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OBECNÍ

ÚŘAD

Z v eř e jn é h o za se dá n í zas tu p ite ls tv a o b ce (30 .10 .2 00 3 )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plnění rozpočtu obce Lubná k 30.9.2003
projednání Zástavní smlouvy č. 00220391-Z se Státním fondem životního prostředí
České republiky
projednání rozpočtových opatření na úhradu neinvestičních výdajů pro ZŠ Lubná
projednání rozpočtových opatření na úhradu vzdělávacích programů pro ZŠ Lubná
projednání Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č. 00220391
prodej obecních pozemků
bezúplatný převod pozemku od firmy Milnea Olomouc
smlouva o zpracování digitálních dat vodovodu a kanalizace v obci Lubná od firmy
VHOS Moravská Třebová
projednání rozpočtových opatření na úhradu provozu školy Lubná od obce
Sebranice
stanovení komise pro výběr občanů do DPS Lubná
diskuse a závěr

Ze zas e dá n í r a dy o bc e (1 8 .1 1.2 00 3 )
•
•

rada bere na vědomí dar 20 000,- Kč SDH Lubná od firmy Alfa Litomyšl
rada bere na vědomí dopis Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou,
ze dne 11.11.2003 o předání kovového razítka obce Lubná z poloviny 19. století
do archivu Litomyšl. Rada doporučuje, aby otisk tohoto razítka byl zobrazen
v Lubenském zpravodaji
• rada stanovuje následující místa v obci Lubná, jako stanoviště pro zásobování
náhradní pitnou vodou v případě havárie vodovodního řadu: točka autobusů ČSAD,
parkoviště u prodejny potravin Jednoty, parkoviště u obecního úřadu, zastávka
ČSAD u mostu

Zastupitelstvo obce Lubná Vás srdečně zve
na Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou v Lubné,
který se koná ve dnech Pá 5.12.
13:00 – 18:30 hodin,
So 6.12. 9:00 – 12:00,13:00 – 16:00 hodin.

Ch vá lím e m la dé ha s ič e ...
Není to tak dávno, co členové družstva požárního sportu při SDH Lubná přišla za paní
starostkou s prosbou, zda by obec nemohla zakoupit výkonnější motorovou stříkačku,
která by byla využita výhradně na hasičské soutěže. Mladí hasiči však nepřišli jen žádat
o peníze, ale záhy dodali, že by si chtěli přivydělat brigádou na zakoupení výše zmíněné
stříkačky.
Paní starostka byla mile překvapena, že v dnešní době ještě někdo dokáže s takovýmto
návrhem vůbec přijít. Po jednání s firmou Alfa, která v těchto dnech dokončovala stavbu
Domu s pečovatelskou službou v Lubné došlo k dohodě, že mladí hoši odpracují několik
sobot na dokončovacích pracích a úpravě okolí DPS. Vedení firmy bylo s prací mládeže
spokojeno, ale neméně spokojeni byli i mladí hasiči – majitel firmy jim totiž věnoval na nákup
nové stříkačky 20 000,-Kč.
Rada obce
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Na s lo víčk o se s ta r os tk ou
Blíží se den otevření nového Domu s pečovatelskou službou v Lubné. Proto jsme položily
pár otázek paní starostce Zdeňce Švecové.
1. Jaký pocit máte těsně před dokončením stavby?
Hodně smíšený. Každé dokončování je náročné, ale těší mě, že je to i zároveň radostné.
2. Určitě to nebylo snadné, kdo Vás v tomto úsilí podpořil? A jak vlastně vznikla myšlenka
vybudování tohoto domu s pečovatelskou službou?
Podpořilo mě minulé zastupitelstvo obce a určitě pomáhala rada obce. Myšlenka se
rodila postupně. Po tři roky sem do Lubné jezdila komise vesnice roku, která hodnotila
vzhled obce. Ta kritizovala staré, neudržované budovy čp. 26 a čp. 17, které hyzdily
vzhled obce. Po té následovala zdlouhavá jednání s vlastníkem za pomocí stavebního
úřadu. Vlastník svolil jen za podmínky, že obec naloží s takto získaným majetkem
ku prospěchu celé obce. A to se také dalo do kupní smlouvy. Následovalo vypsání
řádného konkurzu na stavební práce. Nejlepší nabídku podala firma Alfa a proto také
