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OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 7. 7. 2008
RO schvaluje:
1. Odměnu pro členy SDH za provedené služby pro udržení akceschopnosti jednotky.
2. Dohodu k pořízení územně plánovací dokumentace obce s Ing. Vyjídáčkem.
3. Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na nákup ochranných pracovních
prostředků pro SDH.
4. Nákup hadic pro sportovní družstva SDH v ceně do 10 000 Kč.
5. Umístění pí Macků v DPS.
6. Ukončení nájemní smlouvy pí Bártové v DPS.
7. Zaslání žádosti o příspěvek na veřejná prostranství v obci od Mikroregionu Litomyšlsko
na rok 2009.
8. Rozpočtovou změnu č. 1/2008/RO.
9. Ošetření stromů v obci po vichřici firmou Pavel Haupt – údržba zeleně.
10. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Územní plán obce Lubná“.
11. Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce pro ZŠ Lubná na celkovou částku 165 586,50 Kč.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 22. 7. 2008
RO schvaluje:
1. Nájemné za pronájem letního areálu pro p. Lagrona.
2. Prodloužení nájemní smlouvy pí Kadidlové do 30. 6. 2009.
3. Prodloužení pracovní smlouvy pracovnici VPP pí Klusoňové do 30. 11. 2008.
4. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Oprava stávajících komunikací a obratiště v obci
Lubná“. Organizační zajištění této zakázky pí Kašparovou, složení hodnotící komise
a výzvu k podání nabídky pro 3 firmy.
5. Vybavení členů jednotky SDH ochrannými prostředky.
6. Výsledky hospodaření - kanalizace a ČOV za období leden - červen 2008.
7. Poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Litomyšl ve výši 9 000 Kč
a smlouvu na poskytnutí dotace na akci “Úprava veřejného prostranství v horní části obce
Lubná”.
RO doporučuje:
1. ZO schválit prodej stavební parcely č. 906/14 na sídlišti k Zrnětínu p. Pavlišovi
a pí Chmelové.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 4. 8. 2008
RO schvaluje:
1. Přidělit veřejnou zakázku na akci „Oprava stávajících komunikací v obci Lubná“ vítěznému
uchazeči (firma DS DELTA, s.r.o.) a současně s ním uzavřít smlouvu.
2. Přidělit veřejnou zakázku na akci „Územní plán obce Lubná“ vítěznému uchazeči (firma
REGIO, projektový ateliér, s.r.o.) a současně s ním uzavřít smlouvu.
3. Zrušení nájemní smlouvy pí Šteflové v DPS.
4. Uzavření smlouvy s firmou ČEZ o připojení odběrných míst provozovaných obcí.
5. Nákup 2 ks map pro naši obec od sdružení Kraj Smetany a Martinů.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 19. 8. 2008
RO schvaluje:
1. Výstavbu, provedení a realizaci stavby „Úprava veřejného prostranství v horní části obce“
podle projektové dokumentace vypracované Ing. Tmejovou.
2. Zhotovení altánů firmou Truhlářství Miroslav Žďára a umístění na veřejné prostranství
v horní části obce a na parkovišti před OÚ.
3. Výstavbu a provedení stavby „Úprava veřejného prostranství před OÚ v Lubné“ dle
projektové dokumentace vypracované firmou KIP, s.r.o.
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Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 1. 9. 2008
RO schvaluje:
1. Uzavření smlouvy s firmou FALCON, a.s., k vzájemné spolupráci při distribuci
a promítaní filmových kopií.
2. Zaslání žádosti obce o poskytnutí dotace na vybavení jednotky SDH.
3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Úprava veřejného prostranství před OÚ Lubná“.
Organizační zajištění této zakázky pí Kašparovou, složení hodnotící komise a výzvu
k podání nabídky pro 3 firmy.
4. Uspořádání humanitární sbírky v naší obci do 24.10. 2008.
5. Upravenou prezentaci obce Lubná v publikaci „Cestujeme po Čechách ...“ od firmy
ASPIDA, s.r.o.
6. Úpravu odtoku vody při přívalových deštích u vybraných lokalit v obci po konzultaci
s odborníky.
7. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce „Ošetření stromů v obci Lubná“.
RO doporučuje:
1. ZO zařadit zhotovení zábradlí podél parcely č. 262/5 do rozpočtu obce na rok 2009.
RO bere na vědomí:
1. Jmenování zapisovatele pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.
2. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce.
3. Žádost p. Nunváře o koupi parcely.
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 12. 9. 2008
ZO schvaluje:
1. Zprávu o činnosti Rady obce za období od 26. 5. 2008 do 1. 9. 2008.
2. Plnění rozpočtu k 31. 8. 2008.
3. Rozpočtovou změnu č. 2/2008/ZO a změnu závazných ukazatelů upraveného rozpočtu na
rok 2008.
4. Rozpočtovou změnu č. 1/2008/RO.
5. Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany pro jednotku SDH Lubná.
6. Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku pro Mikroregion Litomyšlsko na
dokrytí realizace dílčí akce „Úprava veřejného prostranství v horní části obce“.
7. Smlouvu s Mikroregionem Litomyšlsko na dokrytí realizace dílčí akce „Úprava veřejného
prostranství v horní části obce“.
8. Mimořádný členský příspěvek ve výši 10 Kč/1obyvatele obce, který bude použit na koupi
sanitního vozu pro nemocnici Litomyšl, a mimořádný členský příspěvek ve výši
5 Kč/1obyvatele obce, který bude použit na vybavení LDN Litomyšl.
9. Smlouvu o budoucí smlouvě na nákup pozemku p. č. 906/14 pro p. Pavliše
a pí Chmelovou. Náklady na sepsání smlouvy hradí kupující.
ZO bere na vědomí:
1. Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2007.
Informace k volbám
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do
1/3 Senátu Parlamentu ČR. Naší obce se týkají pouze volby do zastupitelstev krajů, a to do
Zastupitelstva Pardubického kraje.
Volby budou zahájeny v pátek 17. 10. ve 14.00 hod., a hlasování potrvá do 22.00 hod.
V sobotu bude hlasování zahájeno v 8.00 hod. a ukončeno ve 14.00 hod. Místem konání voleb
je vstupní hala na Skalce.
Hlasování bude umožněno voliči s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Každému voliči budou nejpozději 14. 10. dodány hlasovací lístky.
Voličské průkazy budou vydávány pouze tam, kde budou souběžně probíhat i volby do
Senátu. Obecní úřad Lubná tedy žádné voličské průkazy vydávat nebude.
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Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém případě okrsková komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou. Zájem o přenosnou volební schránku nahlaste na Obecní úřad
(tel. 461 745 215).
V obchodě Koloniál Nunvář můžete do speciálního kontejneru odhazovat použité
drobné elektrospotřebiče, mobily, baterie, kalkulačky, teploměry a další. V nejbližší době
bude umístěn stejný kontejner i v prodejně Jednoty na horním konci.
(oú)

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Přijímáme:
veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu - i poškozené
(trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)
lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky - nejméně 1 m² - i poškozené!
zimní oblečení - jen nepoškozené - bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní
bundy, kabáty)
kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)
nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky
plyšové hračky, spací pytle, knihy - nepoškozené
boty pouze nové, přikrývky pouze péřové
Věci zabalte do igelitových pytlů!
Věci, které opravdu brát nemůžeme:
vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé
svetry, silonové a dederonové oblečení
saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty
molitanové věci a jakékoliv odřezky
péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace
lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené boty
nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)
veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele), šicí stroje, jízdní kola, lampy, lustry
malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice….)
domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce…), kufry, kočárky, školní potřeby
Sbírka se uskuteční ve středu 22. října 2008 ve dvoře obecního úřadu od 8 do 17 hodin.

