Silvestra (závěr občanského roku)
      16.00 Sebranice – mše svaté - poděkování za uplynulý rok

  23.00 Sebranice – s prosbou o Boží ochranu a požehnání do nového roku
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1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie
  7.30  Sebranice
  9.45 Sebranice
11.00 Lezník

5. ledna  -  žehnání domů ve farnosti
6. ledna - slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – žehnání vody, křídy a kadidla 
Závěr vánoční doby - 13. ledna (svátek Křtu Páně)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

   

        

Všem oslavencům přejeme k narozeninám spoustu zdraví, dobré pohody, mnoho úsměvů 
do dalších let.

LUBENSKÉ ŽENY

Ve čtvrtek 22. listopadu uspořádaly Lubenské ženy Mikulášskou besídku pro děti. Klaun 
Hopsalín svým vystoupením opět nezklamal. Doufáme, že se všem, kteří mezi nás přišli, celá 
akce líbila. 

Radost v srdíčku, teplo na duši, úsměv na tváři a splnění tajných snů nekonečně krásných 
dnů. Veselé Vánoce a pohodový rok přejí Lubenské ženy.

Mikulášská besídka s klaunem Hopsalínem v kinosále

89 let Marie Flídrová 65 let Václav Flídr
Emílie Bartošová

88 let Marie Pavlišová Jana Herová
Josef Kuchta

87 let Jaroslav Čermák Věra Šebková

82 let Anna Krejčová 60 let Ludmila Kopecká

81 let Růžena Pechancová 55 let Irena Zavoralová
Alena Pohorská

70 let Marie Madejewská Marta Taberyová
Václav Vomáčka
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Soutěže dětí s Hopsalínem

KULTURNÍ KOMISE

Lampiónový průvod
V tomto roce začal astronomický podzim v sobotu 22. září. Náš páteční lampiónový průvod 

21. září se tedy uskutečnil v tom nejsprávnějším čase, protože jako vždy se konal k uvítání 
podzimu. Sešli jsme se na parkovišti před obecním úřadem a po Malé Straně jsme průvodem 
došli k altánku u památné lípy. Závěrečné metry cesty byly olemovány malou připomínkou 
halloweenu, vydlabanými a rozsvícenými dýněmi. Průvodu se zúčastnilo asi 80 lampiónků. Děti 
se světýlkem dostaly sladkou odměnu. Všem děkujeme za účast.  

            Ludmila Šteflová
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Pedigová dílna
V pátek 19. října se po dlouhé letní přestávce konala pedigová dílna. Sešlo se pár 

šikovných žen a děvčat, které si pro své potěšení upletly nějaké výrobky. Tentokrát pletl každý, 
co chtěl. Výrobky byly opět krásné. Těšíme se na další setkání.

Jaroslava Klejchová

Výrobky z pedigu

SETKÁNÍ PO 15 LETECH

Druhou listopadovou sobotu se uskutečnil sjezd žáků a učitelů ZDŠ Lubná – Sebranice
ze školních let 1968 až 1977. Setkání jsme zahájili v 10.00 hod. prohlídkou školy v Sebranicích. 
Poté jsme se veřejnou autobusovou dopravou přemístili do školy v Lubné, kde si paní ředitelka 
„ověřila naše znalosti“. Po společném fotografování s učiteli jsme se přemístili do salonku na 
Skalku. Zde jsme si pochutnali na výborném obědu a odpolední kávě s mlsným překvapením. 
Čas rychle plynul a o zábavu nebyla nouze.  Setkání nám přišel zpestřit kouzelník Jiří Krejčí a 
hudební skupina z Čisté pod vedením Radka Klusoně. Závěrem děkuji jménem účastníků 
setkání paní M. Zdanovcové, M. Boštíkové a M. Vitouškové za přípravu a zabezpečení celé 
akce. Současně děkuji učitelům Z. Kvasničkovi, B. Jánové, V. Bartošové, S. Burdychové a 
V. Šaškové za účast na společném setkání a paní ředitelce za čas, který nám věnovala při 
prohlídce školy. 

Jak nám žákům, tak i našim učitelům se setkání líbilo, což bylo patrno z reakcí, SMS zpráv 
a dopisu, který jsme obdrželi po ukončení srazu.

             Za organizátory srazu Josef Chadima

Bývalí žáci zasedli do školních lavic v Sebranicích Poděkování paní ředitelce za čas, který nám             
věnovala při prohlídce školy
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Žáci při návštěvě ručních dílen ve škole v Lubné

Společná fotografie žáků a učitelů ZDŠ Lubná - Sebranice

Poděkování
Upřímně děkuji za milé pozvání a též setkání se stále mladými „padesátníky“ dne 10. 11.

2012.
V krásně upraveném salonku v Lubné na Skalce velmi rychle ubíhal čas ve vyprávění a 

vzpomínaní, při poslechu hudby. Moje poděkování patří všem účastníkům za nádhernou 
atmosféru, za úsměvy, zejména těm, kteří se podíleli na přípravě a zdařilém uskutečnění srazu, 
panu starostovi Josefu Chadimovi, obětavým kuchařkám Miladkám Zdanovcovým, Marušce 
Boštíkové.

Děkuji za nezapomenutelný den a všem účastníkům přeji dobré a pevné zdraví do další 
padesátky a ještě mnohá krásná setkání.
Litomyšl 11. 11. 2012          Vladimíra Bartošová
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KINO LUBNÁ

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám napsal pár řádků o našem lubenském kině. V porovnání s okolními vesnicemi je 
kino velkým přínosem do kulturního života v naší obci.

I přes velkou konkurenci, jako je televize, internet a podobná technika, se snažíme 
zvyšovat návštěvnost výběrem filmů, které zaujmou malé i velké diváky. Koncem roku bude 
naše zastupitelstvo rozhodovat o digitalizaci kina z 35 mm na E Cinema. Věřím, že rozhodnou 
pro přestavbu na E Cinema.

Velmi rád bych apeloval na všechny občany i z okolních vesnic, přijďte si zažít krásnou 
atmosféru a kouzlo kina.

Správce kina J. Hrůzek

9. 12. ÚTĚK Z MS-1 10. 3. SEDM PSYCHOPATŮ
23. 12. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 24. 3. 96 HODIN ODPLATA

13. 1. SIGNÁL 10. 2. SVATÁ ČTVEŘICE
27. 1. LORAX 24. 2. SNĚHURKA A LOVEC

Začínáme v 18.30 hodin.

VÝROČÍ ÚMRTÍ VÝZNAMNÉHO PĚVCE, MÍSTNÍHO RODÁKA

7. září 2012 tomu bylo už neuvěřitelných 10 let, kdy odešel 
Lubomír Vraspír z pozemského, uměleckého i osobního světa do 
toho nadpozemského. Věřím však, že tam zůstává umění 
uměním, hojně se tam provozuje a že tam má pořád mnoho 
pěvecké a tvořivé práce. Když bylo v dávné historii lidu prostému 
veselo a měli co oslavovat, vznikla píseň veselá a oslavná. Když 
měli žal, krutý bol, neštěstí, vznikla píseň. Ale smutná, přesmutná. 
Ať mě nikdo neříká, že tohle všechno nejsou rovnou dary z nebes.

Nepřebernému množství lidí až do dneška bylo umožněno se 
vyzpívat či vyhrát z bolesti v srdci, či oslavit krásně srdce 
radostné. Hudba pomáhala i ve válečných vřavách. Zdá se, že v 
každé době přinášela jakousi útěchu či povzbuzení. Navíc, 
obzvláště v těch starých lidových písních, středověkých, 
barokních i z 19. století je tolik moudrosti a zkušenosti. To vše se 

písněmi šířilo zase mezi prostý a chudý lid. Málokdo si asi umí představit, jak obrovskou úlohu 
a význam i pro šíření zpráv a vzdělávání má, a hlavně měla, v hluboké historii hudba a hlavně
píseň.

