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 „Na skutečnosti, že něco končí, je příjemné, že něco 
nového začíná.“ Tak jsem se nedávno loučil s kamarády, 
které již nejspíš letos neuvidím, po vydařeném trampu. Ano, i 
rok se nám nachýlil ku svému konci a za několik málo 
okamžiků převezme vládu ten nový. Zatímco my, kamarádi 
trampové, jej vyhlížíme s radostí, neboť se doufáme opět 
sejdeme v lůně přírody, mnozí lidé se jej vzhledem k situaci 
spíše obávají. Popravdě řečeno je těch strašáků poslední 
dobou opravdu přespříliš. Jsou věci, které jen stěží ovlivníme 
a budeme je prostě muset přijmout tak, jak jsou.  

 Ovšem jiné, a není jich málo, záleží jen na nás 
samotných. Třeba to, jak se k sobě chováme, zda nelze 

projevit více empatie a pochopení pro starosti blízkých, pro odlišný názor či nahlížení světa 
jinýma očima. Zamyslet se nad tím, zda skutečně potřebuji to, o čem jsem byl donedávna 
přesvědčen jako o životní nezbytnosti. Myslím, že to člověka nic nestojí, 
byť i tyto zdánlivé maličkosti nám ten čas vánoční, ale hlavně rok následující mohou v mnohém 
ulehčit. Proto nepodléhejme malomyslnosti a zbytečné skepsi a vzhlížejme k nastávajícímu 
času s nadějí, třeba jen tou, že opět potkáme někoho, na kom nám záleží a s kým je nám 
dobře. 

Michal Kovář 
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Vážení spoluobčané! 
 Opět po roce jsou tady Vánoce, fráze používaná v básních, písních i jen tak v běžných 
hovorech. 
 Pro mě osobně jsou Vánoce velmi důležité a mám je moc ráda. Někteří lidé však říkají, že 
vánoční svátky nesnášejí a to kvůli velkému stresu, který na ně v tomto období dopadá. 
Nejdůležitější je, jestli kolem vánočního stromku vládne láska a pohoda. Jednoduše se radujme 
z toho, že se máme.... 
. Není důležité spoustu dárků pod stromečkem najít, stačí štěstí, zdraví a lásku mít. 
Rozdávejte dobro a lásku všude kolem Vás a vnímejte všechny, kdo Vám dobro přinášejí. 
 Přeji Vám za všechny zastupitele obce Lubná, abyste si užili krásné Vánoce, chvíle 
zaslouženého odpočinku s Vašimi nejbližšími a do nového roku přejeme hodně štěstí, zdraví a 
úspěchů v pracovním a osobním životě. 

Eva Chadimová, zastupitelka obce Lubná 

 

  OBECNÍ ÚŘAD 
 
Vážení spoluobčané,  
 právě prožíváme adventní dobu, která nám dává možnost ztišení a přípravy na vánoční 
svátky. Je jenom na nás, jak tento předvánoční čas prožijeme. Dovolte mi, abych Vám 
zpříjemnil toto období informacemi z dění v naší obci za uplynulé období. 
 
Oprava hasičského vozidla LIAZ  

 Během letních prázdnin jsme 
převzali od firmy KOMET, s.r.o., Pečky, 
opravené hasičské vozidlo LIAZ CAS 
25, které používají naši dobrovolní 
hasiči k vyhlášeným zásahům. Auto 
bylo vlivem používání a stáří 
zkorodované a opotřebované. Proto 
jsme se v zastupitelstvu rozhodli provést 
generální opravu. Velitel jednotky po 
průzkumu trhu doporučil opravu provést 
u firmy Komet, s.r.o. Na základě 
doporučení a cenové nabídky jsme 

realizovali opravu těchto částí vozidla: odstranění koroze a oprava nosníku kabiny, celého 
pomocného rámu, kabiny řidiče, včetně nástavby, olakování celého podvozku a nástavby 
vozidla, kontrola brzd, výměna olejů a filtrů v motoru, převodovce, nápravách a diferenciálu, 
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oprava servořízení, doplnění nástavby LED osvětlením modročervené barvy, včetně výměny 
majáků a ozvučení. Náklady na opravu dosáhly částky 680.000 Kč. Touto cestou děkuji 
veliteli jednotky, panu J. Vomáčkovi, za zajištění firmy i celé opravy vozidla.  
 
ZŠ Lubná – oprava třídy ve druhém podlaží  
 Koncem srpna předala firma PROFISTAV Litomyšl opravenou třídu ve druhém podlaží 
(současná 9. třída) do užívání vedení základní školy. Jednalo se o celkovou rekonstrukci třídy: 
demontáž dřevěných parket a obložení, oškrábání původních maleb, přeštukování stěn a 
stropu, zhotovení nového záklopu podlahy, položení nového PVC lina, soklových lišt a parapetů 
u stávajících oken, zhotovení nových obkladů včetně baterie a umyvadla. Dále byly zhotoveny 
nové rozvody elektroinstalace, včetně svítidel a akumulačních kamen. Před vstupem  
do základní školy byla položena nová zámková dlažba včetně zahradních obrub. Celkové 
náklady dosáhly částky cca 605.000 Kč. Děkuji manažeru výroby Ing. P. Jiráňovi a jeho 
zaměstnancům za kvalitě odvedenou práci realizovanou v krátkém časovém období 
během letních prázdnin. 

 
Oprava učebny 9. třídy         Zámková dlažba před vstupem do základní školy 

 
 

Rekonstrukce sítě NN v obci 
 Třetí etapa rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí od základní školy přes most až 
k čističce odpadních vod po Velké straně, dále po Malé straně od kapličky až k Jílkovým se 
blíží do svého závěru. Jedná se o závěrečnou a nejrozsáhlejší část rekonstrukce sítě. Kabelové 
vedení je položeno, připojují se jednotlivé rodinné domy a asfaltují se jednotlivé překopy. 
Vážení občané, děkuji Vám za Vaši trpělivost a shovívavost při realizaci této akce. 
V případě potřeby úpravy povrchů volejte přímo stavbyvedoucímu panu Michalu Skusovi 
nebo vedoucímu provozu Litomyšl, panu Petru Kleinerovi, mobil 723 028 236, popřípadě 
starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707. 