byla vybrána členy komise, která byla zvolena zastupitelstvem obce.
3. V dnešní době se všude nedostává peněz, a je tedy s podivem, že se toto podařilo v tak
krátké době. Bylo těžké sehnat na tento projekt peníze?
Určitě složité, ale naše obec měla štěstí. Za necelý rok obdržela dotace 10,5 milionů
korun. Pro srovnání, okolní obce čekaly na dotaci 4 až 7 let. Celkový náklad na tuto
stavbu činí 16,5 milionů Kč.
4. Bylo vše snadné nebo během času se vyskytly nějaké problémy?
Problémy bývají všude, ale žádný vážný problém nenastal.
5. Během stavby se v projektu měnil způsob vytápění že?
Ano. Původní vytápění bylo plynové. Firma Veskom z Brna přišla s nabídkou vytápět
pomocí tepelných čerpadel. U nás je to téměř novinka. Protože v okolí nebyly s tímto
žádné zkušenosti, jela jsem s Ing. Jaromírem Klusoňem do Konstantinových Lázní,
podívat se na dům s pečovatelskou službou, který má tento druh vytápění. Po té jsme
získali Energetický audit a požádali jsme o dotaci. Získali jsme 70 % veškerých výdajů,
20% bezúročnou půjčku, takže na obec zbylo 10 %. Jedná se o ekologický způsob
vytápění.
6. Jaké jsou ohlasy lidí na tuto stavbu?
Někteří vyčítají, že se měly stavět byty pro mladé. Ale cožpak si staří lidé nezasluhují
naši pomoc a důstojné stáří? Má myšlenka je taková, že chci, aby dům s pečovatelskou
službou sloužil zároveň jako kulturní centrum seniorů, kde se budou scházet. Dále tu
bude vybudováno i lékařské zázemí a další služby (praní prádla …). Výhledově se i myslí
na umístění lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty.
7. Povíte nám také o personálním obsazení?
Ano, to není tajemství. Uklízet a vydávat obědy bude paní Boštíková, která uklízí
i na obecním úřadě. Domovníkem a zároveň údržbářem bude na půl úvazku pan
Zapletal.
8. Závěrem bych se už jenom zeptala , jaké číslo ponese dům s pečovatelskou službou?
Zachováme číslo 17.
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9. Nyní se blíží závěr kalendářního roku. Mohla byste nám zrekapitulovat letošní rok, co se
udělalo nebo zlepšilo v naší obci? Popřípadě na co se chystáte?
V letošním roce byla největší akcí stavba DPS.
Dále se uskutečnilo:
- celková rekonstrukce potoka u lesa v celkové hodnotě 780 000,- Kč
- oprava střechy na hasičské zbrojnici v hodnotě 50 000,- Kč
- nový přístřešek na OÚ v hodnotě 20 000,- Kč
- přístavba na základní škole – celkové náklady činí 3 000 000,- Kč
- dále byla zahájena oprava střechy na kapli sv. Anny, zároveň se zhotovují nová
zdvojená okna – celkový náklad 1 800 000,- Kč
- měnil se vodovodní řad na dolním konci obce od čističky odpadních vod směrem
k mostu, v dalším roce se bude pokračovat
Na všechny výše uvedené akce se podařilo získat dotace 1 190 000,- Kč.
V příštím roce plánujeme menší opravy na Víceúčelovém zařízení Skalka a opravu
hasičské zbrojnici.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů v dalším roce
Mgr. Hana Klusoňová a Ilona Sejkorová
Dě d ic tv í p ře d m in u léh o s to le tí
Vážení čtenáři,
prostřednictvím našeho zpravodaje bychom Vás rádi seznámili s dopisem, který nedávno
obdržela paní starostka ze Státního okresního úřadu ve Svitavách se sídlem v Litomyšli.
„Vážená paní starostko,
na sklonku minulého měsíce delimitoval státní okresní
archiv ve Žďáru nad Sázavou našemu archivu kovové razítko
obce Lubná. Razítko o průměru 28 mm je zhotoveno z mosazi
a opatřeno dřevěnou násadou hřibovitého tvaru o výšce
84 mm. V „pečetním“ poli (poškozeném častým používáním) je
vyobrazena nejspíše Nejsvětější trojice. Jelikož se jedná
o jedno z nejstarších dochovaných vyobrazení symboliky obce
Lubná (z poloviny 19.století), zasíláme Vám jeho digitální
fotokopii pro potřebu obecní kroniky.“
Mgr.Oldřich Pakosta,
ředitel SOkA Svitavy

