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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  22. 11. 2005  

1. Rada schválila: 
- pronájem místnosti v DPS Lubná k podnikání v oboru pedikúra 
      podání žádosti na úřad práce o pracovníky na veřejně prospěšné práce 

2. Rada bere na vědomí: 
      -    žádost p. Čermáka o umístění do DPS Lubná 

                 -   zrušení žádosti  o umístění do DPS Lubná p. Bártové a  p. Františka Jány 
           -    odkoupení stavební parcely na sídlišti k Zrnětínu 
           -    kolaudační řízení nově vybudované trafostanice a přípojky na sídlišti u Zrnětína 

 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  5. 12. 2005  

1. Rada bere na vědomí:  
- zrušení žádosti o umístění p. Brázdové do DPS Lubná 
- návrh ceny vodného a stočného na rok 2006 
- žádost o umístění v DPS p.Drobné a  p. Polánkové 
- kolaudační rozhodnutí vysoké napětí a trafostanice na sídlišti u Zrnětína 
- oznámení o povolení vypouštění odpadních vod z bramborárny ZOD 

2. Rada  schvaluje: 
            -   rozšíření veřejného osvětlení k  ČOV 

- nemá připomínek k návrhu Změny územního plánu č.1 obce Sebranice 
- dar Krajského úřadu Pardubického kraje - 5 ks silničních kol na dopravní výchovu ZŠ 

Lubná 
 
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná  
konaného dne  19. 12. 2005 
Zastupitelstvo obce schvaluje:            

1. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2005 
2. Rozpočtovou změnu 3/05 
3. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2006 
4. Přísedícího u okresního soudu ve Svitavách 
5. Vodné a stočné na rok 2006 
6. Prodej staveb. parcely na sídlišti u Zrnětína 
7. Návrh ceny za likvidaci  a svoz komunálního odpadu 
8. Zahájení jednání nákupu lesa o výměře 17 440 m2 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
              Firmu EKO Hlinecko jako provozovatele pro svoz a likvidaci komunálního odpadu 
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  17. 1. 2006  

1.    Rada bere na vědomí:  
- žádost ZUŠ Dolní Újezd o finanční přípěvek na rok 2006 
- žádost o umístění pouťových atrakcí 
- plán povodí Labe 

2.    Rada  schvaluje: 
-  žádost p. Fialové o umístění v DPS 
-  podepsání smlouvy na zpracování digitálních dat v systému GIS 
-  žádost o provedení oprav v obecním bytě ZŠ 

 
Poděkování 
Děkuji všem ochotným mužům, kteří obětavě a  zcela nezištně pomohli s úklidem  sněhu na střeše  
budovy Víceúčelového zařízení Skalka. 
Je to potěšující pocit mít v naší obci takto ochotné muže, kteří nediskutují  a na telefonickou výzvu 
ochotně přiloží ruku k dílu. Opravdově si toho vážím, ještě jednou díky.  

                                                                Zdeňka Švecová 
                                                                      starostka obce 
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Změna 
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic: 
Úterý:  14.3. , 28.3. , 11.4. ,25.4. , 9.5. ,23.5. , 6.6. , 20.6.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Název obce 
Dosažitelní 
uchazeči 
celkem 

EAO Míra 
nezaměstnanosti 

Benátky 12 146 8,20% 
Bohuňovice 7 55 12,70% 
Borová 36 432 8,30% 
Budislav 19 205 9,30% 
Bystré 43 796 5,40% 
Cerekvice nad Loučnou 36 396 9,10% 
Čistá 58 458 12,70% 
Desná 12 153 7,80% 
Dolní Újezd 76 889 8,50% 
Horky 4 45 8,90% 
Horní Újezd 19 214 8,90% 
Chmelík 9 110 8,20% 
Chotěnov 6 58 10,30% 
Chotovice 11 50 22,00% 
Janov 34 368 9,20% 
Jarošov 4 81 4,90% 
Karle 28 198 14,10% 
Litomyšl 459 5 254 8,70% 
Lubná 46 459 10,00% 
Makov 9 150 6,00% 
Morašice 32 383 8,40% 
Nová Sídla 5 110 4,50% 
Nová Ves u Jarošova 2 22 9,10% 
Osík 63 489 12,90% 
Poříčí u Litomyšle 18 186 9,70% 
Příluka 12 79 15,20% 
Řídký 5 39 12,80% 
Sebranice 39 398 9,80% 
Sedliště 12 123 9,80% 
Strakov 16 102 15,70% 
Suchá Lhota 2 41 4,90% 
Trstěnice 24 226 10,60% 
Tržek 11 78 14,10% 
Újezdec 4 39 10,30% 
Vidlatá Seč 10 135 7,40% 

 
 
 

Charakteristiky nezaměstnanosti 
k 31. 12. 2005 
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Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v teritor iu 
Obvodního oddě lení Policie České republiky Polička za rok 2005 

 
Pořádkovou službou se v roce 2005 na Obvod. oddělení PČR Polička zabývalo 
celkem 16 policistů.Obvodní oddělení PČR Polička tvoří města Polička, Bystré a 19 
samostatných obcí. V roce 2005 bylo v teritoriu Obvodního oddělení PČR Polička 
spácháno celkem 316  tr. činů. U 183 tr. činů se podařilo zjistit pachatele. Občany 
bylo podáno 18 trestních oznámení. 
 

 
rok 2005 rok 2004 Město-

obec trestný 
č in 

objasněno v % trestný 
č in 

objasněno v % 

Borová 5 1 20,00% 8 5 62,50% 
Bystré 11 5 45,45% 6 2 33,33% 
Kamenec 1 1 100,00% 5 2 40,00%  
Korouhev 5 2 40,00% 8 2 25,00% 
Lubná 6 3 50,00% 4 2 50,00% 
Oldř íš 1 0 00,00% 1 0 00,00% 
Polička 155 78 50,32% 172 72 41,86% 
Sádek 6 3 50,00% 16 7 43,75% 
Sebranice 4 1 25,00% 4 2 50,00% 
Široký Dů l  6 2 33,33% 3 0 00,00% 
Telecí 4 1 25,00% 6 1 16,66% 
 
Z uvedených tabulek je patrno, jak se jednotlivé položky nápadu tr. činnosti v roce 2005 a 2004 
pohybují. 
V roce 2005 bylo v teritoriu Obvodního oddělení PČR Polička zjištěno celkem 611 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo 251 přestupků řešeno v blokovém řízení a byla vybrána částka 105 700,- Kč. 
 
