
Napsat vánoční přání je věru nevděčný úkol. Vždyť ten rok uteče 
jako voda, aniž by člověku dával sebemenší příležitost celou věc 
promyslet. Najednou je tu období podzimních plískanic neochvějně 
značící, že jdeme opět do finále. V ten moment si připadám jako účetní, 
jenž bilancuje uplynulé období. Život v jistých aspektech opravdu 
připomíná jednu velkou účetní knihu. Položka MÁ DÁTI je plná 
očekávání a tajných přání, DAL - to jsou prožitky tu příjemné, jindy 
méně, které nám nikdo nevezme. Avšak v účetnictví na rozdíl od života 
schází třetí podstatná kategorie VZAL. Ano, s končícím rokem vždy 
něco ztrácíme a není to jen malicherná změna číslovky udávající náš 
věk. Taková ztráta zaměstnání, v dnešní době nic neobvyklého, jistě 

není důvod k jásotu, avšak nejvíce bolí ztráta někoho blízkého, na kom nám tolik záleží. Pak si 
teprve uvědomíme, jak nicotné je to naše pachtění, peníze a majetek. Bohužel posledně 
jmenované výrazy stávají se alfou a omegou všeho, jakýmsi zlatým teletem, a to i u institucí, 
jež proklamují střídmost, pokoru a odříkání. Nechápu, proč se lidé zadluží jen proto, aby mohli 
někoho obdarovat drahým dárkem. Vždyť ten nejhodnotnější neodčerpá z peněženky ani 
korunu. A co že je oním pokladem? No přece láska. Mít někoho rád nebo naopak být milován je 
to nejkrásnější, čím můžeme obdarovat. Ze srdce vám proto přeji, aby následující rok přinášel 
množství pozitivních zpráv a hlavně zmíněného dárku.

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 3. 9. 2013
RO schvaluje:

- Dodatek na prodloužení termínu realizace ke smlouvě na opravu komunikace u Horního 
rybníka s firmou DS DELTA s.r.o. do 31. 12. 2015.

- Dodatek na prodloužení termínu realizace stavby ke smlouvě na opravu letního areálu 
s firmou DS DELTA s.r.o., Lubná do 31. 5. 2014.

- Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Pk na opravu místní 
komunikace (ke Kabrhelovým).

- Žádost o dotaci na revitalizaci prostranství v letním areálu v Lubné od Mikroregionu Desinka.
- Dohodu o skončení nájmu pí J. Makovské v bytě DPS Lubná k 15. 9. 2013. 
- Přijetí pí A. Divácké, Pustá Kamenice do DPS Lubná od 1. 10. 2013.
- Žádost p. L. Peřiny, DPS o ukončení nájmu bytu k 30. 9. 2013.
- Plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 7. 2013.
- Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor pro poštu a lékárnu. 
- Výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 884/42 a napojení na místní komunikaci 

pro p. J. Flídra, Lubná dle projektové dokumentace. 
- Oplocení pozemku manželů Bednářových, Lubná. 
- Pronájem Skalky pro Lubenskou šťopičku za účelem konání 5. ročníku.

RO pověřuje:
- Starostu obce k zabezpečení mapových podkladů pro rozmístění domů dle schváleného 

územního plánu.   
RO bere na vědomí:

- Pohledávky po splatnosti k 9. 8. 2013 a pověřuje starostu k jednání s dlužníky.
- Žádost Michala Lipavského, Sebranice o pronájem obecního bytu v Lubné a žádost zařadila 

do seznamu.
- Žádost JUDr. Lukáše Frencla, Praha o poskytnutí informací v oblasti nakládání s odpady a 

pověřuje starostu k zjištění a zaslání žádaných informací.  
- Protokol z roční prověrky BOZP a PO, GUARD7, Pardubice a pověřuje místostarostu 

Z. Píchu k přípravě revizních zpráv elektrického zařízení a hromosvodů všech objektů 
ve vlastnictví obce.

- Stížnost obyvatel DPS Lubná o rušení nočního klidu a doporučuje v případě dalšího rušení 
klidu kontaktovat Policii ČR.

- Výstrahu pro p. J. Stříteského, DPS za hrubé porušování domovního řádu. 
- Oznámení ZŠ o vyhlášení volného dne 19. 9. 2013 z provozně technických důvodů a 

seznam prvňáčků ve školním roce 2013/2014.
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o schválení kanalizačního řadu veřejné kanalizace obce Lubná 

do 31. 12. 2020.
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ Lubná.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 11. 9. 2013
ZO schvaluje:

- Činnost RO za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2013.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 2/2013/ZO. Současně ZO schválilo poskytnutí 

dotace pro Spolek archaických nadšenců ve výši 2000 Kč na vydání knihy „Příběh lnu“ a 
finanční dar pro Tomáše Jílka ze Širokého Dolu ve výši 10 000 Kč.

- Smlouvu o dotaci a smlouvu o mimořádném příspěvku na opravu komunikace k ČOV    
od Mikroregionu Litomyšlsko.

- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Pk na opravu místní 
komunikace k Zamykalovým.
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- Smlouvu o poskytnutí dotace na úpravu veřejného prostranství před OÚ od Mikroregionu
Desinka.

- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 211/2 za cenu 35 Kč/m2 sl. P. Flachové. Náklady 
na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.

- Smlouvu na prodej obecních pozemků  - st. pozemek p. č. 439/6 a pozemek p. č. 2920/11 
- za cenu 35 Kč/m2 manželům Krejčovým. Náklady za sepsání smlouvy, vklad do katastru 
nemovitostí a zhotovení geometrického plánu hradí kupující.

- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 447/3 za cenu 35Kč/m2 manželům Bartošovým. 
Náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického 
plánu hradí kupující. 

- Směnnou smlouvu mezi Obcí Lubná a manžely Chadimovými dle geometrického plánu, 
jedná se o pozemky p. č. 449/3 a 447/2 za cenu 35Kč/m2. Náklady za sepsání smlouvy, 
vklad do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu se dělí rovným dílem.

- Účast zástupců obce na dražebním jednání za účelem nákupu pozemků p. č. 185/1 a 
p. č. 185/2 do výše 55 000 Kč. 

- Umístění radarů v obci v rámci projektu Mikroregionu Desinka pouze v případě poskytnutí 
dotace.

- Žádost o podporu z operačního programu životního prostředí na zateplení objektu OÚ a ZŠ. 
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 12/2013/ZO dne 11. 6. 2013. 
- Vyjádření Obce Lubná k podanému rozkladu společnosti SouthOil s. r. o., Praha.
- Stanovisko MMR o prodloužení termínu dostavby technické infrastruktury do 22. 12. 2016 

na akci TI 12 b. j., Lubná směr Široký Důl. A dále stanovisko MMR, že subjekt je zbaven 
povinnosti plnění podmínek dotace v případě, že mu bylo již uloženo Rozhodnutí o porušení 
rozpočtové kázně.

- Rozhodnutí Krajského úřadu Pk o novém projednání omezení dopravy na místní komunikaci 
před č. p. 57 na základě odvolání pí L. Šimkové.

- Závěrečný účet svazku obcí AZASS Polička za rok 2012.    