Milý spoluobčané,
teplé letní dny se pomalu přeměnily v chladné podzimní počasí, a tak mi dovolte, abych Vás
seznámil s činností obecního úřadu a zastupitelstva obce za první polovinu letošního roku.
V sobotu 1. března se přehnala přes naši
republiku větrná vichřice EMA. Neminula ani naši
obec. V místních lesích, které čítají přes
cca 27 ha, bylo vyvráceno nebo zlomeno přes
30
stromů. Největší následky vichřice byly
v obecním lese pod hájenkou. Vichřice brala
i
mohutné
stromy,
což
je
patrno
i
z přiloženého
snímku.
Vytěžení
a prodej polomu zabezpečil hospodář našich lesů
Rostislav Nunvář.

Pan Michal Kovář před vyvráceným smrkem.
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Koncem měsíce března byla dokončena výměna vodovodního řadu u dolního rybníka.
Jednalo se o výměnu 86 m nevyhovujícího stávajícího vodovodního řadu , přepojení třech
vodovodních přípojek a výměnu stávajícího podzemního hydrantu za nadzemní hydrant
objezdový. Celou akci provedli zaměstnanci VHOS M. Třebová. Oprava byla financována
z prostředků Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. Touto cestou děkuji za dobrou
spolupráci a vstřícné jednání manželům Vomáčkovým.

Oprava vodovodního řadu u dolního
rybníka.

Při stanovení rozpočtu na letošní rok jsme počítali s finančními prostředky na nákup nové
sekačky. Naším cílem bylo zrychlení, zkvalitnění a zmechanizování práce zaměstnanců při
sečení trávy na veřejných prostranstvích v obci. Proto jsme na obecní úřad zakoupili motorovou
sekačku na trávu. První sečení jsme provedli před DPS. To, co jsme dříve dělali elektrickou
sekačkou s 30metrovým kabelem za půl dne, to jsme zvládli s novou sekačkou za dvě hodiny.

Zaměstnanci obecního úřadu před
prvním sečení trávy s novou sekačkou
u DPS.

V měsíci květnu bylo provedeno ošetření stromů v naší obci. Jednalo se o památnou lípu
u „Pálenice“ a dalších 28 ks hodnotných stromů poblíž významných kulturních míst v obci. Na
stromech byly provedeny úpravy, aby byla zajištěna bezpečnost občanů: odlehčení přetížených
částí koruny, stabilizace koruny a kontrola instalovaných vazeb. U památné lípy se navíc
provedlo zastřešení centrální dutiny dřevěným šindelem, což má nejen funkční význam, ale
zvýrazní se tak i estetická hodnota památné lípy. Na tuto akci byla získána dotace ze SFŽP ve
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výši 134 000 Kč. Ošetření stromů provedla firma P. Haupt – údržba zeleně z Ústí nad Orlicí.
Tímto děkuji všem „horolezcům“ za precizně odvedenou práci při ošetření stromů v naší obci.

Ošetření památné lípy.

Ošetření stromů u autobusové zastávky.

Ve středu 25. června 2008 se v podvečerních hodinách přehnala přes naši obec další ničící
smršť. Trvala sice jen 15 minut, ale napáchala více škody než silný vítr na jaře letošního roku.
Ihned po vichřici jsme začali monitorovat stav v naší obci. Zjistili jsme, že jsou popadané větve
a stromy u silnice od Sebranic pod čp. 190, na „Malé Straně“, za Huntovnou, na silnici III. třídy
ve „Vinici“, na kopci u čp. 117, za
točnou autobusu. Dále byla
neprůjezdná silnice směrem do
Š. Dolu a do Zrnětína. Po zjištění
stavu
jsme
zmobilizovali
jednotku
sboru
místních
dobrovolných
hasičů,
zaměstnance obce a odborníka
na
kácení
stromů,
pana
S. Bubna. Naším cílem bylo
zprůjezdnit
hlavní
silnici
a příjezdy do obce. Nejsložitější
situace byla ve „Vinici“, kde byl
rozlomený kmen buku. Zde svoji
zkušenost uplatnil pan S. Buben,
který skácel a rozřezal celý
strom ve spolupráci s ostatními
hasiči
naší
jednotky.
Odstraňování
větví
z hlavní
Pan S. Buben a ostatní pracovníci při řezání lípy
silnice a z obou příjezdů do obce
za Huntovnou.
probíhalo do pozdních nočních
hodin. Před půlnocí jsme s oběma místostarosty, panem Bubnem a členy
jednotky
konstatovali, že naše vesnice je průjezdná všemi směry. Hned další den, ve čtvrtek, jsme
uspořádali brigádu na odstraňování stromů a větví v intravilánu obce. O pomoc jsme požádali
zaměstnance zemědělského družstva a naše občany. Všude jsme se setkali s porozuměním
a pochopením při řešení naléhavosti situace, a tak jsme mohli v odpoledních hodinách
konstatovat, že vesnice je po noční vichřici opět uklizena. Touto cestou chci vyzvednout přístup
všech zúčastněných a ještě jednou jim děkuji za práci, kterou odvedli pro naši obec.
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Zaměstnanci obecního úřadu a občané
obce při úklidu následků vichřice.

Na
červnovém
zasedání
zastupitelstva obce jsme schválili
nákup budovy bývalého obecního
úřadu, čp. 27. Tento objekt jsme
koupili za 650 000 Kč s tím , že
obec
dále
uhradí
ostatní
náklady
spojené
s prodejem
nemovitosti.
Při
koupi
a oceňování tohoto objektu nám
byli nápomocni spolumajitelé,
nemovitosti manželé Kličkovi
z Osíka. Po uzavření smlouvy
jsme pozvali na obecní úřad
manžele
Kličkovy
a
paní
M. Pavlišovou, která se dlouhá
léta starala o tuto budovu. Celý
objekt bývalého obecního úřadu
jsme
společně
prošli
a zavzpomínali na časy dávno
minulé.

Manželé Kličkovi, M. Pavlišová a místostarosta Z. Pícha
v zasedací místnosti bývalého obecního úřadu.