 

         POZVÁNÍ  PRO  SENIORY 
 
 Mikroregion Litomyšlsko – Desinka pořádá dne 26. 3. 2006 ve 14.00 hod.  „Setkání seniorů“ na 
sále Víceúčelového zařízení Skalka. K tanci a poslechu zahraje Ševcovská muzika ze Skutče. 
Přijďte se pobavit a správně to roztočit, jako to umíte jen Vy. 
              Srdečně zvou pořadatelé. 
 
 
DĚKUJEME  ZA  POMOC  PŘ I TŘ ÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 

 
Vážení přátelé, již známe výnos Tříkrálové sbírky 2006, kterou s Vaší pomocí 
organizovala Farní charita Polička. 
Výnos sbírky v Poličce a čtyřiadvaceti okolních obcích dosáhl výše 
322 214,50 korun. Dary z Vaší obce Lubná činily 22 944 korun. 
Děkujeme Vám za pomoc při jejím pořádání a všem dárcům z Vaší obce za 

štědrost, pochopení a solidaritu s potřebnými. 
 
Šedesát pět procent výnosu sbírky použije Farní charita Polička na nákup kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek pro pacienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, malá část 
výtěžku pomůže doplnit Občanskou poradnu aktuální odbornou literaturou.  
Třicet pět procent výtěžku bude odesláno do společné pokladny, ze které bude Česká katolická 
charita financovat náročnější programy nadregionálního charakteru.   
                                                 
                                                                                             Markéta Šafářová, Mgr. - ředitelka 
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ZE ŽIVOTA SLAVNÝCH 

 
   Byl jsem laskavě vyzván paní Radmilou Stráníkovou ke spolupráci na přípravě Lubenského 
zpravodaje. S touto výzvou jsem se rád ztotožnil a ze své rozsáhlé poznámkové kartotéky jsem 
vybral životní příběh naší operní pěvkyně Klementiny Kalašové, ženy mimořádných lidských 
vlastností. Ženy, která však nebyla za celý život ve své zemi přijata. Naši předchůdci se k ní 
zachovali velmi hanebně. Nebyla ale jediná, takto špatně jsme se chovali v historii k tisícům 
skvělých lidí. 
   Klementina Kalašová – naše operní pěvkyně 
(mezzosopranistka) světového významu se narodila  
v Horních Beřkovicích (obec blízko Řípu) 4.8.1850. Od Boha 
dostala do vínku nejen tělesnou krásu a okouzlující hlas, ale 
také laskavost, cit, skromnost, pokoru, moudrost, píli, lásku 
k vlasti a mimořádnou inteligenci (zpívala v několika světových 
jazycích).  
Již v dětství ráda zpívala lidové písničky. Byla velmi 
podporována rodiči a ve škole učitelem zpěvu.  
Po skončení školní docházky odešla do Prahy 
a studovala zpěv v Pivodově škole (v té době to byla nejlepší 
pěvecká škola u nás). Potom zdokonaluje zpěv a jazyky 
v nejlepší světové pěvecké škole v Itálii. Zde se potkává 
s další vynikající českou operní pěvkyní Terezou Štolcovou, 
která Klementinu finančně a lidsky velmi podpořila. Poté odjela studovat do Petrohradu, zde také 

poprvé zpívala na prknech zdejší slavné opery. Úspěch měla 
mimořádný, ještě nějaký čas vystupovala v Petrohradě. Dostala nabídky 
ke sňatku, které vlídně odmítala, protože myslela na rodnou vlast, kde 
chtěla po celý život zpívat. Vrátila se do Prahy  
a hostovala na scéně Prozatímního divadla. Cítila však, že ve své zemi 
není vítána. Dostávala málo okrajových rolí, a proto odešla opět do 
ciziny. Zpívala většinou hlavní role v italských operách na těch 
nejslavnějších světových scénách – Covent Garden (Londýn), 
Garniérova opera (Paříž), opera v Barceloně, Římě, Salvadoru 
v Brazílii, La Scala (Milano) a další. Tam, kde vystupovala, byla laskavě 
vítána a diváky odměňována mocným dlouhotrvajícím potleskem a 
výkřiky radosti. Taktéž kritiky v novinách byly příznivé. Když vystupovala 
v Itálii, tak byl jejím zpěvem okouzlen také Verdi (nejslavnější italský 
hudební skladatel) a okamžitě Klementinu obsadil do hlavní role – 
Amneris – ve své opeře Aida (Aida do té doby byla přijímána diváky 

vlažně). Kalašová měla již pověst vynikající operní pěvkyně. Nadešel den, kdy byla Aida hrána. La 
Scala – obsazena do posledního místa – žila napjatým očekáváním. Ve své lóži zasedl také Verdi. 
Již po první árii Klementina vytváří s Verdim a diváky absolutní jednotu a harmonii. Celé 
představení se v očích Verdiho a většiny diváků lesknou slzy dojetí a radosti. Opera skončila, 
divadlem zněl bouřlivý dlouhotrvající potlesk provázený velkou radostí. Verdi odešel na jeviště 
Klementinu obejmout, neboť její vystoupení bylo fenomenální. (Uvádí se, že do dnešní doby nebyla 
Amneris lépe zazpívána). Naše operní pěvkyně tak uvádí Aidu mezi slavné opery – je stále hrána 
na celém světě. Kalašové se velmi stýskalo po Čechách, vrátila se do Prahy. V letech 1883 – 1884 
byla angažována na scéně Národního divadla, příležitosti zase nedostávala (zpívala pouze 
dvacetkrát), v novinách četla jenom pomluvy – je zklamána, a proto opět odešla do světa. Zde stále 
účinkovala a u diváků požívala velké výhody, neboť v této době byla nejlepší mezzosopranistkou 
na světě. V roce 1889 již podruhé odjíždí na pozvání do Salvadoru v Brazílii (spolkový stát Bahia). 
V této době však přišla katastrofa (žlutá zimnice), která kosila desetitisíce lidí, také Klementina 
onemocněla a nemoci podlehla na vrcholu své pěvecké cesty. Měla necelých 39 let a je pochována 
v Salvadoru na východě Brazílie – 15 tisíc kilometrů od rodné vlasti, kterou měla tak ráda. 
                                                                                                                           Josef Trojtler 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Zápis do 1.třídy 
Dne 31.ledna proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Se svými rodiči se dostavilo celkem 
30 dětí. 1.září nastoupí do 1.třídy pravděpodobně 23 žáků, předpokládá se 7 – 8 odkladů povinné 
školní docházky. Přesný počet budoucích prvňáčků bude znám až v červnu na základě vyjádření 
pedagogické poradny. 
K zápisu chodí děti velice dobře připravené, což je zásluha jak rodičů, tak všech zaměstnanců 
mateřských školek. 
 