 
Rekonstrukce sítí NN ve střední části obce 

 



 4

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 
 Třetí etapa rekonstrukce veřejného osvětlení od základní školy přes most až k čističce 
odpadních vod po Velké straně, dále po Malé straně od kapličky až k Jílkovým už finišuje. 
Probíhá současně s pokládkou kabelového vedení NN. Jedná se o závěrečnou a nejrozsáhlejší 
část rekonstrukce VO, kde je umístěno cca 104 svítidel a kabelové vedení dosahuje délky až 
7,5 km.  V zemi je položeno téměř veškeré kabelové vedení včetně uzemňovací pásky, zbývají 
dokončit výkopy podél silnice III. třídy od Čermákových k Jílkovým a na Malé straně. Současně 
se instalují elektroměry, sloupy veřejného osvětlení a svítidla. Celkové náklady proinvestované 
za všechny tři etapy do současné doby činí 16.325.000 Kč. 
 Vážení občané, děkuji Vám za Vaši trpělivost a shovívavost při realizaci této akce. 
V případě potřeby úpravy povrchů volejte přímo stavbyvedoucímu panu Michalu 
Skusovi, mobil 732 886 477 nebo jednateli firmy, panu Václavu Kopeckému, mobil 
724 305 736, popřípadě starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707. 

 
Oprava veřejného osvětlení 

 
Stavební lokalita „ Na Zrnětín“ v Lubné 

 
Zasíťované pozemky v lokalitě „Na Zrnětín“ 

 
 Ve stavební lokalitě „Na Zrnětín“ jsme vstoupili s dodavatelskou firmou PROFISTAV 
Litomyšl do druhé fáze výstavby. V současné době je dokončena výstavba rozvodu 
plynovodního potrubí včetně 12 ks domovních přípojek, pokládka kabelového vedení veřejného 
osvětlení včetně osazení 9 ks stožárů s LED svítidly PHILIPS, výstavba dešťové kanalizace s  
5 ks uličních vpustí, dále vodovodní řad s 13 ks domovních přípojek a 3 ks nadzemních 
hydrantů. U místní komunikace je provedena stabilizace pláně vápněním a položena štěrkodrť 
tloušťky 25 cm. Na odboru výstavby MěÚ Litomyšl bylo požádáno o předčasné užívání stavby 
před úplným dokončením, které přepokládáme cca do 3 let. Do současné doby je 
proinvestováno 7.940.000 Kč. Ve druhé fázi výstavby zhotovíme chodníky, které osadíme 
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betonovými obrubníky s dlažbou a provedeme finální živičné povrchy na komunikaci. Děkuji 
manažeru výroby Ing. P. Jiráňovi a jeho zaměstnancům za precizně odvedenou práci při 
zhotovení inženýrských sítí a podkladů pod místní komunikaci.  
 
 
Výměna hydrantů ve střední části obce 
 Při pokládce elektrického kabelového vedení jsme ve spolupráci s firmo VHOS, a.s., 
Moravská Třebová – provoz Polička, provedli odstranění dvou nefunkčních hydrantů u 
pohostinství Huntovna a Zavoralových, Lubná čp. 146. Stávající zdroje vody byly nahrazeny 
novými nadzemními hydranty pro požární účely. Na finančních nákladech se podílel Svazek 
obcí vodovodu Poličsko a naše obec. 

 
Výměna hydrantů u čp. 146 a Huntovny 

 
 
Návštěva z USA v Lubné 
 V úterý 11. října 2022 navštívili naši obec Gary a Denece Zavoralovi ze Sacramenta 
z Kalifornie, potomci praprarodičů, kteří se narodili u Zavoralových v Lubné čp. 146. Společné 
setkání jsme zahájili na obecním úřadu, kde jsme manžele Zavoralovy přivítali společně s jejich 
příbuznými a s paní K. Šmídovou, která nám veškerou konverzaci precizně překládala. Po 
vzájemném seznámení a přípitku jsme si prohlédli základní školu a dům J. a R. Flídrových. Ke 
společnému obědu jsme zasedli v DPS Lubná čp.17.  Zde jsme se občerstvili a prožili příjemné  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společná fotografie před základní školou 
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chvíle s milými manželi Zavoralovými. V upomínku na jejich návštěvu v naší obci jsme jim 
předali drobné dárky. Po rozloučení se Gary a Denece vydali podívat na rodná místa svého 
prapradědečka k Zavoralovým na Malou stranu. Touto cestou chci poděkovat za vynikající 
spolupráci při zabezpečení této návštěvy panu J. Zavoralovi, M. Košňarové, J. a R. 
Flídrovým, F. Košňarovi, manželům Šmídovým, kuchařkám a všem, kdo se na přípravě a 
průběhu návštěvy podíleli.   

 
Návštěva jazykové učebny a domu J. a R. Flídrových 

 

 
Oběd v DPS                        Gary a Denece Zavoralovi na OÚ 

 
Květinová výzdoba na úřadě 

  
 
 
Velké poděkování patří paní 
Marií Tejkalové za celoroční 
květinovou výzdobu ve vstupní 
hale obecního úřadu. Její 
květinové dekorace, které vždy 
souzní s aktuálním ročním 
obdobím, mile vítají návštěvníky 
budovy OÚ.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Květinová výzdoba ve vstupní chodbě obecního úřadu 
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Vítání občánků 
 V neděli 23. října 2022 jsme přivítali v místním kinosále patnáct narozených občánků. 
Oslavy se zúčastnili jejich rodiče, prarodiče a přátelé. Společně s Lubenskými ženami, žáky 
základní školy a paní učitelkou P. Kubátovou jsme přivítali v naší obci Pepíka, Jasmínku, Filipa, 
Jonáše, Dominika, Moniku, Mikuláše, Elinku, Nikolu, Miu, Matyáše, Patrika, Mattea, Agátu a 
Terezku. 
 Vážení rodiče, blahopřejeme Vám k narození dítěte a přejeme Vám, abyste společně 
v kruhu rodinném prožili mnoho krásných chvil, zážitků, úspěchů a radostí. 

