
 Lubenský                                                                                                                     
  zpravodaj 

 
 
 

 
 
 
 

prosinec 2017 
19. ročník - číslo 5 

 

 

 
 



 1

 
 
              Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků 

 
Čtvrtek 21. 12. 2017 DOVOLENÁ MUDr. Hrouzek - Dolní Újezd 13. 00 - 16.00 
Pátek 22. 12. 2017 DOVOLENÁ MUDr. Hrouzek - Dolní Újezd    7.30 - 12.00 
Středa 27. 12. 2017 Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 
Čtvrtek 28. 12. 2017 Sebranice   8.00 - 10.00 Nové Hrady 11.00 - 13.00 
Pátek 29. 12. 2017 Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 

 

 
 
 
 
          Zubní pohotovost  2017/2018 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 

 
24. 12. MUDr., MBA Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

25. 12. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

26. 12. MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369 

27. 12. MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

28. 12. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

29. 12. MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

30. 12. MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

31. 12. MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

          1. 1. MDDr. Novák  Peter Sloupnice 188 465 549 236 

6 . - 7. 1. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

13. - 14. 1. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

 
 
 
 
 
 

Změna provozní doby od 1. 12. 2017 ve Fitness Lubná 
Pondělí 8.00 - 11.30   
Úterý  16.00 - 19.00  
Středa 8.00 - 11.30 13.00 - 16.00  
Čtvrtek  18.00 - 19.30  
Pátek  15.00 - 17.00    
Sobota pouze na objednání tel. 605 877 699  

 
        Fitness bude otevřeno v době vánočních svátků od 26. do 29. prosince 2017!!! 
 
 
 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2018 
pátek:  5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
Fotografie na titulní straně – archiv LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 23. 10. 2017 
RO schvaluje: 
- Plnění rozpočtu k 30. 9. 2017 v příjmových a výdajových položkách. 
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro místní komunikace ke Kabrhelovým a   

smlouvu o dílo se zhotovitelem - DS DELTA s.r.o., Lubná. 
- Smlouvu o provozování veřejné produkce se spol. Intergram, Praha. 
- Objednávku k vypracování projektové dokumentace pro výstavbu veřejného osvětlení. 
- Smlouvu o nájmu se spol. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem pro sídliště U Bramborárny. 
- Demolici části objektu čp. 152 na st. p. č. 159 a zemědělské stavby na st. p. č. 158.  
- Přidělení čísla popisného pro novostavbu rodinného domu J. Chromého, Lubná.  
- Výpověď A. Taberyho z nájmu obecního bytu Lubná čp. 301/7 k 31. 10. 2017.  
- Přidělení obecního bytu Lubná čp. 301/7 O. Haňákovi, Česká Třebová k 1. 11. 2017. 
- Objednávku na pronájem litomyšlského bazénu pro občany Lubné v termínech – 27. 10. 

2017, 24. 11. 2017, 15. 12. 2017, 26. 1. 2018, 23. 2. 2018 a 16. 3. 2018 od 19.00 do 20.30. 
- Změnu jednacího řádu školské rady pro místní základní školu.  
- Smlouvu o výpůjčce Fitness, Lubná s Mgr. Jitkou Rubkovou. 
- Žádost P. Šmardy, Lelekovice o přidělení bytu v DPS Lubná čp. 17/02.  
- Rozhodnutí MěÚ Litomyšl o umístění inženýrských sítí v silničním pozemku a rozhodnutí o 

povolení zřízení nového komunikačního připojení pro novostavbu rodinného domu  
M. Vrabce, Lubná. 

- Rozpočtové opatření rady obce.  
- Smlouvu se spol. Alis, s.r.o., Česká Lípa o poskytnutí práv k užívání softwaru. 
- Smlouvu se spol. Česká pojišťovna a.s., Praha o pojištění movitých věcí pro případ krádeže.  
- Záměr o prodeji pozemků v lokalitě U Bramborárny pro stavbu rodinných domů.  
RO doporučuje:  
- ZO schválit koupi pozemku p. č. 2877/2 o výměře 69 m2 a prodej pozemků p. č. 2873/5 o 

výměře 19 m2, p. č. 2873/4 o výměře 45 m2, p. č. 216/3 o výměře 150 m2 dle geometrického 
plánu č. 517-2292/2016 v k. ú. Lubná u Poličky.  

RO bere na vědomí: 
- Zprávu Krajského úřadu Pk o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lubná. Při 

přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
- Výroční zprávu o činnosti místní školy za školní rok 2016/ 2017.  
- Sdělení spol. ČSAD a.s., Ústí nad Orlicí o prohlášení akcií za neplatné. 
- Žádost R. Šafáře, Moravská Třebová o koupi pozemku v lokalitě U Bramborárny.  
- Informaci starosty obce o realizovaných krocích k zabezpečení provozování kanalizace. 
- Protokol o zkoušce vody na sociálním zařízení – Lubná čp. 196, hodnocený vzorek vyhovuje 

příslušným normám. 
- Oznámení MěÚ Litomyšl o projednání zadání změny územního plánu Sebranice.  
- Oznámení MěÚ Polička o zahájení projednání návrhu územního plánu Oldřiš. 
 

VOLBA PREZIDENTA 2018 
 
 První kolo prezidentských voleb proběhne 12. a 13. ledna 2018. Pokud žádný z kandidátů 
nezíská nadpoloviční většinu hlasů, druhé kolo připadne na 26. a 27. ledna 2018. Volební 
místnost bude opět v učebně základní školy v Lubné. Volební místnost bude otevřena vždy  
v pátek a v sobotu, konkrétně od 14.00 do 22.00 hodin během pátečního odpoledne a od 8.00 
do 14.00 hodin během sobotního dopoledne. 
 Prezidenta republiky může volit každý svéprávný občan starší 18 let. V případě aktuální 
volby prezidenta České republiky jde o občana, který 18 let dosáhne alespoň druhý den volby 
prvního kola, tj. 13. ledna 2018, nebo 27. ledna 2018 v případě druhého kola.  
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 Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České 
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení pobytu.   
 Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) 
nejpozději do úterý 9. ledna 2018, v den voleb je může volič obdržet i ve volební místnosti. 
 Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 
12. a 13. ledna 2018 (26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky 
nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  
 Žádost o vydání voličského průkazu lze podat OSOBNĚ na obecním úřadě v místě trvalého 
bydliště do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin (pro II. kolo do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin). 
Žádat o voličský průkaz můžete také PÍSEMNĚ, žádost musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem voliče a musí být doručena do 5. 1. 2018 (pro II. kolo do 19. ledna 2018). Voličské 
průkazy se mohou vydávat nejdříve 28. 12. 2017. 
 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 Obecním 
úřadě v Lubné (tel. 461 745 215) nebo volební komisi ve dnech voleb.   
 

