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Vážení a milí spoluobčané,
chtěli bychom Vám popřát co nejvíce slunečních dní v nadcházejících letních
měsících a prožití klidné dovolené. Dětem přejeme, aby si o prázdninách odpočinuly od
školních povinností a nabraly síly do dalšího školního roku.
Zastupitelé obce, obecní úřad a redakční rada

Na titulní straně je památná lípa u „Horní hospody“, která je v širokém okolí nejmohutnější.
Objem kmene je 5 metrů, koruny 70 metrů a je vysoká přes 30 metrů. V roce 1878 bylo její stáří
uznáno na 500 let, nyní je jí tedy přes 600 let. V již zmíněné „Horní hospodě“ se dle všeho
šenkovalo již před mnoha staletími. Lípa i hospoda jistě pamatují Rusy, jak táhli na Napoleona.
V současné době je v hospodě pálenice.

OBECNÍ ÚŘAD
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 17. 3. 2008
RO schvaluje:
1. Zaslání žádosti o dotaci na informační technologie od Par. kraje.
2. Výpis pozemků obce Lubná z pozemkové knihy Katastrálního úřadu Svitavy.
3. Stanovisko stavební komise k obecnímu pozemku p. č. 444.
4. Dotaci od Mikroregionu Litomyšlsko na zábavné odpoledne s koly.
5. Finanční příspěvek ve výši 3 000Kč pro ČZS Lubná a 2 000Kč pro Klub důchodců Lubná.
6. Prodloužení pronájmu části pozemku pro p. Dřínovského do 31.12. 2010.
7. Finanční příspěvek ve výši 10 000Kč na činnost Charity Polička v roce 2008.
8. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v DPS Lubná pro manžele Jánovy.
9. Zaslání žádosti obce Lubná o bezplatný převod pozemků v k. ú. Lubná
Úřadu pro zastupování státu.
10. Pronájem letního areálu (hřiště) p. Hurychovi, Lubná na akci „Lubenská lodyha“.
11. Opravu odběrného místa veřejného osvětlení na „Malé Straně“.
12. Zaslání žádosti obce Lubná o mapové listy na Katastrální úřad Svitavy.
13. Opravu lávky přes potok za Dolním rybníkem.
14. Zřízení zábradlí v uličce u p. Flacha a Kovářových.
15. Finanční příspěvek 2 000Kč pro Lubenské ženy a KDU-ČSL ke Dni matek.
RO doporučuje:
1. ZO schválit prodej obecního pozemku p. Novotnému.
RO pověřuje:
1. Starostu a místostarostu obce jednat s firmou Mouřenín o nákupu nemovitosti čp.27.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 31. 3. 2008
RO schvaluje:
1. Rozšíření počtu kontejnerů na papír o 3 ks a na plast o 1ks.
2. Roční pronájem objektu Skalka pro ZOD Lubná.
3. Objednávku 2 sběrných boxů na drobná vyřazená elektrozařízení a 3 nádoby na třídění
odpadu.
4. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem horního salonku na Skalce
pro p. Novotného.
5. Případovou studii pro obec Lubná na bezdrátový rozhlas od firmy Mopos Pardubice.
RO bere na vědomí:
1. Vypracování závěrečného vyhodnocení akce „B.j.4 Lubná čp. 301“ ( výstavba 4 bytových
jednotek nad MŠ Lubná dokončených v roce 2001).
2. Povolení k vypouštění odpadních vod a odběru povrchových vod pro občany Lubné
od MěÚ Litomyšl.
3. Protokol ČIŽP OI Hradec Králové o prošetření anonymní žádosti občana Lubné
ke kácení vrb.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 4. 2008
RO schvaluje:
1. Bezplatný pronájem Víceúčelového zařízení Skalka pro TJ Lubná při konání florbalového
turnaje pořádaného 1. - 4. 5. 2008.
2. Stavbu garáže pro manžele Klusoňovy a souhlasí s vjezdem přes chodník.
3. Bezplatný pronájem Skalky při pořádání IV. plesu ZŠ Lubná-Sebranice radou rodičů.
4. Finanční příspěvek 2 000Kč pro ZO ČSV na nákup léčebných ochranných prostředků.
5. Pronájem Víceúčelového zařízení Skalka pro TJ Lokomotiva Pardubice.
6. Výsledek kontroly požárně bezpečnostního zařízení v objektu DPS.
7. Firmu ČME jako dodavatele elektrické energie pro objekty OÚ Lubná.
8. Změnu směrnice obce č. 17 kterou se stanoví zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
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9. Nákup interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače pro ZŠ Lubná-Sebranice.
10. Bezplatné přání při výročích v místním rozhlase.
11. Způsob opravy místních komunikací firmou Delta, s.r.o.
RO pověřuje:
1. Starostu obce k odstranění závad po kontrole požárně bezpečnostního zařízení
v objektu DPS.
2. Starostu obce odpovědět na žádost k investičnímu záměru „Revitalizace Lubenského
potoka nad obcí Horní Újezd“.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 4. 2008
RO schvaluje:
1. Ukončení nájemní smlouvy pí Zavoralové v DPS Lubná.
2. Umístění kontejneru na biologicky rozložitelný odpad u ČOV Lubná.
3. Vydání souhlasu k napojení na obecní kanalizaci pro rodinný dům pana Černého, Lubná.
4. Prodej 11 m3 smrkové a 0,72 m3 borové kulatiny z obecního lesa a prodej 3,47 m3
palivového dříví za současnou cenu.
5. Koeficient 1,4 k základní sazbě daně z nemovitosti na rok 2009.
6. Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt pro manžele Zavoralovy.
7. Nákup travní sekačky.
RO doporučuje:
1. ZO schválit koeficient 1,4 k základní sazbě daně z pozemků a daně z nemovitosti
pro rok 2009.
2. ZO schválit nákup nemovitosti čp. 27 v Lubné včetně přilehlých pozemků.
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 12. 5. 2008
RO schvaluje:
1. Opravu místní komunikace ve spolupráci s ZOD Lubná.
3. Uzavření smlouvy s Mikroregionem Litomyšlsko na odstranění biologicko
rozložitelného odpadu.
3. Nákup nového čerpadla pro ČOV Lubná.
RO doporučuje:
1. ZO schválit prodej stavební parcely na sídlišti k Zrnětínu manželům Matošovým.
2. ZO schválit dotaci od Par. kraje na úpravu veřejného prostranství.
Nabídka stavebních parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě sídliště Zrnětín
Obec Lubná informuje občany o třech zainvestovaných parcelách na výstavbu rodinných
domů. Pozemkové parcely číslo 906/14 o výměře 920m2, 906/12 o výměře 1108m2 a 884/42
o výměře 1034m2. Parcely jsou napojeny na rozvody el. energie, vodovod, zemní plyn,
dešťovou kanalizaci a příjezdovou komunikaci s veřejným osvětlením.
Bližší informace k výše uvedeným parcelám získáte na Obecním úřadě v Lubné.
(oú)