 
Přivítání rodičů a nových občánků       Vystoupení sboru Lubenika 

 

 
Společný přípitek a předání drobných dárků 

 

 
Přivítali jsme Mikuláše, Dominika, Moniku, Jonáše, Filipa, Jasmínku a Pepíka  
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Noví občánci Lubné – Terezka, Agáta, Matteo, Matyáš, Mia, Nikola a Elinka 

 
Mikuláš na obecním úřadě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Začátkem prosince náš obecní úřad navštívili žáci 9. třídy společně se svoji třídní učitelkou, 
Andreou Kvasničkovou. V kanceláři úřadu se objevil Mikuláš, andělé a čerti, kteří přišli s 
mikulášskou nadílkou. 
 
Vánoční koledování mateřské školy 
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 Před vánočními svátky navštívily děti z mateřské školy společně s paní učitelkou 
I. Rensovou, A. Královou a M. Madejewským obecní úřad, aby zaměstnancům zazpívaly 
koledy, a navodily tak příjemnou předvánoční atmosféru. 
 
Silvestrovský ohňostroj 
 Přijměte pozvání na Silvestrovský ohňostroj s hudebním doprovodem, který se 
uskuteční v sobotu 31. 12. 2022 v 18.00 hod. před obecním úřadem.  Na zahřátí se bude 
podávat starostova silvestrovská polévka a svařák Lubenských žen. 
 
 
 

 

Vážení čtenáři, 
 Vánoce a nový rok se nezadržitelně blíží, a tak mi dovolte, abych Vám popřál jménem 
svým, zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů obce klidné vánoční svátky naplněné 
radostí a prožité v kruhu svých blízkých. Do nového roku 2023 Vám přeji hodně 
optimismu, naděje a víry, která nechť se stane oporou ve chvílích těžkých i radostných. 
                   

         Váš starosta Josef Chadima 
 
Poplatky v roce 2023 
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  
 Od 1. 1. 2023 platí nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Pro rok 2023 je stanovena částka ve výši 800 Kč. 
 V případě požadavku osvobození třetího dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit 
důvod osvobození (potvrzení o studiu), a to u všech nezaopatřených dětí, které ukončily 
základní školu, a poplatník u nich žádá osvobození od poplatku, a to do věku 26 let.  
 Splatnost poplatku je do 30. 6. 2023. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 
uveďte variabilní symbol 1340 + číslo popisné. Formulář k poplatkové povinnosti za odpady 
najdete během ledna 2023 v poštovních schránkách a na www.lubna.cz - formuláře, vyplněný 
jej zašlete na e-mailovou adresu ucetni@lubna.cz nebo odevzdejte v kanceláři obecního úřadu. 
 Svoz popelnic probíhá každý pátek v sudém týdnu. 
 

 Poplatek za sms – rozhlas  
 Poplatek je 120 Kč za jedno telefonní číslo, splatnost poplatku je do 30. 6. 2023. Při platbě 
převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné.  
 

Poplatek za psy 
 Poplatek činí 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to od 3 měsíců věku. 
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2023. Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např. 
úmrtí psa, je poplatník povinen oznámit do 15 dnů. V případě nedodržení této lhůty bude 
poplatek vyměřen až do dne odhlášení. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 
uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné. 
 
 

Cena pitné vody v Lubné pro rok 2023 je 49,50 Kč/m3, stočné činí 66,- Kč/m3, ceny jsou 
uvedeny včetně DPH. 
 

  Doporučujeme zasílání poplatků převodem na účet, platbu na účet můžete realizovat  
od 1. 1. do 30. 6. 2023. V hotovosti nebo kartou můžete poplatky zaplatit v úředních hodinách  
v kanceláři obecního úřadu od 1. 2. do 30. 6. 2023. Děkujeme. 
 

 DATOVÉ SCHRÁNKY OD 1. 1. 2023 
  

 Vážení občané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou 
schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. 
 Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, 
věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce 
ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. 
 Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz. 

OÚ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Bobřík informatiky premiérově na naší škole 
 BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž podporovaná 
MŠMT, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět 
technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to 
jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co 
ovládání počítače. 
 Naše škola se letos poprvé zúčastnila ve třech věkových kategoriích 
od 4. do 9. ročníku. Žáci na počítačích odpovídali v online testu  
na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění 
informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. 
 V kategorii Mini (4. - 5. ročník) zvítězil Marek Mokrejš, v kategorii 

Benjamin (6. - 7. ročník) dominoval Vítězslav Štěrba a v kategorii Kadet (8. - 9. ročník) 
zaznamenal nejlepší výkon Tomáš Kadidlo. 
 Gratulujeme vítězům a již teď se těšíme na nový ročník soutěže v příštím školním roce. 
 