Školská rada 
V pondělí 30.ledna se uskutečnilo první jednání školské rady. Na tomto zasedání si rada zvolila 
svoji předsedkyni a zapisovatelku a také schválila jednací řád. 
Složení školské rady: 
Ø za pedagogy: Zuzana Laštovicová (předsedkyně rady) 

                                     Mgr. Pavel Tmej 
Ø za zákonné zástupce: Jaroslava Vraspírová 

 Josef Chadima 
Ø za zřizovatele:   František Kalvoda 

                                      Radmila Stráníková (zapisovatelka) 
 
Zákonní zástupci byli zvoleni ve volbách, které se konaly 2.12.2005. Nejvyšší počet hlasů získali: 
Chadima Josef  – 33 hlasů 
Vraspírová Jaroslava  – 20 hlasů 
Ing. Kopecký Jan – 18 hlasů 
Karalová Lenka – 15 hlasů 
Ing. Nechvíle Josef – 15 hlasů 
 
Školská rada plní úkoly podle § 168 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon): 
a)  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c)  schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich   
         změny, 
d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 
e)  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
f)   projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 
     a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
g)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h)  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávájícím státní správu ve   
     školství a dalším orgánům státní správy. 
 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Další jednání je plánováno v měsíci červnu. 
 
Základní škola informuje 
S účinností od 1.1.2006 změnila Základní škola Lubná, okres Svitavy svůj název na 
Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná. IČ a ostatní údaje se nemění. 
O tento název jsme usilovali již při vstupu školy do právní subjektivity (1.1.2003), ale nebyl povolen, 
protože tehdy platily jiné právní normy. Časy se však mění, zákony také, a tak jsme nyní konečně 
uspěli. 
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Hodnocení chování              I.st.    II.st.  

                                           

                           
 

 
Údaje o vzdělávacích výsledcích a chování žáků 

za I. pololetí školního roku 2005/2006 
 

Vzdělávací výsledky 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Z toho se samými 
jedničkami Prospělo Neprospělo 

I. 29 27 20 1 1 
II. 19 15 7 4 - 

III.A 16 13 3 3 - 
III.B 16 12 1 4 - 
IV. 28 13 4 15 - 
V. 23 16 5 7 - 
VI. 20 10 2 10 - 

VII.A 16 7 - 9 - 
VII.B 17 2 - 15 - 
VIII. 30 13 2 17 - 
IX. 26 6 - 20 - 

Celkem 240 134 44 105 1 
 
Pochvaly byly uděleny 4 žákům (za vzornou přípravu na vyučování, za aktivitu). 
 
Za dveřmi základní školy 
6.1. - 7.1. Pomoc žáků při organizování Tříkrálové sbírky na Poličsku 
8.1. Vystoupení pěveckého sboru Lubenika na nedělních mších v Mladočově  
                        a v Sebranicích 
9.1. Zeměpisná sazka (DDM Litomyšl) 

Kučera František – 1.místo (6.tř.) 
Košňar František – 3.místo (6.tř.) 
Zavoralová Lenka – 2.místo (7.tř.) 
Sejkorová Ilona – 3.- 4.místo (7.tř.) 

15.1. – 20.1. Lyžařský výcvikový zájezd žáků 7.tříd (Čenkovice)  
16.1. Dějepisná sazka (DDM Litomyšl) 

Kmošek Matěj - 2.–6. místo: (6.tř.) 
Kalvoda Vít     - 2.-6 .místo: (6.tř.) 

19.1.  Plavecký výcvik 2. – 3.tříd (celkem 10 plaveckých lekcí)  
23.1. Přírodovědná sazka 

Šteflová Lenka – 2. místo (5.tř.) 
Košňar František – 2. místo (6.tř.) 
Klusoňová Iveta – 1.-2. místo (8.tř.) 
Klusoňová Veronika – 3. místo (8.tř.) 
Turbaková Barbora – 1. místo (9.tř.) 
Stříteská Petra – 2. místo (9.tř.) 
Vomáčková Ludmila – 3.-4. místo (9.tř.) 
Havranová Lenka – 3.-4. místo (9.tř.) 

25.1. Klasifikační pedagogická rada 
Florbalová liga – ml.žáci 

Napomenutí třídního 
učitele 7 3 

Důtka třídního učitele - 2 
Důtka ředitelky školy - 3 
Snížená známka 
z chování 2 - 
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26.1.  Keňa – země protikladů, beseda pro veřejnost 
30.1. Zeměpisná sazka 

Kalvoda Vít – 1. místo (6.tř.) 
Košňar František – 2. místo (6.tř.) 
Jílek Marek – 3. místo (6.tř.) 
Školská rada – 1.zasedání 