Informace Městského úřadu Litomyšl
Výměna občanských průkazů
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. 12. 2003 pozbývají platnost
dne 31. 12. 2008. Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu
nejpozději do 30. listopadu 2008 (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936, jsou-li údaje
v občanském průkaze uvedeny dle skutečného stavu.
Vážení spoluobčané,
jistě jste si povšimli, že na chodbě v budově obecního úřadu je umístěna sběrná nádoba,
která je určena pro sběr drobných elektrospotřebičů, jako jsou např. nefunkční kalkulačky,
telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače.
Josef Chadima, starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOL A
Umístění našich žáků
IX. A

Přišli jsme. Viděli jsme. Stačilo nám. Odcházíme.

Jméno
Jolana Bednářová
Nikola Bednářová
Dominika Hauptová
Jan Havran

Loučí se s vámi 9. A.

Škola
SOU obchodní a SOŠ SČMSD,s.r.o.,
Polička
Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto

Václav Kučera
Aneta Lipavská
Jolana Píčová
Jana Pohorská

Gymnázium Polička
Střední uměleckoprůmyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku Hradec
Králové
SŠ informatiky a spojů Brno
SOŠ a SOU technických oborů Skalka
Česká Třebová
SŠ zahradnická Litomyšl
OA a VOŠ ekonomická Svitavy
SŠ umění a designu a VOŠ restaurátorská
Brno
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto
SŠ obchodu a služeb Choceň
Integrovaná SŠ Moravská Třebová

Ilona Sejkorová
Pavel Štefl
Lenka Zavoralová

Gymnázium Polička
SOU plynárenské Pardubice
Gymnázium Polička

Tomáš Chadima
Ladislav Kárský
Michaela Kotoučková
Lucie Kovářová
Jakub Kmošek
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Obor
Kadeřník
Strojírenská technická
administrativa
Gymnázium - všeobecné
Uměleckořemeslné
zpracování dřeva – práce
truhlářské
Mechanik elektronik
Mechatronika
Zahradnictví
Obchodní akademie
Užitá fotografie a média
Mechanizace a služby
Stavebnictví
Služby cestovního ruchu
Sociální péče – sociální
správní činnost
Gymnázium - všeobecné
Mechanik plynových zařízení
Gymnázium - všeobecné

IX. B

Žáci 9. B se loučí se základní školou.

Pavlína Flachová
Jan Havran
Josef Chadima
Veronika Kadidlová
Martin Klusoň
Stanislav Koníček
Lucie Kopecká
Václav Koukal
Josef Kopecký
Kateřina Kordiovská
Vojtěch Mareš
Kristýna Matejsková
Jana Rensová
Karel Sýkora
Marie Tmějová

SŠ zahradnická Litomyšl
SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice
SŠ informatiky a spojů Brno
Střední zdravotnická škola Svitavy
Střední zdravotnická škola Svitavy
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
OA a VOŠ ekonomická Svitavy
VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
SOŠ a SOU technických oborů Skalka
Česká Třebová
Soukromá SOŠ pro podnikatele DELTA,
s.r.o., Pardubice
Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto
SOŠ a SOU Polička

Filip Zavoral

VOŠ a SOŠ technická Litomyšl
Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto
První soukromé jazykové gymnázium
Hradec Králové
SOŠ a SOU Polička

Lucie Zavoralová

Integrovaná SŠ Moravská Třebová
4

Zahradnictví
Slaboproudá elektrotechnika
Mechanik elektronik
Zdravotnický asistent
Zdravotnický asistent
Mechanizace a služby
Obchodní akademie
Mechanizace a služby
Elektrikář - silnoproud
Management obchodu a
služeb
Mechanik strojů a zařízení
Obchodně podnikatelská
činnost
Provoz a ekonomika dopravy
Mechanik strojů a zařízení
Gymnázium – živé jazyky
Kuchař – číšník pro
pohostinství
Hotelnictví a turismus

FLORBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY“
Dne 19. 3. 2008 pořádala ZŠ
Lubná - Sebranice a MŠ Lubná
florbalový turnaj o putovní pohár
pro žáky 2. stupně základních
škol. Turnaje se zúčastnilo
ve dvou kategoriích celkem
10 družstev z těchto škol: ZŠ
CEREKVICE,
ZŠ
DOLNÍ
ÚJEZD, ZŠ MORAŠICE, ZŠ
LUBNÁ
SEBRANICE
a
MASARYKOVA ZŠ POLIČKA.
Turnaj proběhl bez komplikací,
ke
spokojenosti
všech
zúčastněných
i
pořadatelů.
Všichni zúčastnění hráči bojovali
s velkým nasazením a k vidění
byly i velmi podařené akce. Po
odehrání turnaje a vyhlášení
výsledků byly mezi zúčastněná
družstva a hráče rozděleny ceny
a věcné odměny.
V kategorii žáků 6. a 7. tříd
Starosta obce, ředitelka školy a vítězné družstvo starších žáků:
zvítězilo
družstvo
Václav Koukal, Karel Sýkora, Pavel Štefl, Josef Chadima, Jan
z MASARYKOVY ZŠ POLIČKA
Šplíchal, Václav Kučera, Ladislav Kárský, Lukáš Bednář, Martin
Klusoň.
a získalo tak pohár pro vítěze
v kategorii mladších žáků.
V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězilo domácí družstvo ze ZŠ LUBNÁ - SEBRANICE a pohár
pro vítěze v kategorii starších žáků tak zůstal doma.
Mgr. Pavel Tmej
Matematický Klokan
Dne 27. března 2008 se naše škola zúčastnila matematické soutěže Klokan, která ve stejný
den probíhá na celém světě. Žáci jsou rozděleni podle věku a úlohy, zaměřené na logické
myšlení, prostorovou představivost, početní znalosti a dovednosti, jsou rozděleny do tří skupin
podle náročnosti za 3, 4 a 5 bodů. Za špatnou odpověď se odečítá bod, žáci vybírají
z předložených odpovědí, proto na výsledné skóre má vliv i strategické myšlení a odhad.
Nejlepší řešitelé:
kategorie Cvrček
(2. – 3.tř.) ……... Milada Vitoušková 2. tř. 60 bodů ze 60
kategorie Klokánek (4. – 5.tř.) …….. Pavla Chadimová 5. tř. 99 bodů ze 120
kategorie Benjamín (6. – 7.tř.) …….. Jakub Jílek
6. tř. 77 bodů ze 120
kategorie Kadet
(8. – 9.tř.)……….Jan Šplíchal
8. tř. 66 bodů ze 120
Soutěže se zúčastnilo celkem 185 žáků ( I. stupeň 92 žáků, II. stupeň 93 žáků).
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celostátní statistiky, dobré umístění obhájila pouze
Milada Vitoušková s plným počtem bodů.
Mgr. Andrea Kvasničková
Úspěch sboru Lubenika v Holicích
Každoročně se účastníme se sborem Lubenika přehlídky dětských pěveckých sborů
v Holicích. Nejinak tomu bylo i letošního 10. dubna. Po loňském bronzovém pásmu jsme se
letos posunuli o stupínek výš a získali jsme stříbrné pásmo. Toto umístění je pro nás o to
cennější, že na diplomu, jenž naše umístění potvrzuje, je podpis pana profesora Jiřího Skopala.
Tento sbormistr vede královéhradecký chlapecký sbor Boni Pueri, který předloni zvítězil na
celosvětové přehlídce mládežnických sborů v Číně.
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Lubenika tak ukázala, že je sborem, jenž se dokáže prosadit i v konkurenci sborů s delší
tradicí a s velkým počtem členů.
Touto cestou děkuji děvčatům z Lubeniky za přesvědčivý výkon a také paní učitelce Lence
Fryaufové, která dirigovala ve chvílích, kdy jsem sbor doprovázel na klavír.
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr
Projektový den „MLADÝ ZÁCHRANÁŘ“
Dne 25. 4. se na druhém stupni základní školy uskutečnil projektový den, který nesl název
„Mladý záchranář“. Náplň projektového dnu byla obsáhlá. Soutěžící plnili tyto disciplíny: jízda
zručnosti na kole; hod na cíl; kdo zná, vyhrává; jízda na kolečku; poznávání rostlin; testy první
pomoci; dopravní testy; praktická první pomoc; ekologie. Cílem soutěže bylo praktické využití
znalostí pravidel silničního provozu, poskytování adekvátní první pomoci, dodržování pravidel
bezpečnosti v dopravě a využití znalostí z ekologie.
Projektového dnu se zúčastnili nejenom žáci 6. – 9. třídy, ale přijela soutěžit i 5. třída.
Každoročně se totiž naše škola účastní dopravní soutěže ve Svitavách, kam jezdí žáci z 5. až
8. třídy. Proto byli z celého projektového dnu vybráni nejzdatnější žáci, kteří naši školu i letos
budou zastupovat ve Svitavách. V dopravních soutěžích se nejlépe umístili: J. Jílek,
O. Pakosta, P. Kopecká, E. Sýkorová, J. Drobný, P. Stříteský, L. Nechvílová, T. Šimková.
Z dílčí soutěže poznávání rostlin budou vybráni žáci, kteří nás budou reprezentovat na
přírodovědných soutěžích.
Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se zúčastnili soutěží. I když nám disciplíny na
hřišti občas pokazil déšť, přesto je všichni zvládli výborně. Poděkování patří i letošním devátým
třídám (9. A, 9. B), protože žáci těchto tříd pomáhali soutěžní disciplíny vytvořit a některé i sami
zorganizovali. Poděkovat bych chtěla také učitelům, kteří tento projekt se mnou letos uspořádali
poprvé. Myslím, že se projekt vydařil.
Mgr. Věra Kořínková
Jarní básnění ve 2. třídě
Veselý vláček
Tomáš Doseděl

Ježek
Milada Vitoušková

Jede po kolejích vláček,
skáče si to motoráček.
Veze lidi do daleka,
skoro až na konec světa.

Leze ježek z listí,
to to krásně šustí.
Za ním leze ježice,
radují se oba velice.
Přišlo jaro, slunce svítí,
na zahradách kvete kvítí.