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 10. 2013
RO schvaluje:

- Zapojení obce do projektu Mikroregionu Desinka na nákup kompostérů pro obec a občany.
- Pronájem Skalky firmě COBRA TRANSPORT, s.r.o. za účelem pořádání firemní akce. 
- Vyjmutí pozemku pod vodárnou, který vlastní Lesy ČR, zhotovení pasportu objektu vodárny 

a následné vložení objektu do katastru nemovitostí.
- Plnění rozpočtu ve výdajových a příjmových položkách k 31. 8. 2013.
- Dodatky k pracovním smlouvám pro zaměstnance VPP ze dne 12. 4. 2013. 
- Výzvu k vyklizení bytu pro J. Makovskou ve lhůtě do 20. 10. 2013. Pokud lhůta nebude 

dodržena, bude následovat soudní výzva k vyklizení bytu.
RO zamítá:

- Žádost A. Taberyové, Lubná o odkoupení části pozemkové p. č. 540/1 za účelem výstavby 
cukrárny z důvodu, že tento pozemek bude využit pro volnočasové aktivity dětí ze základní 
školy.

RO bere na vědomí:
- Oznámení MěÚ Polička - návrh zadání změn územního plánu Polička.
- Žádost p. M. Křupky o byt v DPS a zařazuje ji do seznamu uchazečů o byt. 
- Oznámení MěÚ Litomyšl - jednání o úpravě provozu na místní komunikaci před čp. 57 a 

schvaluje nesouhlasné stanovisko Obce Lubná k tomuto záměru.
- Cenovou nabídku spol. Šindlar s.r.o. na zpracování manipulačních a provozních řádů 

na vodní díla v obci. 
- Kolaudační souhlas o užívání čistírny odpadních vod se vsakem pro rodinný dům manželů 

Bednářových, Lubná.
- Pohledávky po splatnosti k 4. 9. 2013 a pověřuje starostu jednáním s dlužníky.
- Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2012 – 2013.
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Milí čtenáři,
letošní teplé a slunečné podzimní počasí nám umožnilo dohnat časovou ztrátu při realizaci 

naplánovaných projektů, která vznikla během deštivého měsíce září. Co se nám podařilo 
uskutečnit, o tom bych vás chtěl v následujících řádcích informovat.

Rekonstrukce letního areálu

Zaměstnanci firmy DS DELTA při pokládání inženýrských sítí

Pan J. Šplíchal a brigádníci při výstavbě letního areálu

Pracovníci firmy DS DELTA při usazování kontrolních šachet
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Do současné doby se firmě DS Delta ve spolupráci s živnostníky, složkami a zaměstnanci 
obce podařilo realizovat výstavbu sociálního zařízení, pódia (včetně zázemí) a oba stánky 
na občerstvení. Ve všech objektech jsou zhotoveny rozvody vody, kanalizace a částečně i 
elektroinstalace. Otvory v obvodových zdech jsou osazeny okny a vstupními dveřmi. V areálu 
jsou položeny inženýrské sítě (kanalizace s odpadní jímkou, vodovod, kabelové rozvody 
elektrické sítě). U objektu sociálního zařízení jsou zhotoveny vnitřní omítky, vrchní betony a 
stropní rošt se zateplením pro instalaci sádrokartonového stropu. Další práce 
na rekonstrukci areálu budou pokračovat v příštím roce.   

Usazování oken a dveří u sociálního zařízení      Montáž elektroinstalace v objektech

Montáž stropu na toaletách      Celkový pohled na stavbu letního areálu 

Posvícení na obecním úřadě
Děti v mateřské škole společně s paní 

učitelkou L. Vomáčkovou zdobily posvícenské 
koláče. Paní kuchařka M. Zdanovcová 
připravila těsto, z kterého děti vyrobily koláče 
a ozdobily je rozinkami. Čerstvě upečené 
koláče jsme mohli ochutnat i na obecním 
úřadě. Moc se jim povedly.

Děti z mateřské školy na obecním úřadě
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Volby do parlamentu
Čtvrtý víkend v měsíci říjnu se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Konaly se v zadním salónku na Skalce, kde měla sídlo i volební komise 
ve složení: předsedkyně M. Šplíchalová, členky M. Chadimová, V. Kadidlová, M. Košňarová a 
zapisovatelka J. Dřínovská. Tato komise vzorně zabezpečila celý průběh voleb. 

Volby v zadním salonku na Skalce

Občané DPS při volbě do přenosné schránky

Nejstarší občanka A. Šimková a členky komise
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Oprava vodovodní přípojky
Začátkem měsíce listopadu realizovali 
občané bytového domu č. p. 295 opravu 
nevyhovující vodovodní přípojky. 
Výkopové práce po soukromém 
pozemku provedli vlastníci přípojky, 
na místní komunikaci tyto práce 
realizovala firma VHOS a.s. Moravská 
Třebová, která současně provedla 
odborné napojení vlastní přípojky 
na hlavní vodovodní řad. 

Oprava vodovodní přípojky do bytového 
domu

Oprava místních komunikací
Během měsíce listopadu provedli zaměstnanci firmy DS Delta opravu cesty k Zamykalovým a 
část komunikace k čističce odpadních vod. Jednalo se o založení štěrkového podkladu, 
rozšíření vozovky a zpevnění krajů komunikace, včetně jejího vyrovnaní a položení živičného 
koberce. Celkové náklady na opravu cesty k Zamykalovým dosáhly částky cca 524 000 Kč a 
k čističce odpadních vod cca 992 000 Kč.  

Štěrkové vyrovnání komunikace a pokládání živičného povrchu

Nově opravená cesta k Zamykalovým
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Původní stav komunikace k čističce odpadních vod

Štěrkové vyrovnání a pokládání živičného povrchu

Úpravy cesty před dokončením
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Pohled na nově opravenou komunikace k čističce

Posezení s harmonikou a návštěva našich spoluobčanů
Sociální komise obecního úřadu uspořádala posezení s harmonikou, které se konalo 

v pátek 22. listopadu na Skalce. Pan R. Zapletal, paní M. Vitoušková a paní M. Boštíková 
uspořádali společné posezení pro seniory, obyvatele DPS Lubná a Polička. Odpolední setkání 
zpestřilo divadelní vystoupení s Mikulášem a dechová kapela pana Šejbla a spol. ze Sloupnice. 
Touto cestou děkuji všem členům komise, vystupujícím i účastníkům za vytvoření pěkné 
přátelské atmosféry.

Zahájení společného setkání seniorů na Skalce

Divadelní vystoupení     Pohodová atmosféra
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Mikulášská nadílka

Spokojení senioři

Obyvatelé DPS Polička a Lubná

Členové sociální komise také v těchto dnech navštěvují naše starší spoluobčany, aby jim 
popřáli klidnou a pohodovou adventní dobu a Vánoce prožité se svými blízkými. Jedná se 
přibližně o 70 občanů starších 80 let a zdravotně postižené děti, které žijí v naší obci. 
Pro ně upekli a nazdobili perníkové chaloupky, které jim určitě budou dělat radost. Touto cestou 
členům sociální komise upřímně děkuji za jejich nezištnou práci pro druhé.
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M. Boštíková a M. Vitoušková s vyrobenými     Návštěva u paní Stráníkové 
chaloupkami

Návštěva u manželů Chvojkových a paní Flídrové

Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v pátek 29. listopadu před obecním úřadem.  