Zanedlouho

vstoupíme do nového kalendářního roku. Z různých výzkumů
vyplývá, že si dáváme daleko méně předsevzetí, než tomu bývalo dříve. Člověk to
údajně s novoročním vyšlápnutím na lepší cestu vydrží jen pár dní. Často nám
přibude trauma z toho, že to naše slabá vůle zase prohrála.
Proto místo předsevzetí si dejme snad spíš přání – přání krásného prožití
vánočních svátků a pohodový vstup do nového roku.
Štěstí, zdraví a pracovní úspěchy v roce 2004 vám přeje
Zastupitelstvo obce
a obecní úřad
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Touto

cestou bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům – „civilkářům“
a pracovníkům veřejně prospěšných prací, kteří po celý rok upravují veřejná
prostranství, pečují o zeleň v obci a starají se tak o čistotu, pořádek a celkový vzhled
naší obce.
Rada obce
P ře h le d ev ide n ce o by va te l o b c e L u b ná k 30 .11 .20 03
V období od 1.1.2003 – 30.11.2003 se narodilo 8 dětí a k trvalému pobytu přihlásilo
20 občanů. Odhlásilo se 8 občanů a zemřelo 13 občanů. Naše obec tedy má 1001 obyvatel.

KULTURNÍ

KOMISE

Nastal čas Vánoc a příchod nového roku. Přijměte proto pozvání na tradiční

spojené s rozsvícením vánočního stromu. Uskuteční se v neděli 14.12. v 17:00 hod.
Opět se Vám představí folklórní soubor Lubeňáček a pěvecký sbor při farním kostele
sv. Mikuláše v Sebranicích. Občerstvení zajistí sbor dobrovolných hasičů.
V letošním roce bude mít „Betlém“ místo naproti obecnímu úřadu.
Nová Svatá rodina – 3 dřevěné sochy – bude v životní velikosti. Sochy
vyřezali z lipového dřeva otec a syn p. František Malý – otec, je
amatérský řezbář a syn stejného jména je vyučený uměleckým
truhlářem. Poděkování tedy posíláme do Sebranic.
Na závěr mi dovolte využít této příležitosti a jménem kulturní komise
popřát Vám všem do nového roku 2004 pevné zdraví, hodně
pracovních i osobních úspěchů.
Irena Rensová

K D U -Č S L
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2003, začíná doba adventní – příprava na nejkrásnější svátky roku.
A proto dříve, než zazní píseň Narodil se Kristus Pán, chtěli bychom všem našim
spoluobčanům upřímně popřát svátky plné radosti, spokojenosti a Božího požehnání. A tato
vánoční pohoda naplněná zdravím, štěstím a spokojeností ať Vás provází po celý příští nový
rok 2004.
Již nyní si Vás dovolujeme pozvat na náš tradiční LIDOVÝ PLES, který se bude konat
10. ledna 2004 na Skalce. K tanci a poslechu zahraje COMBO 2 z Litomyšle.
Těšíme se na Vaši účast.
Marie Košňarová
předsedkyně KDU-ČSL
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ZÁKLADNÍ

ŠKOLA

„Ze slámy jesličky,
skořápky na svíčky,
stromeček září,
ať se Vám daří.“
Příjemnou atmosféru blížících se svátků vánočních, hodně zdraví, šťastné
vykročení do nového roku 2004 a splnění novoročních předsevzetí
přejí všem lubenským občanům
zaměstnanci ZŠ a MŠ

E vr o ps ký d en ja zy k ů
Již třetím rokem se slaví 26. září Evropský den jazyků. Ani naše škola na tento den
nezapomněla. Žáci 8. třídy usedli k počítačům a vypracovali pomocí Internetu projekt na toto
téma. Dozvěděli jsme se tak řadu zajímavostí.
Den jazyků vyhlásila Rada Evropy s cílem vzdát hold evropskému jazykovému bohatství
a podpořit jeho ochranu. Chtěla také upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového
vzdělávání, poněvadž v dnešní i budoucí sjednocené Evropě se znalost jazyků stane velmi
potřebnou.
Tento den je také výbornou příležitostí k poznání jiné kultury. Vždyť na světě existuje
přibližně 500 národů nebo etnických skupin a mnoho z nich nemá vlastní stát (Kurdové,
Baskové, Tibeťané, atd.).
Mezi první pětici nejrozšířenějších jazyků světa, podle počtu lidí, kteří jimi hovoří, patří:
1. čínština
(1230 mil. lidí)
2. španělština
(332 mil. lidí)
3. angličtina
(322 mil. lidí)
4. arabština
(190 mil. lidí)
5. bengálština
(189 mil. lidí)
Nezapomínejte, že nikdy nejste příliš staří nebo příliš mladí na to, abyste se začali učit
cizí jazyk.
Lucie Novotná a Dana Kadilová
9. třída

PO ZVÁNKA
k zápisu dětí do I. ročníku ZŠ
pro školní rok 2004-2005, který se koná
ve čtvrtek 29. ledna 2004
v budově školy v Sebranicích
od 10:00 do 16:00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které jsou narozené
od 1.9.1997 do 31.8.1998 a starší.
Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte (rodný list).
Ředitelství školy
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P ek ár n a
Před mnoha lety stála na konci Lubné pekárna, kterou vlastnil jakýsi pan Koníček. Byl to
už starý pán a v pekařině se vyznal. Lidé si jeho výrobky chválili a byli s ním naprosto
spokojeni.
Po jeho smrti zdědil pekárnu syn František Koníček, povoláním pekař, známý jako velký
lakomec, který na všem, co se dalo, chtěl ušetřit alespoň korunu. I cenu, za kterou pečivo
prodával, o pár mincí vždy zvýšil. Kdyby to pečivo bylo alespoň tak dobré, jako ho dělával
jeho otec! Mladý pan Koníček ale šetřil surovinami, jak se dalo, a tak pečivo nebylo bez tuku
a vajec dostatečně chutné a lidé si na nového pekaře jenom stěžovali.
Jednoho dne, byl zrovna podzim, našli místní obyvatelé pana Františka v pekárně
mrtvého. Nikdo nedokázal vysvětlit, jaká byla příčina jeho úmrtí, jelikož pan Koníček netrpěl
žádnou smrtelnou chorobou.
Jeden z občanů však vyprávěl, že když šel v noci domů z hospody kolem pekárny, slyšel,
jak se z ní ozývají hlasité nářky a křik. Šel tedy blíže, nahlédl oknem do světnice a spatřil
muže, podobajícího se starému panu Koníčkovi, jak drží pod krkem mladého pekaře.
Lidé si mezi sebou začali povídat, že Františka zardousil duch zemřelého otce za jeho
lakotu. Pekárnu prohlásili za prokletou a nechali ji zbourat.
Od té doby každý podzim, když přijdou mlhy, zjeví se na místě, kde pekárna stávala,
obrysy jejich zdí a ozývají se odtud podivné hlasy a nářky. To lakomý pekař František
obchází kolem a hledá klid a odpuštění.
Dana Kadidlová
9. třída