Když průvodčí zapíská,
vláček zase pospíchá.
A když přijde konečná,
těší se, až zahouká.
Krtci
Filip Bednář

Čokina
Karla Dřínovská

Černý krtek leze dírou,
druhý za ním kouká škvírou.
Třetí spí zas v komoře,
uslyší ty dva nahoře.

Máme doma čokinu,
co má dlouhou ofinu.
Až sluníčko vysvitne,
ofinu si ustřihne.

Básně vybrala Mgr. Marie Dřínovská
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Malý vševěd
Ve středu 14. května odpoledne se děti ze školní družiny sebranské školy účastnily pátrací
soutěže o historii a současnosti města Litomyšle. Soutěž probíhala formou poznávání různých
míst v Litomyšli. Na obdržené mapce města měly označená stanoviště, na kterých měly plnit
zadané úkoly. Děti soutěžily ve skupině, aktivně a bez obav vyhledávaly potřebné informace a
zaznamenávaly je na kartičky.
Bylo kouzelné sledovat naše děti, jak si šikovně poradily a zdatně si vedly v celkem
neznámém prostředí. Na závěr zdařilé akce byly kartičky všech soutěžících slosovány
a všechny děti byly odměněny drobnými dárky.
Petra Vetešníková
Korespondence žáků 4. třídy se žáky z Wroclawi
Naše škola se snaží zapojit do mezinárodního projektu spolupráce e-Twinning, což se nám
příliš nedaří – zřejmě díky absenci osobních kontaktů. Proto jsme uvítali možnost komunikovat
s polskými žáky.
Žáci 4. třídy si od zimy dopisují se žáky z Wroclawi. K Vánocům nám přišla pohlednice, na
kterou jsme odpověděli. Žáci píší ve dvojicích či trojicích. Dopisy sami píší i zdobí.
Korespondence není povinná, ale zapojilo se do ní cca 90% žáků 4. třídy. Dopis si většinou
napíší nanečisto a já jim pomáhám s gramatikou. Zatím jsme si dopisy vyměnili dvakrát.
Bohužel vždy čekáme delší dobu na odpověď. Do budoucna si myslím, že bychom mohli
zahájit i internetovou korespondenci.
Lenka Fryaufová, tř. uč.

Seznam věcí do 1. třídy
Desky na výtvarnou výchovu – velikost A3
Temperové barvy v tubách – raději větší balení
Plochý štětec : č. 14
Kulatý štětec : č. 8, 9
Kelímek z umělé láhve, asi 12 cm vysoký
Zástěra nebo košile proti ušpinění
Hadřík na utírání štětců
Černá tuš
Suché pastely
Fixy – základní barvy
Progresa
Nůžky na papír a látku
Igelitový sáček na modelínu
Bílá lepicí pasta
Lepidlo Herkules
Ořezávátko
Průsvitná fólie A4 , píše se na ni tužkou

Měkká fólie na číslice a na karty s tečkami
Desky s gumou na sešity (malé nebo velké)
Desky na písmena
Ručník
Umělohmotný hrníček na čaj
Větší látkový zatažitelný sáček na cvičební úbor
Cvičební úbor: tepláková souprava, tričko, tenisky
Sáček na přezůvky (pantofle ne)
Švihadlo a malý míček
Tužky trojhranné č. 1 a 2
Plnicí pero, ne keramické
Penál
Guma
Obaly na učebnice a sešity: 5 velkých A4
5 malých A5
Aktovka

Všechno podepište a označte.
Zuzana Laštovicová

Milí spolužáci,
čas plyne jako voda, a tak se musíme po společných devíti letech rozloučit.
Určitě si vzpomínáte na den, kdy nás naši rodiče vedli poprvé do školy. Byli jsme malí,
vystrašení, ale zároveň plni očekávání, co nás tam čeká. Tenkrát jsme ještě nevěděli, co to jsou
goniometrické funkce, a neznali jsme ani dějiny Keltů. Jenže nic netrvá věčně. První roky školní
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docházky se ztrácely někde v dálce a my přecházeli na druhý stupeň, který s sebou přinesl
spoustu změn.
Zajisté všichni vzpomínáte na lyžařský kurz v sedmé třídě. Ze začátku se nám sice moc
nedařilo sjet z kopce bez pádu, ale my se nevzdávali. Na konci kurzu jsme pak všichni byli
jmenováni lyžaři.
Samozřejmě přišly i poznámky v žákovských knížkách, maléry se spolužáky a různá
nedorozumění s učiteli. Doufám, že měli pochopení, i když my z toho měli někdy legraci.
Ale najednou tu byla devátá třída a jako strašák se před námi objevily přijímací zkoušky. Pro
nikoho z nás nebylo snadné rozhodnout se, kde stráví další čtyři roky života.
Když byli všichni rozhodnutí a dostali se na vybrané školy, najednou mi začalo docházet, jak
málo dní už strávím s těmi nejlepšími přáteli, i když jsme se někdy hádali a lezli si na nervy. Ale
v nejdůležitějších chvílích jsme se na sebe mohli spolehnout. Za těch devět let jsme utvořili
báječnou partu, na kterou se nezapomíná. Co jsme se nasmáli a nadělali vtípků! Kolik jsme
spolu prožili lásek, zklamání, ale i usmíření!
A tak vám, moji milí spolužáci, děkuji za vše, co jsem s vámi po celou školní docházku
prožila, a doufám, že na sebe nikdy nezapomeneme. Ačkoli vím, že už to nikdy nebude jako
dřív, věřím, že se po letech setkáme a budeme vzpomínat na to, co jsme prováděli, kde a s kým
jsme prožívali ta nádherná léta. Tak naposledy dík!
Jana Rensová, IX. B
Poděkování
Děkujeme pořadatelům za uspořádání plesu spojeného se šerpováním žáků.
Rodiče žáků devátých tříd