Mgr. Jindřich Novotný, vyučující informatiky 
 

Zdravohrátky 
 Ve středu 23.11.2022 žáci 8. a 9. třídy navštívili Střední zdravotnickou školu ve Svitavách. 
V nově zrekonstruované jídelně nás ředitel školy, starosta města a pozvaní hosté seznámili 
s programem celého dne, který byl opravdu pestrý. Studenti byli rozděleni do šesti týmů. 
Postupně chodili na jednotlivá stanoviště, kde si vyzkoušeli úkony spojené se zdravotnickou 
péčí, například různé obvazové techniky, druhy masáží, resuscitaci na figuríně. Názorně jim 
byla předvedena práce s externím defibrilátorem. Na dalších stanovištích se dozvěděli něco o 
krevních skupinách, seznámili se s anatomií kostry a jednotlivých orgánů. Také se podívali do 
garáží, kde byl výjezd vozidel RZP s instruktáží paní záchranářky. Ta jim též ukázala vybavení 
sanitky. Na všech stanovištích získávali žáci body, které se později sečetly a vyhodnotily. A aby 
toho nebylo málo, tak na závěr dne proběhla soutěž týmů se shrnujícími otázkami, ve které se 
naši žáci umístili na krásném druhém místě. 
Ohlasy žáků: Škola je krásná a vhodná pro pohodové učení. Byl to pěkně strávený                
den.    

               Vladimíra Krumlová 

 

Slavnost Slabikáře 
 Prvňáčci se od září naučili 9 písmen, čtou slabiky, jednoduchá slova a jsou na konci Živé 
abecedy. Ve středu 30. 11. žáci přišli oblečení jako princezny a rytíři a museli otevřít sedm 
zámků, kterými byla zakletá princezna. Jejich úkolem bylo číst písmena, slabiky, hledat obrázky 
a psát slabiky. Poslední hodinu jsme se šli podívat do knihovny a tam na ně čekalo překvapení 
– Slabikář.  

Mgr. Markéta Andrlová  
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Den otevřených dveří v Poličce 
 Ve středu 23. 11. strávili někteří žáci 8. a 
9. třídy (3 chlapci a 18 dívek) příjemné 
dopoledne v Poličce. Nejprve sledovali 
v Tylově domě soutěž kadeřnic a kosmetiček, 
potom měli možnost prohlédnout si Střední 
školu obchodní a služeb, kde pro ně byly 
připraveny zajímavé workshopy. Následující 
postřehy žáků dokazují, že se celá tato akce 
opravdu podařila. 
 

 V Tylově domě byla úžasná atmosféra. 
 Účesy soutěžících se mi moc líbily, byly 

s podzimní tematikou. 
 My kluci jsme fandili Aničce s číslem 9. 
 Líbil se mi taneční i hudební program. 

 Byla zde možnost nechat si nalakovat nehty, upravit a obarvit vlasy, uplést copánky. Většina 
z nás toho využila. 

 Studenti byli milí a příjemní. 
 Ve škole se mi líbily chemické pokusy. Zajímavé bylo vyzkoušet si pokus s doslova hořící rukou. 

Překvapivě to nepálilo. 
 Super byla soutěž na tabletech. 
 Skládali jsme lidské tělo. I když nám to moc nešlo, tak mě to bavilo. Byl tam hezký učitel. 
 Nejvíce času strávila naše skupina na právu, kde  jsme se pobavili jak o právu, tak o soukromém 

životě. 
 Mohli jsme si vyzkoušet grafiku, která mě zaujala. 
 Škola nabízí mnoho oborů, a tak jsem si něco vybrala i já. 
 Jsem ráda, že jsme jeli, protože mě zaujal obor kadeřnice. 
 O škole si zjistím ještě víc informací. 
 Dnešní den jsem si užila. 
 Nečekala jsem to, ale bylo to fajn. 
 Moc mě to bavilo, jela bych zase.                                                                        Hana Dvořáková 
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Přírodovědná exkurze Zahrada Harta 
 Ve středu 2.11. jela 4. a 5. třída do Voštic u Vysokého Mýta, kde je Zahrada Harta a 

minizoo. Zvládli jsme přestup 
z autobusu na vlak, a tím dojeli do 
Džbánova. Pěšky potom polní cestou na 
Harteckou stezku. Byl pro nás 
připravený program Ze života stromů. 
Poznávali jsme stromy podle listů, plodů 
i dřeva. Poté následovalo poznávání 
během procházky kolem zvířat různých 
světadílů a podnebných pásem. Viděli 
jsme zvláštnosti jako nahovětvec, co 
nemá listy i sekvojovec – strom až  
z yellowstonského parku. Viděli jsme 
také velblouda, pštrosy, rysy, surikaty, 
kolouška, dikobraza, a dokonce byly 

v ohradě s osly. Cestu zpět jsme zvládli autobusy. Vyšlo nám náramně počasí, a tak jsme se 
vrátili nabití dojmy.  

Mgr. Martina Jakoubková 

Exkurze 
 V pátek 11. listopadu navštívili žáci deváté třídy firmu THT v Poličce. Během exkurze se 
seznámili s historií firmy i současnou výrobou. Nahlédli do výrobních hal a dozvěděli se 
informace o profesích ve firmě. Exkurze žáky zaujala, jak plyne z následujících vyjádření žáků. 

 Dnešní exkurze se mi velmi líbila. Zástupce firmy nás provedl od prodejny po výrobu hasičských 
vozů. Začali jsme u montáže hliníkových konstrukcí a končili povídáním o kontrole celého 
sestaveného auta. Ukázal nám CNC stroje a jak pracují. 

 Viděli jsme výrobu hasičských aut, která firma vyváží do více než 20 států světa, např. Indie, 
Austrálie. Zajímavé bylo vyprávění o testu odolnosti aut, která měla vydržet výbuch v muničním 
skladu a jak zajistit, aby posádka byla v bezpečí. 

 Vůbec jsem netušila, kolik práce za tím vším stojí. Uvědomila jsem si, co mohu dělat za práci po 
střední škole. Pán, který nás prováděl, byl velmi milý a všechny dotazy ochotně zodpověděl. 
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Jsem ráda, že jsme viděli celý proces 
výroby a že jsme měli možnost sednout si 
do hasičských aut. Rozhodně bych se tam 
chtěla ještě podívat. 