Největší akcí, kterou jsme realizovali v první polovině letošního roku, byla oprava místních
komunikací. Zastupitelé při tvorbě rozpočtu stanovili nemalou částku na vylepšení našich cest.
Současně jsme rozhodli, že opravíme všechny výtluky, praskliny, nerovnosti na stávajících
živičných cestách a poté začneme stavět nové komunikace. Jako dodavatele stavby rada obce
vybrala po důkladném průzkumu firmu DS Delta s. r. o. Lubná. Naše obec má přes 25 km
místních komunikací a cest, o které se musí starat. Stanovili jsme si za cíl opravit maximum
cest ve všech částech naší obce do pouti, tj. do 26. července 2008. Všichni jste určitě pozorně
sledovali práci nás zastupitelů, ale především zaměstnanců firmy DS Delta s. r. o., která
prováděla opravy komunikací. Termín, který jsme si vytyčili, dodavatelská firma splnila.
Veškeré práce byly provedeny pečlivě, zkušeně a ve 100% kvalitě. Na většině komunikací jsou
zaasfaltovány a zastříkány výtluky, nerovnosti, překopy, praskliny a díry. Byly zhotoveny nové
nájezdy na silnici III. třídy, která prochází naší obcí (u mostu, u garáží autobusu). Ve spolupráci
se zemědělským družstvem byla opravena cesta na „Malé Straně“ za Roušarovými a tak bych
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mohl pokračovat dále a dále. Jsme přesvědčeni, že tato investice byla mezi Vámi občany již
delší dobu očekávána.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům firmy DS Delta s. r. o.
a hlavně Pavlovi a Petrovi Šprojcarovi za odvedenou práci.

Zpevnění krajnice na komunikaci ke Košňarovým.

Oprava překopu u vjezdu do areálu družstva.

Snížení výjezdu u kaple sv. Xavera.

Oprava parkoviště u základní školy.

Rozšíření otáčky k penzionu u Roušarových.

Položení živičné směsi před autobus. garážemi.
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Vážení občané,
to byla jen část věcí a akcí, které řeší zastupitelé, rada obce a obecní úřad. V nejbližších
dnech začne firma DS Delta s. r. o. úpravu parkoviště před obecním úřadem. Dále dokončíme
úpravu prostranství před Vraspírovými. Bližší informaci o těchto akcích se dozvíte na úřední
desce před obecním úřadem. Do konce roku máme ještě naplánováno začít s opravou třech
komunikací, a to u pana J. Vomáčky, u Ing. F. Renzy a u Mgr. J. Příhody. Vše bude záležet na
toku finančních prostředků, na lidech, kteří budou akce realizovat, ale hlavně na počasí, co nám
umožní. Věřím, že naplánované akce do konce roku zvládneme.
Josef Chadima, starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOL A
.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009
V pondělí 1. září jsme se sešli v kulturním sále v Sebranicích, abychom přivítali nové
prvňáčky. Celým programem nás provázela M. Dřínovská. Uvítala všechny žáky, učitele, rodiče
a představila hosty: starostu Sebranic F. Kalvodu, místostarostu Lubné A. Kováře, pana faráře
V. Glogara, za radu
rodičů
paní
J.
Kučerovou,
za
lubenské ženy přišly
paní
Gruntová
a
Pavlišová.
Paní
ředitelka J. Kučerová
vyzdvihla
dobrou
spolupráci
s obcemi
Lubnou a Sebranicemi.
Jako tradičně prvňáčky
vodili a představovali
žáci deváté třídy. Zde je
přivítala učitelka 1. třídy
Z. Laštovicová a dostali
dárek od lubenských
žen. Pěvecký sbor pod
vedením pana učitele
V. Opletala zazpíval
písničky a děti starších ročníků se rozešly domů, aby si ještě užily zbytek volného dne. Pouze
prvňáčci spolu s rodiči šli do školy.
Ze Sebranic chodí do 1. třídy 6 dětí : Vendula Boštíková, Anna Drobná, Tomáš Indruch,
Lukáš Jílek, Marie Křivková, Eliška Mastíková; z Lubné 13 dětí : Patrik Bartoš, Marek Bartůšek,
Markéta Bednářová, Lukáš Faltys, Tereza Jůzová, Lukáš Krajsl, Lukáš Kučera, Sabina Kyselá,
Martin Lněnička, Leona Pajchlová, Jan Renza, Nikola Šimková, Vojtěch Šplíchal.
Touto cestou děkujeme lubenským ženám za dárky, které každoročně věnují našim
prvňáčkům.
Z. Laštovicová, uč. 1. tř.

MATEŘS KÁ ŠKOLA
V letošním školním roce bude naši mateřskou školu navštěvovat 43 dětí, z toho 21 dívek
a 22 chlapců. Kromě výchovně vzdělávací činnosti, která se uskutečňuje podle Školního
vzdělávacího programu, čeká děti ještě spousta dalších aktivit. Některé akce se opakují,
některé jsou nové. Hned od září budou děti jezdit na plavecký výcvik do bazénu v Poličce.
V měsíci listopadu se uskuteční společná pracovní dílna rodičů a dětí a v měsíci prosinci
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mateřskou školu navštíví určitě Mikuláš, uskuteční se tradiční vánoční besídka, děti budou
koledovat a také představí svoje práce na Vánoční výstavě.
Jsem moc ráda, že naše mateřská škola může nabídnout dětem, jež mají vadnou
výslovnost, logopedickou péči, kterou řadu let poskytuje pí uč. L. Vomáčková s výbornými
výsledky. Dále děti mají možnost navštěvovat taneční kroužek, který vede pí uč. L. Vomáčková
v dopoledních hodinách, výtvarný kroužek, který opět povede sl. H. Langrová, a výuku
náboženství pod vedením pí P. Bulvové.
V letošním školním roce určitě zase navštívíme obyvatele DPS. Setkání jsou vždy velmi milá
a věřte, že je to obohacení jak pro děti, tak pro dospělé.
Dětem přeji, aby byly ve školce spokojené, veselé a chodily do ní rády. Personálu mateřské
školy přeji hodně trpělivosti, tolerance a nám Všem přeji pohled na rozzářené a radostné dětské
oči.
I. Rensová, vedoucí MŠ