 
 Obecní úřad bude ve dnech 27. 12. 2017 - 1. 1. 2018 uzavřen. 

Vyzvednutí voličských průkazů pro volbu prezidenta  
bude možné dne 28. 12. 2017 v době od 9.00 do 11.00 hodin. 

 
 
 
Vážení občané,  
      blíží se nám konec letošního roku a Vánoce klepou na dveře, dovolte mi, abych Vás 
informoval o proběhlých akcích v naší obci. 
  
Opravy a práce realizované za uplynulé období 
      V měsíci listopadu jsme dokončili úpravu prostranství u autobusových garáží. Jednalo se o 
demontáž sloupu veřejného osvětlení, výměnu skruže a víka z přilehlé studny, přemístění 
světla na sloup ČEZu, výrobu a montáž přístřešku nad stávající studnu, výsadbu lípy a 
okrasných květin, včetně zakůrování prostoru. Úprava prostranství byla hrazena z dotace 
Mikroregionu Desinka. Náklady dosáhly částky cca 50.000 Kč. Dále jsme realizovali výměnu 
oken v obecních bytech nad školkou u paní M. Taberyové a paní M. Hrůzkové. Okna instaloval 
pan P. Říha a opravu omítek a parapetů po výměně oken provedl pan J. Dědič. Touto cestou 
děkuji všem, kdo se na pracích podíleli, včetně nájemnic bytů, které provedly veškerý úklid 
daných prostor. 

 
Úprava prostranství u autobusových garáží      Výměna oken v MŠ Lubná  
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Parlamentní a prezidentské volby 
      Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval všem členům volební komise a zaměstnancům 
obce, kteří se podíleli na hladkém průběhu voleb do Parlamentu ČR. Volby se konaly v přízemí 
základní školy. Současně upozorňuji, že lednové prezidentské volby se opět uskuteční  
v Základní škole v Lubné. První kolo proběhne ve dnech 12. – 13. ledna, druhé kolo pak  
26. - 27. ledna 2018. 

 
Volby do Parlamentu ČR v základní škole 

 
Tip na výlet 

 
Pohled na Sněžku z polské strany a společné foto na vyhlídkové plošině 

 
Občerstvení na České poštovně a společná fotografie před meteorologickou stanicí 
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Jednoho krásného slunečného dne jsme se s dcerou Janou rozhodli zdolat nejvyšší horu 
naší republiky – Sněžku (1603 m n. m.). Vyjeli jsme časně ráno osobním automobilem.  
Do Horní Malé Úpy jsme dorazili kolem 9.00 hod. Na vrchol jsme se vydali od Pomezní boudy 
po červené turistické trase cca 4 km (česko – polského přátelství), dále pak k chatě Jelenka  
s restaurací. Následovalo čtyřkilometrové stoupání přes Obří hřeben až na Sněžku. Nemohli  
jsme si přát lepší počasí. Po trase jsme potkali mnoho českých i polských turistů. Skalnatý 
vrchol hory nám nabídl nádherný panoramatický výhled do krajiny na českou i polskou 
stranu.Stojí tu několik staveb. Nejstarší stavbou je rotundová kaple sv. Vavřince, dále se tu 
nachází Polská bouda s meteorologickou stanicí a Česká poštovna s vyhlídkovou plošinou. Zde 
jsme se také s dcerou občerstvili a odpočali si. Po prohlídce vrcholu a okolí jsme se vraceli zpět 
po žluté turistické trase do Horní Malé Úpy. Nohy nás sice bolely, ale byli jsme šťastní, že jsme 
tento výstup zvládli a den si tak skvěle užili. Vřele doporučujeme! 
 
Komunikace a inženýrské sítě pro stavební pozemky U Bramborárny v Lubné  
 Tato akce se blíží do svého závěru. Firma SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. dokončila 
obslužnou místní komunikaci k rodinným domkům. Pracovníci pokračují v betonování obrub 
okolo komunikace, současně pokládají dlažbu do přilehlých chodníků, dokončuje se montáž 
veřejného osvětlení a provádí se terénní úpravy. O stavební pozemky U Bramborárny projevilo 
zájem zatím pět uchazečů. Jsou to T. Klusoň a V. Kadidlová, A. Tabery a V. Paulíčková,  
L. Kárský a L. Benešová, R. Šafář, J. Horníček a T. Truncová. Manželé Chromí zde už pomalu 
dokončují stavbu rodinného domu, manželé Hápovi a P. Štefl s J. Kadidlovou začali stavět  
v lokalitě Zrnětín. Paní Drašarová zahájí stavbu domu na stavebním pozemku u Vraspírových, 
manželé Vasovi už staví nad paní M. Jiráňovou a R. Šimek a L. Kovářová chystají stavbu 
domku na Malé Straně po panu Zavoralovi. V současně době je 11 zájemců, kteří buď staví, 
nebo se na stavbu domu připravují, a z toho mám upřímnou radost. V naší obci vítáme 
mladé lidi, kteří zůstanou a založí zde svoji rodinu. 

  
Pokládání asfaltové směsi a betonování obrubníků 

 
Zhotovená část místní komunikace a pokládání dlažby na parkovací místa 
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Stavba chodníků podél místní komunikace 

 
Dokončovací práce na veřejném osvětlení a parkovacích místech 

 
Bartošova ulice 
     Už dříve mě moji sousedé Bartošovi 
informovali o tom, že bychom měli naši ulici 
pojmenovat „Ulice Bartošova“. Copak o to, 
nápad to byl dobrý, ale realizovat pojmenování 
jednotlivých ulic v naší obci, to je akt 
procedurálně i administrativně náročný.  
Z tohoto důvodu se sousedi domluvili a 
směrovou tabuli instalovali na svoje náklady. 
Posuďte sami, jak to „nové“ ulici sluší. 
  