Obohatily ho fanfáry v podání Martina a Petra Sejkorových ze Širokého Dolu, vystoupení 
pěveckého sboru Lubenika pod vedením pana učitele V. Opletala a moudré slovo 
P. V. Glogara. Slavnostní rozsvícení stromu provedli žáci základní školy 
– Barbora Košňarová a Jan Kyselý. Celým programem nás provázela paní E. Chadimová. 
O zahřátí a drobné občerstvení se postarali místní dobrovolní hasiči.

M. a P. Sejkorovi ze Širokého Dolu a školní sbor Lubenika
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P. V. Glogar, J. Kyselý a B. Košňarová při slavnostním rozsvícení stromu

Zaplněné prostranství a pohled na vánoční strom před obecním úřadem v Lubné

Poděkování za květinovou výzdobu
Zastupitelé obce a zaměstnanci obecní úřadu děkují paní Miladě Vitouškové za celoroční 
květinovou výzdobu ve vstupní hale úřadu. 

Výzdoba ve vstupní hale obecního úřadu
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Podzimní a vánoční dekorace

Vážení občané, 
dovolte mi, abych Vás pozval na silvestrovský ohňostroj, který se uskuteční v úterý 

31. 12. 2013 v 18.00 hod. před obecním úřadem. Na zahřátí se bude podávat starostova 
silvestrovská polévka.

Konec letošního roku se už nezadržitelně blíží, a tak Vám, milí spoluobčané, přeji 
klidné, pohodové a v kruhu rodinném prožité vánoční svátky, do nového roku hodně 
optimismu, síly, štěstí a především pevné zdraví. 

      Váš starosta   
                  Josef Chadima

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013 v Lubné

Název strany
Platné hlasy 

celkem    v %
Název strany

Platné hlasy 

celkem    v %

Česká strana sociálně demokratická 89 15,69 Suverenita - Strana zdravého rozumu 2 0,35

Strana svobodných občanů 5 0,88 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 10 1,76

Česká pirátská strana 18 3,17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 25 4,40

TOP 09 40 7,05 Dělnická strana sociální spravedlnosti 4 0,70

HLAVU VZHŮRU - volební blok 4 0,70 ANO 2011 73 12,87

Občanská demokratická strana 32 5,64 Komunistická strana Čech a Moravy 95 16,75

Klub angažovaných nestraníků 1 0,17 LEV 21 - Národní socialisté 1 0,17

Politické hnutí Změna 2 0,35 Strana zelených 14 2,46

Strana soukromníků ČR 17 2,99 Koruna Česká (monarchistická strana) 1 0,17

KDU - ČSL 134 23,63

              Počet voličů – 801, vydané obálky - 574, volební účast - 71,66 %, odevzdané obálky - 574, platné hlasy - 567

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Exkurze v Poličce
Ve čtvrtek 24. října navštívily dívky 9. třídy Střední školu obchodu a služeb SČMSD 

v Poličce – obor kadeřník, kosmetické služby. Následující postřehy dokazují, že se jim exkurze 
v salonu U Růže opravdu líbila.

- Nevěděla jsem, že je část budovy na praxi úplně jinde než hlavní budova.
- Zarazil mě vchod a dlouhé schody nahoru.



13

- Vybavení obou salonů je dobré, prostředí hezké.
- Moc se mi líbilo, jak nás všichni přivítali.
- Překvapil mě stručný a srozumitelný výklad v úvodu exkurze.
- Dozvěděla jsem se, že kosmetička je čtyřletý obor s maturitou, kadeřnice tříletý obor 

s možností nástavbového studia.
- Je dobré, že se na tuto školu nedělají přijímačky.
- Líbí se mi, že je tam týden škola a týden praxe.
- Zaujala mě zmínka o tom, že se studenti účastní různých soutěží.
- Docela jsem se divila, že tam chodí i kluci.
- Bylo dobré, že nám dívky ukázaly, co tam dělají.
- Nabídly nám i malou proměnu. Kdo chtěl, mohl si nechat vytvořit účes, nalakovat nehty, 

vytrhat obočí atd. Všechny jsme této možnosti využily.
- Mně se nejvíce líbilo u kadeřnic. Holky byly šikovné a příjemné. Měly to tam vybavené 

jako doopravdy v kadeřnictví.
- Líbilo se mi, jak nás kadeřnice krásně učesaly.
- V kosmetickém salonu nám kosmetičky dopodrobna povyprávěly o nehtech a některým 

z nás je nalakovaly.
- Zaujalo mě také příjemné prostředí.
- Líbil se mi i vztah mezi učitelkami a studentkami, jak spolu vycházejí.
- Mají tam k sobě všichni skvělý přístup. To se na každé škole nevidí.
- Moc se mi tam líbilo.
- Kdyby mi nevyšla vybraná škola, určitě bych o téhle přemýšlela. Bavilo by mě barvit 

vlasy, kulmovat atd. Nehty by také nebyly špatné, ale k těm vlasů mám blíž.
- Škola se mi líbila, ale asi bych si ji nevybrala, protože chci jinam.
- Přijde mi, že po škole není moc dobré uplatnění.

- Tuto školu bych si nevybrala, 
protože nejsem moc zručná a 
bála bych se, že by se mi to 
nepovedlo.

- Možná bych si tuto školu 
vybrala jako zálohu.

- Asi by se mi víc líbila kadeřnice 
než kosmetička.

- Myslím, že by mě to bavilo.
- Možná i masérka by byla dobrá.
- Tato škola mě oslovila, mám 

z ní dobré pocity.
- Přemýšlím, že bych tam šla.
- Tato exkurze se mi velmi líbila a 

už se těším na nějakou další.

Exkurze v salonu U Růže                                                                                                         Žákyně 9. třídy

Ekofarma Apolenka Pardubice
Třetí a čtvrtý ročník Základní školy Lubná – Sebranice vyrazil 23. 10. do Pardubic - Dubiny 

na výukový program "Kde se bere mléko". Ve skvěle vytvořeném zážitkovém projektu se děti 
seznámily s domácími zvířaty a jejich produkty. 

V době, kdy většinu zvířat uvidí jen v televizi, se děti na „vlastní dotek“ setkaly s mnoha
dříve běžnými domácími zvířaty pod vedením zkušených průvodců. Největší úspěch měla 
samozřejmě mláďata. K vidění bylo několik plemen krav, koňů, koz, ovcí, ale i osel, lamy,
několik druhů drůbeže, zpěvných ptáků i hlodavců. O drobná zvířátka však takový zájem nebyl, 
zřejmě je mnozí mohou chovat doma jako své mazlíčky.

Děti si také osahaly nebo vyzkoušely dříve běžné předměty jako podkovy, hřebelce, 
postroje, dojačku, ale i krmiva a výrobky spojené s chovem zvířat. Poznat toho mohly mnoho i 
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z dalších oblastí, od pícnin, bylinek a koření přes chovatelská pravidla, anatomii zvířat atp. 
Jenže kontakt se zvířaty, krmení a možnost nadojit si mléko, to prostě přebilo vše. Přesto se
děti ochotně zapojily i do několika soutěží a kvízů nebo si na úplný závěr vyrobily beránka 
s pravou ovčí vlnou. 

Jaroslav Bauer

EXKURZE – OBECNÍ KRONIKY
Dne 24. 10. 2013 navštívili žáci 3. třídy Obecní úřad v Sebranicích, kde je mile přivítala 

paní Kučerová, která měla nachystané místní kroniky v zasedací síni. Informovala žáky 
o kronikách, historických pramenech a jejich archivaci při místním úřadě.