MLADÍ HASIČI – TÁBOR NA OST RÉM KAMENI
Nedělní dopoledne je pro všechny ve znamení zmatku. Děti a jejich maminky balí, vedoucí
přemýšlí, co by se mohlo ještě hodit, a všichni dohromady otáčí hlavu k nebi, které se začíná
mračit. Aby nám tak tábor propršel!
Ano tábor. Je poslední prázdninový týden a mladí hasiči se ho se svými vedoucími chystají
prožít na táborové základně na Ostrém Kameni již potřetí. A nebudou sami, tábor stráví
společně s mladými hasiči z Hartmanic a Trstěnice.
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Ale jak to vypadá s deštěm? Po pár úvodních kapkách se naše obavy začínají velmi rychle
rozplývat, a tak nám už nic nebrání rovnou se pustit do prázdninových dobrodružství. Pro
mnohé děti je jím již to, že mohou večer zapálit velký táborový oheň a poté usínat ve stanu. To
ale ještě netuší, že se brzy budou muset vydat na noční stezku odvahy, plnou roztodivných
nástrah. „To bude každou noc?“ ptají se děti ráno.
Brzy ale jejich pozornost odvede zvláštní delegace. Naši nejvyšší političtí představitelé
společně s americkou ministryní zahraničí přivážejí podivný přístroj. Stroj času! A už nás žádají
o pomoc. Máme cestovat časem a sbírat exponáty pro zničené muzeum. Proč ne? Rádi
nabídku přijímáme.
První cesta bude do pravěku. Po důkladné přípravě se můžeme vydat na velmi dlouhou
pouť časem. Co nás čeká na jejím konci? Neandrtálec! Pomáháme mu ulovit stádo mamutů
a můžeme si na památku odlít i jejich stopy. Podobně probíhá i cesta do středověku. Dobře
víme, že je potřeba se připravit a věnovat velkou péči výrobě středověkých zbraní. Kromě
ohromného množství luků, mečů a oštěpů nechybí v naší sbírce dokonce ani katapult nebo
beranidlo. Spokojen je i rytíř, kterého potkáváme, nemusí se totiž bát o bezpečí krásných
hradních paní, které doprovází. Přidáváme se k nim na výpravu s cílem dobýt několik
středověkých hradů. Po mnoha „bojích“ máme chuť na trochu příměří a míru. Vydáváme se
proto do Ameriky 60. let mezi příslušníky sdružení Hippies, abychom si v duchu hesla „Peace &
Love“ užili večer plný kostýmů, hudby a tance.
Pokud zrovna nebrouzdáme minulostí, máme spoustu času na uspořádání fotbalového
zápasu či na důkladnou přípravu na naši první podzimní soutěž, závod požárnické
všestrannosti. Nechybí proto ani trénink ve střelbě, lezení po laně nebo vázání uzlů.
Jaký by to byl ale tábor bez výletu? Celá táborová výprava se proto vydává na cestu plnou
vody, ale rozhodně ne plnou deště, počasí nám vyšlo úplně na jedničku. Spíš plnou vody podle
míst, která jsme navštívili. Nejprve to byla malá studánka mezi Ostrým Kamenem a Svitavami,
pokračovali jsme k rybníku Rosnička, odtud pak k prameni řeky Svitavy, a aby toho nebylo
málo, nakonec jsme se zastavili u potopeného kláštera a studánky u Karle.
Týden končí a všichni cítíme, jak jsme příjemně unavení. Zvládli jsme toho spousty, ale
nikomu se domů nechce. Jenže tábor končí a s ním i prázdniny. A tak můžeme jen poděkovat
našim kuchařům: Jarče, Míše a Martinovi, vedoucím: Zdenče, Radce, Jirkovi, Štěpánovi,
Jindrovi, Luboši, Pepovi, Marcele a Pájovi, i všem dalším, kdo nám s táborem pomáhali.
Obrovské poděkování ale patří především dětem, protože bez jejich hravosti, úsměvů, nápadů
a dobré nálady by tábor nebyl tím, čím byl. Nikdo nepochybuje, že příští rok pojedeme zase.
Pavel Uher

SALESIÁNS KÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní přátelé,
jednou z nejkrásnějších vlastností člověka je vděčnost. A člověk bývá vděčný ve chvíli, kdy
si uvědomuje obdarování. V jeho životě se projevila něčí láska. A pak také to, že obdarování je
nezasloužený dar. A v té chvíli nemusí jít o něco velikého, vždyť velké věci se stávají velikými
jen skrze maličkosti.
Paní učitelka požádala prvňáčky, aby nakreslili něco, za co by chtěli poděkovat. Říkala si, že
děti toho nemají mnoho, za co mohou být vděčné. A tak byla překvapena obrázkem malého
Tina, na kterém byla namalována ruka. Ale čí je to ruka?
Celá třída tím byla nadšena a snažila se uhádnout, komu vlastně patří. Ale nikomu se to
nepodařilo. Když pak ostatní zase pracovali, sklonila se paní učitelka k Tinovi a zeptala se na
to. „To je vaše, paní učitelko,“ zašeptal malý chlapec. Pamatoval si, že ho každé odpoledne
brala za ruku a vyprovázela ke dveřím. Byl sice ze všech nejmenší, ale stejně tak se paní
učitelka chovala ke všem. Ale pro Tina to znamenalo hodně.
Tolik věcí denně dostáváme, a tak se nám často stává, že nám už nic nevyprávějí o dobrém
srdci lidí ani o dobrotě Boží.
Někde se slaví dožínky, v našich kostelích a kaplích zase o slavnosti posvícení děkujeme za
úrodu toho kterého roku. To, co na chvíli zdobí oltář, je jen drobnou výzvou k tomu, abychom
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uměli i my říct Bohu své „děkuji“ a stejně tak i těm, jejichž lásku a dobrotu srdce zakoušíme
každý den v našich samozřejmostech.
S vděčností na vás myslím, nepřestávám za vás Pánu Bohu děkovat a vyprošovat vám Jeho
požehnání pro každý den.
P. Vojtěch Glogar
Z akcí farnosti – pozvání:
Za letošní úrodu poděkujeme při mši svaté v neděli 19. října, kdy budeme slavit posvícení
v Lubné a Sebranicích.
Na Lezníku budeme slavit 120 let od posvěcení kaple, a to v neděli 26. října v 10 hodin za
přítomnosti otce biskupa Dominika Duky.
Oratoř pro dříve narozené, setkání starší generace manželů nebo osamělých, bude v neděli
26. října od 15 hodin. Nebojte se společně s druhými prožít společné setkání, vzájemně se
povzbudit a něco hezkého prožít. O čaj, kávu nebo buchtu není nikdy nouze.
Nemocní budou moci přijmout posilu k nesení své nemoci nebo stáří v kostele v Sebranicích
v sobotu 1. listopadu při mši svaté ve 14 hodin přijetím svátosti nemocných.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé připadne letos na neděli 2. listopadu. Mše svatá v kapli
v Lubné bude ten den v 11 hodin.

SPOLEČENS KÁ KRONIKA
V měsíci říjnu a listopadu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
60 let

Vlasta Jánová
Jan Pavliš
Josef Pavliš

80 let

Anežka Jirušová

82 let

Josef Jána

65 let

Zdeněk Štefl

84 let

Marta Zavoralová

75 let

Jan Andrle

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let.

Narození občánci

Evelína Makovská
Žádná moudrost,
Martin Němec
které se můžeme na světě naučit,
Andrea Hápová
nám nemůže dát to,
Jakub Bartoš
co matčino slovo a pohled.
Celestýn Ravalli Příhoda
W. Raabe
Nikola Bartoš
Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.
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PROGRAM KINA V LUBNÉ
28. 9.

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ

12. 10.
26. 10.

MONGOL – ČINGISCHÁN
TAJEMSTVÍ PRSTENU

9. 11.
23. 11.

BATHORY
KUNG FU PANDA

7. 12.
21. 12.

NEUVĚŘITELNÝ HULK
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE

Začínáme v 19.30 hod.

Od listopadu opět začínáme v 18.30 hod.

