Z OBSAHU:
OBECNÍ ÚŘAD

1

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB

2

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA PO ŠESTÉ

11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

15

MATEŘSKÁ ŠKOLA

18

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

20

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

21

KDU-ČSL LUBNÁ

22

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ

23

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

24

SDH LUBNÁ

25

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

26

ŠTĚDRÝ DEN NA STATKU

27

LUBENSKÉ ŽENY

29

SOUTEŽ

30

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – POODŘÍ

31

VESMÍR OKOLO NÁS

32

KRAJ SMETANY A MARTINŮ

33

PLESOVÁ SEZÓNA NA SKALCE

34

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

35

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Se uskuteční ve středu 31. prosince 2014 v 18.00 hodin před obecním úřadem. Na zahřátí
se bude podávat starostova silvestrovská polévka. Svařák připraví Lubenské ženy.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V KAPLI SV. ANNY
V neděli 4. ledna 2015 v 15.00 hod. vystoupí pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Letovic a
Vlastimil z Vanovic pod vedením Miroslava Krejsy. Výtěžek bude použit na nákup skutečného
daru v rámci projektu Skutečná pomoc, který organizuje Člověk v tísni.

Fotografie na titulní straně – VÁNOČNÍ STROM PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

TÝKÁ SE TO I VÁS? POJĎTE SE NĚCO NAUČIT!
Taky si někdy kladete otázku, jak udržet svůj rodinný rozpočet na uzdě? Jak nepodlehnout
svodidlům obchodníků a vyhnout se zbytečnému zadlužení? Netušíte, jaká jsou vaše práva
coby spotřebitele? A co úskalí nakupování přes internet? Nebo byste chtěli podnikat a nevíte
jak na to, co s účetnictvím, daněmi a pracovněprávními vztahy, o změnách v občanském
zákoníku ani nemluvě? Zajímají Vás způsoby a druhy dědění? Je počítač váš přítel, nebo jsou
pro vás WORD, EXCEL, POWERPOINT cizí slova? Nebo byste se chtěli naučit v počítači
upravovat své fotografie?
Toto všechno si můžete osvojit v důvěrném prostředí své obce a zadarmo! Nabídka
26 kurzů s různorodou tematikou (kompletní seznam viz zadní strana přihlášky) je určena
zaměstnaným, nezaměstnaným, lidem OSVČ i evidovaným na úřadu práce. Vybrat si můžete
jeden z kurzů, ale také všechny! Kurz bude otevřen už při počtu pěti účastníků. Konat se budou
ve všedních dnech od 17 do 20 hodin nebo v sobotu od 9 do 12 hodin. Konkrétní termíny
budou ještě upřesněny. Přihlášky (viz příloha zpravodaje) odevzdávejte prosím na obecním
úřadě do pondělí 5. 1. 2015. Už máte vybráno? Přijďte, těším se na Vás!
Mgr. Marcela Boštíková
koordinátorka projektu INDIVIDUÁLNÍM DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI KOMPETENCÍ
CZ.1.07/3.1.00/50.0204
KOMUNIKÉ, o. p. s. Litomyšl
Tel: 739 488 714
Email: vzdelavaniobcepa@seznam.cz

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 28. 8. 2014
RO schvaluje:
- Plnění rozpočtu k 31. 7. 2014 ve výdajových a příjmových položkách.
- Žádost o zvýšení kapacity školní družiny z 30 na 60 žáků, s účinností od 1. 9. 2014.
- Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci úspor energie pro objekt OÚ a ZŠ - Stavební
sdružení Boštík s.r.o. Poříčí u Litomyšle.
- Informaci o předpokládaných nákladech za poskytované pečovatelské služby od Svazku
obcí AZZAS Polička za rok 2014 ve výši cca 38.000 Kč. Současně schválila žádost na
pořízení staršího vozu, protože v současné době přibývá klientů mimo DPS, které je třeba
obsloužit vozem.
- Smlouvu se společností EKO-KOM, a. s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů.
- Přidělení čísla popisného pro novostavbu rodinného domu manželů Kadlecových.
RO bere na vědomí:
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení OÚ.
- Žádost o odkoupení pozemku p. č. 656/8 a 656/3 s tím, že nejdříve je třeba projednat tuto
žádost s majitelem sousedního pozemku a poté zhotovit na náklady kupujícího geometrický
plán, který následně bude projednán a odsouhlasen.
- Žádost H. Pospíšilové z Poličky o umístění maminky v DPS Lubná s tím, že v současné
době není vhodný volný byt a žádost se zařazuje do seznamu žádostí.
- Oznámení VZP ČR o provedení kontroly plateb pojistného dne 1. 9. 2014.
- Oznámení MěÚ Litomyšl o zahájení řízení o prodloužení povolení k vypouštění odpadních
vod z domovní čistírny pro manžele Lněničkovy.
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Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 11. 9. 2014
ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období, rozpočtovou změnu RO, rozpočtovou změnu ZO a plnění
rozpočtu obce k 31. 8. 2014.
- Smlouvu o poskytnutí mimořádného příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka
na pořízení kompostérů.
- Kupní smlouvu o nákupu pozemku p. č. 2478/13 a st. p. č. 661(pozemek pod vodárnou)
od Lesů ČR. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
- Smlouvu o bezúplatném převodu pozemkové p. č. 3176/1 (komunikace za Chvojkovými)
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ZO bere na vědomí:
- Čtvrtletní závěrky obce 31. 3. a 30. 6. 2014.
- Informaci o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem na realizaci úspor energie (objekt OÚ a
ZŠ) - Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Výsledky komunálních voleb
Volby do zastupitelstva naší obce se konaly ve dnech 10. – 11. října 2014. Občané volili
15 zastupitelů. Počet zapsaných voličů byl 809, vydaných obálek 603, odevzdaných obálek
603, platných hlasů 7 913. Volební účast dosáhla 74,54%.

Sdružení nezávislých kandidátů
Kandidát
jméno a příjmení

Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
Mandát/
Kandidát
Počet
náhradník
jméno a příjmení hlasů
- pořadí

Mandát/
Počet
náhradník
hlasů
- pořadí

Chadima Josef

466

ANO

Klusoň Jaromír Ing.

302

ANO

Kovář Alois

389

ANO

Boštík Jiří Ing.

268

ANO

Kučerová Jitka Mgr.

387

ANO

Zavoral Josef

158

ANO

Bartoš Radek

347

ANO

Kovář Jaroslav Ing.

156

1

Vraspírová Jaroslava

365

ANO

Flídr Pavel Mgr.

149

2

Tmejová Pavla Ing.

373

ANO

Pohorský Jiří

131

3

Faltys Jaroslav

293

ANO

Chládek Miloš Ing.

179

4

Chadimová Eva
Zavoralová Anna

316
308

ANO
ANO

Taberyová Anna
Zavoral Josef

146
148

5
6

Jiráň Petr Ing.

367

ANO

Tabery Zdeněk

134

7

Madejewský Pavel

338

1

Šplíchal Jan

141

8

Rensa Jan DiS.

363

2

Kovář Josef

129

9

Flídrová Stanislava

270

3

Trojtler Josef

107

10

Rensová Irena Mgr.

385

4

Vomáčka Jiří

247

ANO

Vomáčková Alena

331

5

Renza Petr

220

ANO

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného 6. 11. 2014 v 18.00 hodin v sále kina
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- jednoho uvolněného starostu, jednoho neuvolněného místostarostu,
pětičlennou radu obce
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Výsledky volby starosty, místostarosty, členů rady obce
Starosta:
Josef Chadima (pro 14 hlasů)
Místostarosta:
Alois Kovář (pro 13 hlasů)
Členové rady:
Mgr. Jitka Kučerová (pro 14 hlasů)
Radek Bartoš (pro 15 hlasů)
Ing. Jaromír Klusoň (pro 15 hlasů)
- předsedu kontrolního výboru ZO Ing. Jiřího Boštíka, členy kontrolního výboru
Ing. Petra Jiráně, Josefa Zavorala
- předsedkyni finančního výboru ZO Evu Chadimovou, členky finančního
výboru Alenu Vomáčkovou a Stanislavu Flídrovou.
Dále ZO schválilo Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektu OÚ a ZŠ.

RO schválila na svém zasedání 13. 11. 2010 tyto komise rady obce:
Komise veřejného pořádku - Alois Kovář (předseda), Ing. Jaromír Klusoň, Josef Chadima.
Komise životního prostředí - Michal Kovář (předseda), Rostislav Nunvář, Josef Chadima.
Kulturní komise - Jaroslava Klejchová (předsedkyně), Alena Boštíková, Eva Chadimová,
Kamila a Josef Kopečtí, Marie Kuchtová, Jarmila Šteflová, Ludmila a
Pavel Šteflovi, Ludmila Šteflová ml., Alena Vomáčková.
Sociální komise - Milada Vitoušková (předsedkyně), Marie Boštíková, Rudolf Zapletal.