Če r to v y sk á ly
Tato pověst vypráví o jedné vesnici položené vysoko
v horách, obklopené hustým lesem a skalami. Lidé se těch skal
odedávna báli, a proto jim začali říkat Čertovy skály.
Jednoho letního podvečera se vydalo několik dívek
z vesnice do lesa na jahody. Po chvíli děvčata poznala, že se
blíží bouře, a tak se vydala domů. Jenže jedna z dívek, pověst
vypráví, že se jmenovala Anna, tomu nevěnovala příliš velkou
pozornost. Nebyla totiž tak bojácná jako ostatní.
Ale ouha! Bouřka se přihnala rychleji, než čekala. Zaskočená dívka se rychle rozběhla
domů. Jakmile však zjistila, že před bouřkou neuteče, začala hledat vhodný úkryt. Dlouho nic
nenacházela, když vtom jí padly do oka právě Čertovy skály. Jak jsem již řekla, Anna nikdy
nebyla pověrčivá, a tak se rozhodla, že se tu schová. Znenadání objevila ve skále velkou
puklinu, které si však nikdy dříve nevšimla. I když v téhle chvíli přece jenom dostala strach,
vstoupila dovnitř. Shledala, že puklina je větší a prostornější, než by se mohlo zdát,
a rozbíhá se dokonce do labyrintu chodeb. Netušila však, že tahle puklina se jí stane
osudnou a zabloudí. Dlouho předlouho se snažila najít cestu ven, ale marně. Zemřela žízní
a vyčerpáním.
I po smrti hledala zbloudilá duše Anny cestu ven. Až do té doby, než lidé z vesnice
postavili ve skalách kříž a každý procházející pocestný jí věnoval modlitbu. Až potom našla
duše nebohé dívky klidu.
Od té doby uplynulo již mnoho a mnoho let. Ta horská vesnice už dávno neexistuje,
ale kříž tam ve skalách stojí dodnes.
Lucie Novotná
9. třída
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Letos nás zajímalo, jak se slaví Vánoce v naší obci a jak tyto krásné svátky
prožívají ti nejmenší z nás a jakou pohádkovou představu mají o Ježíškovi. Snad vás
příspěvky dětí 1. stupně ZŠ potěší a třeba v nich naleznete něco nového, co by se
mohlo připojit i k tomu Vašemu Štědrému dni, který probíhá u Vás ve Vaší rodině.
Přejeme spokojené Vánoce 2003.
Vánoce u nás doma
V neděli je tancování u betléma. O Vánocích se najíme a jdeme
na procházku a vyhlížíme kometu. Pak jdeme zpátky a doma jsou dárky.
A maminka s tatínkem čtou, komu co patří a pak nám dárky dají na klín
a vyfotí nás. Pak rozbalujeme dárky. Druhý den jdeme bruslit a bobovat
a sáňkovat. Pak jdeme na návštěvu a hrajeme hry. Chodíme na vycházku
a posloucháme vánoční koledy. Pouštíme na vodě skořápky a do vody
lijeme vosk. Hraju si s novými dárky. Třetí den se koulujeme.
Ludmila Kopecká 3. tř.

Vánoce u nás doma
My rozkrajujeme jablíčka. Pak zapálíme svíčku. Dá se na stůl večeře. Potom zazvoní
zvoneček a my se zvedneme od stolu a jdeme ke stromečku. Každý zazpívá koledu.
A začnou se rozbalovat dárky. Pak se ještě podíváme na pěknou pohádku a jdeme spát
a když zhasneme, tak si posloucháme koledy. Když už koledy skončí, tak už všichni pěkně
spí.
Jaroslava Zapletalová 3. tř.

Co pro mě znamenají Vánoce
Vánoce pro mě znamenají hodně. Já si myslím, že je to nejhezčí den v roce. S mamkou
pečeme cukroví, taťka přinese stromeček a s bratrem ho zdobíme. Hlavně se těším
na rozbalování dárků. Minulý rok mi Ježíšek přinesl hodně dárků. V oknech a ve dveřích
máme výzdobu a každý večer ji rozsvítíme. 1. prosince zapalujeme první svíčku
na adventním věnci. Když na stromeček dávám třepení, vždycky si ho dám na hlavu jako
vlasy. Když zabíjíme kapra, nechám šupiny pro štěstí a mamka je dá večer každému
pod talíř. A to byly moje Vánoce.
Jana Rensová 5. tř.

Co pro mě znamenají Vánoce
1. prosince začíná advent. Vyrábíme nebo kupujeme věnec se 4 svíčkami.
Každou neděli zapalujeme 1 svíčku. Až budou zapáleny všechny 4 svíčky,
znamená to, že Vánoce jsou už za dveřmi. Před Vánocemi je hodně práce.
Pečeme cukroví, kupujeme sušené ovoce, kupujeme kapra a sháníme
ananas. Na okna dáme blikačky a svítící hvězdu, strojíme stromeček. Je
práce habaděj. Také někdo chodí do kostela. Píšeme si, které dárky bychom
si přáli. Když je den před Vánocemi, nemůžu večer usnout. A pak se ráno
probudíme a díváme se na pohádky. Je jich spousta. Navečer jdeme do kostela. Přijdeme
a večeříme dobrého kapra. Šupinky z něho dáváme do peněženky, aby přibývaly peníze.
A pak vejdeme do obývacího pokoje a rozbalujeme dárky. No prostě máme z nich velkou
radost. No tak to byly moje Vánoce.
Veronika Kadidlová 5. tř.
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Dětské představy Ježíška
Má křídla a pěkné žluté vlasy. Je celý bílý a šaty má také bílé. Má věneček z kytek,
modrých pomněnek. A v koši nosí dárečky.
Má hezký červený klobouk. Červený přehoz, bílá šála, černé boty, červené kalhoty.
Ježíšek je velký, má černé vlasy, modré oči. A má červené oblečení. A ještě má lítací
sáně a ty sáně jsou zapřáhlé za lítací jeleny.
Můj Ježíšek je velký, krásný s modrýma očima. Nic mu neujde. Tělo má pokryté samýma
bodlinkama. Je roztomilý a má rád všechny děti i když někdy zlobí. A ještě se rád směje.
Ježíšek má čepici, červený plášť a boty s rolničkou.