LUBENSKÉ ŽENY
V listopadu připravujeme:
- vítání občánků - termín bude ještě upřesněn
- tradiční Mikulášskou besídku - v pátek 28. listopadu 2008 v sále kina.
Eva Chadimová

KULT URNÍ KOMISE
Dne 8. 11. 2008 ve 14.00 hodin v DPS pro Vás kulturní komise připravuje odpoledne
s patchworkem. Zájemci si mohou techniku patchworku nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet na
vlastním šicím stroji.
Dne 6. 12. 2008 se uskuteční tradiční Vánoční výstava s kulturním vystoupením.
Kulturní komise plánuje o vánočních prázdninách zájezd do krytého bazénu v České Třebové.
Všechny akce budou včas plakátovány.
I. Rensová

ULOUPENÁ HRANICE
Jako korálky navlečené na dlouhé šňůrce hranic, zapadlé v hlubokých úbočích, na okrajích
hvozdů, v lukách či zcela pohlceny zelení, dávno osleplé oči střílen hledí do krajiny.
Nejhmatatelnější a také nejdražší pomníky odhodlání, následné zrady a národní tragédie.
Betonové pevnůstky, sruby a tvrze dodnes vypovídají o obrovském vzepětí
československého národa bránit se cizí agresi.
Ne, tenkráte na podzim roku 1938 nebyly střelecké kasematy opuštěné a oči střílen slepé.
Vojáci s lvíčky na opascích, hraničářskými psy na výložkách a odhodláním v srdcích byli
připraveni přivítat nezvané hosty smrtícím olovem. Ale místo rozkazu k palbě přichází ten
nejhorší příkaz, jež musí voják splnit. Opustit svou zbraň a stáhnout se bez jediného výstřelu.
To je kolikrát horší, než jít vstříc nepříteli…
Cesta k Mnichovu 1938 začala vlastně už na samém počátku vzniku čs. republiky v roce
1918. V novém státě Čechů a Slováků (od roku 1919 také Rusínů) žilo několik národnostních
menšin. A právě největší z nich (Němci a Maďaři) staly se zdrojem neklidu v nové republice.
K radikalizaci sudetských Němců přispěla hospodářská krize (ta ovšem postihla stejně Čechy
jako Němce) a nástup nacizmu v sousedním Německu. Hitler se ostatně nikdy netajil svými
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útoky proti ČSR a právě sudetské Němce chtěl využít k tomuto záměru. Zkrátka chtěl u nás
vytvořit tzv. „ pátou kolonu“.
Situace se mění po vzniku SdP (Sudetendeutsche Partei) - Sudetoněmecké strany. V jejím
čele stanul bývalý učitel tělocviku Konrád Henlein. Své soukmenovce neučí kterak tužiti tělo,
nýbrž jak škodit republice. Požadavky SdP jsou stále hlasitější a sudetoněmecká otázka čím
dál palčivější. Hitlerovské Německo navíc horečně zbrojí, obsazuje Sársko a demilitarizované
Porýní a to vše za tichého přihlížení evropských mocností. ČSR se právem cítí být ohrožena,
a to nejen ze strany Německa, ale také Maďarska a částečně i Polska.
Na obranu republiky počíná se roku 1936 budovat pásmo stálého opevnění, které spolu se
spojeneckými smlouvami s Francií, Anglií a státy Malé dohody mají nám zajistit státní
suverenitu v případě jakéhokoliv napadení. Jak se později ukáže, budou to právě ony smlouvy,
jež se stanou nejslabším, ba kritickým prvkem naší obrany.
Rok 1938 je ve znamení stupňujícího se tlaku ze strany sud. Němců na vládu ČSR.
Požadavky jsou záměrně formulovány tak, aby pro suverénní stát byly zcela nepřípustné. Od
slovních výpadů není daleko k fyzickému napadání představitelů státní správy či odpůrců ze
strany Němců. Ozbrojené tlupy henleinovců se připravují na otevřené povstání. Za této situace
přijíždí do ČSR britská komise vedená lordem Runcimanem, aby jako nezávislí pozorovatelé
zjistili vážnost celého problému. Skutečný stav věcí jí však zůstal utajen. Naopak celá mise je
neustále přesvědčována o tom, jak špatně je s německou menšinou u nás nakládáno. Nic
z těchto pomluv však nebyla pravda.
12. září 1938 vypuklo v celém pohraničí ozbrojené povstání. Čs. vláda je nucena vyhlásit
v některých okresech stanné právo (nebylo nikdy vykonáno!). Fanatičtí henleinovci přepadají
stanice FS (finanční stráž), četnictva i civilní obyvatelstvo. Neštítí se ani útoků vůči ženám
a dětem. Přicházejí zprávy o prvních raněných a bohužel i mrtvých. Jednotky SOS (Stráž
obrany státu- společné jednotky FS, četnictva a vojenských asistenčních oddílů) jsou prakticky
v nevyhlášené válce. Situaci dále vyhrocují manévry německé branné moci u čs. hranic.
23. září vyhlašuje prezident republiky Edvard Beneš úplnou mobilizaci čs. armády. Ta proběhla
rychle a spořádaně. I když někteří záložáci, zejména německé a maďarské národnosti, odmítli
nastoupit a mnozí raději uprchli za hranice, kde posílili řady formujícího se Freikorpsu.
Také záložáci z Lubné odcházejí ke svým útvarům. Nejčastěji do Vysokého Mýta k pěšímu
pluku č. 30 „ Aloise Jiráska“. A po vystrojení a vyzbrojení rovnou na hranici. To Karel Kučera ze
Širokého Dolu v té době sloužil u elitního (i když tenkrát se ještě takový výraz nepoužíval)
19. hraničářského pluku v Kunvaldě jako člen posádky samostatného pěchotního srubu RS-62
„Na stráni“ v žamberských lesích. Jeho vojenský památník však obsahuje spíše humorné
básničky a obrázky či vzpomínky na krásky z Orlických hor než na těžké chvíle národní . Inu
život vojenský, život veselý. I když tehdy nikomu do smíchu rozhodně nebylo.
Armáda tedy stála odhodlána bránit vlast. I zbytek národa se semknul v těžké chvíli. Osud
však chtěl tomu jinak. Spojenci Anglie a Francie, na které jsme tolik spoléhali, zatím jednali
s Hitlerem o odstoupení pohraničních oblastí ČSR. Britský premiér Chamberlain prohlásil, že
nebude riskovat válku kvůli zemi, o které nic neví. V noci z 29. na 30. září byla v Mnichově
podepsána zástupci 4 států (Anglie, Francie, Itálie a Německa) smlouva, která nás rázem
zbavovala nemalé části území. Naše vláda nebyla k jednání přizvána a její zástupci byli
postaveni před hotovou věc. Zbývalo se podvolit nebo bránit. Opuštěni spojenci a vydáni zcela
napospas podvolili jsme se nakonec potupnému diktátu.
Vojáci nadšení a plní odhodlání opouštěli své zrazené pevnosti. Zrak jejich kalily slzy, snad
z dýmu hořící výdřevy pevnůstek, ale spíše ze zoufalství. Zástupce velitele srubu KS - 14
„Cihelna“ čet. Arnošt Hrad zůstal věren přísaze a raději zvolil dobrovolnou smrt vlastní zbraní,
než by snesl tu hroznou potupu. Spolu s vojáky prchají z obsazených oblastí i civilisté
a němečtí antifašisté, často jen s tím nejnutnějším.
Tak i do Lubné dorazili vojáci 30. pěšího pluku. Rozdávají dětem cikorku ze železné zásoby,
kterou ani nestačili otevřít. Mnozí z nich možná cítí zklamání, mnozí jsou možná rádi, že ten
„lístek do nebe“, co se jim houpe na krku, zůstal nepoužit. Četní jejich kamarádi z útvarů SOS
to štěstí neměli. Stejně jako 4 vojáci 13. pěšího pluku, kteří o měsíc později 31. října padli
v přestřelce v Moravské Chrastové.
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Říká-li tudíž někdo, že o hranice se na podzim 1938 nebojovalo, neví, o čem hovoří,
a pošlapává památku těch, kteří tam tehdy položili své životy. A věřte, nebylo jich málo…
Závěrem pár veršů, jež plně vystihují onu pro náš národ tak tragickou a bolestnou událost.
TVÉ TĚLO HROZNĚ, HROZNĚ DRALI TOHO ŘÍJNOVÉHO RÁNA,
CO Z TEBE PROBŮH UDĚLALI, MÁ ZEMĚ MILOVANÁ,
A ZBRAŇ, JEŽ POHOTOVĚ STÁLA, S MLČENÍM STRAŠNÝM UHÝBALA.
KDO ZRADIL, TOHO ZRADA ČEKÁ, TO VÍ NÁŠ URAŽENÝ CIT,
KDO ZRADIL, TOHO ZRADA ČEKÁ, KDO ZRAZEN, VE CTI BUDE ŽÍT.
Návrat vojáků (zřejmě 30. pěší pluk A. Jiráska) z hranic,
Oldříš - podzim 1938.