Vážení občané,
nastalo nám adventní období, které by mělo být dobou těšení a očekávání. My křesťané
očekáváme narození Vykupitele, děti se těší na dárky pod stromečkem a někteří z nás vyplní
toto období výhradně předvánočními nákupy. Snažme se dát tomuto období alespoň malou
výjimečnost, zklidněme své tempo třeba jen o víkendových dnech a pokusme se nadýchnout
vánoční atmosféry dle zvyklostí dávno minulých.
V tuto chvíli mně však dovolte, abych Vás informoval o dění v naší obci za uplynulé období.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Po komunálních volbách, které se uskutečnily 10. a 11. října na Skalce, jste dali mandát
lidem, kteří Vás budou zastupovat v obecních záležitostech na další čtyřleté volební období.
Ustavující zasedání zastupitelstva svolal dosavadní starosta obce na čtvrtek 6. listopadu
v 18.00 hod. do sálu kina. Nejprve jsme vyslechli státní hymnu a úvodní slovo starosty. Poté
vedl zasedání nejzkušenější člen zastupitelstva, pan A. Kovář. Nově zvolení zastupitelé zvolili
zapisovatele a ověřovatele zápisu, slib přečetl pan A. Kovář. Potom složili slib nově zvolení
členové zastupitelstva obce pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch. Dále byl
schválen program zasedání a složení návrhové a volební komise.
Zachovali jsme vyzkoušený a dobře fungující model vedení obce - uvolněný starosta, jeden
neuvolněný místostarosta a pětičlenná rada obce. Zastupitelé schválili tajnou volbou starostu,
místostarostu a členy rady. Volba předsedů a členů výboru zastupitelstva se uskutečnila
veřejným hlasováním.
Ustavující zasedání se konalo v příjemném a pěkně vyzdobeném prostředí kina a mělo
důstojný průběh. Po jeho ukončení obdrželi všichni přítomní malé občerstvení.
Milí spoluobčané,
důvěra, kterou jste nám v letošních volbách dali, nás velice těší a vážíme si jí.
Současně to vnímáme i jako velkou zodpovědnost vůči Vám občanům i naší hezké obci.
Chceme i nadále s Vámi komunikovat, řešit Vaše problémy a rozvíjet naši obec tak, aby
se v ní dobře žilo nám i našim dětem.
Jménem svým i nově zvolených zastupitelů obce Vám za projevenou důvěru děkuji a
pevně věřím, že ji nezklameme.
Josef Chadima
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Ustavující zasedání bylo zahájeno státní hymnou

Pohled na zaplněný sál kina

Volba starosty obce a vyhlášení výsledků

Nově zvolení zastupitelé
1. řada zleva: Anna Zavoralová, Jaroslava Vraspírová, Mgr. Jitka Kučerová, Ing. Pavla Tmejová,
Eva Chadimová
2. řada zleva: Alois Kovář, Ing. Jaromír Klusoň, Josef Chadima, Radek Bartoš, Ing. Petr Jiráň
3. řada zleva: Jiří Vomáčka, Jaroslav Faltys, Petr Renza, Josef Zavoral, Ing. Jiří Boštík
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Návrh na předsedu kontrolního výboru a veřejné hlasování

Údržba, opravy, rekonstrukce za uplynulé období
Během podzimu jsme ve spolupráci s VHOS, a.s., provoz Polička realizovali opravu
vodovodního řadu od Šplíchalových ke Kabrhelovým. Jednalo se o výměnu stávajícího
vodovodního potrubí v délce cca 93 m. Nový vodovodní řad byl zhotoven z PVC. V rámci
stavby byly přepojeny 3 ks vodovodních přípojek a vyměněn nadzemní hydrant. Celkové
náklady dosáhly částky cca 298.000 Kč.

Oprava vodovodního řadu u Šplíchalových

Do kuchyně základní školy jsme zakoupili
novou
nerezovou
myčku
nádobí
od GASTROkompletu Ústí nad Orlicí. Součástí
dodávky byla police pracovního stolu, bojler
ohřevu
oplachové
vody,
dávkovač
oplachového prostředku, koše na talíře a
příbory a další věci v celkové hodnotě
94.000 Kč.
U
objektu
mateřské
školy
jsme
ve spolupráci s panem Zavřelem z Dolního
Újezda opravili vstup do pavilonu. Jednalo se
o vybourání a odvoz poškozeného betonu,
zhotovení nového betonového podkladu
včetně ocelové sítě a položení zámkové
dlažby v hodnotě cca 27.000 Kč.
Nová myčka nádobí ve školní jídelně
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Oprava vstupu do objektu MŠ

Starosta obce s dětmi ve školce

Pro bezúplatně předaný požární automobil LIAZ CAS 25 jsme opravili zadní část hasičárny
k jeho garážování. Ve spolupráci s panem Jiřím Dřínovským, Josefem Dřínovským,
J. Šplíchalem, V. Vomáčkou, M. Držmíškem, J. Vomáčkou, J. Mičkou, Ing. P. Tmejovou,
společně s místními hasiči, zaměstnanci obce a zemědělským družstvem jsme upravili
vjezdová vrata, zateplili stropní část garáže včetně venkovního pobití palubek
v předpokládaných nákladech do 80.000 Kč.

Úprava zadní části hasičárny

Kompostéry na bioodpad
Naše
obec
v
rámci
Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka pořídila kompostéry o
objemu 1100 litrů, které obdrží na svou
zahradu občané a chalupáři za příspěvek
300 Kč s tím, že kompost si budou sami
zužitkovávat po dobu minimálně 5 let a poté jim kompostér zůstane. Žádáme občany, kteří
mají ještě zájem o přidělení kompostéru, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Lubné.
Parametry kompostéru: objem 1100 l, váha 28 kg, výška 107 cm, tloušťka stěny 8 mm, odolné
proti deformacím díky zesíleným a vyztuženým stěnám.
Zateplení OÚ Lubná
Naší největší podzimní akcí bylo zateplení budovy obecního úřadu. Jednalo se o stavební
úpravy stanovené energetickým auditem, které zahrnovaly výměnu nevyhovujících venkovních
otvorových prvků (okna, dveře) a zateplení obvodového pláště budovy zateplovacím systémem
6

na bázi minerální plsti. Zakázku realizovalo Stavební sdružení Boštík s.r.o. z Poříčí. Cena
za kompletní provedení díla dle uzavřené smlouvy dosáhla částky cca 1.690.000 Kč.
Touto cestou děkuji jednateli firmy P. Boštíkovi, stavbyvedoucímu J. Drobnému,
zaměstnancům a subdodavatelským firmám za kvalitně odvedené dílo a dobrou spolupráci při
realizaci zakázky. Současně děkuji projektantce stavby Ing. P. Tmejové a stavebnímu dozoru,
panu L. Lánovi.

Původní pohled na objekt úřadu a okna připravená k výměně

Zateplení vnějšího pláště budovy

Zaměstnanci firmy Boštík s.r.o. při zateplení a jednatel firmy se starostou obce
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Zateplená severní strana a výměna vstupních dveří

Výběr odstínu fasády a vnitřní úpravy oken

I v kadeřnictví už je tepleji

Nový stav zateplené budovy

Výlov rybníka, hon
V neděli 23. listopadu byl proveden výlov Dolního rybníka. Jako tradičně měli o tento
nevšední zážitek velký zájem místní občané, tak i lidé z okolních obcí. K zakoupení byl kapr,
amur či tolstolobik, štika nebo candát. Vlastní výlov provedl pan Josef Klejch se svojí rodinou a
přáteli.
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Výlov Dolního rybníka

Pan J. Klejch se svojí rodinou a přáteli

V sobotu 29. listopadu uspořádalo Myslivecké sdružení Lubná hon na drobnou zvěř.
Uloveno bylo 10 zajíců a 18 bažantů. Toho honu se zúčastnili myslivci i z okolních sdružení.
Po jeho skončení se na Skalce uskutečnila beseda s bohatou mysliveckou tombolou.
Pro zpestření všem přítomným zahrál a zazpíval lubenský rodák Zdeněk Šejbl.

Hon na drobnou zvěř

9

Myslivci a výřad zastřelené zvěře

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu před 1. adventní nedělí jsme se sešli před obecním úřadem, abychom zde
společně rozsvítili vánoční strom. Setkání občanů obohatil kulturní program, kterým nás
prováděla paní E. Chadimová. Vystoupily zde děti z mateřské školy pod vedením paní
Mgr. I. Rensové, na dechové nástroje zahrál kapelník Pohoranky Jan Pohorský se svými
kolegy. Pěveckým vystoupením zpestřili kulturní program Míša Vostřelová a Ivo Klusoň,
pozvání přijal také P. V. Glogar a zastupitelé obce. Slavnostní rozsvícení stromu provedli žáci
místní školy Pavel Jána a Filip Chadima za vzornou reprezentaci školy ve florbalu. Ozvučení a
osvětlení prostoru zabezpečili Pavel a Josef Kovářovi. O zahřátí se postarali místní dobrovolní
hasiči.

J. Pohorský se svými kolegy

Vystoupení dětí z MŠ

Pěvecké vystoupení M. Vostřelové a I. Klusoně

Slovo ředitelky školy
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P. Jána a F. Chadima po rozsvícení stromu

Pohled na prostranství před OÚ

Mikuláš na obecním úřadě
Začátkem prosince zavítala na obecní úřad milá návštěva. V kanceláři starosty se objevil
Mikuláš, půvabný anděl a čert s mikulášskou nadílkou.
Vážení čtenáři,
Vánoce a nový rok se nezadržitelně
blíží, a tak mi dovolte, abych Vám popřál
jménem svým i jménem zaměstnanců
obecního úřadu a zastupitelů obce krásné
vánoční svátky naplněné radostí a prožité
v kruhu svých blízkých. Do nového roku
2015 Vám přeji hodně optimismu, naděje a
víry, která nechť se stane oporou
ve chvílích těžkých i radostných.
Váš starosta Josef Chadima
Mikuláš u starosty obce