 

Směrová tabule „na Bartošové ulici“ 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
      V sobotu 2. prosince jsme se sešli před obecním úřadem, abychom zde společně rozsvítili 
vánoční strom. Setkání občanů obohatil kulturní program, kterým nás prováděla paní  
E. Chadimová. Vystoupil zde pěvecký sbor Lubenika pod vedením paní učitelky J. Andrlové. 
Pozvání přijal také P. P. Košák a zastupitelé obce. Strom pak slavnostně rozsvítil žák místní 
školy A. Bartoš, skvělý malý matematik. Ozvučení a osvětlení prostoru zabezpečili manželé 
Kovářovi. Teplé nápoje a vřelé úsměvy pak rozdávali místní dobrovolní hasiči. Všem 
zúčastněným i Vám, občanům, děkuji za hezky prožitý večer. 
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Vystoupení pěveckého sboru Lubenika a pohled na návštěvníky akce 

 
Proslov paní Evy Chadimové a zázemí rozsvícení vánočního stromu 

 
Slavnostní rozsvícení stromu a pohled na malé diváky 

 
 
 
Květinová výzdoba 
      Touto cestou děkuji paní Marii Tejkalové za celoroční květinovou výzdobu ve vstupní hale 
obecního úřadu. Její oku lahodící vazby vítají příchozí s ohledem na roční období a aktuální 
místní květenu.    
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Květinová výzdoba ve vstupní hale obecního úřadu 

 
Milí spoluobčané, 
    jsem velmi rád, že Vás i letos mohu pozvat na Silvestrovský ohňostroj s hudebním 
doprovodem, který rozzáří naši obec v neděli 31. 12. 2017 v 18.00 hod. Před obecním 
úřadem se bude na zahřátí podávat starostova silvestrovská polévka a svařák 
Lubenských žen. 
   Adventní věnce na stolech nám připomínají, že se blíží čas, který chceme trávit 
s rodinou a našimi nejbližšími. V dnešní uspěchané době se možná trochu vytrácí ten 
klid, rodinné teplo a pohoda, která k Vánocům, myslím, patřit má, a nahrazujeme ji 
množstvím a cenou dárků. Proto nám všem přeji prožití letošních svátků tak, abychom 
nastupující rok začali s chutí, odpočatí a s čerstvou myslí. Nový rok nás také nutí 
bilancovat, zamyslit se nad tím starým, už prožitým obdobím. Přeji Vám, ať kladná 
hodnocení převažují nad těmi negativními. A kdyby tam přece jen něco bylo, ať to zmizí 
s jarním táním.    
      Vánoce plné pohody, lásky a vzájemného porozumění, do nového roku 2018 pevné a 
stálé zdraví přeje 

                                                                                         Váš starosta Josef Chadima  

  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Školní kolo dějepisné olympiády 
 Ve čtvrtek 23. listopadu proběhlo na druhém stupni naší školy základní kolo dějepisné 
olympiády. Soutěž je určena žákům osmých a devátých ročníků základních škol a třetích a 
čtvrtých ročníků osmiletých gymnázií. Školního kola se celkem zúčastnilo 12 historických 
nadšenců (4 z deváté a 8 z osmé třídy). Soutěžící zde prokázali své hluboké znalosti z období 
let první republiky, které bylo tématem letošního 47. ročníku. Písemně odpovídali na otázky 
z oblasti společenského, hospodářského i politického života. 
 Výborně si vedl Pavel Jána z osmé třídy, který obsadil první místo.  Na místě druhém 
skončila Kateřina Němcová z deváté třídy a třetí místo patří Jiřímu Šturcovi, taktéž z deváté 
třídy.  
 Do okresního kola soutěže ve Svitavách dne 17. ledna příštího roku pojedou naši školu 
reprezentovat Pavel s Katkou. Budeme jim držet palce, aby jejich umístění  byla stejně úspěšná 
jako ta ve  školním kole.             Mgr. Leona Plešingerová 
 

Perlorodky  
 V sobotu 25. 11. 2017 proběhl v MK Litomyšl další ročník akce Den pro dětskou knihu. 
Dětem byly předány diplomy a šeková knížka za pilné čtení a sběr "perlorodek".  
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 A co že je to ta perlorodka? Je to 
kniha označená symbolem perly.  
V této knize je list s úkoly, které se 
týkají příběhu v knize. Úkolem je knihu 
přečíst, vyplnit list a odevzdat ho paní 
knihovnici. Po skončení akce jsou listy 
spočítány a dětem uděleny body do 
jejich šekové knížky. Tyto šekové 
knížky se pak používají na výběr 
odměn.  
 I naše děti se této akce zúčastnily. 
V rámci školní družiny poctivě četly a 
sbíraly perlorodky. Díky tomu obsadily 
moc pěkná místa. Za naši školu to 

byla Ilona Vítová (5. tř.), Matěj Vomočil (3. tř.) a Anežka Dvořáková (5. tř.). Všem děkuji a přeji 
hodně dalších zážitků při čtení.                         Petra Vetešníková  

 
Hejtmanův pohár 2017 
   Z rukou Mgr. Martina Kisse jsme dne 22. 11. 2017 převzali cenu za 2. místo v Hejtmanově 
poháru v Pardubickém kraji. K předání ceny došlo na Krajském úřadě v Pardubicích v sále 
Jana Kašpara. 
 Pořadí nejúspěšnějších škol: 
  1. místo: ZŠ Moravany 4 120 b (finanční odměna 10 000 Kč) 
  2. místo: ZŠ Lubná – Sebranice 4 080 b (poukázky v hodnotě 4 000Kč) 
  3. místo: ZŠ Třemošnice 4 060 b (poukázky v hodnotě 1 000Kč) 

Mgr. Ilona Břeňová 
 



 10 

Exkurze 
 Poslední listopadový den navštívili žáci osmé a deváté třídy Střední školu automobilní 
v Ústí nad Orlicí. Cílem této návštěvy bylo seznámit žáky s prostředím školy, dílen a poskytnout 
jim informace o učebních a maturitních oborech na této škole. Během prohlídky byli žáci 
rozděleni do menších skupin, aby se mohli zapojit do připravených aktivit a lépe si vše 
prohlédnout. Vyplňovali testy v autoškole, řídili na trenažéru, závodili na počítačích, 
zasportovali si v tělocvičně. Moderně vybavená pracoviště, pěkné prostředí školy, zajímavý 
program a vstřícné chování vyučujících žáky nadchlo. Exkurze byla zajímavá i pro žáky, kteří 
se na tuto školu hlásit nebudou. 