Identifikační vojenský lístek (tzv. „lístek do nebe“), nošený
vojáky československé armády v době mobilizace.
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Osvědčení o malém pohraničním styku na Vysoký les. Opravňující osobu překročit novou hranici
vytyčenou po mnichovské dohodě.

Michal Kovář
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VESMÍR OKOLO NÁS - ZE ŽIVOTA MARSU
Mars obíhá okolo Slunce ve střední vzdálenosti 228 miliónů km (Země 150 miliónů km) po
eliptické dráze. To znamená, že vzdálenost Marsu od Země kolísá ve velkých mezích, což se
projevuje velkou změnou jasnosti Marsu na obloze. V době největšího přiblížení je Mars po
několik týdnů téměř tak jasný jako obří planeta Jupiter, který má barvu jasně bílou – Mars má
barvu načervenalou, způsobují to oxidy železa v povrchových horninách. Průměr Marsu je
6 787 km (Země 12 756 km), kolem
osy se otočí za 24,5 hodiny a Slunce
oběhne za 1,9 pozemského roku. Na
planetě dochází ke změně ročních
dob, protože její rotační osa je
skloněna tak jako u Země. V době
nejsilnějšího ozařování Sluncem
zdvíhají se na Marsu písečné bouře,
které zahalí celý povrch až do výšky
15 km. Mimo bouře je atmosféra
zcela průzračná. Atmosférický tlak je
na Marsu stokrát nižší než na Zemi
a řídká atmosféra je tvořena
převážně
oxidem
uhličitým.
Průměrná teplota se pohybuje kolem
- 50˚C. Kosmické sondy objevily na
planetě
vyschlá
říční
koryta Olympus Mons, největší sopka ve sluneční soustavě.
s naplavenými
horninami.
To
znamená, že v minulosti byla na povrchu Marsu tekutá voda. Nyní je voda buď pod povrchem,
nebo je vázána ve věčně zmrzlé hornině, ve které byla před několika měsíci objevena
kosmickou sondou. Zda je nebo byla na Marsu nějaká forma života, dosud astronomové
nevědí. Toto tajemství se pokusí odhalit v následujících letech. Povrch Marsu je tvořen
pohořími, kruhovými krátery, údolími a kaňony, obřími kuželovitými sopkami a rozsáhlými
písečnými pouštěmi. Na planetě je největší a nejvyšší sopka sluneční soustavy Olympus Mons,
která je vidět i v pozemských dalekohledech. Její rozměry jsou vskutku impozantní – výška
dosahuje 25 km, centrální kráter má průměr 70 km a základna kužele má v průměru plných 600
km. Jako nenápadný pahorek se tak jeví nejvyšší činná sopka na Zemi Voldán Guallatiri v Chile
s výškou 6 060 m. Okolo Marsu obíhají dva malé měsíce – Phobos s rozměry 20 x 23 x 28 km
a Deimos s rozměry 10 x 12 x 16 km. Astronomové si myslí, že jde o planetky (asteroidy)
zachycené gravitací Marsu. Zda tomu tak je, ukáže další výzkum. Již několikrát se uvažovalo
o cestě k Marsu s lidskou posádkou. Zatím však zůstává pouze u úvah. Je možné, že ostatní
budou uvažovat a Číňané konat a na Marsu budou jako první.
Venuše je stále večernicí. Najdeme ji na jihovýchodě až jihu. Vidět je v první polovině noci.
Na ranní obloze se již objevilo nejvýraznější zimní souhvězdí Orion. Najdeme jej na východě až
jihovýchodě.
Josef Trojtler

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ
Ve čtvrtek 24. července jsme si s lidičkami udělali malou předpouťovou besedu, na kterou
přijal pozvání starosta naší obce Josef Chadima i místostarosta Zdeněk Pícha. Přišla se
za námi podívat i naše lékárnice Růženka Tomanová. Ke zpříjemnění besedy jsem k nám
pozval známý pěvecký sbor „Poupata“ s jejich kapelníkem panem Hladíkem. Ovšem tuto partu
děvčat, překypující dobrou a veselou náladou, jsem nepozval jen ke zpříjemnění tohoto
posezení, ale pozval jsem je také jako překvapení pro naše Martičky, Aničky a Marušky, které
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měly v těchto dnech napsána svá jména v kalendáři. Jedna z Aniček, paní Fialová, měla
v těchto dnech také narozeniny a narozeniny měl také pan Jílek.
Protože za námi do společenské místnosti nemohly přijít obě paní Martičky, Vomáčková
i Zaoralová, a také nemohla přijít ani paní Anička Vomáčková, poprosil jsem děvčata z „Poupat“
i jejich kapelníka, jestli by jim šli zahrát a zazpívat k nim do patra, což vlastně nebyl problém,
protože pan Hladík musel tentokrát s sebou vzít nejen klávesy, ale také harmoniku.
Doufám, že jsme tímto děvčata potěšili, že jsme ani na ně nezapomněli s pěknou písničkou
dle jejich vlastního přání. Podle toho, jak těžce se opět naše lidičky s „Poupaty“ loučili, soudím,
že se jim všem předpouťová beseda líbila.
Koncem srpna, už nevím který den,
jsme měli takovou malou brigádu v rámci
ošetřování zeleně. Dovezli jsme menší
fůrku kůry a paní Fialová s paní Hanzlovou
mi ji přišly pomoct rozvézt na záhony před
DPS. Touto cestou bych jim chtěl ještě
jednou poděkovat.