Děti bavilo zejména nacházet své vlastní fotografie z vítání občánků, pročítat si informace
o svých předcích, příbuzných a známých. Exkurze se jim moc líbila. Děkujeme proto paní 
Kučerové za její ochotu i pohostinnost.

Mgr. Hana Klusoňová

Žáci 3. třídy na Obecním úřadě v Sebranicích

Beseda se starosty
Ve středu 13. 11. se na naší škole 

uskutečnila beseda se starosty obcí. 
Žáci 8. a 9. tříd měli možnost diskutovat 
s nimi a dozvědět se tak spoustu 
informací o fungování obce, jejím řízení, 
plánování. Starostové také ochotně 
odpovídali na dotazy žáků týkající se 
života v obci. Podobné besedy probíhají 
už několik let a jsme rádi, že naši žáci 
mají možnost se spoustu informací 
o svém bydlišti od těch nejpovolanějších. 
Chtěl bych tímto poděkovat paní 
starostce Karalové a panu starostovi 
Chadimovi za jejich ochotu a doufám, že 
debata s žáky byla přínosná i pro ně.

Beseda se starostou obce                                                                                                          Mgr. Pavel Tmej

FLORBALOVÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Ve čtvrtek 14. listopadu se naši žáci účastnili prvního kola již 9. ročníku florbalové ligy 

v Litomyšli. Mladší žáci skončili s 10 body a skórem 15:5 na celkovém 2. místě 
ze 7 zúčastněných družstev. Všichni naši hráči předvedli dobré výkony a potvrdili skvělou 
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úroveň lubenského 
florbalu. Patří jim tak 
dík za odvedené 
výkony a skvělou 
reprezentaci školy i 
obce. 

Mgr. Pavel Tmej 

                                                                              
V kategorii 6. a 7. tříd to 
byli Jan Jiráň, Tomáš 
Vomočil, Jiří Dohnal, 
Ondřej Chadima, Martin 
Břeň, Martin Stráník, Jiří 
Zindulka, Lukáš Kučera 
a Lukáš Jílek.

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Pomalu se přiblížil čas vánoční, příroda a lidé se připravují na sváteční čas plný radostných 

překvapení a očekávání. Děti první, druhé třídy a školní družiny zdejší základní školy se 
27. listopadu vypravily jít vánočním potěšením vstříc s předstihem. Navštívily Městskou 
knihovnu v Litomyšli na jejím tradičním předvánočním zahájení svátečních akcí. Děti upoutaly 
rozmanité nachystané dárečky z keramiky, papíru, látky, vosku, perníku, korálků a různých 
přírodních materiálů, které si mohly za nevelký peníz koupit. Ti šikovní si mohli drobné příjemné 
maličkosti vyrobit sami přímo na místě.

Dopolední pobyt v Litomyšli si děti zpestřily ještě návštěvou galerie U Rytířů. Zde je 
instalována interaktivní výstava ilustrátorů mnoha dětských knížek. Průvodkyně je vhodným 
způsobem seznamovala s jednotlivými vystavenými ilustracemi vyfotografovaných malířů a 
tvůrců. A děti pracovaly asi hodinu jako umělci. Kreslily účesy, vytvářely zápichy se zvířátky, 
z ponožky si vlastnoručně vyrobily látkovou hračku, která se docela určitě podobala 
lichožroutovi, známému hlavně malým čtenářům. S potěšením si potom děti odnesly výrobky 
domů. A zase je na co vzpomínat a na něco dalšího se těšit. 

Mgr. Marie Dřínovská

Vánoce v knihovně
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Přírodovědný klokan
Dne 16. října 2013 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. 

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o přírodovědné obory. Úlohy byly rozděleny do tří skupin 
podle náročnosti (za 3, 4 a 5 bodů) a bylo možné získat maximálně 120 bodů. Soutěžící 
uplatnili své znalosti z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, ale také odhad, 
intuici a všeobecný přehled. 

Do soutěže se zapojilo 37 žáků (15 z 8. třídy, 22 z 9. třídy). Nejlepších výsledků dosáhli:
Veronika Kordiovská 8. třída 59 bodů
Tomáš Lněnička            9. třída 57 bodů
Jiří Vomáčka 8. třída 55 bodů

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

Sraz padesátníků 
Od minulého schodníku uběhlo 13 let. Naše kulatiny nás přinutily opět se sejít, omládnout a 

zavzpomínat. 12. října jsme tak učinili.
Sešli jsme se nejprve ve škole v Lubné, kde nás provedla paní učitelka Hana Dvořáková a 

my zavzpomínali na mladá léta. Marně jsme ale vzpomínali, kde kdo v lavici seděl. Potom nám 
paní učitelka Hana 

Klusoňová 
předvedla novou 
výuku na 
interaktivní tabuli.

Do nočních 
hodin jsme si 
rozhodně měli co 
říct v salonku na 
Skalce, kde nás 
výborně hostili 
Nunvářovi. Budeme 
se opět těšit na 
další přátelské 
shledání.

              
   Božena 

Horáčková

Bývalí žáci před Skalkou

Veliká modrá koule se pomalu otáčí a kousek po kousku ukrajuje 
z času. Stačí už jen pár kroků a letošní rok se pomalu uzavře. Skončí 
tak čas starých příběhů, zrodí se nová přání, nová předsevzetí.

Ať se Vám tedy v tom novém roce splní všechna Vaše pracovní i 
osobní přání a předsevzetí, abyste za rok mohli 
ve zdraví konstatovat, že rok 2014 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný 
a úspěšný.

Vedení školy

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Dne 1. 11. 2013 naši mateřskou školu tradičně navštívili lubenští zahrádkáři – paní
M. Bartošová a předseda ČSZ J. Vomáčka.
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Letos pro děti měli připravené úkoly, které se týkaly úchvatné výstavy, jež se nedávno 
uskutečnila na Skalce. Děti výstavu také navštívily, a tak pro ně nebylo těžké úkoly splnit. 
Následovalo vyprávění o ovoci a zelenině, o jejich významu. Za odměnu děti dostaly jablíčka. 
Velké překvapení je ale teprve čekalo. Zahrádkáři dětem do mateřské školy věnovali vodníka, 
pohádkovou bytost, která bude zdobit spojovací chodbu a ta bude zase o něco útulnější. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala zahrádkářům, zejména p. M. Bartošové a 
p. J. Vomáčkovi za milé povídání a čas, který dětem věnovali. Věřím, že návštěva nebyla 
poslední a v této tradici budeme i nadále pokračovat.

M. Bartošová a J. Vomáčka v mateřské škole

Výstava v muzeu
V měsíci listopadu děti ze staršího oddělení navštívily muzeum v Poličce, kde se hravou a 

zábavnou formou seznámily se životem našich předků v období pravěku a starověku. Navštívily 
výstavu “Od doby kamenné do doby slovanských hradišť“.

Pro děti byl připraven poutavý výklad, který je seznámil se zajímavostmi z dob pravěku 
a starověku. Viděly obrovského mamuta, keltského bojovníka a kovolitce z doby bronzové. 
Vyzkoušely si repliky zbraní a nástrojů, které lidé dříve používali. Děti se vžily do role našich 
předků a zkoušely drcení obilí, tkaní na stavu.

Výstava se dětem moc líbila. Informace vstřebávaly nejen zrakem a sluchem, ale 
především hmatem a vlastní aktivní činností, což jim přineslo největší prožitky.    