MATEŘS KÁ ŠKOLA
Rok s rokem se sešel a dnes se opět loučíme s našimi předškoláky, které po prázdninách
čeká důležitý krok – stanou se z nich „prvňáci“.
Posledním dnem v červnu pro ně končí bezstarostné dětství a já doufám, že na mateřskou
školu budou po čase vzpomínat….
Za všechny z mateřské školy přeji dětem „šťastné vykročení“ do nové životní etapy, hodně
úspěchů a štěstí. A vám, děti, držíme palce, ať ten další život zvládnete bez mráčků.
Všem pak přeji krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a nezapomenutelných zážitků,
zaměstnancům mateřské školy načerpání nových sil do dalšího školního roku.
I.Rensová, vedoucí MŠ

SALESIÁNS KÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Milovaní,
možná už v této době máte mnozí naplánované dovolené, prázdniny nebo přemýšlíte nad
tím, jak tyto dny co nejlépe prožít.
Moc vám všem přeji, abyste si našli čas k odpočinku, k prožití krás naší země, a to ať doma,
nebo v cizině. A ještě víc vám přeji, abyste těmi krásnými věcmi naplnili své srdce.
A protože příběhů není nikdy dost, tak jeden i pro tuto dobu.
Jeden člověk se odebral za mnichem, který žil dlouho v klášteře. Zeptal se ho: „Co ses ve
svém životě naučil od ticha, které máš kolem sebe? Co pro tebe ticho znamená?“
Mnich právě čerpal vodu ze studny a řekl svému hostu: „Podívej se dolů do studny! Co
vidíš?“
Muž se podíval do studny a odpověděl: „Nevidím nic.“
Chvilku spolu u studny povídali a mnich pak řekl svému hostu: „Podívej se teď. Co vidíš ve
studni?“
Muž poslechl, podíval se a odpověděl: „Teď vidím sebe – vidím svůj odraz ve vodě.“
Mnich mu na to řekl: „Podívej, když ponořím konev do vody, voda je v pohybu. Teď naopak
je voda klidná. A to je zkušenost s tichem – člověk vidí sama sebe.“
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Znovu najít sebe sama, to se podaří jen v tichu, které prožijeme, ať je to kdekoliv. To vám
přeji do následujících dní a k tomu vám ze srdce žehnám.
P. Vojtěch Glogar SDB
Pozvání
V neděli 8. června při mši svaté v 9.45 hodin prožijeme slavnost prvního svatého přijímání,
kdy 19 dětí naší farnosti se poprvé setká s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Na tuto
slavnost vás srdečně zvu.
Oratoř pro dříve narozené bude v neděli 8. června od 15 hodin v tunelu na faře. Kromě
jiného se také podíváme na film o sestře Faustýně, apoštolce Božího milosrdenství.
Diskotéka pro mládež v klubu Stodola bude v pátek 27. června od 19.30 hodin. Srdečně
zveme mladé na tuto akci na konci školního roku.
Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli v Lubné bude v neděli 27. července v 10 hodin.

SPOLEČENS KÁ KRONIKA
V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
50 let

Milan Stodola
Zdeněk Tabery
Dana Hanzlová

60 let

Anna Zavoralová

65 let

Marie Kučerová

75 let

Karel Pajchl
Josef Chvojka

89 let

Václav Jílek

94 let

Helena Kovářová

98 let
Marie Klusoňová
Zdeňka Jůzová
Božena Jánová
František Jůza
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let.
70 let

Oznámení
Oslavuje někdo z Vašich blízkých narozeniny či jiné významné jubileum? Na přání
zahrajeme v místním rozhlase písničku z archivu obecního úřadu.
(oú)
Úmrtí
Helga Javůrková
Zdeněk Flídr
Marie Boštíková

Čas zahladí bolest.
L. A. Seneca

Barbora Renzová
Johana Šimková

Děti jsou stupně do nebe.
B. Němcová

Narození občánci

Rodičům blahopřejeme a holčičkám přejeme do života jen to nejlepší.
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V neděli 15. června 2008 se bude konat vítání občánků od 10 hodin v sále kina.
Mezi nové občany Lubné budou přivítány tyto děti:
Jan Pavliš, Martin Flídr, Anna Zapletalová, Adriana Hasilová, Valérie Šprojcarová,
Anna Karolína Obolecká, Barbora Renzová a Johana Šimková.
Eva Chadimová

PROGRAM KINA V LUBNÉ
8. 6.
22. 6.

RATATOUILLE
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

6. 7.
20. 7.

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

3. 8.
17. 8.
31. 8.

U MĚ DOBRÝ
VENKOVSKÝ UČITEL
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Začínáme v 19.30 hod.

KULT URNÍ KOMISE

Kulturní komise obce Lubná vás srdečně
zve na
II. ODPOLEDNE S KOLY
v sobotu 21. června 2008 v letním areálu v Lubné.
Program: cyklojízda, vystoupení cyklooddílu Litomyšl – freestyle, k tanci a poslechu zahrají
Rančeři – country.
Akce bude plakátována.
Hodinové ručičky nám ukazují, že se mílovými kroky blíží čas dovolených a prázdnin.
Jménem kulturní komise Vám všem přeji hodně sluníčka, odpočinku a načerpání nových sil,
které budou potřeba na akce, které pro Vás kulturní komise připravuje.
I. Rensová, předsedkyně