31.1. Zápis budoucích prvňáčků 

 
KEŇA – ZEMĚ PROTIKLADŮ 
     Ve čtvrtek 26.1.2006 v podvečer se konala v budově ZŠ Lubná beseda 
s promítáním o přírodě a životě v africké Keni, o programu adopce 
afrických  
dětí na dálku a dalších aktivitách keňských a českých dobrovolníků. 
      Mezi promítáním krátkých filmů a ukázkou krásných fotografií 
manželé Kubíkovi z Ústí nad Orlicí poutavě vyprávěli o svých 
návštěvách Keni a o práci pro humanistické centrum NAROVINU. 
      Centrum se zabývá adopcí afrických dětí na dálku a v současné době také 
podporuje výstavbu sirotčince, mateřské školy a zdravotního střediska na jednom 
z ostrovů Viktoriina jezera v Keni. 
     Atmosféra byla velmi příjemná a myslím, že všechny přítomné přednáška 
zaujala. 
                                                                                                    Mgr.Pavel Tmej 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Zprávy z mateřské školy 
 Letošní zima byla bohatá na sníh, a tak se děti radovaly – využívaly ho ke klouzání 
na klouzadlech a ke hrám na sněhu. 
Poslední lednový den byl významný pro 14 předškolních dětí, které se zúčastnily zápisu do 1. třídy 
do ZŠ. Před zápisem děti navštívily ZŠ Sebranice, aby se seznámily s prostředím. 
Na další období chystáme již tradiční akce, jako je karneval v MŠ, společná pracovní dílna pro děti 
a rodiče, každý měsíc divadlo pro děti, Den otevřených dveří /30.3./, Čarodějnický rej.  
Jménem dětí a učitelek MŠ si Vás dovoluji pozvat již nyní na veřejné vystoupení dětí z MŠ, 
které se koná poslední květnovou neděli /28.5./ ve 14.00 hodin v sále kina Lubná. 
 V červnu nás čekají oslavy MDD, spaní v MŠ – vloni velmi vydařené, výlet a potom už loučení 
se školním rokem a s předškoláky. 
 Na závěr bych se chtěla ještě vrátit na chvíli do zimního období a poděkovat panu  
M. Kvasničkovi za sponzorský dar, který děti našly pod vánočním stromečkem a stejně tak  paní 
Roušarové. 
 Vám všem rodičům a všem pracovnicím mateřské školy přeji příjemné jarní dny a hodně 
sluníčka. 
 
Zápis na nový školní rok 2006/2007 
 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2006/2007 se uskuteční dne 17.5.2006 v době  
od 10.00 do 15.30 hodin v budově mateřské školy. Je třeba zapsat všechny děti, u kterých 
předpokládáte,  
že je budete chtít nebo potřebovat v průběhu školního roku umístit v MŠ. 
 Upozorňuji na možnost umístění dítěte, které dovršilo 3 let věku, k pravidelné docházce 
v rozsahu 4 hodin denně s tím, že rodič má nárok na rodičovský příspěvek. 
 Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte. 
   
    
                                                                                                                  I.Rensová – vedoucí MŠ 
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
  
Pořad  bohoslužeb o Velikonocích        

                                                                                                                            
 Zelený čtvrtek Sebranice 18,00h 
 Velký pátek Sebranice 17,00h 
 Bílá sobota Sebranice 20,00h 
 Neděle zmrtvýchvstání Sebranice 7,30h , 9,45h 
                                        Lubná 11,00h 
 
 K velikonočním svátkům Vám přeji radost z poznání, že nás má někdo tak rád, že za nás položil 
svůj život. Kéž je tato Ježíšova láska pro nás stálým zdrojem inspirace. 

  
                                                                                                   Přeje P. Pavel Glogar 

 
Zelený čtvrtek 
   Životodárná síla slunce, vítána jarem už za pohanských dob, dala vzniknout tradici procítání 
přírody. Důležité je, aby někdo dostal chuť zalistovat tím příběhem pokory a lásky, úzkosti, 
obětování, statečnosti, naděje a víry. Abychom byli přizváni k poslední večeři, abychom se srovnali 
s polibky Jidášů, abychom poznali chuť chleba a vína, dobrých a statečných skutků, abychom 
v dnešní době, která mnohdy pohrdá hodnotami určujícími řád věcí lidských, nacházeli dostatek 
příkladů následování. 
   Mistr omývající nohy svých učedníků už ví, že se nevyhne bolesti, která patří životu nás 
smrtelných, a s pokorou přijímá svůj osud. Takový je čtvrtek velikonoční, zvaný zelený, snad podle 
barvy kněžského roucha oblékaného tento den. Pečou se mazance a jidášky, připomínající provaz, 
na kterém se Jidáš oběsil, těžší o třicet stříbrných. Jidášky pokapané medem měli chránit jedlíky 
před hadím uštknutím, chleba pokapaný medem vhozený do studny zabezpečil po celý rok hojný 
pramen. Je potřeba pojíst něco zeleného, aby nebolelo v krku. Což takhle zelená polévka z jarních 
bylinek. Ranní omytí rosou zabraňuje lišejům a mnohým jiným neduhům. Lidové tradice odemknou 
dnes možná někde první z vrcholných dnů, ve kterých je ukryt symbol lidského života a víry. 
   Kolik podob má dnes symbol obětování - krásných i scestných! Ať už jsme věřící, nebo ne, ten 
večer nad hlavami odletí zvony do Říma. Jejich srdce budou ztichlá. A až se vrátí, možná i ta naše 
zmatená lidská netrpělivá srdce zazvoní jarem, radostí a láskou. 
                                                                                   ( Z knihy Blažení od Františka Novotného) 
 
Jidáše 
30g droždí, 1/4l mléka, 2 kostky cukru, 500g polohrubé mouky, 120g másla, 2 žloutky, 80g medu, 
sůl, kůra z citrónu, tuk na potření, med na hotové jidáše. 
 
Z droždí, části vlahého mléka, cukru a mouky připravíme kvásek. Máslo napěníme se žloutky, pak 
přidáváme med. Do utřené hmoty přidáme špetku soli, mouku, kvásek, vlahé mléko a strouhanou 
kůru z citrónu. Těsto zpracujeme a necháme půl hodiny vykynout. Z těsta vyválíme tenké válečky, 
které stočíme do spirály. Pomastíme máslem, upečeme a vychladlé mažeme medem. 
 
Jidáše se pečou na Zelený čtvrtek a měly podobu plochého vdolku. V některých krajích dostávaly  
tvar pletených provazců nebo podlouhlých spirál. Jedí se mazané medem. 
 