Dovolte mi proto připomenout vzpomínkou mého bratra Lubomíra Vraspíra, sólistu 
komorního souboru Musica Bohemica. Hlavně s tímto souborem se dlouhá léta o tu nejstarší 
anonymní hudbu a odkazy našich starých sběratelů zajímal a bravurně a s láskou ji 
interpretoval.

Bratr Luboš se narodil v poličské porodnici v březnu roku 1953. Celý život pak byl z něho 
slušný, obyčejný a skromný kluk z vesnice, z Lubné. Po základní škole nastoupil na gymnasium 
v Litomyšli. Jenomže krátce předtím začal jít tvrdě za svým snem a začal se připravovat na 
uměleckou dráhu. A to tady, v Poličce. 

Na samém začátku jeho pěveckého života stála paní Marie Šrůtová. Učila zpěv, ale měla 
také prý úžasný čich na talent. Žáka ani náročnost jeho repertoáru či zkoušek nelámala přes 
koleno – tady jsem pochopil, co to pro bráchu znamenalo do budoucna. V Poličce se 
připravoval ke zpěvu něco přes tři roky za pilné a ochotné podpory učitelek, klavíristek a 
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korepetitorek. Byly to tyto dámy: Milada Červená, Aloisie Knitlová, Alena Kuklová a také Ellen 
Slavíková, která se věnovala bratru i se zpěvem, sama jej studovala.

Asi to bylo velmi osudové setkání – Lubomír Vraspír a Marie Šrůtová. Po prvních setkáních 
s ním prohlásila mezi kolegy: „Našla jsem obrovský talent.“ A šla do něj na „plné pecky“. Takže 
si představte, že brácha se v pubertě snažil držet čistý tenor a čistý každý tón a přitom zpíval 
písně, ale také operní árie od Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, ale také těžké Dvořákovy 
Biblické písně (některé z nich jste mohli slyšet během závěrečného koncertu festivalu 555
v podání Lubošova kolegy, vynikajícího barytonisty Richarda Haana).

Rok před maturitou na litomyšlském gymnáziu se rozhodl. Odjel na příjímací zkoušky na 
pražskou konzervatoř. Vlak měl tehdy v zimě velké zpoždění. Brácha vzal nohy na ramena a v 
kalupu. Jsem v abecedě od konce, snad to stihnu. S komisí se srazil ve dveřích, ale prosadil si 
svou: „Vy jste tady, já taky, tak mě vyzkoušejte.“ A pak celý udýchaný, bez rozezpívání tu 
zkoušku složil a byl přijat. 

Paní Alena Kuklová už tehdy bydlela v Praze a brácha, když se v matičce naší stověžaté 
zabydlel, ji vyhledal. Cituji p. A. Kuklovou: „Vyčenichal mě kdoví jak, hrozně mě to potěšilo, byla 
jsem šťastná, že na mne nezapomněl a dal si tu práci mě vyhledat a sdělit, že díky naší práci 
uspěl a byl přijat, přišel poděkovat.“

Pak přišla maturita na konzervatoři, rozhodl se pro pokračování a po dvou letech složil 
absolutorium. No a pak úspěšné přijetí na pražskou HAMU (Hudební akademie múzických 
umění) k prof. René Tučkovi. Tady je výtečným studentem, zpívá těžký repertoár v DISKu, od 
2. ročníku začíná reprezentovat školu na různých soutěžích a začíná jezdit i do zahraničí se 
staršími studenty, s operou či operetou. Velký úspěch v té době zaznamenává hlavní cenou na 
soutěžní přehlídce hudebních VŠ v italské Florencii. Zjišťuje, že samostatnost a nezávislost je 
hezká, ale jsou k tomu potřeba peníze. Od 3. ročníku vydělává při studiu zpěvem první 
honoráře, spolupracuje především s komorním souborem Musica Bohemica. 

Postupně se věnuje staré anonymní lidové či církevní hudbě, v pozdější době i klasické 
vážné hudbě (tady musím zmínit obrovský úspěch na Pražském jaru v přetěžkém Oratoriu sv. 
Ludmily od V. Nováka a zejména ve Svaté Ludmile A. Dvořáka), občas vypomáhá kamarádce v 
takové příjemné plzeňské dechovce, pro odpočinek. A na svém kontě má i mnoho operetních a 
operních rolí, hlavně v libereckém divadle F. X. Šaldy. Tam na svou dobu a možnosti (konec 
80. a první polovina 90. let) „páchali“ s velkým kamarádem, operním režisérem Honzou 
Draským z Plzně, inscenace zcela ojedinělé. Nikdy nezapomenu na inscenace Polské krve a 
bratrovu roli knížete Bola či Čardášovou princeznu a jeho Edwina, excelentně provedeného 
Lenského v Čajkovského Oněginovi, Orfea v Orfeovi v podsvětí a roli básníka F. Villona v Králi 
tuláků. Vzrušující bylo také představení v zámeckém parku na Sychrově. Brácha na koni, asi 
podruhé v životě, kůň má jet mezi lavičkami diváků ke schodům a do toho zpívá roli, inu režisér 
kamarád Honza. No dopadlo to naštěstí dobře, jízda i árie. 

Zdá se vám, že je to repertoár širokého spektra? Ano, máte pravdu a je to z jednoho 
prostého důvodu. Luboš přišel na konzervatoř v 17 letech a ve 28 odešel s diplomem z HAMU 
se stejným a zcela čistým až průzračným tenorem, přirozeným, nezničeným, nepoškozeným 
hlasem. Tohle se nestává vždy. Naopak často se stává, že je umělec výrazně pokřiven a 
zkažen. Platí to i u malířů či herců. Tady patří, podle mne, velké díky za pečlivou, velmi citlivou 
a obětavou práci jeho prvním učitelkám z Poličky a hlavně Marii Šrůtové, která netlačila na pilu, 
a brácha se od mládí naučil pracovat s hlasem tak, jak uznal sám za vhodné, a ona jej „pouze“ 
vedla. Na školách si jenom dopiloval techniku. A taky latinu, němčinu, italštinu, španělštinu,
ruštinu a staroslověnštinu, zpěv starých a operních písní se bez toho neobejde. Byl velmi
inteligentním a vzdělaným umělcem, obdařeným krásným barevným hlasem s výbornou 
pěveckou technikou. Vynikal čistotou a přirozeností.

Ve své diskografii má natočených přes pětatřicet desek a CD, šest stránek, řádek po řádku, 
nahrávek v rozhlase, několik pořadů v televizi. S Radovanem Lukavským také natočil CD 
k Hořickým pašijím, které se po obnově zase už více než dvacet let hrají. Významným dílem je 
natočení desky k poctě Jana Amose Komenského (O lux Mundi). Proslul jako interpret 
nejstarších historických písní, např. ze sbírek z Jistebnického kancionálu z doby husitské, a 
nespočtem desek s vánoční tematikou. Byly to lidové koledy, ale i několik vánočních mší i 
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moderních. Nejzajímavější z nich je asi u nás málo známá slovenská mše Edmunda Paschy z 
18. století. Ojedinělým způsobem zpěvu a díky svému výjimečnému hlasu obnovil přirozenou a 
původní interpretací starých anonymních, resp. lidových písní, spolu s kapelníkem Jaroslavem
Krčkem, jeho bratrem Josefem a kolegy muzikanty. S hudbou projel hodně zemí, hlavně 
západní a jižní Evropy, ale i jiné.

A mé zážitky s bratrem? Bylo jich dost a krásných, mimo těch shora uvedených i další. Na
Štědrý den jezdil domů, ale na Hod Boží odjezd, odpoledne a večer měl pravidelné Vánoční 
koncerty s Musikou Bohemikou v pražském Rudolfinu, často jsem jezdil s ním na pár dní 
prázdnin do Prahy. Vybaveni krabicemi s koláčky a cukrovím od maminky pro celou kapelu, já 
se staral o servis, brácha o muziku. Rudolfinum vždy plné k prasknutí, já seděl pokaždé na 
schodech, protože jsem nikdy neměl lístek, ale brzo už i tam bylo plno lidí i s lístky. Skoro 
všichni si přinesli zvonek a na pokyn kapelníka celý sál cinkal, už to byl zvyk. No, kdo kde mohl 
staré lidové koledy v sedmdesátých letech slyšet? Koncerty končily pravidelně burácejícími
varhanami a lidé vestoje s kapelou zpívali „Narodil se Kristus Pán“ a nakonec všichni zvonili. To 
byla atmosféra. Na to nikdy nezapomenu, stejně jako na tu neskutečnou bráchovu únavu po 
takových dvou koncertech.