Rudolf Zapletal

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNES CO – TELČ
Telč (1992) – městská památková rezervace s jedinečným renesančním náměstím byla na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsána v prosinci r. 1992
(společně s Českým Krumlovem a Prahou).
Telč je významné kulturní a hospodářské středisko a přirozené centrum jižní části
Českomoravské vysočiny. Město bylo založeno ve 13. století na křižovatce frekventovaných
obchodních cest. Původně byla Telč vodní pevností, chráněna rybníky, vodními příkopy,
hradbami a branami. Zprvu královský majetek byl později v držení různých šlechtických rodů.
Nejvýznamnějším rodem byli pánové z Hradce.
Následně rod Slavatů z Chlumu
a Košumberka, Lichtensteinů – Kastelkornů a rod Podstatských – Lichtensteinů. V 16. století
vtiskl Telči renesanční pečeť Zachariáš z Hradce , nejvýznamnější osobnost její historie.
Původní gotický hrad byl přestavěn na renesanční zámek. Společně s výjímečným náměstím
tvoří architektonický skvost a nenahraditelný urbanistický celek.
V 17. a 18. století sídlil v Telči jezuitský řád, který svými stavebními aktivitami rovněž přispěl
k dnešnímu vzhledu města. Byl postaven gotický kostel sv. Jakuba, raně barokní kostel Jména
Ježíš, kostel sv. Ducha s románskou věží ze 13. století, barokní mariánský sloup a rozsáhlý
soubor barokních soch.
Zámek
Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční zámecké architektury. Ve druhé
polovině 14. století byl v Telči vystavěn gotický hrad. O sto let později byl zvětšen a po roce
1550 stavebně upraven. Přístavbou renesančního zámku a kaplí Všech svatých vzniklo
velkolepé sídlo předního moravského šlechtice Zachariáše z Hradce. Díky citlivému přístupu
pozdějších majitelů se ve velmi dobrém stavu dochovaly původní interiéry. K vidění jsou
honosné renesanční sály s dřevěnými kazetovými stropy, tzv. Zlatý, Modrý, Divadelní a Rytířský
sál, i obdobně upravené chodby. Obytné místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem
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a zařízením tak, jak sloužily někdejšímu majiteli do roku 1945. V zámku je také galerie, v níž
jsou vystaveny obrazy českého moderního malíře Jana Zrzavého (1890 - 1977), umělce, který
si Telč zvlášť oblíbil. Před arkádovou chodbou vedoucí do galerie se rozkládá okrasná zahrada
se stříhanými keři. Vnější průčelí zámku obklopuje rozlehlý přírodně krajinářský park
s klasicistním skleníkem.
Telč je nazývána bílou perlou českých měst a pohlednicí stavebních slohů. Pro svoji
mimořádnou krásu je Telč vyhledávaná návštěvníky od nás i ze zahraničí.
Josef Trojtler

TJ SOKOL LUBNÁ

Přehled cvičení TJ Lubná
a dalších pravidelných aktivit v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka
ve školním roce 2008/2009
Den
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota
Neděle

čas
16.00 – 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 21.00
16.00 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 20.30
15.00 - 17.00
17.30 - 19.30
19.30 - 21.00
16.00 - 18.00 lichý týden
16.00 - 18.00 sudý týden
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00
16.00 - 17.30
17.30 - 19.30
19.30 - 21.00
15.00 - 17.00
18.00 - 20.00
08.00 - 10.00
10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

skupina
florbal přípravka
ml. žákyně
ženy odbíjená
florbal ml. žáci
dívky aerobic
florbal muži
florbal Sebranice
florbal dorost
ženy kondiční
Lubeňáček
florbal přípravka
florbal ml. žáci
muži kondiční
gymnastika
florbal dorost
muži odbíjená
SDH žáci
break dance
badminton
nohejbal
kondiční

V Lubné 18. 9. 2008

cvičitelé
Chadima O. ,Vomočil P.
Uhrová A., Jiráňová D.
Boštíková M., Jiráňová D.
Pakosta O., Madejewský P.
Bartošová L., Chadimová E.
Kykal K., Jiráň P.____________
Fojta J.
Kykal K., Novotný. M.
Chadimová E., Rensová I.
Vomáčková L.
Vomočil P., Chadima O.
Jiráň P., Madejewský P.
Jiráň P., Madejewský P.
Uhrová. V., Chadimová. J.
Kykal K., Novotný M.
Rensa J.
Kovář J., Uher P.
Uhrová V., Nunvář R.
Kykal K., Madejewský.P.
Doseděl S., Němec V.
Tabery Zd._________________
Madejewský Pavel

AEROBIK PRO DĚVČATA
Aerobik pro děvčata od první do deváté třídy bude poprvé v úterý 21. října 2008 od 18 hodin.
KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Cvičení žen bude poprvé ve středu 15. října 2008 od 19.30 hodin.
Těší se na Vás Eva Chadimová, Irena Rensová a Lenka Bartošová
CVIČENÍ DĚVČAT – předškolní až 9. třída
PONDĚLÍ v 17:30 – 19:00hod. – klasické cvičení
(na nářadí, kobercích, hry, míče, švihadla, nové skákací míče, atd.)
PÁTEK v 16:00 – 17:30hod. – gymnastika
(budeme se věnovat pouze gymnastickému cvičení)
První cvičení je v pondělí 6. 10. 2008 v 17:30hod.
Za všechny cvičitelky se na vás těší A. Uhrová
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Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
Úterý:
21. 10, 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.

PŘEDSTAVOVÁNÍ
muž…………………....ženě
mladší………………....staršímu
méně významný………významnějšímu
Je dobré vědět:
Jako první se v běžném styku představuje přicházející, ten kdo žádá informace a podobně.
V osobním styku představujeme své partnerky a partnery přátelům, nově příchozího domácím,
cizí ženě manželku….. . Při představování je vhodné sdělit i své křestní jméno.
Nejvhodnější způsob, jak se představit cizí osobě, je požádat někoho, kdo nás zná oba, aby
to udělal.
O vstávání při představování v klasické etiketě platí: je-li představován muž, vstanou pouze
přítomní muži, je-li představována žena, měli by vstát všichni. Usedáme, až se příchozímu
představí všichni přítomní. Představujeme-li někoho s titulem, slovo pan nebo paní je už
zbytečné, stačí Dovolte, abych vám představil profesora Nováka.
Ve větší společnosti počkáme, až nás hostitel představí, a s ostatními se seznamujeme
podle potřeby- nejsme povinni obcházet všechny přítomné.
Pokud k nám přisedne známý např. u stolu v restauraci, jsme povinni jej představit ostatním.
Vždy se představujeme posluchačům, ke kterým máme veřejně hovořit.
Pro ty, kteří rádi zapomínají jména:
V příručkách se zapomnětlivým často doporučuje člověka, který se jim přestavil, co
nejčastěji oslovovat jménem. Tato metoda má ale jedno úskalí. Pokud nedodržíme určitou míru,
bude nás dotyčný mít za psychopata. Není žádnou ostudou se dotyčného ještě jednou zeptat:
Promiňte, v té rychlosti jsem nezachytil vaše příjmení.
Čerpáno z knihy „Nikdo nejsme dokonalí“