  

          Z HISTORIE 
 
První brambory z Lubné 
 Před dávnými časy nebylo bramborů. Lidé je považovali za jedovaté. Sedlák z Lubné jel s povozem  
do Brna. Na trhu si několik bramborů koupil na památku. Selka ze zvědavosti 3 brambory uvařila a uvařené 
brambory dala na lavici ke kamnům a šla se podívat ven. Dvouletý synek přibatolil se ke kamnům a dva 
brambory snědl. Selka se sedlákem, když přišli do světnice, velice se lekli. Hned sháněli pomoc proti 
otrávení. Sousedka jim poradila, aby nalili do kluka hrnec kyselého mléka. Uložili ho do postele a čekali na 
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druhý den. Klouček ráno vstal a byl zdráv jako ryba. Divili se, že dva brambory snědl a ani se neotrávil. 
Od těch dob se u nás v Lubné jedí a pěstují brambory. 
 
 První brambory do Čech byly přivezeny z Německa. Odtud i Branibory -  brambory. Braniborský král 
Bedřich II. nutil selský lid, aby se sázely násilím. Lid se bránil, domnívaje se, že je chce otrávit. 
 Také náš lid neměl k bramborům důvěru. Teprve po neúrodě v letech 1770 -1771, kdy byl hrozný hlad 
ve střední Evropě, v Čechách zemřelo na hladomor 180 000 lidí. Pěstování brambor se rozšířilo. V těch 
dobách jedli kopřivy a lebedu, do mouky přidávali mletou kůru stromů, aby jí bylo víc a z toho pak pekli 
chléb. Byly to právě brambory, které v těch těžkých dobách zachránily holý život mnoha lidem. 
 Za klub oživení historie mikroregionu Litomyšlsko – Desinka 
                                                                               
                                                                                                                                 Miroslav Kopecký 
 
Návrat  do  minulosti                                                                                                                     
 Dovolte nám, abychom Vás teď několika řádky vrátili, o něco málo více než sto let, zpět do minulosti. 
Do dob, kdy naši předkové dělali první turistické krůčky, které vlastně daly základ masové turistice ve 
dvacátém století. Do dob, kdy naši  předkové začali dělat první pěší túry, aby poznávali krásy přírody  
a udělali něco pro své tělo, kdy začali dělat první horolezecké výstupy i první vysokohorské túry a kdy přišli 
na to, jak vyzrát na sníh. Tyto první turistické kroky vedly k tomu, že lidé začali vymýšlet, jaká výstroj 
a výzbroj by byla k této lidské činnosti nejlepší. 
A tak nás napadlo, že by jsme si to mohli 
vyzkoušet sami na sobě. Inspiraci  jsme si vzali z 
filmů pro pamětníky, z různých dokumen- tárních 
filmů, z dobových časopisů, které se dají sehnat 
ještě dnes a z dalších jiných dostupných 
materiálů. Pak už jen zbývalo sehnat oblečení, 
ve kterém chodili naši dědové, což na vesnici 
není naštěstí až takový problém. Když jsme si 
každý posháněli, co se sehnat dalo, uskutečnili 
jsme začátkem listopadu loňského roku první 
dobovou pěší túru. Byla dlouhá zhruba 25km 
a vedla kolem Budislavi na Posekanec, dále pod 
Toulovcovy maštale přes Bor u Skutče 
ke Kolumbovu vejci a na vyhlídku. Kolumbovo 
vejce je krásný a zajímavý skalní útvar, 
ke kterému, když si stoupnete, tak si říkáte, že když se o něj opřete, že spadne. Na tak malém kousku tento 
útvar drží. Zkoušeli jsme se opřít a povalit ho, ale drží opravdu pevně. Z vyhlídky jsme se vrátili do Boru 
a z Boru zpět pod Toulovcovky, odkud jsme došli tímto údolím do Vranic. Ve Vranicích jsme narazili  tento 
den na první hospodu - hospodu U Toulovce. Občerstveni v této hospůdce mělo pro nás vlastně dvojí 
význam. Za prvé to bylo takové zakončení celodenního toulání se přírodou, a to i přes to, že nám domů ještě 
nějaký kilometr zbýval a za druhé, stylové prvorepublikové zařízení této  hospůdky  nás také vrátilo o těch 
sto let zpět.  
Takže musíme říci, že se nám hned ten první výlet do minulosti povedl opravdu slušně. 
 
 Druhý návrat do minulosti jsme uskutečnili v lednu 2006, tentokrát na  lyžích. Sehnat staré lyže také 
nebyl zas až takový problém, jak by si člověk myslel, ale zprovoznit je, už trochu práce dalo. Staré vázaní tj, 
řemínky byly zteřelé, takže hned po prvním 
nasazeni vázání na boty, se zpřetrhaly. 
Nezbývalo, než si ve vojenském výprodeji koupit 
řemínky nové a namontovat je na lyže. 
Samozřejmě, že jsme si to museli na těchto 
lyžích prvně vyzkoušet, jak se na nich kdysi 
jezdilo, a potom teprve jsme mohli tento návrat 
do minulosti uskutečnit. Kluci měli sehnané 
i dobové hůlky, s těmi kruhy ve spodní části 
hůlek, ale já se chtěl vrátit do úplných začátku 
lyžování, a tak jsem si u nás na zahradě uřízl dva 
slabý jasánky, ořezal větývky a hole  byly 
na světe. Po těchto úpravách a přípravách jsme 
tedy mohli uskutečnit dobovou lyžařskou túru. 
Trasa tentokrát vedla kolem hájenky k rybníku 
Zimka, dále kolem Budislavyi na Posekanec, kde 
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jsme si rozdělali oheň, opekli buřty a posilnili teplým čajem a hltem slivovičky.   
Po tomto malém občerstvení jsme pokračovali pod Toulovcovy maštale a do Vranic. Ve Vranicích jsme se 
opět občerstvili a hlavně zahřáli v hostinci na verandě U Toulovce. Po tomto načerpaní nových sil nás ale 
čekal nejtěžší úsek na naší výpravě do minulosti.  
 Byl to náročný usek lesem, na kterém nás zastihla tma, diky níž jsme utržili nesčetně nebezpečných 
a vysilujících karambolu mezi zasněženými kameny, a kdy jsme si sáhli na dno  svých sil při zdolávání 
závěrečného prudkého stoupání do Budislavi. Jelikož už byla úplná tma, šli jsme z Budislavi domů po svých 
s těžkými lyžemi na ramenou. A tak skončil náš druhý, a určitě ne poslední návrat do minulosti. Doufáme, že 
příští zimu budeme moci opět nějakou lyžařskou túru uskutečnit, ale jinak podobných výprav do minulosti 
chceme uskutečnit vícero, a to nejen pěších a lyžařských, ale i cyklistických. A také doufáme, že  ve  vícero 
lidech.                         
                                                                                                    Ruda Zapletal, člen VHSa Lubná     
 

LUBENSKÉ ŽENY 
 
  
 Dovolte mi touto cestou poděkovat všem sponzorům za dary do tomboly na náš ples, který 
se konal v únoru. 
 