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA PO ŠESTÉ
Lubenská šťopička už může do školy. Ne, že bychom chtěli děti školou povinné učit pít, ale
Šťopičce už letos v září bylo šest. Šestý ročník měl podtitul extrémní, a to díky programu, který
do Lubné na Skalku opět přilákal stovky návštěvníků. Železný Zekon nás uchvátil nejen svojí
silou, díky níž se několikrát dostal do světové knihy rekordů, ale překvapil svojí skromností a
bodrým vtipem. A velmi skromná byla i Lucie Šimková, nejlepší tanečnice u tyče České
republiky pro rok 2013. Tanec u tyče to připomínalo snad jen hudbou, ale jinak, jak sama říká,
se jedná o akrobacii na tyči. Ti z vás, kteří jste Šťopičku navštívili a Lucii viděli, jí jistě dáte
za pravdu. Její představení byla opravdu třešinka na dortu. Ale nepředbíhejme, projděme si
s naší „školačkou“ tu poslední zářijovou sobotu pěkně od začátku.
Jako každý rok začal festival dopoledním programem u Pálenice, kde nám adrenalinová
show motokaskadéra, lubenského rodáka Jakuba Kykala vzala dech. Po společném přípitku na
zdar letošního ročníku následovala prohlídka Pálenice, chuťovka v podobě jednohubek a
koláčků. Poté jsme mohli zajíst první ochutnávku destilátů gulášem, který již tradičně připravili
místní myslivci. Průvodem, jak jinak než s dechovkou, tentokrát Mrákotinkou, jsme šli
na Skalku, kde bylo navaříno pro všechny hladovce.
Odpolední program zahájil náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, který
již po šesté převzal záštitu nad celou akcí. Také jsme přivítali teď už bývalého starostu
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Litomyšle, pana Michala Kortyše. V odpoledních hodinách nás svojí návštěvou poctil host
s velkým H, pan Olbram Zoubek.
Hned na začátku slavnosti vyhlásil předseda degustační komise, Ing. Jaromír Klusoň,
vítěze jednotlivých kategorií. Ti obdrželi diplomy a dárkové koše. Absolutní vítěz získal zlatou
šťopičku a peněžní poukázku od Ing. Zdeňka Jelínka, majitele Pálenice Lubná. A když už
nebylo co rozdávat a do tomboly ještě daleko, hrála nám Mrákotinka, nejmladší dechovka
široko daleko, pěkně do noty a k ochutnávce jednu „vypalovačku“ za druhou. A že letos bylo
opravdu co degustovat – sešlo se na 208 vzorků! Aby se nám z toho nezamotala hlava, bylo
třeba také se dobře najíst. Mlsné jazýčky potěšila nejen teplá domácí kuchyně, ale i speciality
z udírny.
Děti a pana starostu jsme zabavili projížďkami na koni a maxibublinami, které se už loni
těšily velkému ohlasu nejen z řad nadšených dětí. Losování tomboly v podání Aloise Kováře a
rozdávání výher bylo vtipné zakončení odpoledního programu a my se mohli oddat dalšímu
bodu programu - taneční zábavě se skupinou Vepřo knedlo s Dádou.
A teď to nejdůležitější – poděkování. Jménem občanského sdružení Lubenská šťopička,
hlavního pořadatele akce, vám už po šesté mohu poděkovat za všechno, co pro hladký průběh
slavnosti děláte. Ač to leckdy není vidět, stojí to lubenské hasiče, kulturní komisy, zaměstnance
obecního úřadu, členy sdružení a dobrovolníky spoustu času, sil a energie. V neposlední řadě
děkujeme i sponzorům, protože bez nich by program nemohl být tak pestrý a kvalitní. A jsem
moc ráda, že mohu poděkovat vám, návštěvníkům Lubenské šťopičky 2014, protože pohled
na zaplněný sál plný spokojených lidí všech generací nás zahřeje víc než šťopička. Věřím, že
Šťopičku se sedmičkou si příští rok opět společně užijeme a vychutnáme plnými doušky (však
víte čeho).
Mgr. Eva Šímová

Slavnostní zahájení u prodejny Jednota

J. Kykal s odvážnou J. Kalibánovou

Motokaskadérské vystoupení Jakuba
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Kaskadér v obležení diváků a hasiček

Občerstvení u stánku MS Lubná

Spokojení návštěvníci

Ochutnávka v Pálenici

Vyhlášení nejlepších vzorků

Poděkování
Touto cestou děkuji zaměstnancům obecního úřadu, členům kulturní komise,
hasičkám a hasičům, majiteli Pálenice Z. Jelínkovi, moderátorce E. Šímové, vystupujícím
a ostatním občanům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení
6. ročníku Lubenské šťopičky 2014.
Josef Chadima
Dobrý den pane starosto,
dovolte, abych Vám ještě jednou poděkoval za milé, až nečekané přijetí na vaší
společenské události uplynulého víkendu.
Něco nám říkalo, že nejedeme pouze na košt destilátů, ale taková slavnost nás
opravdu zaskočila. Tak prostorný sál, citlivou výzdobu, disciplinovaný realizační tým a
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že je myšleno na všechno a na všechny, je potřeba jen závidět. To, že se Vám daří
pořadatelsky do akce zapojit celou obec, je skvělé a stmelující, držíme Vám palce i
nadále. Pro nás půldenní pobyt ve vaší obci byl velmi motivační a setkání s Vámi nás
nabilo energií a novou chutí se vám alespoň v něčem vyrovnat.
Těšíme se na setkání třeba u nás již v lednu 2015 na akci: Košt ovocných pálenek a
kysaného zelí v Mikulčicích.
Za o.s. Gurmáni Mikulčice zdraví Vít Pavka
Ahoj Lubeňáci, fantastická akce. Děkujeme Vám za vřelé přijetí a srdečně Vám
fandíme.
Kolisti z Jedlové

Dechová hudba Mrakotinka

Hosté při zahájení odpoledního programu

Bublinová show pro děti

Starosta a kuchařky

Železný Zekon na Lubenské šťopičce
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Profesionální silák tahal John Deere

Mistrně republiky L. Šimková na tyči

Vepřo knedlo s Dádou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Akce školy za měsíc září
1. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku
- přivítali jsme 29 prvňáčků
- do školy nastoupili noví učitelé – Mgr. Jindřich Novotný
a Mgr. Marcela Dvořáková (zastupující za Mgr. Věru Kořínkovou – MD)
15. 9. Třídní schůzka rodičů žáků 6. třídy
18. 9. Zahájena plavecká výuka žáků 2. – 5. tř. (10 lekcí)
19. 9. MIME FEST Polička (u příležitosti Evropského dne jazyků – II. st.)
22. 9. Oblastní kolo v přespolním běhu v Litomyšli
23. 9. Den otevřených dveří – Integrovaný záchranný systém Litomyšl (žáci 4. a 5.tř.)
25. 9. Mezinárodní soutěž učňů Řemeslo/Skill 2014, Vysoké Mýto (žáci 7. a 8. tř.)
26. 9. Evropský den jazyků na I. st. (Skotsko)
30. 9. Okresní kolo v přespolním běhu v Poličce
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Prodaná nevěsta a exkurze v Poličce
V úterý 14. 10. 2014 celý druhý stupeň zavítal do Poličky. V Tylově domě pro nás zahráli
žáci poličských škol divadelní představení s názvem Prodaná nevěsta. Vtipným a velmi
povedeným způsobem představili posluchačům operu Bedřicha Smetany. Měli jsme možnost
zhlédnout nejen podařené dětské herecké výkony, ale také vyslechnout přímo některé árie
z opery. Výborné pěvecké výkony „malých herců“ vyvolávaly u našich žáků zpočátku úsměv
na tváři, nakonec však velký obdiv a uznání.
Žáci 8. a 9. třídy po představení zavítali
ještě na návštěvu do SOŠ a SOU v Poličce.
Prohlédli si celou školu, některé učebny i
odborné pracoviště a seznámili se s učebními
a studijními obory školy. Budoucí cukráře jsme
viděli přímo při výrobě zákusků, budoucí
číšníky při obsluze ve školní jídelně. Exkurze
byla zajímavá a poutavá, nabídka učebních
oborů lákavá, prostředí školy vkusné a
příjemné, odborná pracoviště moderní.
Budoucím studentům má tato škola jistě co
nabídnout. Mezi našimi žáky se objevilo
několik zájemců, budeme jim držet pěsti při
přijímacím řízení.
Duet Mařenky a Jeníka
Mgr. Hana Preclíková
Střípky názorů žáků k divadelnímu vystoupení:
*Začalo to jinak, než jsem očekávala.
*Líbilo se mi, že to bylo formou referátu.
* Měli propojenou přítomnost a minulost.
*Příběh sám mě nezaujal. Byl o chytrém Honzovi, který prodal nevěstu sám sobě.
*Konečně jsem pochopila, proč ta prodaná nevěsta byla prodaná.
*Dozvěděl jsem se, že když jste chytří, tak máte, co chcete.
*Líbilo se mi, jak to měli nacvičené a jak zpívali.
*Někdy jim při zpěvu nebylo rozumět.
*Měli krásné kostýmy.
*Kulisy vypadaly jako opravdové.
*Moc se mi líbilo, že mluvili nahlas a zřetelně.
*Uměli nazpaměť dlouhé texty.
* Nejvíce se mi líbil Vašek. Uměl to výborně zahrát, byl nejvtipnější.
*Nejvíce mě zaujala postava Jeníka, který nejen krásně zpíval, ale také krásně vypadal.
*Líbilo se mi, jak Jeník přechytračil Kecala.
*Nikdy jsem to neviděl. Proto jsem byl rád, že jsem to viděl.
*Celkově hra byla skvělá.
*Nebylo by ke škodě, kdyby to trvalo trochu déle.
*Toto divadlo bych asi neuměl zahrát lépe.
*Na podobnou hru bych ráda zase někdy jela.