 Jsem dobrovolný hasič, takže k tomuto 
tématu mám blízko. Nejvíc mě zaujalo, jak 
tato společnost vyváží auta do celého 
světa. Každé auto je na míru, podle 
požadavků konkrétní jednotky. Všechny 
součástky si firma vyrábí sama. Nebyl jsem 
jediný, komu se líbilo pancéřové vozidlo, 
které je zkonstruováno do těch 
nejextrémnějších podmínek. Dokonce jsme 
si mohli sednout dovnitř auta. Moc jsem si 
to užil. 

 Viděli jsme také čerpadlo s výkonem 4000 litrů za minutu a řezání různých dílů laserem. 
Všechny díly si vyrábějí ve firmě. Exkurze se mi líbila. 

Mgr. Andrea Kvasničková, výchovný poradce 
 

Mikuláš, andělé a čerti 
 V pondělí 5. prosince navštívila naši školu vzácná návštěva – Mikuláš, krásní andělé a 
neposední čerti. Nejprve Mikuláš na prvním stupni pochválil hodné děti, pokáral méně poslušné 
a pro všechny žáky si čertíci připravili zábavné úkoly. Nakonec andělé rozdali malou sladkou 
odměnu.  
 Při svém putování navštívil Mikuláš se svou družinou Obecní úřad v Sebranicích i v Lubné 
a všem popřál krásný adventní čas a mnoho zdraví. Nezapomněl ani na obyvatele DPS 
v Lubné, kde andělé rozdali malé dárečky. 
 Svou cestu zakončil Mikuláš na druhém stupni. Také tam pochválil hodné děti, čerti zadali 
některým dětem úkoly. Velké zlobivce strčili čerti do pytle, ale naštěstí je neodnesli do pekla. 
Andělé předali sladkou odměnu a nezbední čerti většinu dětí začernili.  

      Mgr. Andrea Kvasničková 
Netradiční hodina dějepisu 

 Netradiční hodina dějepisu proběhla ve 
středu 7. 12. v sedmé třídě. Žáci se nejprve 
seznámili s technikou psaní, psacími 
pomůckami a potřebami ve středověku. Poté 
si vyzkoušeli psaní brkem a zdobení iniciálou. 
Někteří zapsali svoje jméno pomocí hlaholice. 
V závěru žáci hodnotili hodinu: 

 Velice zábavná hodina. 
 Mně se hodina moc líbila. Vyzkoušela jsem 

si něco nového, psaní brkem. Psali jsme 
svá jména a bylo to super. Zapamatovala 
jsem si toho hodně. Třeba čím psali, na co 
psali, jak psali. 

 Bavilo mě psát brkem, ale nechtěl bych být 
písař. 

 Vyzkoušela jsem si, jaké je psát brkem a inkoustem. Moc se mi to líbilo, ale jsem ráda, že 
píšeme propiskou. Kdybych měla psát třeba výpisky inkoustem, nedopadlo by to úplně dobře. 

 Hodně mě to bavilo. Výkres si odnesu domů a pověsím si ho do pokoje. 

Mgr. Lenka Čermáková 
 

Dokumentární film „Síla lidskosti“ 
 V pondělí 28. a ve středu 30. listopadu se žáci druhého stupně vydali do litomyšlského kina 
Sokol na projekci dokumentárního filmu o Siru Nicholasu Wintonovi. Tento mimořádný člověk, 
britský makléř, zachránil před jistou smrtí 669 židovských dětí z předválečného 
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Československa. Umožnil jim vycestovat do 
Velké Británie k novým rodinám a tím jim 
zachránil jejich životy. Se svými původními 
rodinami se pak děti již nikdy nesetkaly. Jejich 
osudy se totiž brzy naplnily v nacistických 
vyhlazovacích táborech. 
 Dokument byl zakončen besedou 
s dramaturgem projektu Zdeňkem Tulisem. 
Otázky, které žáci kladli, svědčí o tom, že je 
dané téma zajímá a vlastně je stále aktuální. 
Film jsme zhlédli v době, kdy si právě 
Litomyšlané připomínají 80. výročí deportace 

svých židovských spoluobčanů do terezínského ghetta a posléze do vyhlazovacích táborů, 
odkud se vrátila jen hrstka z nich. 

         Mgr. Leona Plešingerová  
 

 

Kouzelný vánoční čas naplněný láskou, smíchem, vzájemným 

porozuměním, vůní jehličí i vánočního cukroví a úspěšný vstup do 

nadcházejícího roku 2023  

přeje ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná            

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 Tě pic, čtenáříčkové, jak se máte v předvánočním čase? My ve školce báječně! 
 V říjnu nás navštívil pan Radek Chajda a svými pokusy plnými fyziky a chemie nás s 
programem „Hravá věda“ přemístil až do neprobádaného vesmíru – létaly rakety, zahořel 
ohnivý prach… Byla to špica! 
 Užili jsme si zmrzlou legraci s pohádkou Jójo, která nás rozesmála, rozhýbala a dokonce 
jsme se museli i pořádně zapřemýšlet. Tak nás to bavilo. 
 Teda ale jak to uteklo, už máme takřka konec podzimu a vyhlížíme první kupy sněhu  
na bobování a koulovajdu. Zvířátkům už musí být obrovitánská zima, a tak jsme se vydali ke 
krmelci a nechali jim na zahřátí bříšek nějakou tu baštu. Pokud tohle čtou nějací zajíčkové, 
srnky či divočáci, přejeme dobrou chuť. 
 Vykrájeli jsme si vánoční perníčky, které jsme upekli a poté ozdobili. Vznikla krásná 
vánoční cukrovátka, na která se těšíme, až je spořádáme. 

 
 Také se u nás uskutečnila i společenská dílna, ve které jsme se mohli sejít i s rodiči a 
vytvářet všichni dohromady krásné adventní svícny. To byla pohůdka. Děje se toho u nás 
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ve školce spoustu a jsme za to rádi. Třeba teď trénujeme vystoupení na besídku, takže 
zpíváme a říkankujeme ostošest. Čerti nás neodnesli, a tak vám budeme moci napsat v příštím 
vydání zpravodaje, co jsme dostali od Ježíška  a co dalšího jsme s kamarády prožili. 