Mgr. Andrea Kvasničková (výchovná poradkyně) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andělsko - čertovská zábava  
  „Na Mikuláše chodí čerti a jsou to převlečení lidé, to každý ví,“ chlubí se prvňáci v naší 
škole. Ve škole je můžeme také zahlédnout. Převlečená devátá třída rok co rok přijde pochválit 

i vyplísnit žáky prvního stupně, ale hlavně je 
pobavit... Jenomže v letošním roce to přece 
bylo celé trochu jinak.   
 V úterý 5. 12. 2017 se všichni žáci, i ti 
prvňáci, převlékli. Také zábava byla jiná, 
páťáci vytvořili z ostatních tříd skupiny a čerti i 
andělé z deváté třídy pod řízením Mikuláše a 
nejvyšší pekelnice z družiny Petry Vetešníkové 
připravili a vedli různé legrační i pohybové 
soutěže. A také vyhlášení nejšikovnějších se 
zhostili skvěle. Na konci celé té férie dostali 
žáčci první třídy Mikulášský certifikát o tom, že 
mohou již psát perem. A pak už čerti a čertice 
z deváté třídy na podiu rozpohybovali svá těla 
do rytmu hudby a všichni tančili.   

 Pobaveny a spokojeny nerady opouštěly všechny postavy svůj mikulášský den.  
Jaroslav Bauer   

 
 

Jsou chvíle, kdy nechceme být sami, 
ty večery voní prskavkami. 

A voní také po radosti, 
láska a štěstí jsou zvanými hosty. 

 Přejeme Vám Vánoce plné rodinné pohody, lásky a porozumění, do nového roku pevné 
zdraví, splnění všech Vašich přání a hodně osobních i pracovních úspěchů. 

                            Vedení školy  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 
 Máme tu opět konec roku a s ním i nejkrásnější svátky v roce, kterými bezesporu Vánoce 
jsou. Čas adventu s sebou přináší i některé tradiční akce, které se v naší mateřské škole 
uskutečňují. 

  
 V měsíci listopadu jsme navštívili výstavu s názvem Bílá jako sníh, černá jako káva  
v muzeu v Poličce. Výstava s nádechem nostalgie starých časů a kouzelné atmosféry Vánoc 
nás příjemně naladila na blížící se období. Zaměstnanci muzea přiblížili dětem hravou formou 
zrození Ježíška, děti si prohlédly vánočně prostřené stoly – zejména krásné krajkové ubrusy a 
porcelánové nádobí a dobové oblečení. Tradičně na závěr si ve výtvarné dílničce vyrobily něco 
pro radost. Tentokrát držátko na ubrousky. 
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 Jednou z dalších akcí byla společná dílna dětí a rodičů, kdy se vyrábí a zdobí a děti tráví 
příjemně prožitý čas se svými nejbližšími. Na dílnách vznikají krásné a nápadité výrobky a 
bonusem je již zmiňovaný společně strávený čas. 
 Začátkem prosince navštívil mateřskou školu Mikuláš se svými blízkými - s čerty a andělem 
- a přinesli dětem drobnou nadílku. K tomuto období také nezbytně patří vánoční besídka, kdy 
děti předvedou krátký program a pak už nastává čas rozbalování drobného dárku od kamaráda 
a vyzkoušení nových hraček, které Ježíšek dětem do školky přinesl. Také letos děti vystoupily 
na vánoční výstavě na Skalce a tradičně zde vystavily své vánoční výtvory.  
 Na závěr mi dovolte popřát Vám všem kouzelné Vánoce plné lásky a porozumění a do roku 
2018 jen to nejlepší.                                                                                        Mgr. Irena Rensová 
 

 
 

ZASE NÁM JE O ROK VÍC 
 
 Rok, jenž uplynul od minulých Vánoc, přinesl někomu více radosti, jinému spíš úděl 
neobyčejných životních strastí. S radostí se vítá nový človíček, s velkou bolestí se loučíme 
s těmi nejbližšími, které jsme milovali veškerou láskou svého srdce a když hasnoucí život 
skončil, je člověku smutno především v těchto svátečních dnech. 
 Rok uteče jako voda, bez které se žádný hasič neobejde. Výjezdů měl náš sbor v letošním 
roce několik. Ať již to bylo pátrání, bohužel se smutným koncem, po zmizelé osobě v lese u 
Zimky, pomoc při snášení místního občana v bezvědomí, též se smutným koncem či výjezd 
k výbuchu a požáru v Adastu Polička. Další výjezd byl do Širokého Dolu, kde došlo při kácení 
porostu k pádu stromu na vedení vysokého napětí a k požáru podrostu. 5. července o půlnoci 
udeřil blesk do stodoly v Lubné, kterou značně poškodil. Počasí se vyřádilo i 7. července, kdy 
hlavně horní část obce zastihlo silné krupobití. Nejen pomocí, ale i další činností byl vyplněn 
celý rok. Ať to byl ples, dvě zábavy, dětský den, přivítali jsme zde hasiče z Lubné u Rakovníka, 
pořádali soutěž O pohár starosty obce, jeli jsme na výlet na Orlí hnízdo, pomáhali při Šťopičce 
a další akce.  
 Zanedlouho tu přivítáme nový rok a s ním přijdou i nová předsevzetí, závazky a sliby. Ale 
znáte to, sliby – chyby. I letos jsme se přejídali, opíjeli, kouřili, pomlouvali, nadávali, flirtovali… a 
život jde dál. Jen je důležité si to náležitě odůvodnit, svést to na slabou vůli, špatnou konstelaci 
hvězd, kamarády, na nedostatek pochopení a fungujeme zase dál, jako dřív. Přeji všem, aby 
bylo těch jasných dnů daleko více než těch ponurých, hodně zdraví, pohody a když to půjde, 
občas se na sebe usmějme.  
 Srdečně Vás zveme na tradiční Hasičský ples, který se koná 2. února 2018 na Skalce. 
K tanci a poslechu zahraje Vepřo Knedlo Zelo. Občerstvení a dobrá zábava zajištěny, těšíme 
se na Vás!  