Akce školy za měsíc říjen
1. 10. Fotbalový turnaj Coca – Cola Cup, Dolní Újezd (žáci II. st.)
2. 10. Třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy
6. 10. Jednání školské rady
8. 10. Dopravní hřiště, Polička (žáci 4. třídy)
10. 10. Dopravní hřiště, Polička (žáci 2. třídy)
13. 10. Dopravní hřiště, Polička (žáci 5. třídy)
13. - 17. 10. Sběr papíru - žáci naší školy sebrali celkem 6 937 kg papíru za 15 260 Kč.
Nejvíce se snažila 7. třída – průměr na žáka 56,2 kg.
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14. 10. Divadelní představení „Prodaná nevěsta“, Polička (žáci II. st.)
Exkurze SOŠ a SOU Polička (žáci 8. a 9. tř.)
15. 10. Soutěž Přírodovědný klokan (žáci 8. a 9. třídy)
16. 10. Dopravní hřiště, Polička (žáci 3. třídy)
17. 10. Spaní ve škole, Sebranice (sbor Lubenika)
21. 10. Oblastní kolo ve stolním tenisu družstev, Litomyšl (někteří žáci II. st.)
žáci 6. a 7. třídy - 1. místo, žáci 8. a 9. třídy - 1. místo, žákyně 8. a 9. třídy - 2. místo
25. - 26. 10. Podzimní výstava, Sebranice – ukázky výrobků žáků
30. 10. Přednáška Finanční gramotnost, Polička (žáci 8. a 9. třídy)
Okresní kolo ve stolním tenisu družstev, Litomyšl (někteří žáci II. st.)
žáci 6. a 7. třídy - 3. místo, žáci 8. a 9. třídy - 2. místo
31. 10. Exkurze OÚ Sebranice – kroniky (žáci 3. třídy)

Exkurze na Střední škole obchodní a služeb SČMSD v Poličce
V pátek 14. 11. 2014 navštívily žákyně 8. a 9. ročníku jednu ze středních škol v Poličce.
Exkurze začínala návštěvou odborných pracovišť, na kterých se zaučovaly budoucí kadeřnice a
kosmetičky.
Přestože dívky měly možnost pozorovat při práci právě začínající studentky prvního ročníku,
jejich dovedností všechny využily a nechaly si upravit vlasy či nehty.
Jak byly s výsledky i celou exkurzí spokojené, vypovídají jejich příspěvky.
- Na to, že to byly prvačky, vytvářely krásné účesy.
- Dívky v kadeřnictví a na kosmetice byly hodné a upřímné.
- Jediný háček na této škole je, že tam nejsou kluci.
- Osobně jsem s touto exkurzí spokojena, třeba si některá z nás toto studium vybere.
- Všem kadeřnicím se to moc povedlo.
- Na té škole by mě to bavilo, ale nevím, jaké by bylo uplatnění.
- Zajímavý byl výklad o škole a návštěva.
- Líbilo se mi, že tam byli všichni příjemní.
- Všechny holky, co tam byly, byly krásně upravené.
- Bylo od nich hezké, že nám věnovaly svůj čas.
- S jejich prací jsem byla spokojená, jsem ráda, že jsme tam byly.
- Škola se mi docela líbila a určitě bych ji doporučila těm, které baví líčení a kadeřnictví.
Mgr. Hana Preclíková

Upravené žačky z 8. třídy

Nové účesy dívek z 9. třídy

Lovci perel v Sebranicích
Naše školní družina se zapojila do celoroční čtenářské hry, která probíhala v Městské
knihovně v Litomyšli. Na projektu se podílely Evropský sociální fond v ČR, Evropská unie,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Knihovna města Hradce Králové. Úkolem bylo
číst knihy označené jako perlorodky a plnit úkoly. Odměnou za každou přečtenou knihu a
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správně zodpovězené otázky byly perly a speciální knihovnické peníze. Soutěž skončila
28. 10. 2014. Náš výsledek byl 22 přečtených knih a 1950 speciálních korun. V tento den se
k nám do družiny vypravila
paní knihovnice, aby nás
ocenila jako jedinou školní
družinu ve východočeském
kraji, která se zúčastnila, a
přivezla
knihovnický
obchůdek. V něm jsme si
mohli nakoupit drobnosti
za utržené peníze. Soutěž
nás velice bavila a už se
těšíme na další ročník
sběračů perel.
Vetešníková Petra ŠD

Lovci perel

Opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas rodinných setkání, splněných přání,
vzájemného porozumění a lásky. Přejeme Vám, aby tato čarovná atmosféra
vánočních svátků přetrvala i do všedních dnů roku 2015, kdy s první vteřinou
nového roku skončí všechny staré životní příběhy a začnou se odvíjet nové.
Ať jsou vždy plné štěstí, zdraví, lásky a úspěchů.
Vedení školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátek školního roku rychle utekl a za dveřmi jsou Vánoce. V září do mateřské školy
nastoupilo 31 dětí a hned se zúčastnily několika akcí. Od poloviny září začaly starší děti jezdit
na plavecký výcvik do Poličky, kde se seznamovaly s vodou a učily se základům plavání.

Plavecký výcvik

Letos poprvé děti byly na exkurzi v Ravensburgeru v Poličce. V mateřské škole děti velmi
rády staví puzlle, a tak měly možnost seznámit se s tím, jak puzlle vzniká od začátku až
do konce. Pro děti to byl velmi zajímavý prožitek. Nejen že se seznámily s prací lidí, ale viděly,
jak vzniká puzlle od návrhu až po uložení do krabičky a expedování do obchodu.
Nezapomněli jsme ani na tradice a s dětmi pekli posvícenské koláče. Paní kuchařka nám
připravila těsto a pak už děti zdobily… Po upečení děti a p. starosta ochutnali a věřte, že byly
moc dobré.
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V MŠ nás každé dva měsíce navštěvuje také divadlo Jójo se svými veselými pohádkami,
kdy do děje zapojí i děti. Po velkém úspěchu jsme zase pozvali lektora ze záchranné stanice
Pasíčka s výukovým programem o tom, jak se zvířátka připravují na zimu. Stejně jako na jaře
jsme udělali sbírku pro zvířátka (tvrdé pečivo, přebytky, obilí, obvazy...), a proto mi dovolte
touto cestou poděkovat rodičům našich dětí za ochotu, vstřícnost a spolupráci.
Do Vánoc nás čeká ještě pracovní dílna společná pro děti a rodiče, navštívíme muzeum
v Poličce – Jesličky z Poličky a taky nás určitě navštíví Mikuláš. A pak už se děti budou těšit
na koledu po obci, připravovat na vánoční besídku a nebude chybět ani výroba dárků.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát šťastné a radostné Vánoce, mnoho štěstí, pevné
zdraví, porozumění, spokojenost a dětem rodinnou pohodu.
Mgr. I. Rensová

Pečení posvícenských koláčů

Návštěva ze záchranné stanice Pasíčka
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
už jsme v naší vesnici rozsvítili vánoční strom. Ale na to, aby se též rozsvítil v našich
domovech, si musíme ještě trochu počkat. Na každou velikou událost je dobře se připravit.
Nejen navenek, ale i své srdce. Takovou nabídkou k prožití Vánoc je i doba, která jim
předchází, a tím je advent. Čas přípravy srdce k přijetí daru. Skutečného daru, bez něhož by
Vánoce prostě nebyly. O Vánocích k nám přichází Bůh jako dar. Ale nakolik budeme
obdarováni, to už záleží na nás. Na tom, jak dar přijmeme. Ať vám k tomu pomůže i zkrácený
příběh od Eduarda Martina.
Dozvědět se, že dárky nenosí Ježíšek... Jak bolestné poznání to pro člověka někdy může
být. Dospělý, ten si už zvyká na život, bývá otrlý na nějakou zprávu plnou úžasu a nebo tu,
která naplňuje smutkem. Ale dítě... Ty jsou v nevýhodě a teprve se musí učit být zklamávány. A
tak, když jsem měla dítěti říct tuto pravdu, bylo mi úzko. Pověděla jsem mu to a dítě ke mně
obrátilo své velké čisté oči. „Aha.“ „Co aha?“ „Ty se nedivíš?“ „Ne.“ „Ne???????“ „Ne. Proč
bych se měl divit? Prostě mi dárky dává Ježíšek a nosíš mi je ty. Ne andělíčkové. To je přece
jedno, kdo mi ty dárky od Ježíška o Vánocích dá pod stromeček, ne?“ Polkla jsem. Copak
na tom záleží? Hlavní je přece dárce. Hlavní je přece ten, který rozhodl, že ta nebo ona radost
se k člověku přece jenom dostanou. Dospělí si myslí, že se mýlí dítě. Dítě si myslí, že se mýlí
dospělí. Tu noc jsem nemohla usnout. Ono prozření zasáhlo více mě než dítě, kterému se
obraz Vánoc vůbec nenarušil.
Přemýšlela jsem o darech, které jsem ve svém životě dostala. A bylo jich tolik. Byli to lidé,
krásní lidé, které jsem potkávala od dětství, milovali mě, milovala jsem je já,... má rodina,...mí
přátelé,...můj manžel,...má rodina,...mé dítě... Copak jsem to všechno nedostávala
„od Ježíška?“ Usmívala jsem se, jak dítě tuto zprávu, která může jiným rozkolísat svět, přijalo.
Přijde Štědrý den, kdy zase budeme dostávat dárky. Ale já jsem přece dostala už teď tolik
dárků, tolik báječných dárků..., a jestli zítra najdu své balíčky pod stromečkem, bude to
jenom...něco navíc...a bude to také od Ježíška.
Na začátku jsme se bála, jak se mé dítě dokáže vyrovnat s oním tajemstvím. A zatím ono
odhalilo veliké tajemství mně.
Přeji vám, moji milí, aby to, co sami a nebo společně prožijete o Vánocích, jen umocnilo to,
čím jsme obdarováni každý den. Přeji požehnané vánoční svátky a nový rok prožitý v úžasu
nad každým, i nejmenším, obdarováním.
P. Vojtěch, salesián
Vánoční program v naší farnosti
19. prosince - příležitost ke svátosti smíření
21. prosince - nedělní pořad bohoslužeb
23. prosince - koledování - návštěva nemocných a dříve narozených
24. prosince - 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 Široký Důl
- od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček
26. prosince - svátek svatého Štěpána
- 7.30 Sebranice, 9.45 Sebranice, 11.00 Lezník
27. prosince- svátek svatého Jana (při mši svaté žehnání vína)
- 6.45 Sebranice, 18.00 Lubná
28. prosince - svátek Svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů)
- 7.30 Sebranice, 9.45 Sebranice, 11.00 Široký Důl
31. prosince - svatého Silvestra (závěr občanského roku)
- 16.00, 23.00 - Sebranice – mše svaté na poděkování za uplynulý rok,
s prosbou o Boží ochranu a požehnání do nového roku
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1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie
- 7.30 Sebranice, 9.30 Lubná, 9.45 Sebranice, 11.00 Lezník
3. ledna - žehnání domů
6. ledna - slavnost Zjevení Páně (tří králů) – žehnání vody, křídy a kadidla
11. ledna - svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prosinci a lednu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
91 let