  
 Teď nám nezbývá než popřát bezva předvánoční čas, krásné Vánoce plné porozumění, 
společných chvil plných pohody a lásky. Ať jsme všichni zdraví! Chovejte se k sobě, prosíme, 
hezky, ať nám jdete příkladem. Vypněte kompjůtry, mobily a alou za zážitky – taková 
bobovajda a stavění iglú nebo sněhuldy, to je vončo! A když nebude sníh, vzhůru jen tak ven 
nebo na návštěvy. Krásné Vánoce a ahoooj v roce 2023! 
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PS: Ještě bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční či hmotné dary. 
Díky vám jsou naše tváře nonstop vyhouplé v úsměv a mateřinka nám nabízí pestré vyžití. Jste 
fakt správňáci, mooooooc děkujeme!  

Zdraví školková zlobidla 

 

                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 V prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Dosedělem,  
panem Karlem Kovářem a paní Jiřinou Chadimovou. 
 

92 let Anna Krejčová 75 let Miroslav Bartoš 
   Zdeněk Kopecký 

91 let Marie Jánová  Růžena Kovářová 
    

89 let Jan Andrle 70 let Marie Hainová 
   Stanislav Hajský 

87 let  Jan Šplíchal   
 Květuše Kadlecová 60 let Zdeňka Bubnová 
   Miroslav Hegr 

86 let Václav Machek  Josef Klusoň 
 Emilie Klusoňová   
  65 let Josef Kučera 

85 let Marta Tmejová  Irena Zavoralová 
   Alena Pohorská 

83 let Josef Sýkora   
 Marie Pavlišová 55 let Ludmila Klusoňová 
 Václav Bulva  Petr Píč 
 Marie Chadimová  Vratislav Klusoň 
 Anna Flachová  Jana Klusoňová 
    

82 let Josef Neumeister 50 let Lenka Zavoralová 
    

81 let Josef Klejch   
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  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V LUBNÉ 
 
 Vánoční strom se uprostřed naší vesnice rozzářil v sobotu 26. listopadu, před první 
adventní nedělí. Rozsvítily ho dvě nejmladší Lubenské děti ze Základní školy Lubná - 
Sebranice Zora Šímová a Ondřej Zindulka. Slavnost zpestřily svým programem děti ze sboru 
Lubenika pod vedením paní učitelky Kubátové. Zastupitelé rozdali návštěvníkům malou 
pozornost v podobě svíčky. Svářák a punč na zahřátí a cukroví k zakousnutí pro všechny 
připravili Lubenští hasiči. 
Jsem moc ráda, že jsme se po dvouleté pauze opět sešli  v tak velkém počtu a společně tak 
zahájili krásný adventní čas. 

Eva Chadimová   
 

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA 2022 
 
 V sobotu 3. prosince byl sál na Skalce nazdoben a připraven na zahájení 17. prodejní 
vánoční výstavy. 34 vystavovatelů a prodejců zcela zaplnilo celý sál. Adventní čas a vánoční 
atmosféra dýchala z každého koutku. 
 Odpolední program zahájily děti z Mateřské školy Lubná, poté zazpívaly děti ze sboru 
Lubenika, nejen vánočními písněmi přítomné návštěvníky potěšil Sbor paní a dívek a mužský 
sbor z Litomyšle. Na závěr zahrála cimbálová muzika Valašské peklo z Olomouce. 
 Hlavní vánoční strom, který vévodil vánočnímu sálu věnovala rodina Klusoňova, čp. 298, 
další dva stromy - před Skalkou a ve vestibulu Marie a František Flídrovi, čp. 160 - moc 
děkujeme. 
 Nedovolím si jmenovitě poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě, 
výzdobě, pečení cukroví, vaření a ostatní organizaci celé této velké akce, určitě bych na 
někoho zapomněla. 
 Tak prosím přijměte všichni můj velký dík a obdiv, protože žijeme na malé vesnici, a to, co 
si uděláme sami, budeme mít, a na nás všech záleží, jak se nám v naší vesnici bude žít.  
 Krásné prožití vánočních svátku a ve zdraví prožitý celý nový rok! 
 

Eva Chadimová, předsedkyně kulturní komise ZO Lubná 
 
Poděkování 
 Děkuji všem dobrovolníkům, zastupitelům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se 
podíleli na přípravě a zabezpečení 17. ročníku prodejní Vánoční výstavy, konané dne  
3. 12. 2022 na Skalce v Lubné. To největší poděkování však patří paní E. Chadimové, 
která akci po kovidové pauze opět vdechla život, vše zorganizovala a zabezpečila.  

Josef Chadima 
 
Milí lubeňáci! 
 Dovolte mi, abych se jako rodačka z Lubné připojila se svými kamarádkami k řadě 
dopisovatelů do Lubenského zpravodaje. 
 Jsme moc rády, že už delší dobu nás zvete na pomoc při vaření či za zábavou na různé 
kulturní akce pořádané u Vás v Lubné. Cítíme se mezi vámi jako doma. Vždy ještě několik dnů 
vstřebáváme zážitky. Naposledy jsme byly osloveny Evou Chadimovou na pomoc při pořádání 
tradiční vánoční výstavy. Moc rády jsme pomohly při vaření a pečení vánoček. Odpoledne jsme 
si na sále užily krásný kulturní program a neskutečně se naladily na nadcházející vánoční čas. 
Moc rády se do Lubné vracíme.  

Přejeme Vám hodně štěstí, neboť je krásné, 
hodně zdraví, neboť je vzácné, 
hodně lásky, neboť je jí málo 

a všechno další, co by za řeč stálo. 
Krásné Vánoce a hodně zdraví v roce 2023! 