Alois Kovář, jednatel SDH 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2017 
 

 Ne 24. 12.  - 4. neděle adventní  Sebranice kostel 7:30 a 9:45  
  - Vánoční mše pro děti  Sebranice kostel 16:00   
  - Půlnoční  Sebranice kostel 24:00  
 Po 25.12.    - Boží hod narození  Sebranice kostel 7:30 a 9:45  
    Lubná kaple  9:30  
    Lezník kaple 11:00 
 Út 26.12.   - Svátek sv. Štěpána   Sebranice 7:30 a 9:45 
    Široký Důl 11:00 
 Ne 31.12.  - Silvestr - Svátek Svaté rodiny   Sebranice kostel 7:30 a 9:45 
  - Silvestrovská mše   Sebranice kostel 16:00 
  - Děkovná mše  Sebranice kostel 23:00 

 
                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie Pavlišová - 90 let  

 
 

V listopadu se narodil Jokum Unger,  
v prosinci David Štefl.  

Je to radost veliká  
tahle ta dvě miminka. 

Jsou to kluci jako buci, 
              nezapláčí ani v noci, 

že jsou zdraví, veselí, 
celá Lubná už teď ví! 

90 let Marie Pavlišová 65 let Stanislav Hajský 
    

84 let Jan Andrle 60 let Irena Zavoralová 
   Alena Pohorská 

82 let Květuše Kadlecová   
  55 let Miroslav Hegr 

81 let Věra Renzová  Josef Klusoň 
 Emilie Klusoňová   
  50 let Petr Píč 

70 let Zdeněk Kopecký   Vratislav Klusoň 
 Růžena Kovářová  Jana Klusoňová 
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 V prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Vomáčkou a panem Milošem 
Kovářem. 

 
 
 

Ze srdce děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 
s mým manželem Josefem Vomáčkou,  

za projevenou soustrast a krásné květiny, které měl tolik rád. 
                                                       Jménem zarmoucené rodiny Ludmila Vomáčková 

 

 
 

 V sobotu 2. prosince 2017 jsme se také v kostele sv. Mikuláše  
v Sebranicích rozloučili s tragicky zesnulým panem Milošem Kovářem  
z Lubné. S jeho odchodem jsme ztratili dobrého a pracovitého občana 
naší obce. Čest jeho památce.                                         Josef Chadima 
 

 

  KDU – ČSL LUBNÁ 
 

Vážení spoluobčané,                                                                                                            
 opět se rok s rokem sešel a máme tady závěr roku 2017. Jistě byl bohatý na nečekané 
události, nepředvídatelné počasí, ale i na události nás lidí v regionu i ve světě. Mnohé z nás 
překvapil výsledek podzimních voleb, a proto chceme poděkovat voličům KDU-ČSL za jejich 
věrnost. Teď jen musíme doufat, že ti zodpovědní, kteří jsou v Parlamentu, povedou náš stát 
alespoň tak dobře, jako tomu bylo v posledních letech. 
 Přijměte od nás přání všeho dobrého v roce 2018, zdraví tělesné i duševní, optimismus, 
Boží požehnání a dobrou náladu. 
 V příštím roce opět pořádáme tradiční Lidový ples a to 20. 1. 2018 ve Víceúčelovém 
zařízení Skalka, na který Vás všechny srdečně zveme. K tanci bude hrát Combo s kapelníkem 
Jiřím Mikyskou, zajištěna bude myslivecká kuchyně. 

S pozdravem " Zdař Bůh" MO KDU-ČSL 
 

                               LUBENSKÉ ŽENY  
 

Přejeme vám od srdíček, 
chvíle klidu v záři svíček, 
pohodu, úsměv ve tváři, 

v příštím roce ať se vám vše vydaří. 
                  Krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v Novém roce přejí Lubenské ženy 

 
                               TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

 

Tříkráloví koledníci projdou naší obcí v sobotu 6. ledna 2018  
 Děkujeme za Vaši štědrost a vstřícnost ke koledníkům. Příspěvky vložené do zapečetěné 
tříkrálové pokladničky podpoří Oblastní Charitu Polička, a pomohou jí s uskutečněním těchto 
záměrů:  

� Vybavení nových prostor Nízkoprahového denního centra pro bezdomovce v městě Polička. 
� Auto pro terénní práci Otevřených dveří, jedinou sociální službu pomáhající lidem s duševním 

onemocněním v celém okrese Svitavy.  
� Auto pro rozšiřující se Charitní pečovatelskou službu v Poličce a okolí. 
� Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče pro obyvatele Poličska a okolních obcí.   
� Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc. 
� Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní 

vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. 
Projekty misie v Hondurasu.  

� Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. 
Děkuje Vaše Oblastní charita Polička 
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  FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
 