Pak jsem měl ještě jeden výjimečně krásný zážitek se zpěvem mého bratra. Píše se 
polovina srpna roku 1990 a na loveckém hradě Roštejně nám na svatbě v Biskupském 
erbovním sále zpívá z Adama Michny z Otradovic, resp. jeho Loutny české: „Nebeští 
kavalérové, vinšujte mně štěstí. Vy jste mé svatby družbové, veďte mě z neštěstí. Nevěstu
mám, vám se věří. Mně a vám se svěří. Veďte ji andělé, ke mně archandělé...“

A pak už přišly ty smutné chvíle, jaksi podivně symbolické. Bratr náhle umírá 7. 9. 2002 a 
po deseti letech od jeho smrti ztratili síly a zklamali i ti moji nebeští kavalérové. A tak bych se 
touto cestou chtěl poklonit památce a odkazu mého bratra Lubomíra. Zároveň bych se rád 
rozloučil s přáteli a se všemi zákazníky a návštěvníky Galerie Vysočina, kde jsem, myslím 
úspěšně, působil více jak deset let. Vždy jsem si vás a vaší náklonnosti a přátelskosti vážil a 
vážit si nepřestanu. Děkuji.

Vladimír Vraspír

NOVÝ ROK JE ZAČÁTKEM NOVÝCH ZLOZVYKŮ

Vážení spoluobčané, jen chvíle zbývají do rozsvícení svíček na vánočním stromku, do 
posezení u štědrovečerního stolu v kruhu svých nejbližších. Jistě budete vzpomínat, co se Vám 
v letošním roce povedlo a co méně. Činíme tak i my hasiči.

Jsem rád, že v naší obci nedošlo k žádnému požáru ani živelné pohromě. Lubenští hasiči 
vyjížděli celkem třikrát k ohni. Dvakrát k požáru domu (Jarošov, Desná). A jednou hořelo na 
poli.  Zvláště požár v Jarošově, který vypukl v neděli po půlnoci za patnáctistupňového mrazu, 
byl velice náročný. Led obalil vše, co bylo mokré. Vyjížděla obě naše auta.

Mimo záchranu majetku dbali letos hasiči i o kulturní dění v naší obci. Pořádali jsme soutěž 
O pohár starosty obce, taneční zábavu, ples, pomáhali při Šťopičce, účastnili se soutěží a 
velice dobré výsledky má práce s mládeží. Sbor přispěl částkou 10 000 Kč na opravu varhan 
v naší kapli, pomáhal obecnímu úřadu a ZOD Lubná.

Za pár dní budeme slavit Silvestra. Optimisté zůstanou vzhůru do půlnoci, aby viděli 
příchod Nového roku. Pesimisté zůstanou vzhůru proto, aby se ujistili, že ten starý rok opravdu 
odešel. Těch druhých bude zřejmě víc. Míra znechucení z dnešní doby mezi lidmi je velká. Lidé 
se bojí, co bude, bude-li práce. Práce by bylo, stačí se rozhlédnout kolem. Co by bylo potřeba 
zvelebit, opravit, upravit či vyrobit. Ale zaměstnání není. A podnikatelé by to zvelebili, ale 
nemají zakázky. Zboží je všude plno, leč lidé často pijí mléko připomínající podivně chutnající 
namodralou břečku, jedí stejné brambory jako prasata v Polsku, osolí si je solí určenou 
k posypu silnic. A naše neviditelná ruka trhu nám umožní si zahrát ruskou ruletu v podobě 
koupi pančovaného a smrtícího alkoholu. A to nemluvě o politicích, z nichž někteří mají morální 
kredit čaroděje Rumburaka. Nedávno jsem zaslechl hodnocení vývoje naší společnosti po roce 
1989. Systém blbé totality vystřídal systém totální blbosti. Ale život lidu, především toho 
obyčejného, lůzy, jak se o něm vyjádřil nedávno jeden náš ministr, nebyl nikdy lehký a 
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jednoduchý. Ani za „starého dobrého Rakousko-Uherska“. Svědčí o tom i sto let stará báseň 
z roku 1913, která nese název Drahota. Ale i na dnešní dobu sedí jako příslovečná zadnice na 
hrnci.

„Sládci klejí, zatroleně, chmel už zase stoupl v ceně.
Chcete-li jen skromně žít, pivo musí podražit.

Mouka dražší, vězte ceny, křičí pekař ustrašený.
Chcete-li jen skromně žít, housky musí podražit.

Ale nám se nejhůř daří, naříkají uzenáři.
Chcete-li jen skromně žít, buřty musí podražit.

Pan domácí hned se straší, maso, pivo, chléb je dražší.
Chcete-li jen skromně žít, činži nutno podražit.

Kdopak by se toho nelek, stát tím trpí jako celek.
Aby mohl vyjíti, nutno daně zvýšiti.

Konzumentu nelze více, nežli jít se oběsit se.
Učiň to však neprodleně, dokud špagát nestoup v ceně.“

Na závěr mi dovolte jednu soukromou věc. Byl jsem požádán o podání inzerátu v našem 
zpravodaji svým přítelem Bartolomějem z Valašska. Je to svobodný a zajištěný muž, který by 
v Lubné a okolí rád našel dívku svého srdce.

Hladám dievča, ktoré vie pekně pí-
sať na stroji, upratovať, jako aj vare-
čkou narábať, též tvrdé i mekké ko-

láčky a cukrovinky piecť, prádlo a trenč-
koty hladiť a vobec veselosťou a tr-
valým spolužitím jako aj pradením a

tkaním zpríjemnit život starého mládenca.

Historický snímek hasičské slavnosti v rodné vesnici Bartoloměje. On sám na snímku uprostřed
před potápějícím se vědrem.

Opravdu, ale opravdu vážné zájemkyně ať čtou inzerát ob řádek a v případě zájmu mě 
kontaktují.

Nechť všechny Vaše problémy v  novém roce trvají stejně dlouho jako Vaše novoroční 
předsevzetí.                            Alois Kovář
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         ZA POSLEDNÍMI VLKY NA LUBENSKU

Do naší přírody a obce se navrací zima, sníh a mráz. V dávných dobách to byli také vlci, 
kteří za tuhých zim přicházeli až k lidským stavením. Je to už přes 150 let, co se v lesích nad 
Lubnou ozývalo žalostné vlčí vytí a co se tu naposledy mlhavou mrazivou nocí zableskla vlčí 
zelená světla. Plížili se ke stavením a chlévům, slídili, nedá-li se odtud odvléci nějaké dobytče. 
Stará venkovská stavení krytá došky nebo šindelem, každé jako tvrz s okny do dvora uzavřené 
ze všech stran chlévy, kolnou a stodolou. Byl to prý způsob staveb z dob, kdy bývalo mnoho 

vlků. Bylo-li ve stavení okno na venek, bylo malé a vysoko, 
aby se oknem mohlo střílet na vlky. Nejvíce za dlouhých 
zimních nocí, kdy zasněžená krajina ztichla, vlci hladem 
trápení doráželi pobíhajíce kolem stavení a hrozně vyli. Bylo-
li stavení ve svahu a hodně sněhu, vlci se dostali na střechu, 
kde rozkousali došky či šindel. Dostali se tak k dobytku ve 
chlévech, kde nadělali velké škody. Bývaly to hrůzné noci. 
Hladoví vlci rvouce se tloukli ocasy a prackami do domovních 
dveří, že se zdálo, jako by se někdo dobýval do stavení. Ale 
běda, když domácí otevřeli, jako se to stalo na statku 
v Horním Újezdě. Přadleny tam předly za zimního večera a 
čeledín s hospodářem štípali loučníkem louče (loučník byl 
silnější nůž na dělání loučí, jimiž se zastara svítilo víc než 
olejem a svíčkami). Pojednou se ozvaly rány na domovní 
dveře. Někdo asi přichází. Domácí děvečka hodila přes sebe 
vlňák, vzala hořící louč a šla otevřít. Jak otevřela dveře, vítr jí 
zhasnul louč a na děvče skočil mohutný vlk. Zakousl se jí do 
týla. Štěstí, že vlněný šál byl velký a tlustý. Vlk se zakousl jen 
do něho a stočených vlasů děvčete. Děvečka křičíc utíkala 