LUBENSKÉ

ŽENY

V neděli 12. října jsme přivítali nové občánky Lubné: Jana Pechance, Kláru Bulvovou,
Barboru Košňarovou, Pavla Jánu a Anetu Renzovou.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám jménem naší organizace krásné
a spokojené Vánoce!
Malé zamyšlení:
Zamysleme se nad kouzelnou atmosférou Vánoc, která dojímá nejen děti, ale i nás
dospělé. Je třeba si v tomto současném životním shonu toto kouzlo zachovat a pochopit,
že Vánoce nejsou jen plné stoly jídla a pití a že nekončí rozdáním dárků, ale že právě toto
kouzlo je skryto v koledách, říkadlech a v různých obyčejích, na které se postupem doby
zapomíná. Vánoce vždy patřily k svátkům štěstí, pokoje a radosti.
Do nového roku 2004 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!
P o zvá n ka
Na závěr přijměte pozvání na ples Lubenských žen a Sokola Lubná, který se koná
7. února 2004 na sále na Skalce. Hraje skupina MIX.
Eva Chadimová

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

Ke k o ře n ů m v ír y
Už je tu znovu čas, který dokáže rozžehnout plamínky naděje nejen v dětských očích.
Děti čekají, jestli se taky u nich doma zastaví Mikuláš a co teprve až přijdou Vánoce! Není to
ale jenom poezie Vánoc, není to pouze vzpomínání na to, co už se nevrátí? My, kdo jsme
dostali dar víry, víme, že je to skutečnost. Skutečnost nově se opakující, skutečnost, v níž se
Bůh stal jedním z nás. A můžeme říct mnohem víc. On se s námi ztotožnil. Můžeme se
s tímto Emanuelem (Bohem, který je s námi) setkat v každém člověku, tedy nejen
o Vánocích v betlémských jesličkách.
Proto mi připadá velmi vhodné, že v tomto čase, na začátku adventu, můžeme být
svědky otevření domu s pečovatelskou péčí, domu pro naše dříve narozené. Vidím v tom
i projev víry a důsledek pochopení Božího vtělení. Chci i touto cestou poděkovat
zastupitelstvu obce a všem, kdo přiložili ruku k dílu. Kéž poznáte, co je to Boží požehnání.
otec Pavel Glogar
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OCHRÁNCI

PŘÍRODY

Oc h ra n ář sk é o h lé d n u tí
Blíží se konec roku a bývá zvykem, že vás informuji o činnosti našeho spolku.
Na jaře jsme provedli nové značení přístupových cest k Vopařilově jedli. Začátkem
května jsme vyjeli na kolech do Pivnické rokle. Jedná se o přírodní památku mezi obcemi
Dolany a Zderaz. Navštívili jsme též Kolumbovo vejce a na zpáteční cestě jsme se zastavili
na zámku v Nových Hradech. Počasí nám přálo, najeli jsme asi 46 km a všech 16 účastníků
bylo s výletem spokojeno. V červnu jsme kosili přístupové cesty k jedli. V červenci jsme jeli
auty do westernového městečka Šiklův mlýn u Zvole na „Den koní“. V srpnu o dovolené
jsem s manželkou prošel Hadcovou step u Mohelna na jižní Moravě. Je to jedno
z nejteplejších míst naší republiky s chráněnou květenou stepního charakteru. Teploměr
ukazoval ve stínu 36 °C.
I v letošním roce se k nám vrátili čápi černí na mohutný buk u Zimky
a zdárně vyvedli mladé. Po mnoho let, rok co rok, na jedné lokalitě
na Lubensku vykvétaly v žáru léta pětiprstky. Bylo tomu tak až
do minulého roku. Letos v místě, kde kvetly, zbyly jen čtvercové díry
po rýči. Stejný osud před lety stihnul i střevíčník pantoflíček ve stráni
nad Zrnětínem. Byly to dvě lokality chráněných planých orchidejí naší
lubenské přírody, které už nikdo zpět nevrátí. A tak je naše lubenská
květena zase o dva chráněné druhy chudší. Chceme chránit přírodu,
ale v tomto případě jsme bezmocní.
Blíží se Vánoce a nový rok. Opět rozsvítíme u nákupního střediska vánoční strom,
aby nám připomínal svátky klidu a rodinné pohody. Závěrem mé zprávy vám jménem nás
ochranářů chci popřát krásné prožití vánočních svátků, zdraví a mnoho životních úspěchů
v nastávajícím roce.
Za spolek pro ochranu přírody a veřejné zeleně

!