 
Maruška, Anička a Miluška 
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Dovolujeme si Vám nabídnout skvělý recept na Maruščinu vánočku, kterou jste měli 
možnost ochutnat na vánoční výstavě 
Suroviny - 500g hladké mouky, 250g polohrubé mouky, 150g cukru, 150g rozehřátého másla, 
6 dkg droždí, 0,33l mléka, 3 žloutky, citrónová kůra, mandle, rozinky naložené v rumu. 
Postup -  v mouce uděláme důlek, dáme do něho rozehřáté máslo, vykynuté droždí (v hrnečku 
trochu vlažného mléka, trochu mouky, špetka soli, špetka cukru a kvasnice), cukr, žloutky, 
citronovou kůru a mléko. Vypracujeme tuhé těsto a do vypracovaného přidáme rozinky a 
mandle. Necháme dobře vykynout, upleteme vánočku a upečeme. Přejeme Vám dobrou chuť!!! 

 
Úvodní slovo E. Chadimové a rychlé občerstvení 

 

 
Vystoupení mateřské školy, sboru Lubenika, výtvarná dílna a cimbálové hudby CIMBAL HELLBAND 

 

 
 

         KDU-ČSL LUBNÁ 
 

Vážení spoluobčané, 
 je doba adventní a opět se nacházíme na prahu nového roku. Ten letošní nám přinesl 
mnohé nejistoty a strasti, o to více bude důležitější nezapomínat na dobré mezilidské vztahy, 
vzájemnou vstřícnost a pokoru. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků se svými 
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nejbližšími v rodinné pohodě a klidu. Ať je Váš nový rok 2023 šťastný a naplněný vším dobrým, 
pevným zdravím, láskou a Božím požehnáním.  
 Rádi bychom Vám také poděkovali za Vaši účast a podporu ve volbách do obecního 
zastupitelstva. 

                                                                                                                     KDU-ČSL 
 

 BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
 
Prosinec 2022:  

24. 12.  Štědrý den: Dětská „půlnoční“ 16:00 Sebranice  
24. 12.  Půlnoční mše Sebranice  
25. 12.  Narození Páně 7:30, 9:00 Sebranice  
25. 12.  Narození Páně 9:00 Lubná  
25. 12.  Narození Páně 10:30 Široký Důl  
26. 12.  Svátek sv. Štěpána 7:30, 9:00 Sebranice  
26. 12.  Svátek sv. Štěpána 10:30 Lezník  
27. 12.  Svátek sv. Jana apoštola (žehnání vína) 7:00 Sebranice  
27. 12.  Svátek sv. Jana apoštola (žehnání vína) 18:00 Široký Důl  
30. 12.  Svátek Svaté rodiny – žehnání manželům 7:00, 18:30 Sebranice  
31. 12.  mše svatá na poděkování za uplynulý rok 16:00 Sebranice  
31. 12.  mše svatá na poděkování za uplynulý rok 23:00 Sebranice  

Leden 2023:  
 1. 1. Matky Boží Panny Marie 7:30, 9:00 Sebranice  
 1. 1.  Matky Boží Panny Marie 10:30 Lezník 

 

     MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 

  
 V úterý 29. listopadu se po dvouleté pauze opět konala Mikulášská besídka s klaunem 
Hopsalínem s názvem Mik, Miku, Mikuláš. Děti roztančily a rozezpívaly celý sál, plnily různé 
úkoly a odpovídaly na otázky, které souvisely s adventem a Vánocemi. Rodiče po očku 
pozorovali, jak se děti úžasně baví. Na závěr je navštívil Mikuláš se svojí družinou a rozdali jim 
balíčky s ovocem. Sešlo se 85 dětí se svými rodiči. 

Eva Chadimová 

 

 LÍBÁNÍ HASIČŮ 
 
 Konec roku vybízí se ohlédnout za činností sboru. Začátek byl ještě ve stínu kovidu, 
nemohl být ples, ale s postupným rozvolněním jsme uspořádali soutěž O pohár starosty obce 
za velké účasti družstev, pěkné počasí přilákalo i diváky. Počasí přálo i při dětském dni na 
letním areálu, hlavně pěny si děti užily. Účastnili jsme se též výročí založení sboru v Širokém 
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Dolu. Velkou radost nám udělalo družstvo děvčat, které vyhrálo okresní i krajské kolo a poprvé 
v historii sboru nás reprezentovalo na mistrovství republiky. Podařilo se udělat generální opravu 
vozu LIAZ používaného jako hlavní zásahové vozidlo. Bohužel jsme se v dubnu naposledy 
rozloučili s jednou z nejstarších členek paní Annou Kovářovou a v září s obětavým dlouholetým 
členem Josefem Renzou. Poslední akcí bylo pohoštění při rozsvěcení vánočního stromu.  
 První lednovou sobotu vás zveme na hasičský ples. Hrát bude ABC Boskovice.  
 A proč ten úvod líbání hasičů? V časopise Hasičské rozhledy z 25. ledna 1903 se píše: 
„Zvláštní zvyk panuje v Paříži. Dámy pařížské se domnívají, že polibek hasiče o silvestrovské 
noci přinese jim po celý budoucí rok štěstí. Za tím účelem čekaly o posledním silvestru mnohé 
dámy pařížské u divadel a když po představení hasiči ze stráží divadelních odcházeli, 
přistoupily dámy k nim a toužebně se na ně dívaly. Hasiči již vědí, oč se jedná, uchopí dámu 
okolo krku a vlepí ji mlaskavou hubičku na ústa i tváře. Mnohý hasič nalezne pak v kapse 
svého kabátce nebo v manšetě zlatý dvacetifrank a dáma vysoce šťastná pospíchá domů. 
Snad by se doporučovalo tento zvyk zavésti i jinde, ovšem předpokládaje, že dámy ty by byly 
mladé a hezké.“ Škoda, že tento zvyk na rozdíl od jiných se nerozšířil do našich končin, i když 
by tomu poslední roky moc nepřály, no uznejte sami, líbat se v rouškách? Tak ať vás o 
silvestrovské noci políbí kdokoliv, nechť vám polibek přinese štěstí jako těm ženám v Paříži.  
 Krásné svátky, zdraví a pohodu za všechny hasiče z Lubné vám přeje  

Alois Kovář, jednatel 
 

 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 
 Rok se s rokem sešel a opět nastává vánoční 
čas, čas klidu, pohody a porozumění. Naše 
domovy jsou krásně vánočně vyzdobené. Strojíme 
vánoční stromečky, pečeme cukroví a ve váze jsou 
větvičky barborky. Děti se radují ze sněhové 
nadílky a stavějí sněhuláky. U vánočního 
stromečku zpíváme koledy, voní cukroví.  
 Pranostika na Nový rok: na Nový rok o slepičí 
krok. 
 Šťastné a klidné prožití vánočních svátků a 
následující rok 2023 ať je rokem radosti, štěstí a 
úspěchu. 