s vlkem na zádech do světnice. Tam se strhl hluk a pokřik. Hospodář přiskočil a polenem vlka 
srazil na podlahu a čeledín jej loučníkem probodl. Podobná věc se přihodila i ve Stříteži, kde 
přadleny utloukly vlka přeslicemi. Chalupník Svatoš jednou v zimě šel v kožiše a beranici 
z Krásňovsi na Vísku. Mrzlo, až se jiskřilo, sněhu po kolena. Za křížem u Vísky napadl Svatoše 
vlk. Skočil mu na záda a zakousl se do beranice. Ta se chalupníkovi smekla z hlavy a zůstala 
vlkovi v tlamě. Svatoš utíkal, co mohl, k Vísce. Než vlk beranici roztrhal, muž doběhl 
k nejbližšímu stavení. Také exulant Jan Jílek, hlavní postava románu Terézy Novákové, se ve 
svém životopise zmiňuje o vlcích. „ Zlíbilo se Bohu, který mne ve své paměti měl a na tento 
svět mne roku 1709 o narození Panu Jezu Krista v kraji chrudimském na panství litomyšlském 
v nových chalupách (Paseky u Proseče) vyslati měl. U nás velké nebezpečí stran vlků povstalo 
tak, že dobytek i lidi trhali, neb i nám dvouletou jalovici malý kus od chalupy, kde se pásla, 
chytili a v půlce přetrhli. Zadní půli si vzali a do lesa zatáhli. Též jednomu sousedu, který podél 
nás chalupu měl, jeho dceru 14 neb 15letou když dobytek v lese s jinými pásla, chytili a v půli 
přetrhli a přední půli druhý den lidé v lese nalezli. Malý kus od nás v jiných chalupách též jedno 
pachole, když slepice z ječmene vyhánělo, roztrhali, což také bezmála i mne by bylo potkalo, 
když mne jednou můj otec s sebou vzal do hrachu lusky trhati. Po malé chvíli, když se ohlížel,
uzřel již vlka přes plot z lesa přeskočit, který ke mně běžeti chtěl, že ale otec velkou tyčku 
s železnou špicí v ruce měl a proti němu napřáhl (bez toho žádný nikam nesměl), tak se zase 
do lesa navrátil. Pak jsme s velkým strachem hned domů jíti museli a otec skoro pořád 
pozpátku couval.“ Proto Jílkův otec, jak syn vypravuje, se rozhodl, že se vystěhuje. Koupil 
r. 1718 v Lubné statek, tuze prý zpustlý. „A tak jsme z lesa do vesnice přišli.“  

Že bylo v těch dávných dobách vlků opravdu hodně, nám oznamuje i článek v Myslivosti 
z roku 1995 Za posledními vlky Karlovarska. Velice početná byla tato šelma na území 
Krušnohorska v 17. století. Dokládají to zachovalé listiny odstřelů tehdejších nejúspěšnějších 
krušnohorských lovců saských kurfiřtů Jana Jiřího I. a II., z nichž první složil v období 
1611 - 1655 celkem 3 872, a druhý v létech 1656 - 1680 2 595 vlků. Značné škody, které po 
celá staletí způsobovali vlci, vedli vrchnost k jejich vyhubení. Panští myslivci organizovali 
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povinné naháňky často za pomoci několika set poddaných, vyzbrojených sekerami a cepy. 
Poslední vlk zastřelený na Šumavě byl v roce 1874, v Krušných horách 1825 a v Krkonoších 
1842. Na Lubensku byl poslední vlk zastřelen den před sv. Silvestrem v pondělí 30. 12. 1850 
na cestě pod Bubnovou planou hrušní na kopci zvaném Hampejz. Stáří vlka bylo odhadnuto na 
5 let. Byl 8 coulů dlouhý a vážil 86 liber. Je to už hodně dávno, když pan Josef Tměj čp. 59 
(děda Josefa Tměje) v hospodě u Flídrů vyprávěl, že když v roce 1930 pořádali první 
myslivecký ples, na výzdobu sálu snímal ze zdi lubenské hájovny kůži z vlka. Byla dost 
rozpelichaná a ve špatném stavu. Měla to prý být kůže z posledního vlka zastřeleného na 
Lubensku. 

Dnes vlci u nás už nežijí. Zůstaly po nich jen jména osad Vlkov, Vlčkov a také pořekadla a 
přísloví. Mám hlad jako vlk, My o vlku a vlk za dveřmi, Vlk mezi kozami, čert mezi babami, Vlk 
se nažral a koza zůstala celá a Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

Z lubenských kronik Miroslav Kopecký

VÝLOV DOLNÍHO RYBNÍKA

V neděli 11. 11. 2012 byl proveden výlov Dolního rybníka. Pro velký nedostatek vody na 
přítoku bylo nutné odpustit jenom část vody a výlov provést pomocí sítě. Tento způsob odlovu 
je velmi náročný, zato pro diváky je to nevšední zážitek. Těch se sešlo velké množství jak 
místních, tak i z okolních vesnic.

K zakoupení byl kapr, amur či tolstolobik, tak i štika nebo candát. Pro velký zájem o ryby 
bylo nutné výlov ještě dvakrát opakovat.

Děkuji touto cestou všem, kteří si přišli nějakou rybu koupit nebo se jen podívat.
Josef Klejch   

Výlov Dolního rybníka

ROZHOVOR S CUKRÁŘKOU ANNOU TABERYOVOU

Blíží se čas Vánoc a s ním se přiblížil i termín vánoční výstavy v Lubné. Na výstavě můžete 
již třetím rokem získat novoroční přání s fotografií betlému spojeného s naším okolím. Tento 
rok je na fotografii zobrazen perníkový betlém cukrářky Anny Taberyové.

V polovině listopadu jsme zavítali do cukrárny Anny Taberyové, abychom ochutnali sladké 
dobroty a uskutečnili následující rozhovor.

Kateřina Kvasničková: Co máte na své práci nejraději?
Anna Taberyová: To, že je to pokaždé jiné. Není to stereotyp. To mám nejraději.

KK: Jaké zákusky nebo dorty vyrábíte nejraději?
AT: Vždy nějaký pěkný originál. Naposledy jsem dělala svatební dorty pro našeho Jiříka.
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KK: A co si nejčastěji objednávají zákazníci?
AT: V prodejně jsou nejoblíbenější větrníky a koňakové špice. Ty musí být každý den.

KK: Jak dlouho se věnujete pečení?
AT: Od patnácti let. Je to tak dlouho, že to hned ani nespočítám (smích).

KK: Kdo Vás k pečení přivedl?
AT: Tak asi to bylo proto, že jsme měli rádi sladký. Brácha vždycky chodil a říkal: „Víš, honí mě 
mlsná. Upečem něco." Tak jsme pekli, no já jsem pekla a on třeba trhal višně nebo tak. No a 
potom ve Stříteži byla paní Vomáčková a ta chodila píct na svatby. Když jsme byli dětmi, tak 
jsme měli učitele, kterého jsme měli moc rádi, protože to byl skvělý člověk. Tak jsme mu 
nechávali u paní Vomáčkové píct dort. I proto, že byla šikovná, jsme se od ní něco naučili. Ona 
poradila a tak to byl člověk, který mě k pečení inspiroval.

KK: Jste vyučená cukrářka?
AT: Ne, ne, mám jenom rekvalifikaci. Jsem původně tkadlenka, textilák.