Miroslav Kopecký

SBOR

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

L ub e nš tí ha s ič i a r ok 20 03
Vážení spoluobčané,
letošní rok se pomalu uzavírá a my se otáčíme za tím, co jsme udělali, co se povedlo,
co méně. Co dělali hasiči v Lubné? V příštím roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Lubné
120. výročí svého založení. Ani po tak dlouhé době snad nikdo nepochybuje, že hasiči v obci
jsou potřební či alespoň užiteční. Jen letos jsme zasahovali u tří požárů, dva v obci a jeden
na Lezníku. Mimo to jsme připravili pro občany ples, školení řidičů, pro děti uspořádali dvě
dětská odpoledne se soutěžemi, divadlem, ukázkou požárního útoku. Pořádali jsme
pouťovou zábavu, posvícenské posezení, výlet do Čáslavi a Kutné Hory, pomáhali
při opravě střechy na zbrojnici, čistili vodní nádrž, atd. Soutěžní družstva přivážela ceny
a poháry ze soutěží, které jsme hojně obsazovali. V soutěži neupravených stříkaček „K“
naše A mužstvo zvítězilo a B mužstvo bylo 2. Začali jsme pracovat i s dětmi. Kluci
ze soutěžního družstva odpracovali desítky hodin na dokončované stavbě pečovatelského
domu. Ch. Dickens řekl: „Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemena jiným.“
Myslím si, že o hasičích se to dá říci dvojnásob. Vždyť jejich heslo je: „Kdo prokazuje
dobrodiní, je šťastnější než lidé jiní.“ A i malý čin je víc než pouhé řeči.
S koncem roku se do našich duší potichoučku vrací tajemná píseň Tichá noc, bez které
by snad ani nebyly Vánoce. Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid. Dej Bože, aby letošní
svatá noc jala lidstvo ke svatému božímu klidu. Aby zmizela v lidských srdcích zášť
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a nenávist, aby se do nich usadil ten, kterého stále, znovu a znovu slavíme – král pokoje,
míru a lásky. O Vánocích zažíváme sílu něčeho většího, než jsou naše malá já. Zdroj toho
pocitu a síly může být prožíván jako manifestace vyšší síly. Ať už se daný zdroj jmenuje
jakkoli, není pochyb o tom, že člověk cítí sílu a přítomnost nějaké vyšší nebo božské
intervence. Vánoce jsou svátky, kdy by naše srdce měla být otevřená, přitahovat do našeho
života milosrdenství, lásku, odpuštění. Chceme-li odpustit a zjišťujeme-li, že toho nejsme
schopni, zkusme požádat o pomoc. Milosrdenství přichází často, pokud jsme mu připravili
cestu a pokud existuje uvědomělá touha a jsme přístupni hlasu lásky. Vánoce jsou
i znamením, které naznačují – zastav se, zamysli, popřemýšlej. Nejsme stroj: Stále se
za něčím ženeme, aby nám to všechno někam neuteklo. Neumíme odpočívat, ztrácíme
smysl hodnot, smysl pro vztahy. Proto si všichni přejme, aby radostná zvěst z Betléma
nebyla jen hlásána, ale aby vnikla do všech lidských srdcí. Přeji všem Lubeňákům příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví a oheň ať vás hřeje jen ve vašich domovech.
Alois Kovář
jednatel SDH

Družstvo požárního sportu při SDH Lubná
pořádá v neděli 28.12.2003 ve 14:00 hodin

Místo konání: Víceúčelové zařízení Skalka

SLA VÍME
Z im n í s lu no vr a t
21. prosince – zimní slunovrat – je to okamžik, kdy je jižní pól nejblíže Slunci. Na severní
polokouli začíná zima a na jižní polokouli léto. Na severní polokouli je nejdelší noc
a nejkratší den. V této době dopadají sluneční paprsky kolmo na obratník kozoroha.
No v or oč n í př á ní – P .F .
K hezkému zvyku patří posílání tzv. PF, což znamená Pour féliciter (Pro štěstí).
Vynálezcem novoročenek byl český šlechtic. Hrabě Karel Chotek, nejvyšší purkrabí
v Čechách začal rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký
obrázek.

S ilv es tr a n ov ý r o k 2 00 4
Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže Silvestra I. Silvestrovská noc
získala na významu až když se v průběhu 16. století ve většině západokřesťanských zemí
ustálil kalendář gregoriánský a nový rok na 1. leden. Oslavy posledního dne neměly pro svůj
pohanský původ moc velkou oblibu (ve starém Římě loučení se starým rokem provázelo
nevázané veselí). Až teprve hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc
v jednu z nejbujnějších oslav roku.
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P ře s tup n ý r o k
Zanedlouho budeme vítat nový rok 2004. Rok zvláštní tím, že je přestupný. Přibude nám
tedy jeden den navíc – 29. únor. Konečně budou moci někteří z nás po 4 letech opět oslavit
své narozeniny (a tací v naší obci jsou). A proč je každý čtvrtý rok p ř e s t u p n ý ? Je to proto,
že kalendářní rok musí mít všechny dny celé. Ve skutečnosti totiž trvá doba oběhu Země
okolo Slunce 365 dní a 6 hodin (přesněji 365 dní, 5 h, 48 min, 46 s). Proto ve tříletém cyklu
trvá rok 365 celých dní. Ve čtvrtém roce se rozdíl vyrovná přidáním dalšího celého dne.
Mgr. Jitka Kučerová
M as o p us t
Kdy slavíme masopust?
Čas masopustu trval od Tří králů do Popeleční středy, jež byla pohyblivým svátkem.
Datum samotného masopustu je závislé na datu velikonoc, a proto může masopustní neděle
připadnout na jakýkoliv den v časovém rozmezí od 1. února do 7. března. V masopustních
obyčejích, oslavách, rejích a rozpustilostech byly zašifrovány staré kultovní a obřadní zvyky,
vesměs zemědělského rázu.
Původ a historie masopustu
O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století. Naši
dávní předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo mnohdy církvi
trnem v oku. Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší než-li dnes.
Každý se snažil si užít masopustních kratochvílí jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý i chudý,
pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval
a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští králové v tu dobu strojili nákladné masopustní
kvasy, na kterých hodovali se všemi pozvanými.