VESMÍR OKOLO NÁS – OTÁZKY A ODPOVĚDI
Který objev byl v roce 2007 nejzajímavější?
V loňském roce zaznamenala astronomie mimořádný úspěch. U hvězdy vzdálené
20 světelných let (190 biliónů km) astronomové objevili planetu s ideální teplotou pro možný
život. Planeta má průměr 1,5x větší než Země a objem 5x větší než Země. Teplota je 0 – 40 ºC.
Jde o první planetu objevenou ve vesmíru s podobnou teplotou jako je na Zemi.
Co je to skrytá hmota vesmíru?
Dosud nikdo neví. Skrytá hmota vesmíru nebo také temná hmota vesmíru stále nechce
vydat své tajemství. Astronomové vědí, že skryté hmoty je ve vesmíru většina. Podle
posledních výpočtů dokonce 99 % v porovnání s hmotou viditelnou (hvězdy, planety, měsíce).
Skrytá hmota se projevuje gravitací – více se o ní neví. Je to velká záhada.
Jsou do vesmíru vysílány radiové signály?
Astronomové vysílají do blízkého i vzdáleného vesmíru radiové signály již několik desetiletí.
Pouze tímto způsobem o sobě můžeme dát vědět případným vyspělým civilizacím nebo naopak
zachytit vzkaz od nich. Z vesmíru přichází mnoho nejrůznějších signálů, všechny jsou však
vesmírného původu. Na umělý signál čekáme stále marně.
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Jak dlouho by letěla kosmická sonda k nejbližší hvězdě?
Současné rakety dokážou udělit kosmické sondě rychlost maximálně 16 km za sekundu.
Z pozemského hlediska vypadá tato rychlost jako pěkný švunk, řeknete jednadvacet a jste
v Litomyšli, to je přece úžasná rychlost. Z vesmírného pohledu je tato rychlost velmi malá, proto
by kosmická sonda letěla k Proximě Centauri 85 000 roků. Hvězda je ve vzdálenosti
4,3 světelného roku. Z vesmírného pohledu co by kamenem dohodil.
Josef Trojtler

ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ
V úterý 18. března k nám do DPS opět přišly děti z mateřské školy, abychom s lidičkami
navázali na první jarní setkání z 13. 3., kdy jsme sledovali šikovné ruce paní Tumové z Poličky
při výrobě velikonočních kraslic.
Tentokrát nám děti zahrály malé divadelní představení o jaru, abychom se připravili na
příchod jara. Počasí za okny však vypadalo naopak. Byla zima a mraky nevěstily nic jiného, než
že bude padat sníh. K večeru opravdu sníh padal.
Dne 30. 4. jsme v DPS spálili čarodějnici. Den předtím jsem vytvořil malou hranici a na ní
jsme s paní Fulíkovou a Bártovou jednu malou čarodějnici uvázali. Letos byla účast lidiček
z DPS malá, ale přišly za námi děti z mateřské školy. Zazpívaly nám písničku a my jsme jim za
odměnu dali nějaký ten pamlsek.
Ve čtvrtek 15. 5. našim lidičkám přijel zazpívat k poslechu i tanci pěvecký sbor „Poupata“
s kapelníkem panem Hladíkem z Poličky. Svým zpěvem a veselou náladou nám všem
zpříjemnili celé čtvrteční odpoledne. Bylo to velice příjemné posezení, na které za námi přišel i
starosta J. Chadima a místostarosta Z. Pícha. Pěvecký sbor „Poupata“ je parta veselých
babiček, které svou vitalitou a optimismem dokáží nakazit další kolem sebe. Celé čtyři hodiny
s minimálními přestávkami dokázaly zpívat i tancovat. Občas musely pana Hladíka, který hrál
na klávesy, přibrzdit, aby všem dopřál taky trochu oddechu. Naše lidičky se s veselými
„Poupaty“ dost těžko loučili, tak srdečné, příjemné a veselé posezení to bylo.
Takže mi nezbývá, než opět co nejdříve, jak to bude možné, domluvit další setkání. Jedno
už domluvené mám na začátek července, kdy k nám přijedou lidičky žijící v poličské DPS,
z nichž několik zpívá právě v souboru „Poupata“. O tom ale příště.
Na závěr bych chtěl poděkovat za přípravu pohoštění a obsluhu Marušce Boštíkové, Lídě
Jánové, Lídě Melšové a Miladě Vitouškové. Chci poděkovat i lidičkám za podporu jejich
početnou účastí.
Rudolf Zapletal

Pěvecký sbor „Poupata“ při vystoupení v DPS.
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Pro děti
Na obrázku se schovává 5 zvířátek. Najdi je a pojmenuj. Nakonec je můžeš vybarvit
pastelkami.

Řešení na straně 20.
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OSMISMĚRKA
České výrazy přeložte do angličtiny a vyškrtejte v tabulce. Zbývající písmena ukrývají
jméno národního parku v USA.

R R

S

H U

N

E E

P

D E

I

D Y oblouk, hranice, huňatý, kojot, kresby, stádo,
O R R E mráz, průvodce, kůň, lovit, myši, smečka, špičatý,

S

I

N N

I

E O T

D

T

P

E R R T N H

S rezervace, skály, tvar, pastevec, špičatá věž,
T O P H bouře, území, odstín
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V

E R O C K S
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B
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Nápověda:
1. arch-oblouk, 2. spire-špičatá věž, 3. shepherd-pastevec, 4. flock-stádo, 5. tint-odstín,
6. pack-smečka, 7. hunt-lovit.

KŘÍŽOVKA

1.
2.
3.
4.

O
5.

6.

T
7.

O
8.