Marie Flídrová

80 let

Jan Klusoň

90 let

Marie Pavlišová

75 let

Marie Chadimová
Anna Flachová

89 let

Jaroslav Čermák
70 let

Josef Kovář
Marie Macků

65 let

Marta Kovářová
Anna Kopecká
Josef Dřínovský

55 let

Roman Pechanec

87 let

Marie Pavlišová

84 let

Anna Krejčová

83 let

Růžena Pechancová

81 let

Bohumil Dřínovský

V říjnu, listopadu a prosinci oslavili narozeniny

Josef Sýkora – 75 let

František Renza – 85 let

Marie Pavlišová – 75 let

Jan Štěpánek – 85 let
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Manželé Kabrhelovi – zlatá svatba

Manželé Čuprovi – zlatá svatba

Václav Bulva – 75 let

Marie Chadimová – 75 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Zastupitelstvo obce
V září se narodil Milan Břeň, v listopadu Michal Blažek a v prosinci Matyáš Obolecký.
Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.
V prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Jánou.

KDU - ČSL LUBNÁ
Vážení spoluobčané,
rok se opět blíží ke konci a tento čas nás vybízí, abychom
rekapitulovali. Máme za sebou podzim, který byl ve znamení voleb, a tak
Vám děkujeme za Vaši účast, kterou jste dali najevo, že Vám není naše
obec lhostejná.
Advent nám už klepe na dveře, přejeme Vám tedy Boží požehnání,
pokoj a Vánoce prožité s láskou a radostí s Vašimi nejbližšími bez ohledu
na množství darů pod stromečkem. Nový rok 2015 prožijte v klidu,
pohodě a především zdraví.
Výbor KDU-ČSL
Zveme všechny také na již tradiční Lidový ples, který se koná 17. 1. 2015
ve víceúčelovém zařízení Skalka. Začátek je ve 20 hodin. Hraje skupina COMBO 2 a čeká
na Vás výborná myslivecká kuchyně.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ – VÝSTAVA
Ve dnech 10. – 12. října 2014 jsme uspořádali výstavu pod názvem „OD ZAČÁTKU
DO KONCE ANEB JAK JDE ŽIVOT“.
Všem, kteří nám pomáhali, obohatili ji svými výpěstky, doplňky, i těm, kteří se na ni přišli
podívat, moc děkujeme.
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Blíží se nám konec letošního roku
2014, a tak bychom rádi poděkovali
za to, co nám dal, a připili si na nový
rok 2015.
AŤ JE PRO NÁS VŠECHNY
ŠŤASTNÝ A VESELÝ!!!
Přejí lubenští zahrádkáři.
Lubenští zahrádkáři, děkuji za krásnou
výstavu.
J. Chadima

FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
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HASIČI ZDE POMÁHAJÍ JIŽ 130 LET
Vážení spoluobčané, začíná období vánočních svátků, v nichž pokud to jde, na chvíli
můžeme zapomenout na vše špatné, co nás v tomto roce potkalo, a vzpomenout na to dobré,
co se podařilo či co se nám splnilo. Jsou tu Vánoce, které jsou po staletí spojeny s tolerancí a
klidem, bez ohledu na to, zda ti, co usedají u vánočních stromků v době narození Páně, jak
nám tuto událost předkládá věrouka, věří či nevěří. Ta víra ale není to podstatné. Podstatná je
touha většiny lidí udělat druhým radost, přestat se hnát za něčím, čeho můžeme dosáhnout
jindy. Konec roku je časem, kdy se ohlížíme zpět, a hasiči v Lubné měli letos práce a činnosti
určitě hodně.
Stěžejní akcí byly oslavy 130 let založení sboru. Po mnoha letech plánů se letos za pomoci
obecního úřadu podařilo zcela zrekonstruovat ruční stříkačku, která byla zakoupena v roce
1884. Náš sbor si nechal zhotovit prapor, jenž byl vysvěcen 21. června při oslavě výročí a při
setkání rodáků na nově zrekonstruovaném areálu, kde nám byl předán do užívání i novější
hasicí vůz od hasičů z Litomyšle. Na dlouhých přípravách a po celý sváteční víkend pomáhalo
mnoho našich členů SDH, pracovníků obecního úřadu a obětavých spoluobčanů. Děkuji všem,
kteří přiložili ruce k dílu a umožnili tak krásné setkání rodáků i naši důstojnou oslavu.
V letošním roce oslavili taktéž 130 let založení sboru hasiči z Lubné u Rakovníka a rádi jsme
přijali jejich pozvání k nim. Starosta tamního sboru i starosta obce nás potěšili sdělením, jak
moc se jim u nás líbilo, a rovněž my jsme se tam cítili velice dobře. Cestou jsme se zastavili
v Lidicích, kde nacisté bestiálním způsobem postříleli všechny muže včetně p. faráře
Štenberky, ženy a děti většinou umučili v koncentračních táborech nebo zplynovali.
I po 72 letech v oněch místech cítíte tu nesmírnou surovost a tesknotu. Ale vraťme se
k svátkům, kdy se budeme těšit ze svých blízkých, dětí, vnoučat či pravnoučat, z rozzářených
dětských očí u rozsvíceného stromečku či třeba jen z toho, že jsme se po roce opět všichni
sešli. Je to i chvíle, kdy můžeme zavzpomínat na ty, kteří již nejsou mezi námi. Není jiných
podobných svátků v roce.
Protože se blíží konec roku a po něm plesová sezona, rád se s vámi podělím o příběh,
který se může přihodit komukoliv z nás. V jedné obci pořádali maškarní ples. Jeden manželský
pár se na něho velice těšil. Ženě se ale udělalo navečer nevolno, tak navrhla manželovi, ať jde
sám. Ten jako vzorný manžel bez ní jít nechtěl, ale ona jej přesvědčila, že nemá cenu, aby si
kazil večer i on - ona si beztak vezme prášek a půjde si lehnout. Muž si tedy přibalil kostým
vodníka a odešel na ples. Žena se za hodinu probudila a cítila se mnohem lépe, a protože
nebylo pozdě, rozhodla se, že na ples ještě půjde. A aby zmátla manžela, šla v jiném převleku,
o kterém neměl ani ponětí, jak vypadá. Řekla si, že je to vítaná příležitost zjistit, jak se v její
nepřítomnosti manžel baví. Když dorazila na sál, užasla. Manžel, tedy vodník, dováděl jak
utržený z řetězu. Tančil hned s jednou ženskou maskou, hned s druhou, pusa tady, vášnivé
objetí tuhle. Manželka vypadala sexy a ihned upoutala vodníkovu pozornost. Dovolila mu
všechno, co chtěl, vždyť to byl její manžel a ona jeho poslušná manželka. A tak není divu, že jí
po chvíli zašeptal do ouška jednoznačný návrh. Ten přijala, takže za chvíli zmizeli mimo dohled
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plesajících a krásně se pomilovali. Před půlnočním odmaskováním se manželka vytratila domů,
schovala masku a šup do postele čekat, jak se z toho bude její nevěrník vykrucovat. Když se
vrátil z plesu domů, zeptala se ho, jak trávil večer. „Miláčku, bez tebe mě to tam vůbec
nebavilo, tak jsem zapadnul s kamarády do hospody a hráli jsme celou noc mariáš. Jo, a
kostým vodníka jsem půjčil kolegovi z práce, a když mi ho vracel, tak strašně moc děkoval, že
tak hezký večer už dlouho nezažil.“
Hodně zdraví v novém roce a vydařenou plesovou sezonu vám přeje
za SDH Lubná Alois Kovář, jednatel.