 Vítání občánků připravujeme na měsíc květen. 
 
 

POZVÁNKA NA OSLVAVU  DNE MATEK 
Lubenské ženy a KDÚ-ČSL Lubná pro Vás milé maminky připravují, oslavu 
Dne matek na neděli 21. května 2006, od 14 hodin v sále kina. 
                                                                                                                                   
 Eva Chadimová           
 předsedkyně 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 V měsíci březnu, dubnu a květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané.  
Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. 
 

 
 

50 let Milada Zerzánová  70 let Anna Kovářová 
 Jaroslav Kovář    
 Anna Bartošová  80 let Bohumil Kovář 

 Miloš Chládek    
   81 let Věra Mašková 

55 let Jindřiška Rensová    
   82 let Jan Rensa 

60 let Zdeňka Groulíková    
 Karel Švec  83 let Anna Šimková 
 Jan Jána    

 Jaroslav Kuchta  86 let Zdeněk Flídr 
 Jiří Bartoš    
 Šárka Fulíková  87 let Anna Havranová 
     

65 let Václav Kabrhel  90 let Marie Flídrová 
 Zdislava Klusoňová    
 Anna Paťavová    
 Marie Klusoňová    
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Narození občánci 

 
 
 

Hrůzek Lukáš    
 
 

 

„Dítě je jako novoroční den,  
ukrývá v sobě celičký život.“ 

 Jeremias Gotthelf 

Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší. 
 

Úmrtí 

 
 

Anna Doubková 
Božena Kubešová 
František Košňar 

„Je težké najít útěchu, když bolest 
nedá spáti, život Tvůj náhle 

ztracený nám nikdo víc nevrátí.“ 
 
 
 

 

 
KULTURA 

 
Program širokoúhlého kina v Lubné 
 

12.3.  KURÝR  2 
26.3.  ČTYŘI  BRATŘI                                začátek v 18:30 
 
9.4.   JAK SE  KROTÍ  KROKODÝLI         začátek v 19:30 
23.4. LEGENDA  O  ZORROVI               
 
7.5.  JEŠTĚ ŽIJU  S  VĚŠÁKEM,  PLÁCAČKOU  A  ČEPICÍ 
21.5. EXPERTI                                                         

                                                                                                    
                       
 

TJ SOKOL LUBNÁ 
 
Sokol Lubná – aerobik 
 Na aerobik se schází každý čtvrtek 40 děvčat od první až po devátou třídu. Cvičit jsme začaly 
v říjnu. Jednu podzimní sobotu nás navštívila profesionální cvičitelka  Blanka z Hradce Králové, 
která nás inspirovala různými skladbami, které jsme také použily na vystoupení na plese Sokola  
a Lubenských žen. Starší děvčata již vystupovala na srazu rodáků v Poříčí. Další vystoupení bylo 
na plese firmy „Flídr s.r.o.“ v Širokém Dole a na karnevale v Lubné, kde cvičila i děvčata mladší. 
 Všem  děvčatům děkujeme za reprezentaci  a za to, s jakým elánem se zúčastňují čtvrtečních 
nácviků. Rodičům patří dík za finanční podporu při nákupu oblečení. 
                                 
                                                                                                                   Eva Chadimová 
                                                                                                                            Lenka Bartošová 
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                                                                                                                                - cvičitelky 
Tělovýchovná jednota Lubná 
Lubná 132, 569 63  Lubná u Poličky 

 
Florbalový oddíl starších žáků 

 
Florbalový oddíl zřízený pod 

Tělovýchovnou jednotou Lubná vznikl na 
podzim roku 2003. Hráče florbal bavil a tato 
hra jim přinášela mnoho zážitků 
a sportovního vyžití. Na jaře a na podzim 
roku 2004  jsme využili možnost  zúčastnit 
se florbalového turnaje DONA BOSKA, 
který uspořádali sebraničtí salesiáni ve 
sportovní hale v Lubné. Na turnajích se 
našim hráčům dařilo. Umístili se na 
předních místech a o to větší zájem projevili 
o tento sport. Na základě tohoto úspěchu 
jsme společně začali uvažovat o mistrovské 
soutěži pořádané Českou florbalovou unií 
(dále jen ČFbU). V květnu 2005 na 
společné schůzi hráčů, rodičů a zástupců 
tělovýchovné jednoty jsme rozhodli o účasti 
našich starších žáků ve florbalové lize.  
 
 Začátky, tak jako u všeho, co 
v životě děláme poprvé, nebyly 
jednoduché. Abychom se mohli zapojit do 
soutěže,  museli jsme se přihlásit do 
České florbalové unie, registrovat hráče  
u matriční komise ČFbU, zakoupit 
florbalové vybavení (hokejky, brankářské 
masky, dresy aj.),  proškolit vedoucí 
oddílu, uhradit startovné a kauci a hlavně 
zajistit finanční prostředky na dopravu  
a zápasy pořádané ČFbU.  Jednalo se  
o nemalé finanční prostředky, proto jsme 
požádali organizace, obec, firmy a rodiče 
hráčů,  aby tuto naší účast ve florbalové 
lize podpořili. Nezaháleli ani naši hráči, 
pro které jsme dohodli prázdninovou 
brigádu u pana R. Bartoše. Koncem 
prázdnin jsme měli část finančních 
prostředků na účtu a další byly přislíbeny, 
proto jsme sezonu mohli začít.  
 