Zvyky a tradice dodržované při masopustu
Na tučný čtvrtek má každý hodně jíst a pít, aby byl při síle po celý rok.
Na masopustní pondělí, kdy se konal tzv. "mužovský bál", kam směli jen ženatí a vdané,
vyhazoval sedlák při tanci selku vysoko. To aby se prý na poli urodil vysoký len a oves.
Na masopustní úterý se slepicím sypalo zrní do kruhu z řetězu, aby nezabloudily
a nezanášely. Jistě to byl odraz odvěkých představ o kouzelné moci kruhu proti úkladům
zlých duchů. V tentýž den se nemělo věšet prádlo na půdu, neboť to prý vedlo k přemnožení
blech. Ženy nesměly šít, aby slepice dobře nesly.
V úterý o masopustu byl sál plný děvčat. Uprostřed stál dlouhý stůl a na něm skleničky se
sladkým likérem pro děvčata. Před každou skleničkou namaloval zvolený mládenec tolik
koleček, kolik musela děvucha zaplatit zlatek na muziku za to, že tancovala s hochy po celý
rok. Tento obyčej se nazýval "vyplácení holek".
Hospodář měl s hospodyní o masopustním úterku tancovat, aby prý se jim toho roku
urodily veliké brambory a dlouhý ječmen.
Masopustem končil tanec a tančit se smělo až zase v květnu při stavění a kácení májí
a poté až zadlouho o podzimním posvícení. Tyto staré zvyklosti se však dodržovaly jen
zhruba do sklonku 19. století, pak se na ně již málo dbalo.
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RŮZNÉ
V á no č ní d ílna
V pondělí 24.11.2003 se uskutečnila na sále Víceúčelového zařízení Skalka „Vánoční
dílna“.
Za pomoci zkušených a velice šikovných p. učitelek a žákyň ze SZŠ Litomyšl jsme měly
možnost si vlastnoručně vyrobit vánoční dekoraci (adventní věnec, svícen, ozdobný věneček
na dveře, …).
Po seznámení s postupem práce jsme se pustily do díla. Každá z nás mohla využít
pomoci učitelek odborného výcviku, které byly ochotny nám ve všem poradit. Přivezli
s sebou také spoustu materiálu, který jsme si mohly během přípravy odkoupit a použít
do svých výrobků. Ukázkové věnce a svícny zahradnické školy nám posloužily jako
inspirace. A bylo se opravdu na co dívat a jen tiše závidět jejich dovednost a hlavně nápady.
A přitom stačí základ věnečku, chvojí. Usušit plátky jablka, citrónu, …, 4 svíčky, mašličku,
…, a je tu adventní věneček, z jehož vlastní výroby je větší radost.
Vánočně laděný podvečer nám pořadatelé, členové kulturní komise, navíc zpříjemnili
šálkem teplého punče a tradiční vánočkou.
Tímto bychom chtěly poděkovat, myslíme, že můžeme mluvit za všechny zúčastněné,
všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. A těšíme se na další aranžmá.
Iva Bartoňová
Eva Kantorová

INZERCE

cestovní agentura - Franklin Travel

Desná 73 - Jaroslav Kopecký
Výběr z více než 5000 zájezdů
(poznávací, pobytové, sportovní, pro děti, expedice, lyžařské)
Evropa, Afrika, Amerika, Asie, exotika, ČR
slevy až 15% při koupi do 28.2. a 10% do 15.3.2004
děti zdarma, novomanželské a rodinné slevy
tel/fax: 461 631 285, mobil: 736 160 850, 777 115 873
E-mail: franklintravel@seznam.cz , www.franklintravel.zde.cz
Vaše cesta začíná u nás

Božena Kopecká - Desná 73
prodej

DUDYCHOVY KERAMIKY
vázy-hrnky-svícny-misky
dózy –kávové soupravy
ceny jaké v galeriích nenajdete
tel/fax. 461 631 285
mobil 736 160 850

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
13. prosince 2003 od 10:00 hod. do 18:00 hod.
na prodejní vánoční výstavě na „Skalce“
a u Pavlišových, Lubná 175 (u kapličky).
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Milé děti, lovily jste někdy ryby? A co vánočního kapra? Že ne? A že nemáte
rybářský lístek? Tak to vůbec nevadí, protože v našem zpravodaji si můžete
vylovit každý den jednoho kapra, naháče nebo šupináče. A když začnete
1. prosince, tak posledního největšího kapra ulovíte přesně na Štědrý den.
Přejeme Vám bohatý úlovek. Dále si můžete vyluštit křížovku a skrývačky.
Hezké Vánoce přeje redakce.

Váno č ní k ř ížovka
1. Nejhezčí svátek
2. Chumelenice
3. Zimní sportovní potřeba (sáňky jinak)
4. 12 měsíců
5. Luštěnina
6. Zimní hračka
7. V zimě padá …

8. Pokrývka hlavy
9. Vánoční vůně
10. Tradiční vánoční jídlo
11. Vánoční balíčky
12. Symbol Vánoc
13. Pletenice
14. Meta

Skrýva č ky
Jsem povinován o celé záležitosti pomlčet.
Ivana dá Rekovi nový obrázek.
Ištván očkama zamrkal.
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Adventní kalendá ř
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KULTURA
P ro g ra m k ina
7. 12.
14. 12.
21. 12.
28. 12.
4. 1.