Vysvěcený prapor našich hasičů

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V pátek 19. září se jako každý rok uskutečnil tradiční
lampiónový průvod. Tentokrát jsme se sešli v novém
letním areálu, odkud celý průvod vyšel. Nejprve nám
program zahájil spolek Seiferos z České Třebové. Přivezli
45 dravců a předvedli něco málo ze svého programu
– lovení za letu atd. Někteří program znali, protože tento
spolek už navštívil naši školu. Po tomto asi půlhodinovém
představení jsme čekali, až se setmí. Všichni malí i velcí,
staří i mladí měli možnost využít malého občerstvení,
které připravili členové kulturní komise. Záhy se setmělo a
průvod mohl vyrazit. Nejprve se vydal stezkou pro pěší
k hasičské zbrojnici směrem k OÚ, přes most a dále po
Malé Straně zpět do letního areálu, kde na nás čekalo
ohnivé představení. Přijela šermířská skupina Lucrezia
z Dolní Dobrouče pod vedením pí Krejčí. Tento spolek
nám předvedl ohnivou show pod názvem „HRÁTKY
S OHNĚM“, kterou zhlédlo nemalé množství diváků
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malých i velkých. Program byl nádherný a úžasný.
Děkujeme všem, kteří se s námi přišli pobavit. Počasí nám přálo a už teď se těšíme na
další lampiónový průvod. Děkuji také všem členům kulturní komise, kteří se na přípravě
podíleli.
Za kulturní komisi Jaroslava Klejchová

Výcvik dravců

Lampiónový průvod

Ohnivá show v letním areálu

ŠTĚDRÝ DEN NA STATKU
Vraťme se na začátek 19. století, kdy popisuje sedlák Václav Hubinka Štědrý den na svém
statku.
O Štědrém dnu jsem vstal časně ráno, vešel do chléva a pokřižoval se, podal dobytku
po nejlepším klasu pšeničném, aby žádné čáry neměly nad ním vlády. Potom jsem šel vzbudit
hospodyni, děti a všechnu chasu. Chaso, chaso, ven, vítej nám Štědrej den. Na ta slova
okamžitě vyskočili všichni z postelí, hodili na sebe nejnutnější oděv, vrhli se do zahrady a tam
potřásajíce každým stromem vykřikovali: Jabloňko, jabloňko, probuď se ze spánku, dej nám
ovoce plnou vopálku, zažeň těžkej sen, dnes je Štědrej den. Vykonavše tuto službu stromům,
vrátili se zkřehlí mrazem do seknice, aby se chopili práce. Čeládka musela poklízet kdejaký
kout, a to nejen stavení obytné, ale i chlévy a chlívky, kurník i holubník, aby o Štědrém večeru
bylo všude čisto. Hospodyně sama dohlížela, aby se na nic nezapomnělo, protože kdo v tento
večer je nečistým, v roce ho jistě stihne nějaká těžká nemoc. A tohle platí taky o všech
zvířatech ve stavení. Tetka Kolářka byla zjednána k ruce hospodyni, aby jí pomohla při pečení
pletenic, dolečků a marcipánů pro koledníky o štěpánské koledě. O snídani nikdo nestál. Půst
patřil do rámce starobylých štědrovečerních zvyků a hospodář nesměl jejich porušení připustit,
nechtěl-li v příštím roce uvaliti na svůj statek neštěstí. Jan, Toník a Anežka si tajuplně
pošeptávali, otce neustále pozorujíce, brzoli prohlásí, že se bude stavět betlém. Konečně se
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dočkali. Otec snesl z půdy krabici s papírovými postavičkami lidí a zvířat, stromy a domky, které
do prkének zapichoval a suchým mechem obkládal. Děti sledovaly každý jeho pohyb zářícími
zraky a radostně vykřikovaly tajemnou náladou Štědrého dne. Konečně otec betlém dostavěl a
pověsil na zeď. Potom přibil ještě ke stropu anděla na dlouhé niti, jenž se neustále točil podle
toho, jak se nit zakrucovala a roztáčela. Na široké stužce ukazoval nápis: Pokoj lidem dobré
vůle! Bledl den – blížil se Štědrý večer. Když se celá rodina i čeleď vykoupaly a převlékly
do čistého prádla a svátečních šatů, vyšla na nebi první hvězda. Hospodář postavil doprostřed
seknice železný stojan, do jehož ramen zasadil hořící louče, a hospodyně pokryla dubový stůl
bílým ubrusem. Úderem šesté hodiny zasedlo se k večeři. V čele stolu hospodář, vedle
hospodyně,
pak
děti,
babička
chaloupská a potom čeládka. V tento
večer nesmělo býti znát, kdo je
z rodiny sedlákovy a kdo cizí. Všichni
byli jeho dětmi, sestrami a bratry.
Potom
přelétl
zrakem
všechny
přítomné a počítal, jsou-li na sudo.
Kdyby nebyli, tu by poslední lichý
do roka jistě zemřel. Proto by musel
v takovém případě poslati čeládku
po vsi, aby sehnala kohokoliv, jenž by
počet osob při stole v sudý doplnil.
Bylo všech deset, proto uspokojen
povstal a promluvil vážným hlasem:
Pánbůh nás o Štědrém večeru pozdrav všechny vespolek a dej nám za rok zas ve zdraví se
shledat. Pánbůh dej, odpověděli všichni najednou. Nato hospodář políbil ženu, děti, matku a
všechnu čeládku, aby se měli celý rok rádi a nezemřeli. Nyní usedl na víšek slámy, zabalený
v loktušce, aby slepice dobře nesly a nezanášely, a zanotoval: Narodil se Kristus pán. Všichni
se přidali a přezpívali celou tuto vánoční píseň. Když dozpívali, hospodyně rozsvítila před
každým malou svíčku se slovy: Ať ti světlo svítí pro radost. Pak dostali všichni od ní pletenici a
drobenku máslem maštěnou, kterou se počínala štědrovečerní večeře. Měla k ní připraveno
podle starodávných předpisů sedmero jídel. Všechna postní a každý u stolu musel z nich jíst
nebo alespoň ochutnat, chtěl-li se dočkat příštího Štědrého večera. Dodělivši první jídlo, usedla
k ostatním. Dříve nesmí hospodyně vstát, dokud poslední z přítomných nedojí, jinak by jistě
za rok scházel v kruhu rodinném. Potom přišla na stůl smetanová polévka zelovka, nato
nadívajna jáhelná sirobem pokapaná, mísa míchanice, dolečky rozkrájené sirobem mazané a
naposledy puclák svařeného studeného mléka, které hospodyně vylila na širokou mísu.
Do něho nalámala kousky pletenice, načež všichni z jedné mísy pojídali, aby se celý rok drželi
pohromadě tak jako dnes. Hospodář ještě přinesl košatku jablek a ořechů a každého obdaroval
stejným dílem. Nejlepší svoje jablko napříč rozkrojil, potom všem ostatním. Ticho bylo při tom
jako v hrobě, zraky všech lpěly na jeho ústech, zdali pronese slovo hvězda nebo křížek. Křížek
v jablku znamená smrt, hvězda zdraví po celý další rok. Všichni měli hvězdu, a proto si
spokojeně oddechli. Nyní rozlouskl všem ještě po ořechu. Zdravé nebo černé jádro věští totéž
co hvězda nebo křížek v jablku. Zatím dohořely na stole svíčky všem ve stejnou dobu.
Hospodyně smetla ze stolu všechny drobečky do klína a zanesla je myším na mlat, aby
nehryzaly obilí. Také hospodář ukrojil krajíček pletenice, rozdrobil jej a otevřel okno, hodil
drobečky do sadu volaje: Sade, dávám ti štědré večeře, abys byl štědrej! Podobnou výslužku
dostal též dobytek do škopka, v němž ráno dostanou pití.
A co vy, děvčata, nechcete zvědět, kdy budou svarby a jaký? Obrátila se babička
chaloupská ke služkám. Nemusela jich mockrát pobízet. Dora s Blaženou vyskočily a rounou
k plotně. Jedna vytáhla z kapsy železnou lžíci, druhá kus olova a už slévaly. Tohle bylo něco
pro děti. Dívaly se, jak roztavené olovo klouže do vody, a pokaždé, když je dívky vytáhly,
pronášely, čemu se tvary ztuhlého kovu podobají. Každá ze slévaček lila do třetice. Teprv
potom mohla zvěděti stav svého budoucího manžela. Pacholek Váša se přidružil k nim. Ulila se
mu pitvorná podoba vařečky. Smáli se mu, že bude od hospodyně bit. Pak vyhnali ze seknice
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Azora, všichni tři položili na rozestřenou loktušku po kousku pletenice a psa zase vpustili. Čí díl
nejdříve uchopí, ten bude mít svarbu první. Snědl kousek Dořin. Ta vyběhla zardělá před
stavení za humna, chvějící se rukou třásla plotem a jatá zbožným zanícením tlumeně říkala:
Vostávku, vostávku třes se, třes, ať mě poví pes, kde je můj milý dnes. Když se pes nikde
neozval, zaprosila: Večere štědrej, kdo je mě věrnej? Někde v dáli, tam kde leží Široký Důl, pes
zaštěkal. Když to v seknici pověděla, všichni vážně pokývali hlavou. Všichni věděli, že tam má
Dora vopravdovskou známost. Ještě nebyly s úklidem hotovy, když se počali scházeti sousedé
a sousedky na štědrovečerní besedu. Posedali na lajc kolem kamen i po peci a za chvilku již
plynul hovor mocným proudem. Čas rychle plynul, dřevěné hodiny na zdi hrkly a odkřápaly
jedenáct. Sousedé povstali, loučili se a všichni si přáli šťastné a veselé svátky a mnoho zdraví
po celý rok. Hospodář s hospodyní vyprovodil besedníky před stavení na zábřež, odkud
se rozcházeli. Skřípání promrzlého sněhu pod jejich kroky řezalo ticho noci, sláblo, až umlklo.
U Hubinků zhasli. Rozzářená okénka dřevěných chaloupek a statku zčernala všude.
Ze třpytivých hvězd nebeské báně snášelo se tiše tajemné kouzlo štědrovečerní noci, jímž
očarována usínala víska.
Miroslav Kopecký

LUBENSKÉ ŽENY
V úterý 25. listopadu jsme pořádaly pro děti Mikulášskou besídku. Pro velký ohlas
z minulých let nás opět navštívil klaun Hopsalín.
Představení se jmenovalo " Čertův mlýn". Sešli jsme se v hojném počtu, všechny děti si
odpoledne patřičně užily a rodiče si odpočinuli. Nakonec děti dostaly malou nadílku. Těšíme se
na další setkání.
Ve čtvrtek 10. prosince jsme, jako každoročně, pořádaly malý výlet do Litomyšle
do Smetanova domu na vánoční koncert Orchestru Václava Hybše a jeho hostů. Podle ohlasu
zúčastněných to bylo za poslední roky jedno z nejlepších vystoupení, ze kterého plynula krásná
vánoční atmosféra.
Za Lubenské ženy Eva Chadimová
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Mikulášská besídka v kině

Hvězdy na nebi vánočním ať září svitem svátečním.
Lásku, štěstí nesou Vám, ten den nemá býti nikdo sám.
Svátky plné radosti, bez stresu a starostí a
do nového roku hodně štěstí, lásky a zdraví
Vám přejí Lubenské ženy.