 Po rozlosování, které proběhlo 
v Brně, jsme byli zařazeni do 
Jihomoravské florbalové ligy starších 
žáků. Nechtěli jsme podcenit přípravu na 
ligové zápasy a tak jsme koncem 
prázdnin absolvovali florbalové 
soustředění v tělocvičně ZŠ Na Lukách  
a  v plaveckém bazénu v Poličce. Sezonu 
jsme zahájili prvním turnajem  ve 
sportovní hale ve Křtinách proti Sokolu 

Florbalové soustředění – plavecký bazén Polička 
 

Florbalový zápas ve sportovní hale ve Svitavách 

Brigáda našich hráčů  
u pana R. Bartoše - natírání  plotu 
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Brno. Zápas jsme sice prohráli, ale mezi 
ostatními družstvy jsme se herně 
neztratili. V naší divizi je celkem  
6 družstev: FbK  Svitavy, TJ Sokol 
Jevíčko, ZŠ Křtiny, TJ Sokol Tišnov, 
Sokol Bučovice a naše družstvo. Celkem 
za sezonu odehrajeme 24 zápasů 
i s ostatními divizemi. Zde se např. 
utkáme s družstvem Bulkddogs Brno, 
TJ Znojmo, Hipos Žďár nad Sázavou, 
SK Moravské Budějovice aj. Pro naše 
zápasy jsou určeny dvě sportovní haly, 
jedna ve Křtinách a druhá  ve Svitavách. 
V současné době jsme odehráli celkem 
20 zápasů, ve kterých jsme 10 krát 
prohráli, 1 krát remízovali a 9 krát vyhráli. 
V tabulce jsme na 9. místě z 19 družstev. 
Na nováčka ve florbalové lize to 
považujeme za úspěch. Vždyť hrajeme 
s kluby, které mají daleko lepší zázemí 
i finanční možnosti (viz. výše). Jsme 
přesvědčeni, že dobře reprezentujeme 
naší jednotu, obec i sponzory.  
 Koncem ledna 2006 jsme uskutečnili 
společnou schůzi florbalového oddílu. 
Pozvali jsme nejenom rodiče, ale 
i zástupce obce, tělovýchovné jednoty 
a sponzory. Na schůzi jsme projednali 
působení našeho oddílu ve florbalové lize, 
finanční situaci  a v závěru jsme 
poděkovali  sponzorům.    
 Dovolte mi, abych i touto cestou 
poděkoval  radě Obce Lubná, 
Tělovýchovné jednotě Lubná, firmě 
UNIOPTIK – Litomyšl, AB plast Pohodlí,  
COBRA TRANSPORT – Dolní Újezd, 
FARMTEC – Litomyšl a rodičům našich 
hráčů, kteří nám umožnili účast  
ve florbalové lize. 
 Současně děkuji trenérovi 
florbalového oddílu starších žáků Z. 
Tabery, který  věnuje svůj volný čas 
našim mladým florbalistům. 
 Na jarní prázdniny připravuje náš oddíl 
florbalový turnaj pro kluky, děvčata 
a muže  z Lubné a okolí. Turnaj se 
uskuteční v pátek 17. března a v sobotu 
18. března 2006 ve sportovní hale Skalka 
v Lubné. Přihlášky lze vyzvednout v ZŠ 
Lubná – Sebranice nebo u pana 
J. Chadimy Lubná 188.  
 Uzávěrka přihlášek je ve středu  
8. března. Na  tento turnaj srdečně zveme 
nejenom naši mládež,  ale i Vás rodiče.      
 
 
                                                                                                             

Společná fotografie při schůzi florbalového oddílu 

Florbalové družstvo T J Lubná – starší žáci 
 
ZLEVA 2. Ř ADA: Jan Kladiva, Jiří Boštík, Jakub Kykal, 
 Martin Klusoň, etr Kuchta, Jan 
 Novotný, Zdeněk Tabery – trenér 
 družstva 
ZLEVA 1. ŘADA: Josef Chadima – vedoucí družstva, 
 Tomáš Klusoň, Martin Vimr, Kamil 
 Vraspír, Josef Chadima, Jakub Haupt, 
 Jana Chadimová 
GOLMANI ZLEVA:  Vojtěch Klusoň, Lukáš Kopecký 

 
 
 
 

Josef Chadima
    vedoucí florbalového oddílu
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                 DŮM  S PEČOVATELSKOU  SLUŽBOU  
  
A přišel i kouzelník.....         
 V neděli 4. prosince přišel navštívit bydlící na penzionu( DPS) sv. Mikuláš. Čekání na Mikuláše 
bydlícím zpříjemnilo vystoupení dětského folklorního souboru ,,Lubeňáček‘‘ pod vedením pani 
učitelky Vomáčkové.  
A po vystoupení Lubeňáčku přišel sv.Mikuláš navštívit 
obyvatele  penzionu, pozeptat se na zdravíčko, na to 
jak se mají a jak žijí. S Mikulášem přišel i anděl a dva 
opravdu oškliví, ale hodní čerti. Čerti naháněli docela 
strach a hrůzu, ale jinak byli hraví jak malí kluci. 
Zatímco si Mikuláš  
s andělem povídali s obyvateli penzionu a s dětmi 
 z Lubeňáčku, čerti brali z košíku pomeranče a pomocí 
vidlí si  s  nimi  kouleli  po zemi a vymýšleli spoustu 
jiných čertovin. Inu, čerti, ti už jiní nebudou. Když si 
Mikuláš  
s bydlícími a dětmi popovídal, a rozdal každému 
z plných košů nadílku a čerti si vyhráli s těmi 
pomeranči,  zazpívali jim  všichni dvě  nebo tři 
písničky, přijali Mikuláš s andělem  
i čerti pozvání na  čaj a počkali s ostatními na to, jestli 
přijde i ten kouzelník. A kouzelník opravdu přišel. Pan 
Krejčí potěšil všechny svým vystoupením, ve kterém 
předvedl něco málo ze svého, jistě bohatého 
kouzelnického umění. Na pomoc si přizvali některé 
z dětí, anděla i čerty si vyzkoušel. Čerti se snažili 
kouzelníka při vystoupeni vyvést z míry, ale nakonec 
to dopadlo tak,že kouzelník vyvedl z míry čerty. Čerti byli z kouzelníkova vystoupení trochu vedle.  
 Po vystoupení kouzelníka, se  museli všichni rozloučit, ale slíbili jsme si, že se za rok opět 
sejdeme. Tak, Mikuláši, za rok zase nashledanou. 
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   Před Vánocemi také přišli lidičkám na 
penzionu (DPS) zazpívat koledy a 
popřát krásné prožití  svátků  vánočních 
a vše nejlepší do nového roku děti z 
Mateřské školky z Lubné v doprovodu  
paní učitelky Vomáčkové. 
 