KK: Překvapila Vás nějaká zakázka?
AT: Překvapila a taky jsem ji odmítla a to 
nemůžu publikovat (smích). Třeba dort prsa v 
podprsence normálně dělám, ale toto bylo zlý.

KK: Kdy jste přišla na nápad vyrábět perníkové 
betlémy?
AT: To už je strašně dávno. To byl ještě Adam 
malej, víc než dvacet let. První rok jsem měla 
figurky, tak jsem si řekla, že z toho udělám 
betlém, ale neudělala jsem si perníkový 
spodek, tak jsem to měla nalepené na 
dřevěném prkénku. Pak jsem začala dělat 
betlémy celé z perníku.

Perníkový betlém

Anna Taberyová v prodejně

KK: Co Vás vedlo k nápadu otevřít si vlastní cukrárnu?
AT: Myslíš prodejnu? Vedlo mě k tomu zdražování surovin. Když si někdo objedná deset nebo 
patnáct koňakových špic, musím udělat dva krémy, rozehřát čokoládu a další. Nikdy to člověk 
netrefí přesně, aby mu nic nezbylo. Když jsou suroviny čím dál dražší, tak je lepší, když udělám 
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celou dávku. Něco je na zakázku a ostatní dám do prodejny. Další důvod byl ten, že to v Lubné 
chybělo, tak jsem si říkala, že by to byla další služba pro místní lidi.

KK: Děkuji za rozhovor.
AT: Rádo se stalo.

Rozhovor vedla Kateřina Kvasničková, fotografie pořídila Michaela Kvasničková.

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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                        PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, DO NOVÉHO ROKU 
                 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY VÁM VŠEM PŘEJE 
                                                    SOCIÁLNÍ KOMISE OÚ LUBNÁ

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ V LUBNÉ

Ve dnech 12. – 14. října 2012 jsme uspořádali na Skalce v Lubné výstavu pod názvem 
„Z LUBENSKÝCH ZAHRAD A POLÍ“ k příležitosti 45. výročí založení lubenských zahrádkářů.  

Pohled na zahrádkářskou výstavu ve vstupní hale
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V sobotu 13. října se konala beseda se členy a pozvanými hosty. Vzpomenuli jsme na 
založení a činnost organizace. Pak následovalo udílení odměn, čestných uznání a beseda.

Společná fotografie zahrádkářů, hostů a zastupitelů obce 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, 
kteří nám pomáhají v naší činnosti.

Přejeme Vám všem hezké a spokojené prožití svátků vánočních, v novém roce hodně 
zdraví a jen vše dobré.

Lubenští zahrádkáři
  Poděkování

Jménem obecního úřadu a zastupitelů obce děkuji všem členům Českého zahrádkářského 
svazu Lubná i jejich příznivcům za vytvoření nádherné výstavy, která se konala 12. - 14. října 
na Skalce.

Josef Chadima
          

JEDLE - ABIES 

Na přání několika návštěvníků výstavy lubenských zahrádkářů uvádím některé informace o 
jedlích.

V mírném pásmu severní polokoule roste přes 40 druhů jedlí. Jedle jsou královnami mezi 
jehličnany. Na vhodném stanovišti to jsou noblesní, nádherné a majestátné stromy. Některé 
druhy patří ve své vlasti do skupiny největších stromů. Jedle mají ploché a lesklé jehlice 
sestavené do dvou řad nebo kartáčově do spirály. Jsou různých odstínů tmavě zelené nebo 
modrozelené barvy. Hlavním rozlišovacím znakem od smrku jsou šišky, které jsou pevně 
vzrostlé do větví a rostou vždy nahoru. Po dozrání se celé rozpadají na stromě a na větvích 
zůstanou pouze vřetena šišek. Pod žádnou jedlí šišku nenajdeme. Jedle hluboko koření, aby 
dobře rostly, vyžadují vlhkou, dostatečně  hlubokou a živinami dobře zásobenou půdu. 
Naprosté většině druhů se nejlépe daří ve vyšších polohách s vlhkým a čistým vzduchem. Jedle 
nesnáší sucho, celodenní sluneční svit (zejména v mládí), znečištěné ovzduší a mrazy v době 
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jarního rašení (především v mládí). Nejvíce druhů jedlí má svou vlast v rozsáhlých pohořích 
severní Ameriky, zejména v její západní části. Zde roste největší z jedlí, jedle obrovská (Abies 
grandis) – výška až 85 m, jedle ztepilá (Abies procera) – výška až 70 m, jedle líbezná (Abies 
amabilis), jedle balzámová (Abies balsamea), jedle nádherná (Abies magnifica) a mnoho 
dalších druhů. Ve středních oblastech Severní Ameriky má svou vlast jedle ojíněná (Abies 
concolor). Roste jako vysokohorský druh ve výšce 1800 až 3600 m. Jde o ze všech jedlí
nejodolnější druh snášející mráz, vlhké i suché stanoviště a znečištěné ovzduší. Dobře roste 
také v nížinách. V Evropě se často vysazuje jako okrasný strom v městských i zámeckých 
parcích a soukromých zahradách. V horách Evropy má svůj domov jedle bělokorá (Abies alba). 
Je to naše jediná domácí jedle, na vhodném stanovišti dorůstá v mohutné až 50 m vysoké 
stromy. Původní vlastí jedle španělské (Abies pinsapo) je pohoří Siera Nevada ve Španělsku. 
Hory v Řecku jsou domovem jedle řecké (Abies cephalonika). Vlastí jedle Nordmannovy –
kavkazské (Abies nordmanniana) je Kavkaz. Jedle korejská (Abies koreana) je doma 
v pohořích Koreje a jedle Veitchova (Abies veitchii) má svou vlast v horách Japonska. To byly 
příklady několika druhů jedlí a jejich původní vlast.      

Josef Trojtler

Nordmannova jedle             Dozrávající šiška                         Vřetena po rozpadlých šiškách

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – JESENÍKY

Chráněná krajinná oblast Jeseníky o rozloze 744 km2 byla vyhlášena 
v roce 1969. Oblast zabírá převážnou část stejnojmenného pohoří na 
severozápadě Moravy. Nejcennější je část Hrubého Jeseníku s nejvyšším 
vrcholem Pradědem (1491 m). K němu přiléhají části Zlatohorské a 
Hanušovické vrchoviny. Jeseníky byly vyzdviženy za tektonické činnosti ve 
třetihorách. Území má horský ráz, charakteristické jsou přímočaře probíhající 
svahy, široké hřbety a sedla, velké spády řek a potoků. Z geologického 

hlediska lze CHKO rozdělit na dvě části oddělené Červenohorským sedlem (1010 m). V severní 
keprnické jednotce převažují ruly a svory, v jižní jesenické jednotce fylity, místy břidlice a 
křemence.

Jeseníky byly silně ovlivněny čtvrtohorním zaledněním. Intenzivní mrazové procesy měly 
velký vliv na modelování strmých svahů v karech Velké a Malé kotliny, vrcholových skalisek 
Petrovy kameny, Vozka, Pecný a rozsáhlých moří na Břidličné hoře a Ztracených kamenech.

V nejchladnějších polohách rostou arktické a alpínské druhy rostlin, teprve později se 
objevily druhy karpatské nebo teplomilnější flóry, například kopyšník tmavý, hvozdík kartouzek, 
kýchavice Lobelova, hořec tečkovaný nebo bříza karpatská. K nejzajímavějším patří dva 
zvonky, zvonek vousatý a zdejší endemit zvonek jesenický, k nejnápadnějším porosty sasanky 
narcisokvěté, která na hřebenech vytváří okouzlující bílé koberce. Jsou tu i četná rašeliniště 
(Rejvíz, Praděd, Skřítek, Šerák – Keprník a další). CHKO je z 80 % pokryta lesem. Původní 
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jedlobukové porosty byly na většině území 
nahrazeny druhotnými smrčinami. Nad horní 
hranicí lesa (kolem 1350 m) se táhnou 
vysokohorské louky, zvané hole, odkud jsou 
nádherné výhledy na malebnou jesenickou 
krajinu.