SOUTĚŽ
Tak se nám blíží konec roku a jako každý rok BSF a.s. vyhlásila pro malé klienty soutěž
v kreslení obrázků. Z nich jsme se začínajícími kolegy vybrali dva a ty jsou již umístěné
na firemní novoročence.
Jeden z vítězů je Honzík Sejkora z Lubné, kterého jsme navštívili, předali mu odměnu a
požádali ho o rozhovor. Devítiletý Honzík nás překvapil velkým přehledem, velkou zásobou slov
a pěkným vypravováním. A co nám řekl?
„Moc rád nekreslím, ale protože mně maminka říkala, že jde o soutěž, a já soutěžím moc
rád, začal jsem přemýšlet, co nakreslím. Rád sleduji internetový portál Byl jednou jeden
objevitel, kde je mnoho informací a zajímavostí o cestování, vynálezech a vynálezcích. Moc mě
zajímají lodě. Myšlenka v mém kreslení obrázku je taková, že přeji lidem a zvířátkům, aby mohli
procestovat celý svět a vždy se vrátili domů k těm, které mají rádi."
Bylo nám na návštěvě v rodině Honzíka Sejkory
hezky, děkujeme za příjemné přijetí a přejeme hezké
Vánoce.
Za společnost BSF a.s. Zdeňka Kosťová

Na návštěvě u Sejkorových

Honzík Sejkora s novoročenkou
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CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – POODŘÍ
Chráněná krajinná oblast Poodří o rozloze 82 km2 byla vyhlášena v roce
1991. Chráněná krajinná oblast v délce 55 km leží v široké nivě řeky Odry mezi
Vražným a Mankovicemi nedaleko Oder a Ostravy. Je to jedinečné území
přirozeně meandrující řeky Odry s řadou přítoků, slepých a periodických
ramen, lesních a lučních tůní, lužních lesů a luk. Z geologického hlediska tvoří
podloží málo propustné jíly, na nich jsou naopak velmi propustné čtvrtohorní
štěrky a písky, které jsou znovu převrstveny povodňovými hlínami o mocnosti 2 – 5 metrů a
tvoří současný povrch nivy.
V oderské nivě dochází k pravidelným záplavám, což je zásadní podmínka pro trvalý a
zdárný život mokřadních ekosystémů. Přirozeně mimořádně hodnotné jsou trvalé a periodické
(vysýchavé) tůně v lužních lesích a loukách. Stovky různě velkých tůní řadí Poodří k ojedinělým
územím mezinárodního významu. Charakter chráněné oblasti dotváří stromy a keře lemující
řeku Odru, remízky na loukách a lužní lesy. K nejvýznamnějším lužním lesům patří Polanský
les, Bažantula, Suchdolský les nebo Panský les. V lesích nejčastěji roste dub letní, jasan
ztepilý, habr obecný, lípa malolistá, jilmy a javory. Na vyvýšených terasách nad řekou najdeme
především dubohabrové a dubolipové háje, někde se dochovaly květnaté bučiny. Malebné jsou
aleje listnáčů na březích rybníků nebo okolo cest.
Do chráněné oblasti patří i rybníky, které byly zakládány od 15. století. Dnes je rybníků 57 o
celkové výměře 694 ha. Jsou soustředěny do několika soustav u Bartošovic, Albrechtiček,
Studénky, Jistebníka a Polanky nad Odrou. Některé rybníky jsou využívány k chovu ryb,
z hlediska ochrany přírody jsou však důležité pro hnízdění ptactva a jako zastávka k odpočinku
na pravidelných tazích ptáků. V Poodří bylo zjištěno přes 300 druhů ptáků, z nichž polovina
tady hnízdí.
Z dalších druhů jsou hojně zastoupeni měkkýši a ryby, po dlouhé době se v oblasti usadila
vydra říční. Ze živočichů zde žije i 24 kriticky ohrožených druhů, např. chřástal malý, břehouš
černoocasý, bukač velký, žábronožka sněžní,
velevrub malířský, čolek velký, ostralka štíhlá,
dále různí skokani, šídla a vážky. Najdeme
tady také 18 druhů ohrožených rostlin, z toho
šest kriticky, např. růžkatec bradavčitý,
nepukalka vzplývavá, kotvice plovoucí nebo
plavín štítnatý.
Poodří je území mimořádných přírodních
hodnot, proto bylo v roce 1993 zařazeno mezi
vybrané mokřady mezinárodního významu
v rámci Ramsarské úmluvy.
Josef Trojtler
Jedno z ramen řeky Odry

Bukač velký

Plavín štítnatý
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VESMÍR OKOLO NÁS – EVROPSKÁ JIŽNÍ OBSERVATOŘ
Významné objevy a snímky Evropské jižní observatoře
Evropská jižní observatoř během své činnosti představila světu tisíce kvalitních fotografií
vesmíru a mnoha významných objevů. Byly pořízeny unikátní snímky galaxií, kup galaxií,
mlhovin, kvasarů, pulsarů, hvězd, nejstarších hvězd a naopak obřích protohvězd nebo komet.
Mezi nejvýznamnější objevy patří určení struktury galaxií, objevení několika set extrasolárních
planet (exoplanet) a určení jejich vlastností. Sledováním určitého typu supernov se podařilo
prokázat zrychlování rozpínání vesmíru a byly určeny vlastnosti superhmotné černé díry
ve středu naší Galaxie. Střed Mléčné dráhy najdeme v souhvězdí Střelce (Sagittarius) v létě
nad jižním obzorem. V těchto místech jsou zvláště široká a bohatá hvězdná pole. Ve Střelci je
také mlhovina M17, která je na přiloženém snímku. Na dalším snímku je působivá spirální
galaxie M100 v souhvězdí Pann (Virgo), kde se rozkládá naše nejbližší a velmi rozsáhlá kupa
galaxií. Vzdálená je 50 miliónů světelných roků a nachází se zde tisíce galaxií. Na třetím
snímku je centrální část velké spirální galaxie M83, která se značně podobá té naší.

První přistání kosmické sondy na kometě
Na kosmodromu ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe startuje 2. března 2004 raketa
Ariane 5 a vynáší do vesmíru kosmickou sondu Rosetta Eurokosmické agentury (ESA). Před
Rosettou je více jak desetiletá vesmírná mise. Cílem mise je 510 miliónů km vzdálená kometa
Čurjumov – Gerasimenko.
Dráhu komety pečlivě sledovala Evropská jižní observatoř, aby Rosettě napověděla, kde
přesně ji najde. Přesné informace o poloze komety dostávalo řídící středisko vesmírných letů
v německém Darmstadtu, proto řídící tým letos v létě bezchybně navedl Rosettu na oběžnou
dráhu okolo komety. Několik měsíců trval její průzkum z oběžné dráhy. 12. listopadu se od
mateřské sondy odpoutal výsadkový modul
Fila o hmotnosti 100 kilogramů a přistál
na povrchu komety, kde má vlivem nepatrné
gravitace (přitažlivosti) hmotnost pouze listu
papíru
nebo
jedné
koruny
české.
Z vesmírného pohledu je kometa smítkem a
přistání na ní je technicky velmi složité. Že se
to podařilo hned napoprvé je obrovský úspěch
kosmonautiky. Kosmická sonda Rosetta a
kometa Čurjumov – Gerasimenko zůstanou
navždy první.
Josef Trojtler
Povrch komety Čurjumov-Gerasimenko

Spirální Galaxie M100
v souhvězdí Panny

Mlhovina M17
v souhvězdí Střelce
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Spirální Galaxie M83
v souhvězdí Hydra

CHARITA POLIČKA INFORMUJE
Domácí hospic sv. Michaela zahajuje provoz
Léta jsme veřejnost informovali, že Oblastní charita Polička, její středisko
Charitní ošetřovatelská služba, poskytuje služby umírajícím, kteří chtějí svůj
život uzavřít ve svém domácím prostředí. Byla to pravda. Nazývali jsme ji
službou s prvky hospicové péče, protože jsme věděli, že do statusu domácí
hospicové péče jí ještě jeden podstatný článek chybí. Byl to hospicový tým.
V letošním roce se ho podařilo sestavit, a proto 14. října v 16:30 hodin v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce můžeme slavnostně zahájit činnost Domácího
hospice sv. Michaela.
Hospicový tým tvoří čtyři lékaři a lékař - odborný garant na léčbu bolesti a paliativní péči,
vybrané a proškolené zdravotní sestry, sociální pracovnice a dva psychoterapeuti. V případě
zájmu klienta nebo jeho rodiny do něho může být přizván také duchovní. Nezanedbatelná je
také spolupráce s praktickým lékařem pacienta, který je o průběhu péče pravidelně informován
a podílí se na péči o pacienta.
Složení hospicového týmu umožňuje výrazně rozšířit škálu pomoci. Pilířem zůstane
odborná lékařská a sesterská péče. Sestra nově získá možnost konzultací změny zdravotního
stavu nemocného s lékařem domácí hospicové péče, a to 24 hodin denně, a pacient lékařskou
péči v domácím prostředí. K dispozici zůstává široká nabídka sociálních služeb (pečovatelská,
asistenční, půjčovna pomůcek atd.).
Členové rodiny mohou nalézt v hospicovém týmu podporu k dobrému zvládnutí ošetřování
svého blízkého nemocného, využít poradenství v sociální oblasti a získat informace o
návazných sociálních službách. Zvládání náročného období jim i nemocnému může ulehčit
také psychoterapeut, případně duchovní. Rodině bude otevřena rovněž pomoc po úmrtí
pacienta.
Péče zdravotních sester domácí hospicové péče je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění. Pacient hradí poplatek 100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů spojených
s návštěvní a pohotovostní službou lékaře, protože Domácí hospic sv. Michaela není smluvním
zařízením zdravotních pojišťoven. Rozpočet bude posilován finančními příspěvky a dary
jednotlivců, firem a obcí.
O přijetí nemocného do domácího hospice rozhoduje lékař hospice na základě podané
žádosti a informovaného souhlasu nemocného. Domácí hospic sv. Michaela bude působit
v obcích Borová, Březiny, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Lezník,
Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež,
Široký Důl a Telecí. Více informací o Domácím hospici sv. Michaela najdete
na www.policka.charita.cz.
Štěpánka Dvořáková