 
Josef Vomáčka bude chybět 
 Členové ZO Českého zahrádkářského svazu v Lubné, rodina, 
přátelé a známí se na prosincové zádušní mši rozloučili s přítelem 
Josefem Vomáčkou. Zemřel 9. listopadu ve věku 70 let. Byl 
dlouholetým členem zahrádkářského svazu a předsedou základní 
organizace v Lubné. Byl také členem územního sdružení ČZS 
Svitavy. 
 Přítel Josef Vomáčka byl pro všechny, kteří ho znali, velkou 
osobností naší organizace. Díky jeho obětavosti a trpělivosti se 
každoročně konala výstava na Skalce. Své znalosti a zkušenosti 
nezištně předával mladým členům, ale i dětem v mateřské a 
základní škole. 
 Jeho laskavý úsměv vždy potěšil každého, s kým se setkal. 
Odešel dobrý člověk. Všem, kteří ho znali, zůstal jen hluboký 
zármutek.                                                                   ZO ČZS Lubná 
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 I my zastupitelé a zaměstnanci obce se připojujeme ke slovům místních zahrádkářů.  
V Pepovi Vomáčkovi ztrácíme dobrého člověka, kamaráda, přítele a spolupracovníka, který se 
aktivně zapojoval do společensko-kulturního dění v obci. Společně s místními zahrádkáři 
pořádal cestovatelské besedy v místním kinosále, zabezpečoval občerstvení pro setkání 
seniorů Mikroregionu Desinka. Aktivně se podílel na setkání rodáků a na mnoha dalších akcích. 
Jeho největší akcí byla každoroční výstava zahrádkářů na Skalce v Lubné.  
Milý Pepíku, 
      odešel jsi náhle a daleko od naší rodné obce. O to více jsme očekávali Tvůj návrat domů. 
Když jsme se s Tebou loučili v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích, kam přišla spousta lidí, 
nebylo člověka, kterému by se oči alespoň nezamžily. Měli jsme Tě všichni upřímně rádi. Nikdy 
na Tebe nezapomeneme.                                                                                       Josef Chadima 

 

       VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
 
 V sobotu 9. 12. se ve víceúčelovém zařízení Skalka v Lubné uskutečnila tradiční prodejní 
vánoční výstava, letos již 14. ročník. Sál zaplnilo mnoho vystavovatelů z blízkého i vzdáleného 
okolí se svými výrobky. Tentokrát se zúčastnilo i několik malých prodejců ze základní školy. 
Měli napečeno několik druhů vánočního cukroví a jiných dobrot. Na sále mohli návštěvníci 
ochutnat medovinu, punč i vánoční nápoj a k tomu něco dobrého na zub. Vestibul opět hezky 
vyzdobily děti ze ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná, za což jim děkuji. Také zde předvedl své 
řezbářské umění p. Malý ze Sebranic se svými kolegy. K navození vánoční atmosféry nám 
zazpívaly děti z místní školky pod vedením paní učitelky Rensové, dále pak soubor Kvítek 
z Litomyšle a podvečer nám zpestřila skupina Parkoviště pro velbloudy. 

 
Výtvarné práce žáků základní školy a vystavovatelé 

 
Vystoupení mateřské školy Lubná a sboru Kvítek Litomyšl 
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Pohled na diváky a zázemí akce 

 
Vystoupení skupiny Parkoviště pro velbloudy a členové kulturní komise 

 

 Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit a strávit s námi adventní čas. Ráda bych také 
poděkovala všem členům kulturní komise za přípravu této události a panu starostovi za jeho 
podporu.  
 Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, ale 
hlavně hodně zdraví a společných zážitků v novém roce 2018.  

Za členy kulturní komise Jaroslava Klejchová 
 

Poděkování 
      Děkuji členům kulturní komise i jejich rodinným příslušníkům za přípravu a 
zabezpečení již 14. ročníku prodejní vánoční výstavy na Skalce v Lubné. Výtěžek  
z dobrovolného vstupného ve výši 11 509 Kč bude použit na pokrytí nákladů 
Silvestrovského ohňostroje 2017.                                                                     Josef Chadima 
 
 

 PLESOVÁ SEZÓNA 2018 
  
Lubná Sebranice Poříčí 
  5. 1. - První ples 12. 1. - Farní ples 20. 1. - Myslivecký ples 
20. 1. - ples KDU-ČSL 27. 1. - Dětský ples 21. 1. - Dětský karneval 
27. 1. - ples TJ Sebranice    3. 2. - Hasičský ples 16. 2. - 14. obecní ples 
  2. 2. - Hasičský ples  17. 2. - Dětský karneval 
24. 2. - Dětský karneval Budislav  
 3. 2. - Školský ples  
 4. 2. - Dětský karneval  
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   ČESKÉ NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ UNESCO – LOUTKÁŘSTVÍ 
 

Dokončení z minulého čísla Lubenského zpravodaje  
Věhlasná dvojice klaunů v dřevácích 
 Spejbl a Hurvínek jsou naprosto ojedinělým fenoménem našeho i světového loutkového 
divadla.V minulosti tak slavní Kašpárek a Škrhola pomalu ustupují, jsou přece jen postavami 
pouze pohádkovými, zatímco Spejbl a Hurvínek jsou už v třetím pokolení našimi současníky. 
Jejich cesta k současné podobě nebyla přímá! Od kabaretních počátků přes dějově hýřivé 
revue se pomalu tříbila jejich svérázná filozofie a optimistický humor. Jejich první loutkoherec, 
profesor Josef Skupa, je dovedl k výrazné aktuální podobě jak v předválečném období, tak 
v době okupace, kdy se z oblíbených komiků takřka přes noc stali mluvčí porobeného národa. 
Jeho pokračovatel Miloš Kirschner převzal klauny na kritické křižovatce, v době, kdy se 
rozhodovalo, zda mají současné době ještě co říci. Život loutek a jejich moudrost jsou závislé 
na lidech. Miloš Kirschner dokázal, že Spejbl s Hurvínkem ještě neřekli poslední slovo. A tak 
díky lidem loutky přežily a nakonec se staly světově proslulými. 

 
Spejbl a Hurvínek s rodinou 

 