Území Jeseníků patří k nejdeštivějším 
místům České republiky. Dostatek vody vedl 
k výstavbě technicky zajímavého díla, 
elektrárny a přečerpávající nádrže Dlouhé 
stráně na Divoké Desné. Údolní nádrž je 
propojena s nádrží na širokém hřbetu 
Mravenečníku (1343 m) a výškový rozdíl je 

511 m (možnost exkurze s prohlídkou).
Jeseníky jsou významnou rekreační oblastí, jejíž atraktivitu umocňuje dochovaná lidová 

architektura a lázeňská místa - Lázně Jeseník, Lipová – lázně, Velké Losiny a jedinečné 
klimatické lázně Karlova Studánka s unikátní dřevěnou architekturou lázeňských domů.

Josef Trojtler

         VESMÍR OKOLO NÁS – APOLLO 12 - 17

Po přistání Apolla 11 pokračovaly mise k Měsíci další tři roky. Byly navštíveny všechny 
zajímavé oblasti a kosmonauti přivezli na Zemi vzorky většiny typů měsíčních hornin. Apollo 12 
přistálo na Měsíci 19. listopadu 1969 v oblasti Oceánu Bouří – Oceanus Procellarum. Hlavním
cílem bylo rozmístění mnoha vědeckých přístrojů určených k detailnímu průzkumu Měsíce a 
sběr vzorků měsíčních hornin. Posádka – Conrad, Nean, Gordon.

Apollo 13 startovalo 11. dubna 1970, ale v polovině cesty k Měsíci došlo na palubě 
k výbuchu a ztrátě kyslíku, což vystavilo posádku vážnému nebezpečí. Velmi dramatickou 
situaci bezchybně řešil velitel lodi Jim Lovell. Přistání na Měsíci bylo vyloučeno, Apollo 13 jej 
obletělo a po 87 hodinách cesty se posádka zdárně vrátila na Zemi. O této misi byl natočen film 
Apollo 13.

Apollo 14 přistálo na Měsíci 5. února 1971 v kráteru Fra Mauro, který měl být místem 
přistání Apolla 13. U této mise se jako u jediné používal ke sběru vzorků dvoukolový ruční 
vozík. Posádka – Mitchell, Roosa a velitel Alan Shepard, který proslul tím, že na Měsíci odpálil 
2 golfové míčky.

Apollo 15 přistálo na Měsíci 30. července 1971 v blízkosti Hadleyovy brázdy, která je 
vulkanického původu. Šlo o první misi využívající lunární vozítko, které umožnilo větší rozsah 
zkoumané oblasti a snadnou dopravu hornin k návratovému modulu. Po Měsíci jezdilo rychlostí 
až 18 km za hodinu. Posádka – Scott, Irwin, Worden.

Apollo 16 přistálo na Měsíci 21. dubna 1972 v blízkosti kráteru Descartes v dosud 
nenavštívené pevninské oblasti. Tato expedice zodpověděla mnoho otázek spojených 
s původem pevnin na Měsíci. Posádka – Young, Duke, Mattingly.

Apollo 17 přistálo na Měsíci 11. prosince 1972 v blízkosti údolí Taurus – Littrow. Pilotem 
lunárního modulu Challenger byl Harrison Schmitt. Stal se prvním a jediným geologem, který se 
procházel po Měsíci. Uvnitř měsíční horniny objevil oranžové sklo s vysokým obsahem titanu a 
zinku. Velitelem této mise byl Eugen Cernan a stal se posledním člověkem na Měsíci. Třetím 
členem posádky byl Ronald Enans, který kroužil v orbitálním modulu Amerika kolem Měsíce a 
čekal na své druhy, až k němu v Challengeru přiletí. Odletem Apolla 17 z Měsíce skončil 
nejvýznamnější projekt v oblasti kosmonautiky a vědy. Hodnotit jej můžeme třeba v číslech, 
jsou skutečně výmluvná. Šest expedic bylo úspěšných, jedna neúspěšná, ale s dobrým 
koncem. Dvanáct kosmonautů nachodilo a najezdilo po Měsíci přes 100 kilometrů. Strávili tam 
téměř 300 hodin. Na měsíčním povrchu bylo provedeno 58 vědeckých pokusů, při pěti misích 
byly na povrch dopraveny vědecké laboratoře ALSEP. Během posledních tří expedic se 
uskutečnil rozsáhlý průzkum. Z oběžné dráhy byly vypuštěny dva subsatelity, při letech Apolla 
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15 a 16, měřil se profil terénu laserovým výškoměrem, pořídilo se na 30 000 kvalitních snímků 
povrchu pro přesné mapování. Kosmonauti sebrali více než 2 tisíce vzorků hornin a všechny 

pečlivě zdokumentovali. Většinu z nich 
našli na povrchu, ale některé dobývali až 
z dvoumetrové hloubky. Do pozemských 
laboratoří se dostalo 382 kilogramů hornin. 
Jsou uloženy v suché dusíkové atmosféře, 
která zabraňuje jejich oxidaci, čekají, aby 
vydaly svá svědectví. Měsíční horniny 
představují novodobý poklad nesmírné 
ceny. Některé vědecké přístroje 
zanechané na Měsíci jsou stále funkční. 
Projekt Apollo ukázal, že lze dosáhnout 
cíle, který se na první pohled zdá být 
nedosažitelný.

Eugene Cernan na měsíčním vozítku                                                                               Josef Trojtler

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ S PRVKY TAIJI

Rehabilitační cvičení s prvky taiji 
probíhá každé pondělí v 19:00 
v prostorách Fitness Lubná - Skalka. 
Toto cvičení je vhodné pro každého, 
kdo si chce zlepšit svůj tělesný a 
psychický stav. Doporučuji vzít si 
pohodlné oblečení a malou karimatku 
nebo dečku pro cvičení na zemi. Pro 
případné dotazy mě můžete kontaktovat 
na telefonním čísle 731 506 006. 

Na stávající i nové členy se těší 
Jaroslava Novotná.

Cvičení Taiji ve Fitness

PARDUBICKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2012 - 2013

Letošní sezonu 2012/2013 opět hrajeme za mladší žáky. Po odchodu některých hráčů 
k dorostencům se náš tým trochu oslabil, ale doufáme, že na průběh sezony to nebude mít 
neblahý vliv. V našem týmu však máme další zkušené hráče, takže oni teď budou ti, kteří je 
nahradí. Letos jsme odehráli už dva turnaje a výsledky nebyly tak špatné - tři vítězství a jedna 
prohra.

První turnaj letošní sezony naši mladší žáci odehráli v Litomyšli 28. 10. Jejich prvním 
soupeřem byl tým Fbk Svitavy, zápas byl plný zvratů a rychlých akcí, ale konečný výsledek byl 
v náš prospěch 9:7. Druhý zápas proti týmu Orel Přelouč se nesl naší herní převahou a výhra 
7:1 byla odměnou za odvedený výkon.

Druhý turnaj pořádal náš oddíl 10. 11. v Poličce. Zde jsme se utkali s týmy z Pardubic,
které vloni ukazovaly svoji kvalitu, se kterou jsme se nemohli vyrovnat. Ani letos to nebudeme 
mít lehké. Hned úvodní zápas ukázal, že soupeř je ,,zatím“ nad naše síly. Sokol Pardubice „bílí“
byl po celý zápas lepší, o čemž svědčil výsledek utkání 10:1 v jejich prospěch. Do druhého 
utkání jsme vstupovali s tím, že Sokol Pardubice „zelení“ je pro nás hratelnější, ale podcenit ho 
by byla chyba. Ta se málem projevila. Po první třetině jsme prohrávali 3:2, ale po přestávce se 
náš tým probral. Druhá třetina se nám opravdu povedla - 6:1 pro nás, teď to chtělo jen udržet 
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náskok ve třetí části zápasu, což se nám také povedlo, a výhra 12:6 ukázala, že i naši kluci 
jsou dobří florbalisté. Tímto jim děkuji za odvedené výkony a doufám, že v nich budou 
pokračovat. Dále taky děkuji všem, kteří nám na tomto turnaji pomohli jak u časomíry, tak 
s občerstvením nebo jako zdravotní dozor.