Asistence pomůže, kde může
Osobní asistence je jedno z nejmladších středisek Oblastní charity Polička. Pomáháme v ní
lidem z Poličky a okolních obcí, kteří pro své zdravotní postižení, onemocnění či věk potřebují
nezbytnou pomoc druhé osoby, třeba osobní asistentky.
Osobní asistentka tuto službu poskytuje v domácnosti, ve školách …, zkrátka všude tam,
kde se lidé, kteří naši službu potřebují, právě pohybují. Pomáháme i rodinám v péči o jejich
rodinné příslušníky, o které se sami starají. Poskytujeme například péči v době, kdy jsou
pečující příbuzní v zaměstnání nebo když musí z bytu na část dne odejít.
V čem všem můžeme být nápomocni? Například při přípravě jídla a pití a jeho podání, při
oblékání i osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid domácnosti, nákupy), při
umožňování kontaktu s vnějším prostředím (doprovody k lékaři, na zájmové aktivity,
vycházky…).
Vždy volíme individuální přístup podle zvyklostí a potřeb klienta. Osobní asistence je i o
společnosti. „To že není člověk doma sám, má si s kým popovídat, má mu kdo přečíst knihu, je
pro něho v nemoci a ve stáří nesmírně důležité,“ řekla pečovatelka Lucie Lněničková.
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V případě, že by někdo z vás či z vašich blízkých potřeboval naši pomoc, můžete se na nás
obrátit - třeba jen pro získání bližších informací. Jsme rádi, když vám můžeme pomoci.
Eliška Pelikovská

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
- prosinec 2014
Borová
26. 12. - Zpívání koled a živý betlém - od 18.00 hod.
v kostele sv. Markéty.
Dolní Újezd
21. 12. - VŽDYŤ JSOU VÁNOCE - v kostele sv. Martina od 17.00 a od 18.30 hod.
Účinkuje hudební soubor DúVá (vystoupí: Hana Tmějová, sestry Tomanovy, holky
Klusoňovy, Eliška Rejmanová, Beáta Nádvorníková, Stanislav Hladík ml. a jejich hosté).
Litomyšl
21. 12. od 13.00 do 17.00 hod. - Regionální muzeum – Aby Ježíšek nezabloudil.
Přijďte si vytvořit jmenovky na dárky, budeme tvořit také vánoční přání a PF pro kamarády.
24. 12. ve 13.30 hod. – Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband před budovou muzea.
27. - 28. 12. v 11.00, 13.00 a 15.00 hod. – Vánoční prohlídky zámku. Prohlídky vánočně
vyzdobenou kaplí a reprezentačními pokoji.
Oldřiš
23. 12. - od 18.00 hod. u obecního úřadu bude již tradiční „Zpívání u stromečku“.
27. 12. 2014 od 20.00 hod. v orlovně - Předsilvestrovský ples. K tanci a poslechu zahraje
kapela MEDIUM z Police nad Metují. Vstupenky v ceně 80 Kč jsou k zakoupení na
místě. (Popřípadě místenky možno zamluvit na tel. 723 50 48 47.)
Polička
Do 11. 1. 2015 - Jesličky z Poličky - Výstava betlémů v Centru Bohuslava Martinů.
K vidění budou betlémy, které mají souvislost s Poličkou a jejím blízkým okolím. Ve dvou
výstavních sálech poznáte betlémy různého stáří, vytvořené z různých materiálů.
Pomezí
21. 12. - Zpívání u vánočního stromu - u OÚ v 16.00 hod.
Sebranice
9. 1. - Farní ples
17. 1. - Dětský ples
7. 2. - Ples SDH
27. 12. - Tradiční předsilvestrovské posezení s překvapením – od 18.00 hod. v kulturním domě.
Hraje Vepřo knedlo zelo. Vstupné 50 Kč.
31. 12. - Silvestrovský ohňostroj – v 19.00 hod. u kapličky na Pohoře.
Svojanov
20. 12. - v 16.00 hod. Svojanovské Vánoce - tradiční setkání u vánočního stromu, vánoční hra,
koledy, punč, vánoční tabule, lití olova ... - náměstí městyse Svojanova.

PLESOVÁ SEZÓNA NA SKALCE
2. 1. - První ples
17. 1. - Ples KDU-ČSL
31. 1. - Ples TJ Sebranice

6. 2. - Ples SDH
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V obci LUBNÁ koledníci vyjdou
dne 10. ledna 2015
od 9:00 hodin

ZA DOBROČINNÝM ÚČELEM
Domácí hospic sv. Michaela

 na částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče –
materiální vybavení a osobní náklady na odborníky, které
nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven
 příspěvek na pořízení automobilu pro zabezpečení
domácí hospicové péče

Občanská poradna

 částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby
Občanské poradny

Přímá pomoc potřebným

 přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH
Polička, případně humanitární pomoc

Pomoc do Indie

 rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na
dálku

O r g a n i z a c i T ř í k r á l o vé s b í r k y v n a š í o b c i z a j i š ť u j e
O B E C L U B N Á a Z Á K L AD N Í Š K O L A.
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Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
20. - 21. 12. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
28. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
3. - 4. 1. 2015
10. -11. 1. 2015

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Zeman
Zeman
Adamcová
Adamec
Cacek
Čermáková
Eliáš
Joukl
Kašparová
Kočí
Kopecká
Kőssler

František
Oldřich
Markéta
Stanislav
Tomáš
Ivana
Adolf
Jan
Leona
Jiřina
Eva
Pavel

Litomyšl, Smetanovo nám. 132
Polička, 1. máje 606
Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 56
Trstěnice 184
Litomyšl, Mariánská 1137
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Polička, Janáčkova 523
Dolní Újezd 838
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Haškova 445

461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 614 614
461 612 733
461 615 402
775 724 524
461 631 126
606 182 715
461 724 369

MUDr. Zahnášová z důvodu nemoci/operace
neordinuje 18. 12. 2014 - 4. 1. 2015
Zastupují:
MUDr. Grodl - Borová – tel. 461 743 207, Telecí – tel. 461 746 133
Pondělí
7.00 - 12.00
13.00 - 15.00 Borová
Úterý
10.00 - 12.00
13.00 - 15.30 Telecí
Středa
7.00 - 10.00 Borová
Čtvrtek
7.00 - 11.00 Telecí 13.00 - 18.00 Borová
Pátek
10.00 - 12.00 Borová
MUDr. Grodl neordinuje 23. a 31. 12. 2014.
MUDr. Hrouzek - Dolní Újezd - tel. 461 631 114
Pondělí
7.30 - 12.00
Úterý
13.00 - 18.00
Středa
7.30 - 12.00
Čtvrtek
13.00 - 16.00
Pátek
7.30 - 12.00

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek: 26. 12., 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2.

Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327
telefon: 461 745 215
http://www.lubna.cz
e-mail: zpravodaj@lubna.cz
Na tomto vydání se podíleli: Josef Chadima, Hana Dvořáková, Libuše Bulvová,
Marta Sýkorová, Michal Kovář, grafická úprava Jana Dřínovská.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce.
Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.
Tisk Petr Dvořák – tiskárna Osík, tel. 461 618 111.
Uzávěrka příštího čísla bude 15. 1. 2015.
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Psát vánoční přání je věru nevděčný úkol. Člověk má
obavu, aby se neopakoval, a kdoví, zda tak právě
nečiním. Přitom o blížících se svátcích vím s dostatečným
předstihem. Stačí navštívit kterýkoliv obchodní řetězec a
všude se na vás valí spousta cukrlátek, světýlek apod.
Všemu vévodí importovaný coca-colový paňáca. Zdánlivě
hotová předvánoční idylka. Avšak cílem celého cirkusu
není navodit ve vás ten krásný hřejivý pocit, nýbrž
pořádně podojit vaši kapsu a vtáhnout vás do kolotoče
zvaného konzum. Je to jako nové náboženství, kterému
lidé bezhlavě (ovšem zcela dobrovolně) propadají. Věčný shon a stres se ještě více stupňují,
jak často slýcháme: „Ježíši, já ještě nemám nakoupené dárky, naklizeno a napečeno.“ Jako by
ti zoufalci měli po celý rok v domě binec, jako by bylo tak důležité mít o jeden druh cukroví více.
Jakožto ateistovi mi nepřísluší pouštět se do hlubších úvah o duchovním rozměru Vánoc,
avšak jejich magická atmosféra u rozsvíceného (samozřejmě živého) stromečku je zkrátka
nenahraditelná a každý rok jedinečná. Přítomnost lidí, na kterých mi záleží, radost z dárků
obdržených a hlavně radost obdarovaných, to jsou alespoň pro mě ty pravé hodnoty
nastávajícího svátečního období a nenechám si je vzít žádným módním konzumem ani
vousatým pajdulákem v červeném hábitu. Přeji Vám spoluobčanům totéž, protože jen tak si lze
uchovat dobré zdraví, tedy to nejcennější, po celý rok.
Za redakční radu Lubenského zpravodaje Michal Kovář
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