 Na počátku tentokrát nebylo biblické slovo, ale kresba loutky načrtnutá na obyčejném 
hnědém balicím papíru, kterou nakreslil profesor plzeňské reálky a přední člen Loutkového 
divadla českých feriálních osad v Plzni, Josef Skupa. Podle tohoto návrhu plzeňský řezbář 
Karel Nosek vyřezal a někdy v roce 1920 dokončil loutku podivného strejce s odstávajícíma 
ušima a mírně vypouklýma očima. Na Skupovo přání ho obul do bytelných dřeváků a oblékl do 
neforemného fraku s plandavými šosy – typické bílé rukavičky dostala loutka až později. 
Neměla zatím jméno a nevědělo se, co s ní. Když ji Josef Skupa rozbalil před svými přáteli 
v divadle, sklidil rozpaky. Byla to loutka nepohledná, nezvykle groteskní, její očividná 
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přitroublost a ošklivost nebudila příliš libé pocity. Kdo mohl tušit, jak mimořádným historickým 
okamžikem se stane její první vstup na scénu, jak se tento zdánlivě nepovedený klaun 
v dřevácích prosadí. Dodnes není úplně jasno, kdy k tomuto historickému okamžiku došlo a 
shoda nepanuje ani v otázce původu zvláštního jména této loutky. 
 Skupova přítele Gustava Noska se zželelo osamoceného Spejbla a udělal mu syna 
Hurvínka, tím dostal i Spejbl své opodstatnění. Stav se otcem, našel své poslání, své pevné 
místo na zemi. Hurvínek, řečeno biblicky, nepřišel zákony Spejblovy jevištní existence narušit, 
ale naplnit. Nosek vytvořil loutku. Skupa jí vdechl duši. Hurvínek vystoupil poprvé na scéně 
divadla v neděli 2. května 1926, takže v loňském roce oslavil devadesátiny. Spejbl s Hurvínkem 
se stali oblíbenými hrdiny celé řady loutkových her a kabaretů. Na jaře 1930 k nim přibyla 
Mánička a pes Žeryk a v létě téhož roku Skupa založil svůj první profesionální loutkový soubor. 
Skupa byl roztomilý, sympatický, s každým dovedl jednat, a s lidmi, kteří mu byli blízcí, dovedl 
navázat krásný kamarádský vztah. 
 Divadlo Spejbla a Hurvínka se v roce 1945 přestěhovalo z Plzně do Prahy. V padesátých 
letech minulého století se Skupovým nástupcem postupně stal jeho žák Miloš Kirschner. 
Pokračovatelem Miloše Kirschnera byl Martin Klásek, který je v současné době principálem 
(vedoucím) divadla Spejbla a Hurvínka po zemřelé Heleně Štáchové. Helenka Štáchová byla 
nejen mimořádně moudrá vedoucí divadla, ale i fenomenální loutkoherečka Máničky a Bábinky. 
Za jejího vedení loutkové divadlo navštívilo desítky zemí, kde Spejblova rodina rozjásala tisíce 
malých i velkých diváků. Nyní je loutkohercem Spejbla a Hurvínka Ondřej Láznovský, Máničku 
a Bábinku hraje loutkoherečka Marie Šimsová.                                                         Josef Trojtler 
 

       MOŽNÁ NEVÍTE … 
 
 V dřívějších číslech Lubenského zpravodaje jsme často četli o úspěších našich lubenských 
florbalistů. Nedávno došlo z důvodu chybějících mládežnických kategorií ke spojení s klubem 
Peaksport Litomyšl. Od té doby většina z vás asi neví, jak se našim lubenským florbalistům 
daří. Proto se podívejme na některé z nich. 
 

Přemek Pakosta a Dominik Bartoš  
 Oba vynikali ve florbalu už na základní škole. Přemek jako útočník, Dominik jako obránce. 
V sezónách 2009/2010 - 2012/2013 hráli za TJ Sokol Lubná. Následně působili dva roky 
v Peaksportu Litomyšl a pro jejich výborné výsledky měl o ně zájem superligový klub Sokol 
Pardubice, kde začínali v juniorské kategorii. V Pardubicích ukázali své hráčské umění natolik, 
že byli vybráni do juniorské reprezentace České republiky (2015/2016 – 2016/2017). 
V současné době je můžeme vidět na obrazovkách ČT při zápasech za své tamní kluby 
florbalové superligy. Přemek působí stále v superligových Pardubicích, kde odvádí na svůj věk 
nadprůměrné výkony. Téměř v každém zápase si připíše na své konto nějaký kanadský bod. 
Dominik Bartoš působí nyní z důvodu studií ve Spartě Praha. 
 Oba byli nominováni na mistrovství světa, které se konalo ve Švédsku ve městě Växjö  
(2. 5. – 7. 5. 2017). Dominik Bartoš se bohužel kvůli zranění nemohl MS zúčastnit.  
 Přemek Pakosta odjel z mistrovství světajuniorů s bronzovou medailí na krku. Jeho 
pocity a dojmy ze šampionátu si přečtěte v následujícím rozhovoru (čerpáno z internetu). 
 

Prakticky po celé dva roky jsi byl také součástí české juniorské reprezentace. Jak 
hodnotíš tuhle zkušenost? 
 Byl to pro mě obrovský zážitek. Za ty dva roky jsem absolvoval spoustu tréninků a zúčastnil 
se několika reprezentačních akcí. Po celou tu dobu jsem získával cenné zkušenosti, které jsem 
mohl uplatňovat i v lize. Nejtěžší pro mě byly rozhodně začátky, na prvních akcích jsem moc 
kluků neznal, ale postupem času jsme se poznali lépe a dokázali utvořit skvělou partu. Rovněž 
nebylo úplně snadné zvyknout si na zcela jiný styl hry, než který jsme hráli v Pardubicích.  
 

Nakonec ses dočkal i nominace na závěrečné mistrovství světa. Kdy jsi začínal věřit 
tomu, že se na šampionát podíváš? 
 Nominací jsem si jistý nebyl, ale trochu věřit jsem začal po listopadové nominaci na EFT ve 
Växjö. Poté jsem nevynechal žádnou větší akci, tudíž naděje stoupala. V první nominaci jsem 
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nefiguroval, takže jasné jsem to měl až těsně před MS. V tu chvíli ve mně propukla obrovská 
radost a nadšení. 
 

Ze Švédska jsi odjel s bronzovou medailí na krku. Jak sis celý šampionát užil? 
 Celé mistrovství bylo fantastické. Byla to pro mě ta nejlepší odměna za to vše, co jsem do 
florbalu dal. Vše jsme měli perfektně připravené, po celou dobu jsme měli výborný servis od 
masérů, poznal jsem švédskou kuchyni a náš hotel byl hezký a příjemný, zkrátka nám opravdu 
nic nechybělo. Během šampionátu jsem získal mnoho cenných zkušeností, nejen těch herních, 
ale i společenských.  
 