Návštěva v poličském muzeu
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Předplavecká výuka
Od září do listopadu tradičně děti absolvovaly předplaveckou výuku v bazéně v Poličce. 

O tom, že byly úspěšné, svědčí i výsledky, kterých dosáhly. Nejlépe si vedla J. Šimková, která 
uplavala 50 m.

Plavání je od nejútlejšího věku vhodnou pohybovou aktivitou. Správný pohyb je
předpokladem harmonického procesu růstu, vývoje dítěte i optimálního fungování celého jeho 
organismu. Působení skupiny dětí „plavajících“ společně mívá kladný vliv na výsledky 
jednotlivců. Hlavním cílem předplavecké výuky je především děti seznámit s vodou, potlačit 
strach, naučit se zatajit dech, vydechovat do vody, potápět se, splývat na zádech i na bříšku 
s pomůckami i bez nich, osvojit si jednoduché plavecké pohyby nohou i rukou, skoky do vody, 
orientovat se nad i pod vodou. Řada pomůcek, které v Poličce mají, usnadňuje adaptaci 
na vodní prostředí, pomáhá lépe zvládnout nácvik nových dovedností, ale také velmi zpestří 
výuku. Při samotné výuce se instruktorky plavání snaží postupovat podle potřeb dětí. Děti 

do činnosti nenutí a snaží se o to, aby se na další výuku těšily a celkově měly radost z pohybu 
ve vodě. „Plavání“ zásobuje děti dostatkem podnětů, které provokují rozvoj nejen tělesných, ale 
i psychických funkcí. O plavání se říká, že patří mezi pohybové aktivity s nejvyšší zdravotní 
účinností na lidský organismus a celoživotně může sloužit i jako prostředek podpory zdraví, 
odpočinku a zábavy. V průběhu předplavecké výuky děti získaly řadu nových různorodých 
zkušeností.

Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce, což si mnoho z nás v každodenním shonu a 
pod vlivem řady povinností a pracovních úkolů ke své škodě vlastně ani neuvědomuje. Nastává 
období adventu, čas zklidnění, rozjímání a pokání, ale také radostného těšení na blížící se 
vánoční svátky. Nastává čas, kdy dům prostoupí vůně pečeného cukroví, vanilky a skořice i 
svěží vůně zeleného chvojí adventních věnců, na nichž se po čtyři týdny každou neděli zapálí 
jedna svíce… Nenechte se připravit o pravou adventní náladu a atmosféru.

Ani my v mateřské škole nezahálíme. Do Vánoc nás čeká také spousta práce - vánoční 
pracovní dílna pro děti a rodiče, vytváření přáníček nejen pro rodiče, ale i na koledu, výroba 
dárečků, nácvik koled a říkanek na vánoční besídku, zdobení třídy, stromečku. A potom už jen 
těšení a čekání….

Poklidný adventní čas, krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2014 Vám všem přeje
Mgr. I. Rensová.
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                  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
     všechny vás z celého srdce pozdravuji na začátku adventní doby. Čas adventu není jen 
potřebnou přípravou na Vánoce. Je to čas k přípravě na přijetí skutečného Božího Daru. Toho, 
který už dávno vstoupil do tohoto světa, aby měl účast na našem lidství, abychom jednou mohli 
mít podíl na jeho božství. Tak záleží jenom na nás, zda mu ve svém srdci i životě uděláme 
místo. Bůh k nám přichází jako dar, ale nakolik budeme obdarováni, to záleží na každém z nás. 
To, co prožíváme o Vánocích, je stejně tak záležitostí každého dne celého roku. 
    Možná právě k tomu, abychom si to více uvědomili, jeden malý příběh od Eduarda Martina 
– Jak si posvítit na cestu.

Občas člověk zaslechne pár slov, zahlédne je napsaná, vzpomene si na ně a ona se 
propojí s tím, co zrovna zažívá... Objeví se, jako by je za ním někdo poslal.

Nedávno jsem vešel do kanceláře svého přítele a všiml jsem si nápisu nad jeho psacím 
stolem. Díval jsem se na něj a díval. Pak se zamyšleně usmál. „Dobrý, ne?“ řekl přítel. Kývl 
jsem hlavou. „Ani nevíš, kolikrát mi tahle věta už pomohla, kolikrát mě zachránila...“ Napadlo 
mě, že bude pomáhat i mně. A nebudu ji muset mít zarámovanou nad svým pracovním stolem. 
Když jsem pak odcházel, ohlédl jsem se ještě jednou na tu větu: Čeho budeš za rok nejvíce 
litovat, že jsi TEĎ neudělal? Můžeme říci obyčejná věta. Jenomže... Nerozhodují o našem 
štěstí a nebo tragédii často právě tyto velice obyčejné věty? 

Nenapsal jsem si tuto větu krasopisně na papír, nenechal jsem ji zarámovat a zasklít jako 
můj přítel. Ale už jsem ji řekl mnoha lidem a mnohým skutečně pomohla. Jen proto, aby té 
lítosti, jakou by mohli za rok ucítit, bylo méně. Je to věta, která řekla: „Hele, zastav se a zamysli 
se...“ Víc mysli, než spěchej. Jsou takové věty, které zazní jako... 
     Tak se pro nás může stát i ten letošní advent chvílí k zamyšlení. To TEĎ je rozhodující, 
protože jen tento čas máme tak nějak ve svých rukou. 

Moc přeji nám všem, abychom nejen v tomto adventním čase, kdy týden po týdnu přibývá 
světla na adventním věnci, ale stejně tak i o Vánocích a v celém následujícím roce nepromarnili 
ono TEĎ. Ono totiž rozhoduje o pokoji v našem srdci i v našich vzájemných vztazích.

V modlitbě vám k tomu vyprošuji potřebnou sílu, odvahu i vytrvalost. Přeji vám prožití 
pokojných a požehnaných vánočních svátků a celého nového roku.    

P. Vojtěch Glogar, salesián  

Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné
20. prosince -  příležitost ke svátosti smíření
22. prosince  -  nedělní pořad bohoslužeb 
23. prosince – koledování  - návštěva nemocných a dříve narozených

24. prosince (úterý) – Štědrý den
  - 16.00 dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem 

-  24.00 půlnoční mše svatá 
25. prosince Slavnost Narození Páně

-  7.30 Sebranice, 9.30 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

27. prosince- svátek svatého Jana (při mši svaté žehnání vína)
-  6.45 Sebranice, 18.00 Sebranice    

29. 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 na poděkování za uplynulý rok

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

- 7.30  Sebranice, 9.30 Lubná, 9.45 Sebranice, 11.00 Lezník
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6. ledna – Slavnost Zjevení Páně (tří králů) - žehnání vody, křídy a kadidla 
12. ledna (svátek Křtu Páně) - závěr vánoční doby 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V prosinci a lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

   

        

V listopadu jsme se naposledy rozloučili s paní Annou Zavoralovou.
V říjnu se narodila Marie Hromádková, v listopadu Ondřej Dřínovský. Rodičům 

blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.

V listopadu oslavil narozeniny

Jan Andrle – 80 let     V listopadu oslavili manželé Jánovi diamantovou      
    svatbu. Své ANO si řekli 14. listopadu 1953   

      v kostele v Dolním Újezdě.