Letos nás čekají ještě dva turnaje. Pojedeme hrát 24. 11. do Chrudimi a 8. 12. do Svitav.
                        Pavel Vomočil, Ondřej Chadima

Fbk Lubná – Fbk Svitavy      Fbk Lubná – Orel Přelouč

Fbk Lubná – Sokol Pardubice bílí     Fbk Lubná – Sokol Pardubice zelení

FITNESS LUBNÁ

Povánoční „VÝZVA NA SOUBOJ S VÁHOU aneb Hubnutí nejsou diety, ale 
úprava životního stylu“

Očekáváte pod stromečkem i pár vánočních kil 
navíc? Máte obavy z plesové sezóny nebo se jen necítíte 
v kondici? Právě pro Vás jsou připraveny další termíny 
úspěšného 10týdenního kurzu „Výzva na souboj 
s váhou“. 

Cílem kurzu je úprava životního stylu účastníka na 
zdravější a optimálnější. Kurz je určen pro všechny, 
kterým není jedno, jak se cítí, jak vypadají, chtějí 
nastartovat lepší životní styl a zároveň se u toho pobavit 
a získat nové přátele. Jak už název napovídá, jedním 



40

z cílů je redukce váhy, ale jednu z hlavních odměn (2000 Kč) dostane účastník s největším 
úbytkem na tucích. 

Členové kurzu získávají zdravý náhled na potraviny a jejich kvalitu či funkčnost pro tělo, 
umí si sestavit jídelníček a při ochutnávkách se seznamují s novými zdravými potravinami. 
Zapojují efektivní pohybové aktivity a díky intenzitě kurzu a domácím úkolům získávají nové 
návyky, které si zabudovávají do svého životního stylu. Pro maximální pomoc při redukci je 
k dispozici po celých 10 týdnů i wellness & fitness trenérka, se kterou lze individuálně řešit 
problémy ohledně jídelníčku nebo cvičení. 

Ve Fitness Lubná právě probíhá předvánoční „Výzva“ , kde 11 účastnic zatím každý týden 
hubne celkem o cca 10 kg!! Chcete být v dalším kurzu i Vy? Vyberte si místo a termín, který 
Vám nejvíce vyhovuje, a rezervujte si místo co nejdříve. Počet účastníků je omezený.

Těší se na Vás Mgr. Jitka Rubková.

Dejte si dárek, který Vás změní,
a zúčastněte se 10týdenního intenzivního kurzu

VÝZVA NA SOUBOJ S VÁHOU
Za 3 nejlepší výsledky účastníků peněžitá odměna 

2000 Kč, 1500 Kč a 1000Kč
           Kurz zahrnuje:

 10 x kurz s odborníkem na redukci (informace nutné 
ke správnému hubnutí a zdravému životnímu stylu)

 10 x kruhový trénink pod vedením certifikované fitness instruktorky
 2 x zdravé nutriční jídlo
 Průběžné proměřování tělních hodnot na speciálním přístroji
 Zdravé svačinky, nápoje pro odbourávání tuků, ochutnávky zdravých potravin

           Vyberte si Váš kurz: 
od 3. 1. každý čtvrtek od 19 do 20 hod. ve FITNESS Lubná

               od 7. 1. každé pondělí od 19 do 20 hod. v prostorách MŠ Sebranice
                       od 8. 1. každé úterý od 9.30 do 10.30 hod. ve Wellness centru v Poličce

Cena kurzu 1490 Kč
Pro přihlášení do kurzu a více info volejte co nejdříve 

na tel. 605 877 699 (Mgr. Jitka Rubková).
! OMEZENÁ KAPACITA !

Dárky
z Fitness Lubná

permanentka fitness
trička I ♥FITNESS Lubná

permanentka na vibrační plošinu
permanentka na formovací zábaly

dárkový poukaz na výživovou konzultaci atd.
Více info u Mgr. Jitky Rubkové (605 877 699)
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KONEC ROKU SE BLÍŽÍ 
NEZAPOMEŇTE VYUŽÍT PŘÍSPĚVKY OD VZP

Jste-li pojištěnci VZP, nezapomeňte si před koncem roku 
vybrat (nebo alespoň nechat započítat) své body (příspěvky) v 
programu Zdravý život. Během roku můžete sbírat body za 
aktivity spojené s prevencí a zdravým způsobem života 
(preventivní prohlídka praktickým lékařem, gynekologem, 
stomatologem, mamografický screening, bezpříspěvkové 
dárcovství krve, pravidelná pohybová aktivita - permanentky z 
fitness nebo rehabilitační aktivita atd.). Body je třeba nejpozději 
do 31. 12. vyčerpat nebo alespoň nahlásit na pobočce. Za rok 

2012 můžete celkem získat za nasbírané body příspěvek až 1 500 Kč. 
Pokud si nejste jisti, na co všechno máte jako pojištěnec VZP nárok a jaké benefity můžete 

využívat, informujte se na nejbližší pobočce Všeobecné zdravotní pojišťovny. O přesném 
čerpání výhod se více dozvíte také na webové adrese www.vzp.cz/vyhody, případně na 
infolince 844 117 777.

Mgr. Jitka Rubková

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ

LUBNÁ
8. 12. 2012 - Vánoční výstava, dobrovolné vstupné bude použito na silvestrovský ohňostroj

31. 12. 2012 - Silvestrovský ohňostroj v 18 hodin před obecním úřadem. Poté se bude 
podávat na zahřátí starostova polévka. 

    6. 1. 2013 - Tříkrálový koncert v 15 hodin v kapli sv. Anny, zazpívá pěvecký sbor 
Dalibor ze Svitav, vstupné dobrovolné

Plesová sezona 2013
4. 1. - PRVNÍ PLES

19. 1. - Ples KDU - ČSL
26. 1. - Ples TJ Sebranice

1. 2. - Ples SDH
16. 2. - Ples Lubenských žen a TJ Sokol Lubná

SEBRANICE
16. 12. 2012 - Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše - 17.00 hodin
28. 12. 2012 - Předsilvestrovské posezení v KD - 18.00 hodin
31. 12. 2012 - Silvestrovský ohňostroj na točce autobusů u KD - 19.00 hodin

Plesová sezona 2013
11. 1. - Farní ples - 20 hod., pořádá SDB Sebranice a lidé dobré vůle
19. 1. - Zemědělský ples -  20 hod., pořádá Agrodružstvo Sebranice 
26. 1. - Dětský ples - 16 hod., pořádá sebranická mládež a SDB Sebranice

1. 2. - Hasičský ples - 20 hod., pořádá SDH Sebranice
           9. 2. - Obecní mariáš - 12.30 hod. v KD, pořádá Obec Sebranice

POŘÍČÍ
19. 1. - Myslivecký ples, 25. 1. - Muzikantský bál, 22. 2. - Obecní ples

POLIČKA – Tylův dům - sobota 15. 12. v 19 hodin – koncert Jakuba Smolíka
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LITOMYŠL
Smetanův dům
čtvrtek 13. 12. v 19.30 hodin – Koncert Petry Janů - narozeninový koncert, v němž zazní i 

vánoční písně
úterý 18. 12. v 18 hodin – Lidové Vánoce

vánoční koncert, který pořádá Vyšší odborná škola a střední pedagogická škola

Lidový dům
neděle 30. 12. ve 14 hodin – Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené,

pořádá Farní charita Litomyšl

Kostel Povýšení sv. Kříže
čtvrtek 20. 12. v 18 hodin – vánoční koncert - vánoční mše „ Hej, mistře“

Smetanovo náměstí - pondělí 31. 12. v 18 hodin – dětský silvestrovský ohňostroj

Státní zámek Litomyšl
sobota 8. 12. - 10 a 14 hodin – Za příběhem zámku

Prohlídka běžně nepřístupných, avšak vzácných prostor zámku v Litomyšli
sobota 15. 12. a neděle 16. 12. ve 13 – 14 – 15 hodin

Adventní prohlídky zámku – prohlídky zámeckého divadla, sálů s předvánočním 
nádechem