AKCE V NAŠEM OKOLÍ
Hrad Svojanov
- Ukončení hlavní návštěvnické sezóny - sobota 25. října
Oživlé prohlídky - večerní prohlídka od 19 hodin. Prohlídky hradu oživí dobové vstupy Pánů
z Corštejna. Večerní prohlídka v netradiční atmosféře s hradními strašidly.
Nutno rezervovat předem na tel: 461 744 124
- Denní prohlídka hradu se vstupy Pánů z Corštejna - neděle 26. října
Litomyšl
Regionální muzeum:
Středa 5. 11. od 17 hodin - lovecká kynologie – přednáška Miroslava Matějky
Výstava : Za císaře pána a jeho rodinu - svět a Litomyšl ve válce 1914 – 1918,
od 14. 9. do 16. 11. 2008, út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin.
Sebranice
25. 10. – 26. 10. 2008 – podzimní výstava
Sobota 13.00 – 17.00 hodin, neděle 8.30 – 15.00 hodin.
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POSVÍCENÍ
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, kterým
zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na Moravě se slavívaly
na podzim, tedy v období, kdy již byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé
švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na posvícení.
Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na
posvícení konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své příbuzné a přátele nebo aby něco
utržili prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim díky této slavnosti naskýtala možnost
dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. A tím, jak se lidé bavili, pracovní morálka trpěla.
Císař František Josef II. chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy v celé zemi, a proto roku
1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli
po svátku svatého Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby
slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál
i svoje místní posvícení tzv. „naše posvícení“.
Dříve se posvícení slavilo většinou od sobotního večera do úterního rána, někde do čtvrtka,
místy dokonce týden tzv. „od starého posvícení do mladého posvícení“, tedy od neděle do
neděle. Avšak samotné přípravy na posvícení začínaly mnoho dnů předem čistěním stavení
a dvorku. Zároveň s oslavami se konávalo mnoho zásnub a uzavíralo plno sňatků. O posvícení
se scházela celá rodina včetně širokého příbuzenstva a všichni svorně zasedali u bohatě
prostřených stolů. Obecně platilo: Čím více hostů, tím větší pocta pro hostitelku.
Dva dny před posvícením, tedy v pátek, se zabíjela kuřata, kachny a husy, aby bylo dostatek
masa. Chasníci postavili na návsi vysokou a rovnou posvícenskou májku, ozdobenou pestrými
pentlemi jako svědka a strážce nadcházejícího veselí.
V sobotu před hodovou nedělí se posílaly přátelům z okolí koláče s pozváním, aby přišli na
posvícení či na hody, a proto se zvacím koláčům začalo říkat „zváče“. Zároveň s koláči se pekla
posvícenská husa.
V neděli zahajoval posvícení slavnostní oběd, který se podával po návratu ze slavnostní
mše a dokončení kuchyňské práce, zpravidla až kolem druhé hodiny odpolední. Tradičně
nesměly na stole chybět různé koláče, husa nebo kachna se zelím, knedlíky, omáčky a na
zapití pivo. Lidé si při obědě vyprávěli a povídali o úrodě, dobytku, o svatbě, pohřbu, zkrátka se
probíralo vše, co se událo od jejich posledního setkání. Po obědě se šlo do kostelíka na
požehnání a jen skončilo požehnání, ozvala se hudba z hospody nebo z prostranství, kde byla
umístněna májka.
Nejdůležitějším symbolem posvícení byla dobře vykrmená posvícenecká husa. Ta musela
mít hodně sádla. Někde jí kvůli tomu dávali do volete minci, prý aby hodně trávila. Jinde husu
krmili šiškami zadělávanými s dřevěným uhlím. Aby měla husa žluté sádlo, dostávala kukuřici.
Při zabíjení neměl nikdo husu litovat, mělo se za to, že by se dlouho trápila.
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle.
Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí.
Máme maso a zas maso, jako včera v neděli.
(z Čech)
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Česká pošta oznamuje změnu provozní doby:
Pondělí:
08:00 - 09:45, 13:00 - 15:30
Úterý:
08:00 - 09:45
Středa:
08:00 - 09:45, 13:00 - 16:00
Čtvrtek:
08:00 - 09:45, 13:00 - 15:30
Pátek:
08:00 - 09:45, 13:00 - 15:30

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony celé sbírky, větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel. : 724 22 92 92.

Domácí cukrárna
Od října zahajuje Anna Taberyová, Lubná 304, provoz Domácí cukrárny
- zakázková výroba dortů, řezů, zákusků, koláčů, perníčků
a svatebních minizákusků.
Možnost objednání na tel.: 461 100 240, mobilní tel.: 724 225 497.

Cvičení v DPS Lubná
V pondělí 29. 9. 2008 začalo rehabilitační cvičení pro stávající i nové členy v DPS
(společenská místnost), začátek v 19:00, s sebou - pohodlné cvičební oblečení,
malá karimatka (malá dečka), cvičení vede Novotná Jaroslava,
případné dotazy na tel.: 731 506 006.

MASÁŽE
Sportovní a rekondiční masáže, Breusova masáž
Masáž je účinná souhra dotyků, která uvolňuje a harmonizuje tělo i mysl. Patří k jedněm
z nejstarších léčebných prostředků.
Baňkování
Osvědčená tisíciletá metoda léčby, kterou se dá léčit řada onemocnění.
Reiki
Tradiční japonský způsob přírodní léčby posiluje naši životní energii, očišťuje tělo i ducha,
aktivuje sebeléčebný proces.
Reflexologie
Využívá tlaku a masáží reflexních zón a ploch na chodidlech (rukou), všechny orgány nebo
části těla mají své reflexní místo.
Dornova metoda
Účinný a manuální způsob, jak odstranit akutní a dlouhodobé bolesti v zádech a kloubech.
… najděte svůj životní rytmus a nechte rozkvést svou sílu a energii …
KONTAKT: František Vomáčka, Lubná 301, tel. 739 071 637, ferdavomacka@seznam.cz
Každou středu od 10 do 16 hodin v domě s pečovatelskou službou (DPS).
21

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI VE STOMATOLOGII
11. a 12.10. MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461615402
18. a 19.10. MUDr. Leona Kašparová, Polička, Janáčkova 523, tel 775724524
25. a 26.10. MUDr. Jiřina Kočí, Dolní Újezd 838, 461631126
28.10.
MUDr. Jarmila Dostálová, Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461613663
1. a 2.11.
MUDr. Pavel Kossler, Polička, Haškova 445, tel. 461724369
8. a 9.11.
MUDr. Jitka Kosslerová, Polička, Haškova 445, tel. 461724369
15. a 16.11. MUDr. Zdena Králová, Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461614727
17.11.
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461619670
22. a 23.11. MUDr. Marta Kučerová, Polička, Smetanova 55, tel. 461724635
29. a 30.11. MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461619670
6. a 7.12.
MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461615414
13. a 14.12. MUDr. Pavel Procházka, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461612733

PLAVECKÝ BAZÉN ČESKÁ TŘEBOVÁ
Provozní doba pro veřejnost v měsíci říjnu 2008
Pondělí
13:00 - 17:30
Úterý
5:30 - 8:00
12:00 - 17:30
Středa
12:00 - 21:00
Čtvrtek
5:30 - 8:00
12:00 - 15:30, 17:30 - 21:00
Pátek
11:00 - 21:00
Sobota
08:00 - 21:00
Neděle
08:00 - 21:00
Pozor na změny provozní doby !
27.10. OTEVŘENO 13:00 – 21:00 hod., 28. a 29.10. OTEVŘENO 9:00 – 21:00 hod.
Bližší informace naleznete na www.ctrebova.cz.
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU V POLIČCE
Pondělí
6:00 - 7:30
18:30 - 20:00
Úterý
6:00 - 7:30
14:30 - 20:00
Středa
6:00 - 7:30
19:00 - 20:00 (kondiční plavání)
Čtvrtek
6:00 - 7:30
14:00 - 20:00
Pátek
6:00 - 7:30
12:00 - 20:00
Sobota
14:00 - 20:00
Telefon 461 725 631, 737 867 342.
Podrobnější provozní doba v aktuálním měsíci je na www.tespolicka.cz.
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