Štvanec (od 15 let)
Bílý oleandr
Zločin pátera Amara (od 15 let)
Božský Bruce
Quartetto
Začátek v 18:30 hodin

připravujeme: Hledá se Nemo (18.1.)

Myslivecké sdružení Lubná Vás srdečně zve na

POSLEDNÍ LEČ
v pátek 19. prosince 2003 od 19 hodin v sále víceúčelového zařízení Skalka.
Hraje: Vepřo - knedlo - zelo - Myslivecká kuchyně a tombola
Prodej jídla do nosičů od 17 hodin
M u zik á l „S AM UE L – P O S L E D NÍ S O UDC E “
13 studentů Církevního gymnázia sv. Voršily z Kutné Hory Vás zavede do doby 1000 let př. Kr.
a pokusí se ozřejmit, jak to bylo se založením jednoho z nejznámějších království světa, izraelské
monarchie. Příběh proroka a soudce Samuela vyobrazuje život a postoje muže, který i navzdory
osobnímu nesouhlasu pomazal izraelskému lidu jeho prvního krále. Děj stránek bible, přenesený
na divadelní pódium, není naší době vůbec vzdálen. Už v té době lidé chtěli, aby nad nimi vládl „král
místo Boha“, jak se zpívá v jedné z osmi písní.

Sebranice u Litomyšle 21. prosince 2003.
Orlovna 15:00 hodin, vstupné dobrovolné.
S p o le če n sk é p les y
v Lubné
10. ledna 2004
KDU-ČSL (viz str. 5)
24. ledna 2004
Sbor dobrovolných hasičů
7. února 2004
TJ Sokol a Lubenské ženy (viz str. 9)
21. února 2004
v Sebranicích
30. ledna 2004
27. února 2004

Dětský karneval (ve 14.00 hodin)
TJ Sokol
Sbor dobrovolných hasičů

V ýs tav y a k ultu r ní u dá lo s ti v L u bn é
5. a 6. prosince
Den otevřených dveří v DPS (viz str. 2)
13. prosince
Prodejní vánoční výstava (viz str. 10-11)
14. prosince
Zpívání u betléma (viz str. 5)
19. prosince
Poslední leč (viz výše)
28. prosince
Vánoční koncert (viz str. 13)
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SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Ž iv o tn í ju b ile a
V měsíci prosinci, lednu a únoru oslaví svá životní jubilea spoluobčané:
50 let

Jan Flídr

60 let

Marie Zavoralová
Josef Šimek
Václav Rensa
Marie Dřínovská
Hana Pospíšilová

70 let

80 let

Stanislav Jiruše
Marie Flídrová

82 let

Emílie Zemanová

89 let

Marie Kučerová

Václav Klusoň
Bohumil Dřínovský

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví do dalších let.

Motto: „Kdo nežije pro někoho,
ani pro sebe nežije.“
(Seneca)

Gratulace
Dne 14.11.2003 oslavili zlatou svatbu manželé Josef a Marie Jánovi.
Srdečně blahopřejeme!

S ň a tk y
Do stavu manželského vstoupili snoubenci:
Lenka Flídrová a Vlastimil Hejduk
„…ztratil jsem sice srdce půl,
prstýnek ten však neztratím.“
(J. Seifert)
Novomanželům přejeme všechno nejlepší na jejich společné cestě životem.

Úm r tí
Marie Trojtlerová
Alois Doubek
„…žít je tak složité a umřít je tak prosté…“
(O. Scheinpflugová)
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SPORT
P ře h le d cv ič e n í T J L u b ná ( a ktu alizo ván o)
a dalších pravidelných mimoškolních aktivit
ve Víceúčelovém zařízení Skalka
v sezóně 2003 / 2004

Den

čas

skupina

cvičitelé

Pondělí

16,00 - 17,00
17,00 - 18,30
19,00 - 21,00

rodiče a děti
ml. žákyně
ženy - odbíjená

Rensová
Uhrová, Stráníková
Jiráňová, Boštíková

Úterý

19,30 - 21,00

ženy - kondiční

Rensová, Chadimová

Středa

17,00 - 19,00
19,00 - 21,00

mladší žáci
muži - nohejbal

Chadima, Bednář
Zavoral Mir., Štefl P.

Čtvrtek

16,30 - 17,30
17,30 - 19,00
19,00 - 21,00

taneční kroužek
st. dívky
muži - kondiční

Vomáčková, Pechancová A.
Chadimová, Bartoňová
Jiráň P., Madejewský

Pátek

15,00 - 16,30
18,00 - 19,30
19,30 - 21,30

st. žáci
chlapci - odbíjená
muži - odbíjená

Flídr V., Tábery Zd. ml.
Kovář, Vomáčka V., Flach
Kovář, Vomáčka V.

Sobota

17,00 - 19,00

SDH - žáci

Tábery Zd.

Neděle

9,00 - 11,00
19,00 - 21,00

chlapci - odbíjená
muži - kondiční

Vomáčka V., Kovář
Chadima Josef

V Lubné dne 16.11.2003

Zpracoval J. Kovář

20