Panu Janu Andrlemu a manželům Jánovým přejeme hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti do dalších let.                       Zastupitelstvo obce

        VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
   

V neděli 24. listopadu 2013 jsme přivítali nové občánky Lubné - Kateřina Gašparíková, 
Roman Flídr, Sofie Sigyn Hajská, Josef Jiráň, Dobroslav Bolomský, Jasmína Bartošová, Nela 
Flídrová a Marie Hromádková.

90 let Marie Flídrová 70 let Marie Zavoralová
Josef Šimek

89 let Marie Pavlišová Václav Rensa
Marie Dřínovská

88 let Jaroslav Čermák
60 let Dagmar Dubačová

86 let Marie Pavlišová
    55 let Josef Matejsek

83 let Anna Krejčová František Buben
50 let Miroslava Kovářová

82 let Růžena Pechancová
65 let Alena Soušková

80 let Bohumil Dřínovský
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Společná fotografie rodičů a nových občánků obce

Vítání občánků v kinosále Lubná a dárky pro děti 

KDU – ĆSL LUBNÁ

Vážení spoluobčané, 
chceme Vás pozdravit jménem KDU-ČSL a poděkovat za Vaši účast 

ve volbách. 
     Nezadržitelně se k nám blíží vánoční svátky a konec roku 2013. 
Přejeme Vám poklidné prožití svátků a Boží milosti do nového roku 2014. 
     18. ledna 2014 se opět chystá tradiční Lidový ples s mysliveckou 
kuchyní a bohatou tombolou. K tanci a poslechu zahraje oblíbená skupina 
COMBO 2. Těšíme se na Vaši hojnou účast a společné setkání.

                                                          Členové KDU-ČSL                 

         LUBENSKÉ ŽENY
   

Ve čtvrtek 28. listopadu jsme v kině uspořádaly mikulášskou besídku. Nejdříve jsme zhlédli 
skvělou krkonošskou pohádku v podání ochotníků z Horního Újezda a pak už přišel Mikuláš.

Ať s každou spadlou vločkou se rozhostí v srdci mír, ať s každým rampouchem se 
rozezvoní štěstí, ať vůně Vánoc a jehličí Vám přinese do duše klid.

Užijte si krásné Vánoce, chvíle zaslouženého odpočinku s Vašimi nejbližšími a do nového 
roku přejeme hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.           Lubenské ženy
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Pohled na zaplněný sál      Příchod Mikuláše

Mikulášská nadílka

O dárky byl velký zájem
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Nejmenší děti v doprovodu rodičů

Radost dětí z dárků

         LUBENŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI
   

Výstava
Ve dnech 25. – 27. října 2013 jsme na Skalce v Lubné uspořádali výstavu pod názvem 

„LUBENSKÉ BABÍ LÉTO“. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali tuto výstavu uskutečnit.

Lubenští zahrádkáři při výstavě
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Lubenské babí léto ve vstupní hale

Děti z mateřské školy na výstavě     Dědeček a babička vítali příchozí návštěvníky

Půvabná zákoutí na Skalce

Poděkování našim zahrádkářům
Jménem zastupitelů obce i jménem svým děkuji všem členům Českého zahrádkářského 

svazu Lubná i jejich příznivcům za vytvoření kouzelné výstavy pod názvem „Lubenské babí 
léto“.      Josef Chadima
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         FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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Ohlédnutí za vánočními výstavami
Upozorňujeme návštěvníky našich vánočních výstav ve vstupní hale Skalky, že se již 

nebudou KONAT… Po jednání s kulturní komisí jsme jí tyto prostory uvolnili.

Vánoční obrázky v pozadí nakreslily děti z mateřské školky
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Hezké prožití svátků vánočních a šťastný nový rok přejí zahrádkáři.
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       SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vánoce, Vánoce přicházejí
Stále častěji si říkám, jak ten rok uteče. Je zde konec roku, čas Vánoc, jejichž podstatou je 

především duchovno, a nejlepším dárkem by měla být láska k blízkým. Přesto, že to víme, 
každoročně vyrážíme za nákupy, pro jistotu, neboť nevíme či si nejsme jisti, zda ono duchovno 
upřednostňují i naši blízcí. A tak nakupujeme vše možné i nemožné, dobré pití a jídlo 
nevyjímaje. A tak si užíváme, lenošíme, pijeme, jíme. Vždyť u kalhot má pásek další dírky. 
V jednom starém kalendáři jsem si přečetl a Vám předkládám rady: 
Co dělat při tučnosti těla

„Kdo netěší se kráse tělesné, snášej trpělivě osud svůj. Kdo trpí přetučnělostí, nechť denně 
vypije tři sklenky jablečného vína. Nesmí ovšem k tomu požíti ni čaje či kávy neřkuli kořalky 
pálené. Proti tučnosti tělesné odporučuje se kouřiti tabák, který zahání přílišnou chuť k jídlu a 
zabírá čas, který zahálčiví lidé pouze jídlu věnují. Žluté znečištění prstů a nehtů zmizí kuřákům 
potíráním silným octem. Též zkracování spánku a užívání studených lázní zmírní tučnost. 
Nemáš-li dostatek času ku tělocvičení, hleď, abys jisté tělocvičné pohyby konal při oblékání. 
Kupříkladu kalhoty či střevíce oblékej vždy vstoje.“ Tolik staré dobré rady pro nás, co často 
hřešíme a o Vánocích dvojnásob. 

S koncem roku se ohlížíme, co nám přinesl. My lubenští hasiči jsme se připravovali 
především na příští rok, kdy oslavíme 130 let od založení našeho sboru. Odvezli jsme starou 
ruční stříkačku z roku 1884 na generální opravu, nechali jsme ušít nový hasičský prapor, který 
chceme v červnu v naší kapli slavnostně vysvětit. 

Jaký byl letošní rok víme, jaký bude ten příští je tak trochu i na nás všech. Zde jeden 
recept: Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a 
nenávisti. Každý měsíc se rozdělí na třicet dílků, takže vystačí na celý rok. Potom se každý den 
upraví tak, že se vezme jedna porce důvěry, dvě dávky poctivé práce, připojí se tři vrchovaté 
lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti. To vše se 
promíchá a bohatě zalije dobrou náladou. Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou 
pozornosti a podává se s milým, ne škodolibým úsměvem a dobrým přátelským slovem.

      Místní děti před první hasičskou zbrojnicí v Lubné v roce 1922
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A protože je konec roku, na závěr něco úsměvného. 
Silně podnapilý občan se vypotácí z hospody. Potká ho starosta a domlouvá mu: „Fando, 

Fando, jsi na hodně špatný cestě, to se nestydíš?“ „Já a proč? Za špatnou cestu ať se stydí 
obec.“

Zdá se Vám, že jste opuštění? Že nikoho nezajímáte? Že jste úplně bezvýznamní? Že na 
Vás nikomu nezáleží? Že nikdo nechce o Vás nic vědět? Že nikoho nezajímá, co vlastně 
děláte? Tak zkuste příští rok nepodat daňové přiznání.

Mladá krásná žena končí dlouhou svatou zpověď a farář jí zcela zdrceně říká: „Víš, dcero, 
co by sis za takové hříchy zasloužila?“ „Vím, otče, ale když to tak ráda dělám zadarmo.“

Evropská unie nařídila pro rok 2014 nové názvy měsíců v roce. Zde jsou: zimen, úmor, 
sněhen, studen, bahnen, chčijen, chčijenec, slunen, prší, mlhen, sněhopad, mrzenec.