Prožil sis na šampionátu nějaký krizový moment? 
 Nejtěžší chvíle pro mě 
nastala hned před prvním 
zápasem, kdy na mě 
dolehla nervozita, protože 
jsem nevěděl, co mám 
očekávat. Nakonec vše 
dopadlo skvěle, možná až 
nad má očekávání. 
Bronzová medaile byla 
třešničkou na dortu, která 
mi bude tento zážitek 
připomínat po celý život.  

Mgr. Jitka Kučerová 
 
 
 

 

Čeští florbaloví junioři na 
Mistrovství světa a Přemek 
Pakosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       VESMÍR OKOLO NÁS – KENNEDYHO VESMÍRNÉ STŘEDISKO 
 
 Mnoho misí člověka do vesmíru začalo na startovacích rampách Kennedyho vesmírného 
střediska, které stále patří nejvyužívanějším místům startů a přistání amerického vesmírného 
programu – včetně misí raketoplánů a Apolla. Kennedyho kosmodrom leží na mysu Canaveral 
na Floridě, spravován je Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA). Kosmická základna 
má délku 55km a šířku 10km, celková rozloha je 567km2 a pracuje tady okolo 17 000 lidí. 
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Nejdůležitější budovou je VAB ( VehicleAssemblyBuilding ), je to obrovská budova, ve které se 
sestavují rakety z jednotlivých stupňů a na ně se umisťují nejrůznější kosmické sondy nebo 
kosmické lodě pro lidskou posádku. Jako tomu bylo při letech Mercury, Gemini nebo Apollo. 
Rovněž všechny raketoplány byly kompletovány v této budově. Po dokončení je vesmírný 
komplex podroben bezpočtu kontrol, testů, úprav, a když pracuje všechno bezchybně, tak je 
pomocí obřího pásového transportéru odvezen ve svislé poloze na příslušnou startovací 
rampu. Doprava probíhá velmi pomalu, zdolání trasy 5,5km trvá celý den. Většina misí do 
vesmíru začíná na proslulé rampě číslo 39. Velká přistávací dráha je přes 5 km dlouhá a  
120 metrů široká. Přistávala zde naprostá většina raketoplánů. Rovněž tady přistávají velká 
transportní letadla přivážející jednotlivé díly na stavbu vesmírných komplexů. Kennedyho 
kosmodrom má také přístav, do kterého se na lodích dopravují ty nejrozměrnější díly, které 
není možné jiným způsobem na základnu dopravit. Start rakety řídí technici přímo na 
kosmodromu, jakmile raketa opustí startovací věž, přebírá řízení letu Johnsonovo řídící 
středisko v Houstonu ve státě Texas. 
 

Kennedyho vesmírné středisko z rodinného alba manželů Šímových 
 

  

 

 

 Vesmírné středisko navštěvují v hojném počtu turisté z celého světa, využívají turistické 
trasy a návštěvnické centrum, které nabízí k prohlídce mnoho různých expozic. Například: 
historie výzkumu vesmíru, budoucnost kosmických letů, památník kosmonautů, kteří zemřeli při 
letech raketoplánů a nácviku v lodi Apollo 1 na startovací rampě, kino promítá filmy o 
kosmonautice a vesmíru, najdeme tady maketu raketoplánu Explorer ve skutečné velikosti. 
Dále můžeme podniknout výpravu autobusem s výhledem na startovací rampy, další zastávka 
je v centru s expozicí raket Apollo, raket Saturn a jejich vybavení. Autobus zajíždí také k místu, 
kde můžeme projít několika moduly Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Nejvíce návštěvníků 
je na kosmodromu v době, kdy je naplánován start do kosmu. Součástí vesmírného střediska je  
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Letecký pohled na Kennedyho vesmírné středisko     Montážní budova VAB 
 

významná přírodní rezervace, kde najdeme desítky vzácných druhů živočichů a rostlin. Jsou 
zde běžně k vidění volně žijící aligátoři. 
Aktuální událost ve vesmíru  
 V říjnu letošního roku byl v naší sluneční soustavě objeven první mezihvězdný poutník. 
Vesmírný objekt okamžitě začaly sledovat největší dalekohledy, včetně dalekohledů 
vesmírných – Hubbleova a Spitzerova, který těleso studuje v infračervené oblasti. Objekt neletí 
po kruhové nebo eliptické dráze, ale po hyperbole, to znamená, že k nám přiletěl 
z mezihvězdného prostoru a do něj se opět vrátí. Podle prvních výpočtů k nám planetka 
přiletěla ze souhvězdí Lyry, a to přímo od hlavní hvězdy Vegy. Okolo Slunce proletěla 
v podobné vzdálenosti jako je naše Země obrovskou rychlostí více než 40 km za sekundu (to je 
160 000 km za hodinu). Nyní bude dlouhé roky prolétávat napříč sluneční soustavou, poté ji 
opustí a bude směřovat do souhvězdí Pegasa. Planetka má tvar doutníku o délce 400 metrů a 
šířce 40 metrů, je velmi hutná a tmavá. Rozborem světla ze spektrografů bude možné určit jaké 
prvky jsou na jejím povrchu. Objev planetky - poutníka - je vesmírným objevem desetiletí, podle 
některých astronomů století. 

Josef Trojtler 
 
 
 

 
                               VÁNOČNÍ RECEPT  

 
1 kg lásky, 80 dkg štěstíčka, 20 dkg pusinek, 20 dkg rodinné pohody, 
10 dkg porozumění, 2 lžičky pomazlení, 2 pohlazení, špetka zlobení, 
dle chuti trpělivosti, hodně zdraví, klidu a pohody. 

 
Vše dobře promíchati, upéci a po částech pravidelně ujídati. 

 
Dobrou chuť a krásné Vánoce čtenářům Lubenského zpravodaje  

                                                               ze srdce přeje redakční rada! 
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 23 

 
Vážení a milí spoluobčané, 

přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné a  
klidné prožití vánočních svátků.  

V novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí,  
spokojenosti a splněných přání. 

                                          Zastupitelé Obce Lubná 
 

 
 
 
 

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ S HUDBOU 
se uskuteční v neděli 31. prosince 2017  

v 18.00 hodin před obecním úřadem.  
Na zahřátí se bude podávat  

starostova silvestrovská polévka.  
Svařák připraví Lubenské ženy. 