  
 
      
 
 
 

RŮZNÉ 
 
Čárový kód 
Mnoho lidí dává přednost českým výrobkům a další o tom uvažují. Je to moudré rozhodnutí, které 
přináší několik výhod (podpora našich firem – stálá zaměstnanost,  
odpadá zbytečná doprava, většina našich potravin, ovoce a zeleniny 
obsahuje méně chemických látek apod.). Výrobky poznáme také 
podle  čárového kódu, kde první trojčíslí označuje stát, kde bylo 
zboží vyrobeno. Česká republika má trojčíslí 859 – viz. obrázek. 
 
Salát podporující imunitní a cévní systém 
Uvařenou červenou řepu a jablka nakrájíme na malé kostky ve stejném poměru. Přidáme cibuli 
a křen podle individuální chuti. Vše promícháme, zalijeme kvalitním za studena lisovaným olejem 
a okyselíme citronem, případně jablečným nebo vinným octem. 
          
          Přeji dobrou chuť. 
             Trojtler Josef 

Prasklá hliněná nádoba 
 V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby, každou zavěšenu na konci klacku, který 
nosil na ramenou. Jedna měla prasklinu, druhá byla dokonalá. Na konci dlouhé cesty, která trvala 
od potoku až k domu, bylo v prasklé nádobě jen polovina vody a v druhé vždy plná míra. Dokonalá 
nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť to dělala dokonale. Ale chudák prasklá nádoba se styděla 
za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože je schopna jen polovičního výkonu. Po dvou letech 
soužení oslovila nosiče: Stydím se, protože voda během cesty domů odtéká. 
 Nosič jí odpověděl: Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku, a ne na straně 
druhé? Věděl jsem o tvém nedostatku a na tuto strany cesty jsem rozséval semena květin. To tys je 
každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné květiny, abych si 
ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit můj domov. 
 Všichni máme svoje osobité chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Tyto praskliny 
a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život zajímavým a vzácným. Jen musíme každého 
přijmout takového, jaký je, a vidět v něm to dobré.  
To nejlepší přeji všem svým prasklým hliněným nádobám – přátelům. 
 
                         Zdroj: internet, anonym 
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Věci, které si nedovedeme vysvětlit 
Motýli jedí svými nožičkami. 
Křik kachen nedělá ozvěnu a nikdo neví proč. 
V průměru se každý rok 100 lidí udusí spolknutím propisky nebo tužky. 
Většinou se lidé bojí víc pavouků než smrti. 
35 procent lidí, kteří se obracejí na seznamovací agentury, již nejsou svobodní. 
Sloni jsou jediná zvířata na světě, která nemohou skákat. 
Jen jeden člověk z každých dvou miliard se dožije 116 let nebo víc. 
Krávu dostanete v pohodě do schodů, ale už nikdy ze schodů. 
Ženy mrkají očima 2krát častěji než muži. 
Fyzicky je nemožné olíznout si vlastní loket. 
Hlavní knihovna univerzity v Indianě se každý rok proboří o jeden palec, protože při její stavbě 
inženýři zapomněli započítat do celkové váhy váhu knih, které knihovna uschovává. 
Šnek může spát až tři roky. 
Tvé oči jsou stejně velké jako při narození, ale tvůj nos a uši se nepřestávají zvětšovat. 
Elektrické křeslo vymyslel zubař. 
Všichni lední medvědi jsou leváci. 
Ve starém Egyptě si kněži vytrhávali všechny chlupy na těle. I obočí a řasy. 
Pštros má větší oko než mozek. 
Kdyby byla Barbie živá, její míry by byly: 39-23-33. 
Krokodýl nedokáže vůbec vystrčit jazyk. 
Zapalovač byl vymyšlen před sirkami. 
Američané snědí v průměru 18 akrů pizzy každý den. 
Skoro každý, kdo četl tento text, si zkusil lízat loket. 
 
Zkusil sis lízat loket… Co? Přiznej se! 
 
                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORIZOVANÝ SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 

Značek: VAILLANT, BUDERUS, BAXI, DAKON, THERM, 

VIADRUS, DESTILA, QUNTUM, GEMINOX, jiné na dotaz.

MONTÁŽ PROSTOROVÝCH TERMOSTATŮ
MONTÁŽ OVLÁDÁNÍ TOPENÍ PŘES MOBILNÍ TELEFON

(vhodné i pro elektrické vytápění)
Za sepnutí spotřebiče na libovolnou vzdálenost, např.topení na chatě, nezaplatíte ani korunu.

Lze použít levné bazarové mobilní telefony, klidně i s rozbitým displejem nebo nefunkčním sluchátkem.

CENY  UŽ  OD  3500,-  KČ

DRAHOMÍ SAUER, OPATOVEC 88, 568 02 SVITAVY, tel.:605 859 343, e-mail: sauer@svi.cz

 

 
„FINTES  CLUB 233“  233 , Tyršova 233,Litomyšl 

se  představuje , tel. :+420-461619032 
mobil :605269890, email : jan.od@tiscali.cz 
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Bonsai klub připravuje výstavu bonsají 

v prostorách víceúčelového zařízení Skalka 
ve dnech 23. – 25.června 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lubenský zpravodaj (vychází čtvrtletně)   
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
 http://www.lubna.cz e-mail: lubna@quick.cz 
Redaktoři:   Radmila Stráníková, Mgr. Jitka Kučerová, Eva Chadimová,  
 Jana Dřínovská, Libuše Bulvová, Markéta Uhrová, Hana Kyselá,  
 Mgr. Václav Flídr       

 
Povoleno Ministerstvem kultury ČR Praha, reg. č. MK ČR E 12054. Náklad 200 výtisků. Bezplatné. 
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. 

Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 15.6.2006. 