Jménem hasičů Vám přeji hezký zbytek mrzence, příjemné svátky vánoční a hlavně to 
zdravíčko. A žádný požár v roce příštím. 

Alois Kovář, jednatel SDH

Úlovky našich občanů
O své houbařské štěstí se s námi podělila paní Anna Zavoralová a pan Jaroslav Hrůzek, 

kteří našli obří hřiby smrkové. Hřib paní Zavoralové měl klobouk o průměru téměř 30 cm a pana 
Hrůzka 20 cm.

Anna Zavoralová a Jaroslav Hrůzek se svými úlovky

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – LUŽICKÉ HORY

Chráněná krajinná oblast Lužické hory o rozloze 264 km² byla vyhlášena 
v roce 1976. Chráněná krajinná oblast leží na severu České republiky, 
jihovýchodně od Šluknovského výběžku. Lužické hory jsou součást Krkonošsko 
- jesenické soustavy, která tvoří pásmo pohraničních hor. Zasahují také 
na německé území, kde nesou název Zittaver Gebirge 
– Žitavské hory. Harmonická krajina Lužických hor upoutá nezaměnitelným 
reliéfem. Z geologického hlediska tvoří základ pohoří kvádrové pískovce svrchní 

křídy, kterými za sopečné činnosti v třetihorách pronikly na povrch čediče a znělce. Tyto 
horniny vytvořily řadu kuželovitých a kupovitých vrchů. Lužické hory tak získaly typickou tvář 
pohoří sopečného původu. Nejvyšší horou je těsně u hranic s Německem Luž (793 m) a jen 
o metr nižší je nedaleký kopec Pěnkavčí vrch (792 m). Z mnoha pahorků se čedič odlučuje 
v podobě sloupců. Na Zlatém vrchu, který je národní přírodní památkou, jsou nejvyšší 
šestiboké odlučné sloupce u nás, dosahující výšky až přes 20 metrů a postupně se od kopce 
odlamují. Dalším unikátem Lužických hor, který u nás nemá obdoby, je přírodní památka Bílé 
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kameny, zvané též Sloní skály (zdálky připomínají skupinu slonů). Je to osamocená skupina 
polokulovitě zaoblených pískovcových skal, zdálky nápadných šedobílým zbarvením. Světlou 
barvu způsobuje vysoký podíl čistých zrn křemene a kaolinitu v místním kvádrovém pískovci. 
Z některých těžko přístupných vrcholů je nádherný výhled na okolní malebnou krajinu. V CHKO 
je také menší ledová jeskyně Naděje. 

Flóra je různorodá díky pestrému geologickému podloží a reliéfu. Zbytky původních 
bukojedlových a suťových lesů se zachovaly v nejvyšších polohách, kde rostou i vzácné 
rostliny, zejména různé druhy skalniček, např. modrá hvězdnice alpská a mnoho druhů 
vstavačů. Zbytky původních olšin jsou podél vodních toků. Významnými biotopy jsou vlhké až 
rašelinné louky, prameniště a okraje rybníků, kde roste měsíčnice vytrvalá, různé druhy 
kapradin a vlhkomilných trav. Většina původních lesů byla v minulosti nahrazena smrkovými 
monokulturami, které výrazně poškodily emise v minulých desetiletích.  

Turisté navštěvují Lužické hory méně, i když přitažlivých míst je tu dostatek. Navštívit 
můžeme výrazné hory (Klíč, Luž, Jedlová s rozhlednou) nebo zříceniny hradů (Tolštejn, 
Kamenický hrad s vyhlídkovou věží) a v zámečku Bredovských je výstava o přírodě a historii 
CHKO. Malebnost území spoluvytváří lužická lidová architektura, pro níž je typický roubený 
dům s podstávkou. Při okraji chráněné oblasti leží větší sídla – Jablonné v Podještědí, Nový 
Bor, Varnsdorf, Cvikov a Česká Kamenice. Z těchto míst se můžeme vypravit za poznáním 
Lužických hor.

Josef Trojtler

Bílé kameny    Měsíčnice vytrvalá

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů –
prosinec 2013

Bystré
18. 12. 2013 - Vánoční koncert ZUŠ - v 16.00 a v 17.30 
hod. v tanečním sále ZUŠ
19. 12. 2013 – Vánoce, Vánoce přicházejí 

od 17.00 hod. v divadelním sále sokolovny. Kromě pěveckého sboru Notička se můžete 
těšit také na divadelní představení žáků 1. a 2. stupně ZŠ. Tu pravou vánoční náladu 
navodí pásmo koled a vánoční poezie.

20. 12. 2013 – 5. 1. 2014 – Výstava betlémů 
v Komunitním sále MFD. Otevřeno bude 21. - 22., 26. – 28. 12. a 4. – 5. 1. Vždy 9.00 
– 12.00 a 14.00 – 16.00.

Dolní Újezd
15. 12. 2013 - Tradiční vánoční výstava - od 9.00 do 16.00 v sokolovně.
22. 12. 2013 - Slavnostní vánoční koncert - od 17.00 v kostele sv. Martina.
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Litomyšl
14. 12. 2013 od 8.00 – 16.00  - Adventní trh na Smetanově náměstí

Stánky s vánočním zbožím a občerstvením. Doprovodný hudební program. 
17. 12. 2013 od 19.30 – Vánoční koncert Jakuba Smolíka s kapelou 
31. 12. 2013 od 18.00  - Dětský silvestrovský ohňostroj - Smetanovo náměstí, Litomyšl.

S novoročním přípitkem a čočkovou polévkou.
Oldřiš
23. 12. 2013 od 17.00 hod. -  Zpívání u stromečku (u OÚ ). Společné setkání občanů obce a 

zpívání koled u rozsvíceného stromku u obecního úřadu. 
28. 12. 2013 od 20.00 hod. - Předsilvestrovský ples v orlovně. Hraje Combo 2, 

program - vystoupení a půlnoční překvapení. Stůl možno zamluvit na tel. 723 06 85 02.
Polička
23. 11. 2013 - 12. 1. 2014 -  Ve světle vánoční svíce - Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Vánoční výstava rozsvítí rozmanité historické lucerny, louče, svíčky, svícny i lampy z 
městského, venkovského i církevního prostředí.

Pomezí
22. 12. 2013 -  Zpívání u vánočního stromu
Sebranice
28. 12. – Předsilvestrovské posezení. Pořádá obec Sebranice. Od 18.00 hod. v kulturním 

domě v Sebranicích, hraje Pohoranka, vstupné 60 Kč.
Svojanov
30. 11. – 15. 12. 2013 - Hradní advent na Svojanově

Prohlídky hradu s tradiční adventní a vánoční výzdobou návštěvníky přenesou na 
šlechtické sídlo konce 19. století. Nejen výzdoba, ale i vyprávění o dobových zvycích 
připomenou atmosféru starých předvánočních a vánočních časů.  Sobota 14. 12. od 14.00 
hod. – adventní koncert v domě zbrojnošů.

14. 12. 2013 17.30 hod. – Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše
21. 12. 2013 od 16.00 hod. – Svojanovské Vánoce

Vánoční dobroty, cukroví, punč, prodej vánočního zboží, lití olova a jiné vánoční zvyky. 
Prohlídka kostela sv. Petra a Pavla s vyhlídkou z věže na vánoční městečko. Tak jako 
každý rok se budeme těšit na vaše cukroví k ochutnání. 