Řešení na straně 20.
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ČESKÉ DĚDICTVÍ UNES CO - PRAHA
Praha (1992) – městská památková rezervace patří k nejkrásnějším a největším rezervacím
světa. Na Seznam světového dědictví UNESCO byla zapsána 4. 12. 1992 pod číslem C616
a tím byl umocněn její celosvětový význam. Na území o rozloze 866 ha je 1322 památkových
objektů. Rezervace zahrnuje Hradčany, Malou Stranu, Staré Město, Nové Město a Vyšehrad.
Nadmořská výška je 188 – 230 m n. m., nejvýše je Petřín – 325 m n. m. U památkových objektů
se prolínají architektonické slohy od románského přes gotiku, renesanci, rokoko, baroko až po
kubismus. Vše dohromady tvoří unikátní a ve světě neobvyklý soubor uměleckého, historického
a duchovního bohatství, které ve velkém počtu přitahuje návštěvníky z celého světa.
Nejvýznamnější památky pražské rezervace
Pražský hrad
Založen v 9.století, sídlo českých knížat a králů, od r. 1918 sídlo prezidenta České
republiky. Je to monumentální komplex palácových, církevních, úředních a obytných staveb,
které se rozkládají kolem tří nádvoří na ploše 45 ha. Mezi nejvýznamnější objekty patří gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác s Vladislavským sálem, bazilika
sv. Jiří, Lobkovický palác, Zlatá ulička a Jižní zahrady.
Karlův most
Založen Karlem IV. r. 1357. Spojuje Malou Stranu se Starým Městem. Po obou stranách
mostu jsou věže (Malostranská mostecká věž, Staroměstská mostecká věž). Na pilířích mostu
je 30 soch a sousoší světců od Matyáše Brauna a F. Maxmiliána Brokofa. Délka mostu je 515
m, šířka 10 m.
Loreta
Poutní místo s kopií Svaté chýše – Santa Casy a barokním kostelem Narození Páně – ve
věži je zvonkohra (27 zvonků). Vzácný je Loretánský poklad, nejproslulejší je Diamantová
monstrance zdobená 6222 diamanty.
Staroměstská radnice s orlojem
Založena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Na orloji se každou hodinu objevuje
12 apoštolů, v dolní části je umístěna kalendářní deska se 12 znameními zvěrokruhu.
Chrám Matky Boží před Týnem
Jedna z nejvýznamnějších gotických staveb s barokním interiérem, oltářovými obrazy Karla
Škréty a náhrobkem hvězdáře Tycho de Brahe.
Národní divadlo
Novorenesanční budova postavená v letech 1868 – 1881 z celonárodních sbírek a
obnovená po požáru v letech 1881 – 1883. Vnější i vnitřní výzdoba je dílem umělců – M. Alše,
F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka a dalších.
Chrám sv. Mikuláše
Nejvýznamnější barokní stavba s dominantní kopulí a zvonicí. Také vnitřní výzdoba je
ukázkou vrcholného baroka. Za svého pobytu v Praze zde hrál na varhany W. A. Mozart.
Obecní dům
Secesní stavba z let 1905 – 1911. Bohatá secesní vnější i vnitřní výzdoba je dílem
A. Muchy, M. Švabinského, J. V. Myslbeka a dalších. Ve středu budovy je monumentální
Smetanova síň – místo konání mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
Strahovský klášter
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140 Vladislavem II. V areálu je kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Památník národního písemnictví, Strahovská obrazárna a vzácná Strahovská
knihovna s množstvím středověkých rukopisů, map, glóbů a grafických listů.
Staronová synagoga
Raně gotická stavba ze 13. století. Nejstarší synagoga ve střední Evropě s bohatou
kamenickou výzdobou. Dodnes slouží jako hlavní synagoga Pražské židovské obci. V blízkosti
je Starý židovský hřbitov s 12000 gotickými, renesančními a barokními náhrobky. Je zde také
hrob rabího Jehudy Löwa (1609) a Mordechaje Maisela (1601).
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Novoměstská radnice
Gotický komplex budov ze 14. století, zahrnuje věž, gotické síně a renesanční sál. V letech
1377 – 1784 sídlem samosprávy Nového Města.
Vyšehrad
Hradiště založeno v polovině 10. století, sídlo přemyslovských knížat. Je zde vzácná
románská rotunda a gotický kostel sv. Petra a Pavla. Vyšehradský hřbitov slouží od r. 1869 jako
pohřebiště významných osobností českého národa.
Klementinum – Astronomická věž
Rozsáhlý barokní komplex. Nyní zde sídlí Národní knihovna
a Státní technická knihovna. Součástí areálu je také známá
Astronomická věž, kde se od r. 1775 sleduje počasí.
Rudolfinum
Novorenesanční budova. Původně zde byla obrazová galerie,
muzejní sbírky a koncertní síň. Od r. 1946 je sídlem Česká
filharmonie. Hlavní sál – Dvořákova síň – je světově proslulý
koncerty hudebního festivalu Pražské jaro.
Karolinum
Rozsáhlý blok budov, sídlo Karlovy university (založena r. 1348 Karlem IV.), nejstarší
vysoké učení ve střední Evropě. Velkolepá je velká aula, využívaná při slavnostních
příležitostech.
Prašná brána
Gotická stavba z r. 1475, je monumentálním vstupem do Starého Města.
Valdštejnský palác, Petřínská rozhledna, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, pomník
sv. Václava, Národní muzeum a mnoho dalších.
Tyto skvosty vytvořené předchozími generacemi řadí Prahu k nejkrásnějším městům světa.
Josef Trojtler