Přejí lubenští zahrádkáři 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         LUBENSKÉ ŽENY 
 
 

To co je v životě důležité, 
nebude pod stromečkem zabalené zlatou stuhou. 

To co je v životě skutečně důležité najdete v objetí, 
v úsměvu, v pohledu a hlavně v upřímnosti, 

a to se koupit nedá. 
Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce! 

 
Za Lubenské ženy Eva Chadimová  
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          TJ SOKOL LUBNÁ  
 
 

 Vážení spoluobčané, pamatujte, že to nejdůležitější, čím můžete obdarovat své blízké je 
láska, čas, který s nimi strávíte a pozornost, kterou jim budete věnovat. Naslouchejte proto 
svým blízkým nejen o Vánocích, ale také v celém následujícím roce 2023.  

Lukáš Chadima, předseda TJ Sokol Lubná 
 
 

          TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  
 
Vážení spoluobčané, 
 dne 26.11.2022 se konal na sále Skalka turnaj stolního tenisu neregistrovaných hráčů. 
Za organizátory turnaje chceme touto cestou poděkovat především hráčům (kamarádům), 
kteří k nám přijeli ze širokého okolí a svojí účastí přispěli ke krásnému dni stráveném  
za, jak říkáme, „zeleným stolem“. 
 Poděkování také posíláme našim sponzorům, kteří nás i v této nelehké době podpořili, 
aby si každý hráč mohl odnést krom vzpomínky také nějaký dáreček:-) Děkujeme také obci 
Sebranice za bezplatné zapůjčení hracích stolů, dále paní Nunvářové a jejímu kolektivu za 
gulášek, dále naší nekompromisní porotě, Obecnímu úřadu Lubná za pronájem Skalky a 
hlavně Vám, spoluobčanům, kteří jste nás přišli podpořit. 
 Děkujeme a těšíme se na další setkání:-)                                                    stolní tenis Lubná 

 
 

Ordinační doba MUDr. Zahnášové v období vánočních svátků 
 

Pátek 23. 12.  DOVOLENÁ 
Úterý 27. 12. Sebranice   8.00 - 10.00 Nové Hrady 11.00 - 13.00 
Středa 28. 12. Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 
Čtvrtek 29. 12.  Sebranice   8.00 - 10.00 Nové Hrady 11.00 - 13.00 
Pátek 30. 12. Nové Hrady   8.00 - 10.00 Lubná 11.00 - 13.00 

 
Telefonní čísla – Nové Hrady – 607 544 773, Lubná – Sebranice – 607 544 776. 

 
 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu  
z popelnic 2022/2023 

pátek: 30. 12., 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4. 
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KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI LUBNÁ 
 
Datum                Akce                                                              Pořadatel 

30.12.2022 Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
31.12.2022 Silvestrovský ohňostroj  Obec Lubná    
  
  7. 1. 2023 Tříkrálová sbírka  Oblastní charita Polička 
  7. 1. 2023    Hasičský ples - hraje ABC Boskovice   SDH Lubná 
13. 1. 2023   Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
13. 1. – 14. 1. 2023 – volba prezidenta České republiky v základní škole  
27. 1. – 28. 1. 2023 – volba prezidenta České republiky v základní škole – případné II. kolo 
28. 1. 2023      Ples TJ Sebranice - hraje Rytmik Jedlová  TJ Sebranice 
 
  3. 2. 2023     Bazén Litomyšl  Obec Lubná 
 
18. 3. 2023    Dětský karneval s Hopsalínem  TJ Sokol Lubná 
 
  1. 4. 2023  Velikonoční jarmark - letní areál  Obec Lubná 

                                                                                   Eva Chadimová 

Poříčí 
 14. 1. 2023  Myslivecký ples  
   3. 3. 2023  Obecní ples 
 
 

Zubní pohotovost v roce 2023 - soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00 hodin 
 

1. 1. MUDr. Kossler Polička, Haškova 445 461 724 369 
7. - 8. 1. MUDr. Králová Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

14. - 15. 1. MUDr. Krpčiar Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 
21. - 22. 1. MUDr. Kučerová Polička, Smetanova 55 731 262 633 
28. - 29. 1. Lékař stomatolog Kutsenko Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

4. - 5. 2. MDDr. Martinec Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 737 006 138 
11. - 12. 2. MDDr. Martinec Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 737 006 138 
18. - 19. 2. MDDr. Mikulecký Horní Sloupnice 49 606 645 895 
25. - 26. 2. MDDr. Novák  Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

4. - 5. 3. MUDr. Oliva Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
11. - 12. 3. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
18. - 19. 3. MUDr. Sejkorová Polička, Husova 25 606 202 501 
25. - 26. 3. MDDr. Stavělová Polička, 1. máje 607 461 724 423 

1. - 2. 4. MUDr. Ševčík Polička, 1. máje 607 461 724 423 
7. 4. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

8. - 9. 4. MDDr. Švecová Polička, Smetanova 55 461 724 635 
10. 4. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 

15. - 16. 4. MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 
22. - 23. 4. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
29. - 30. 4. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 
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