Zubní pohotovost 2012 - 2013 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
8. - 9. 12. 2012 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501

15. - 16. 12. 2012 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423
22. - 23. 12. 2012 MUDr. Ševčíková Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423

24. 12. 2012 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663
25. 12. 2012 MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569
26. 12. 2012 MUDr. Zeman František Litomyšl, Smetanovo nám. 132 461 613 827
27. 12. 2012 MUDr. Zeman Oldřich Polička, 1. máje 606 733 152 435
28. 12. 2012 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Smetanova 55 461 725 987
29. 12. 2012 MUDr. Adamcová Silva Polička, Smetanova 55 461 725 987
30. 12. 2012 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Smetanova 55 461 725 987
31. 12. 2012 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157

1. 1. 2013 MUDr. Drdová Anna Sloupnice 188 465 549 236
5. - 6. 1. 2013 MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733

12. - 13. 1. 2013 MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236

Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků 
7.00 – 9.00 hodin 10.00 – 12.00 hodin

Čtvrtek 27. 12. 2012 Sebranice Nové Hrady
Pátek 28. 12. 2012 Nové Hrady Lubná
Pondělí 31. 12. 2012 Nové Hrady Lubná
Středa 2. 1. 2013 DOVOLENÁ

od 3. 1. 2013 normální ordinační doba

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  14. 12.,   28. 12.,   11. 1.,   25. 1.,   8. 2.,   22. 2.
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MAS Litomyšlsko informuje - 6. výzva k příjmu žádostí 
o dotaci

MAS Litomyšlsko předběžně informuje, že v prosinci, 
po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci, je 
možné konzultovat připravované žádosti o dotaci včetně 

povinných a nepovinných příloh. Ke konzultacím je nutné se vždy dopředu telefonicky objednat. 
Příjem žádostí o dotaci se očekává ve dnech 6. 1. – 18. 1. 2013. Veškeré informace budou 
uveřejněny včas na internetových stránkách www.mas-lit.cz.

Podání žádosti o dotaci do PRV – projekty spolupráce – „Putování historií a časem“
MAS Litomyšlsko ve spolupráci s MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory 

podali v říjnu 2012 žádost o dotaci na projekt spolupráce – „Putování historií a časem“. Jedná 
se o vytvoření informační brožurky, ve které budou zaneseny zajímavé turistické cíle. Tato 
aktivita bude spojena i se soutěží pro děti. Výsledky hodnocení budou vyhlášeny v březnu 
2013. 

Projekt Finanční gramotnost - "Platím, platíš, platíme, co z toho nám zůstane?"
MAS Litomyšlsko ve spolupráci se společností Partners vytvořila projekt, jehož cílem je 

realizovat řadu seminářů pro žáky základních a středních škol regionu, díky kterým budou 
dětem a studentům předány informace o základech hospodaření s penězi. Semináře jsou 
určeny pro žáky 9. tříd základních škol  a pro studenty 3. ročníků středních škol. Semináře 
budou lektorsky zajištěny manažerem společnosti Partners, který tuto aktivitu provádí v rámci 
spolupráce s MAS Litomyšlsko. Samotná realizace seminářů proběhne v roce 2013. Na 
prosinec roku 2012 je plánován také seminář pro veřejnost, další informace o semináři získáte 
na www.mas-lit.cz nebo na tel. 733 705 320. Seminář je bezplatný. Zveme tímto na seminář 
všechny obyvatele regionu, kteří se chtějí naučit lépe hospodařit s penězi.

Projekt Personální poradenství - "Zpět na trh práce"
MAS Litomyšlsko plánuje realizovat projekt, který má za cíl podporovat takové cílové 

skupiny obyvatel, které mají obtíže najít pracovní místo nebo plánují změnu dosavadního 
pracovního místa. Ideou tohoto projektu je nabídnout služby obyvatelům regionu, kteří skutečně 
pracovat chtějí, ale potřebují poradit při hledání práce – (jak lépe napsat životopis, jak 
vyhledávat pracovní místa, jak ohodnotit svoji kvalifikaci na pracovní místo, jak vystupovat při 
pracovním pohovoru). Projekt by měl být financovaný s finanční podporou Pardubického kraje z 
Programu obnovy venkova. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé po škole, maminky po 
mateřské dovolené, lidé ve věku 50+ a ostatní obyvatelé regionu. Semináře budou realizovány 
v případě schválení dotace na celém území regionu MAS Litomyšlsko v roce 2013. 

Příprava integrované strategie území MAS Litomyšlsko
MAS Litomyšlsko začala zpracovávat strategický dokument s názvem „integrovaná 

strategie rozvoje území“. V tomto dokumentu budou stanoveny konkrétní cíle, priority a oblasti, 
do kterých by měly být směřovány dotace rozdělované prostřednictvím MAS Litomyšlsko 
v letech 2014 – 2020. Příprava strategického dokumentu podle stanovené osnovy již začala, 
byl sestaven pracovní tým, který se bude podílet na jeho přípravě spolu s kanceláří MAS 
Litomyšlsko. Tento dokument nebude připravován „od stolu“, naopak by měl maximálně 
zohledňovat potřeby a přání obyvatel z území působnosti MAS Litomyšlsko. MAS Litomyšlsko 
bude proto usilovat o co největší zapojení všech obyvatel regionu do přípravy tohoto 
strategického dokumentu, a to prostřednictvím dotazníkového šetření, setkáváním s občany 
nebo řízenými rozhovory se zástupci měst, obcí, svazků obcí, podnikatelů, zemědělců, 
neziskových organizací, škol a dalších subjektů. Více o možných způsobech zapojení se do 
přípravy dokumentu naleznete na webových stránkách MAS Litomyšlsko www.mas-lit.cz, kde 
budou zveřejňovány aktuální informace o přípravě integrované strategie rozvoje území.  

Ilona Svobodová



44

JAK LZE VYUŽÍT NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY?

Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale 
proč vlastně a jaký je jejich další osud?

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. 
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích 
v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit 
nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež 
u zářivek v současnosti dosahuje 85 – 87 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě 
se šetří přírodní zdroje surovin. 

Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve vstupní chodbě OÚ 
Lubná nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do 
specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány 
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít 
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro 
zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové 
výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu 
nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké 
množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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INZERCE

ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO LUBNÁ NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ 
MÍSTA
na tyto profese:

-        traktorista, řidič
-        opravář zem. strojů, strojní zámečník

V případě zájmu se dostavte s žádostí a životopisem do kanceláře ZOD Lubná, 
569 63 Lubná 326. Případné informace podá J. Klusoň, mob. 737339959.

DOMÁCÍ CUKRÁRNA – ANNA TABERYOVÁ
Prodejní doba:

ÚTERÝ 12.30 – 16.30 SOBOTA 14.00 – 16.30
PÁTEK 13.30 – 16.30 NEDĚLE 10.00 – 11.30, 14.30 – 16.30

         
Po osobní nebo telefonické domluvě Vás obsloužím i mimo prodejní dobu.
Anna Taberyová, tel. 724 225 497

SDH DESNÁ NABÍZÍ PRODEJ ŽIVÝCH „VÁNOČNÍCH KAPRŮ“

v sobotu 22. 12. 2012 od 13.00 - 17.00 hod. na parkovišti před OÚ Lubná.
Nabídka: kapr 2,3 – 3,2 kg
Objednávky přijímáme nejpozději do 17. 12. 2012:
přes SMS na čísle: 602356466, elektronicky na mail: sdh.desna@seznam.cz
písemně: v jídelně ZOD Lubná, na OÚ Lubná, v kadeřnictví Hana Chadimová 
Na objednávce prosím uvádějte: jméno, příjmení, bydliště, počet kusů a 
přibližnou váhu ryb. 
Cena: 83 Kč/kg

PRODEJ JABLEK A MÁKU
jablka - odrůda Rubinola, Rajka, Angold - 14 Kč/1kg
Martin Kladivo, Dolní Újezd, kontakt: 732 703 456

Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)  
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327 telefon: 461 745 215
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Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila Stráníková, 
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