Telecí
21. 12. 2013 od 17.00 hodin - Vánoční koncert s Poličankou - malý sál KD 

         VESMÍR OKOLO NÁS – PLANETKY

Planetky (asteroidy) jsou pozůstatky z doby zrodu planet. Představují zbytky neúspěšného 
pokusu o vytvoření páté kamenné (terestrické) planety, která by byla asi čtyřikrát hmotnější než 
Země. Tomu, že gravitace planetu neslisovala, zabránil pravděpodobně Jupiter svou velkou 
gravitací. Planetky jsou suchá, většinou nepravidelná tělesa různých velikostí. Nejvíce jich je 
v pásu mezi Marsem a Jupiterem, nazývá se hlavní pás planetek. Je zde asi 100 planetek 
větších než 200 km v průměru, okolo 100 tisíc planetek s průměrem větším než 20 km a přes 
miliardu těch, které mají podél své delší osy více než 2 km. Tvar koule mají pouze ty planetky, 
jejichž průměr je větší než 350 km. Objeveno bylo již přes 200 tisíc planetek a astronomové, 
kteří planetku objeví, mají právo ji pojmenovat. Planetky dostávají jména významných 
osobností z oblasti astronomie, vědy, výzkumu, umění a dalších oborů lidské činnosti. Naši 
astronomové patří v objevování a výzkumu planetek ke světové špičce.

Podle složení rozlišujeme planetky uhlíkaté a křemíkaté, kterých je většina, a planetky 
kovové. Planetky obíhají kolem Slunce ve stejném směru jako planety, jejich dráhy se často 
kříží, takže dochází k četným srážkám a tím vzniká větší množství menších planetek. Oběžná 
doba většiny planetek je čtyři až pět let a oběžná dráha je mírně eliptická. Některé planetky 
však mají oběžné dráhy značně výstředné a mnoho z nich kříží dráhu Země a Marsu. 
Pozoruhodnou dráhu má planetka Icarus. Jméno dostala přesně v duchu starořecké mytologie. 
Icarus je v nejvzdálenějším bodě dráhy dál od Slunce než Mars, v nejbližším však blíže než 
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Merkur. Kolem Slunce prolétá ve vzdálenosti pouhých 28 miliónů km. Povrch planetky je 
v tomto období rozpálený na 600 ˚C. Jde o malé těleso, má průměr 1,4 km a okolo své osy se 
otočí za 2 hodiny a 16 minut. Kolem Slunce oběhne za 409 dnů.

Před tím, než byly objeveny planetky, si mnozí astronomové lámali hlavu nad tím, proč je 
mezi oběžnými dráhami Marsu a Jupiteru tak velká mezera. Byli přesvědčeni o tom, že tam 
chybí planeta. K těmto astronomům patřil i maďarský baron a ředitel Seebergské observatoře 
v Německu Franz Xaver von Zach. V září roku 1800 sestavil skupinu 24 astronomů, aby mu 
planetu pomohli hledat. Tato, jak ji přezdívali, nebeská policie si rozdělila nebeskou klenbu
na 14 částí a začala hledat. V objevu je ale předešel v roce 1801 Giuseppe Piazzi, který zcela 
náhodou nalezl první a největší planetku Ceres.

Čeljabinský meteorit
Po osmi měsících (16. října) potápěči nalezli 

a vyzdvihli ze dna jezera Čebarkul největší 
úlomek meteoritu, který letos 15. února způsobil 
značný rozruch v Čeljabinsku a okolí. Jde 
o velký kámen o hmotnosti kolem 650 kilogramů. 
Čeští astronomové z Astronomického ústavu 
pod vedením Jiřího Borovičky a Pavla Spurného 
shromáždili po pádu meteoritu 
15 videozáznamů. Podle dráhy letu vypočítali, 
odkud meteorit pravděpodobně pochází. Je to 
úlomek planetky číslo 86039 s průměrem 2,2 
kilometru.

Největší úlomek čeljabinského meteoritu                                                                                        Josef Trojtler

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ

Lubná Sebranice
  3. 1. - První ples 10. 1. - Farní ples
18. 1. - Ples KDU-ČSL 22. 2. - Hasičský ples
25. 1. - Ples TJ Sebranice   1. 2. - Dětský farní ples
  7. 2. - Ples SDH

Litomyšl
Smetanův dům
čtvrtek 12. 12. v 19.30 hodin – 12 rozhněvaných mužů

Detektivka jen na první pohled. Divadelní hra o justičním systému, kde o vině či nevině 
rozhoduje porota.

úterý 17. 12. v 19.30 hodin – Vánoční koncert Jakuba Smolíka s kapelou
Lidový dům
neděle 29. 12. ve 14.00 hodin – Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené
Kostel Rozeslání apoštolů
od 7. 12. do 15. 12.  - Výstava betlémů 2013 

Tradiční výstava historických i současných betlémů. Na výstavě se budou svými betlémy 
podílet i děti a mladí z keramického kroužku při DDM Litomyšl.

Zámecké sklepení 
od 16. 12. do 28. 12. od 13.00 do 16.00 hodin – Výstava vánočních ozdob

Vánoční stromečky, skleněné ozdoby, svařené víno a to vše každý víkend
Kostel Povýšení sv. Kříže
čtvrtek 19. 12. v 18.00 hodin – Česká mše vánoční „ Hej mistře“ a vánoční koledy



33

Polička - Tylův dům
neděle 15. 12. v 15.00 hodin – Děvčátko se zápalkami

Taneční vystoupení podle Andersenovy pohádky, ve kterém se představí žáci tanečního 
oboru Základní umělecké školy Bystré.

úterý 4. 2. 2014 od 19.00 hodin – Miro Žbirka s doprovodem
Biely kvet, Co bolí to přebolí – tyto i ostatní hity v Poličce v podání „Meky“ Žbirky

Veselý kopec
od 14. 12. do 29. 12. – Vánoce na Veselém kopci

otevřeno denně mimo pondělí a 24. 12., 25. 12. a 31.12.

Zubní pohotovost 2013 – 2014 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)

7. - 8. 12. MUDr. Čermáková Ivana Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
14. - 15. 12. MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733
21. - 22. 12. MUDr. Hebltová Vladimíra Sloupnice 188 465 549 236

24. 12. MUDr. Kašparová Leona Polička, Janáčkova 523 775 724 524
25. 12. MUDr. Kočí Jiřina Dolní Újezd 838 461 631 126
26. 12. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715
27. 12. MUDr. Joukl Jan Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402
28. 12. MUDr. Ševčíková Pavla Polička, 1. máje 607 461 724 423
29. 12. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497
30. 12. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670
31. 12. zubní lékař Moyseyenko Iryna Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733

1. 1. MUDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
4. - 5. 1. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614

11. - 12. 1. MUDr. Orgonášová Lenka Dolní Újezd 838 461 631 126
18. - 19. 1. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května 809 461 615 414

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

Pondělí 23. 12. 2013 Nové Hrady Lubná
Pátek 27. 12. 2013 Nové Hrady Lubná
Pondělí 30. 12. 2013 Nové Hrady Lubná
Úterý 31. 12. 2013 Sebranice Nové Hrady
Čtvrtek 2. 1. 2014 DOVOLENÁ
Pátek 3. 1. 2014 Nové Hrady Sebranice

od 6. 1. 2014 normální ordinační doba

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  13. 12.,   27. 12.,   10. 1.,   24. 1.,   7. 2.,   21. 2.    
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