American visitors
V 19. století se začal osídlovat americký Západ. Americká vláda vítala přistěhovalce
a dávala jim půdu, kterou
měli obdělávat.
Do Nového světa odjel
za prací i mladý František
Dřínovský
s rodinou
z Lubné
č.
p.
37.
Devítičlenná
rodina
se
v USA usadila a rozrostla
se o další dvě děti.
Pravnučka jednoho z nich –
Sandee – se v neděli 18.
května přijela podívat do
vesnice, kterou do té doby
znala pouze z vyprávění –
do Lubné.
Sandee byla přivítána
Rodina Dřínovských se starostou Josefem Chadimou
rodinou Jiřího Dřínovského
/Sandee z USA v dolní řadě druhá zprava/
a ostatními příbuznými. Do
jídelny DPS, kde bylo
připraveno malé pohoštění a koláče, pro které Sandee znala český název, ji přišel pozdravit i
pan starosta Josef Chadima.
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Milá Američanka byla upřímně dojata, když uviděla místo, kde stávala rodná chalupa jejího
lubenského předka. Naše vesnice ji očarovala nejen svou – dle jejích slov – čistotou, ale také
lidmi a vřelým přijetím, které se dostalo jí i jejímu doprovodu.
Eva Jílková

Setkání
Touto cestou děkujeme pí ředitelce Kučerové, která nám z třídních knih připomněla školní
léta. Zároveň děkujeme za krásné posezení v příjemném prostředí v penzionu „U Roušarů“, kde
si zavzpomínal ročník 1947. Děkujeme.
Kuchtová M., Šlesinger O.

FLORBALOVÝ TURNAJ DONA BOSKA
První květnový víkend proběhl jubilejní 5. ročník florbalového turnaje Dona Boska, který
pořádala - TJ Lubná, Obec Lubná, ZŠ Lubná-Sebranice a Salesiánské středisko mládeže
Sebranice.
Do turnaje se v letošním roce přihlásilo 36 družstev v těchto třech kategoriích – mladší žáci
(7 týmů) , starší žáci (13 týmů) a muži (16 týmů).
Vysoká herní kvalita jednotlivých mužstev a kvalitní výkon našich i profesionálních
rozhodčích daly turnaji nadstandardní úroveň a posunuly ho zase o něco výše.
Takto velký turnaj , kterým projde za dva dny více než 300 účastníků, by se neuskutečnil bez
obětavé práce všech pořadatelů (rozhodčí, šatna, občerstvení, kuchyň atd. ). Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří se na pořádání této velké akce podíleli.
Poděkování patří také sponzorům – Obec Lubná, UNIOPTIK, ZOD Lubná, AB Plast, COBRA
TRANSPORT, Cimbria HMD, Bohemia Technical Textiles, Dukor, bez jejichž podpory by se
tento turnaj obtížně realizoval.
Myslím, že stále vysoký zájem o účast na turnaji a kladné ohlasy účastníků jsou dobrou
propagací obce Lubná v širokém okolí.
Za pořadatele Ing. Jiří Boštík
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V kategorii mladších žáků obsadilo družstvo
„Sokol Lubná“ 3. místo.

„Smršť Lubná“ získala stříbrné medaile
v kategorii mužů.

„Bratři Sokolové Lubná“ získali bronzové
medaile v kategorii starších žáků.

„Kardiaci Lubná“ se umístili na krásném
3. místě ve skupině.
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ZDRAVENÍ
Základem všech pravidel a zvyků řídících mezilidské kontakty je představa společnosti jako
pyramidy. Na vrcholu stojí ti, kteří si zaslouží úctu: starší, výše postavení, ženy, oslavenci
a podobně.
Vždy zdraví:
společensky méně významný……………společensky významnějšího
mladší ……………………………………...staršího
muž………………………………………....ženu
podřízený…………………………………..nadřízeného
vstupující do místnosti…………………....všechny ostatní
jednotlivec………………………………….skupinu
Loučí se:
společensky významný……………………s méně významným
starší s ……………………………………..mladším
žena s……………………………………….mužem
nadřízený s ………………………………...podřízeným
Při pozdravu povstává:
pán (nebo mladší), jestliže dáma (starší člověk)
- se k němu blíží na pracovním jednání nebo ve společnosti
- přichází k jeho stolu v restauraci
- vejde do vlakového kupé
Je dobré vědět:
Zdravíme každého, komu jsme byli představeni nebo s kým se stýkáme častěji.
Dívky a mladé ženy zdraví výrazně starší muže jako první.
Čerpáno z knihy „Nikdo nejsme dokonalí“

AKCE V NAŠEM OKOLÍ
LITOMYŠL
Smetanův dům – Afrika aneb Češi mezi lidožravci
Čtvrtek 19. června v 19.30 hodin, divadelní představení, účinkuje Divadlo Járy Cimrmana
Praha.
Lidový dům - Třešňové ODPOLEDNÍ ČAJE pro dříve narozené
Neděle 8. června od 14 do 18 hodin, k tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České
Třebové.
Státní zámek Litomyšl - 50. ročník festivalu Smetanova Litomyšl
Středa 16. června – sobota 5. července.
Okrasné a ovocné školky Litomyšl - výstava irisů a jarních trvalek
Sobota 7. června a neděle 8. června od 8 do 17 hodin.
Klášterní zahrady - Posezení s Litomyšlskou jedenáctkou – BEKRAS
Čtvrtek 3. 7. a 17. 7. od 17.00 hodin, vstup zdarma.
Koupaliště
od 10. května do 14. června: denně 8.00 - 20.00 hodin (dle počasí) - předsezónní provoz
- přihřívaný bazén 25 m + tobogán
- tenisové kurty s umělým povrchem (tenis, nohejbal), plážový volejbal, stolní tenis
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od 15. června: denně 8.00 - 20.00 hodin
- bazén 25 m, bazén 50 m, tobogán
- tenisové kurty s umělým povrchem (tenis, nohejbal), plážový volejbal, stolní tenis
Vstupné na koupaliště:
děti do 6 let zdarma , celodenní 50 Kč, po 16. hodině 35 Kč, večerní 30 Kč.
Toulovcovy prázdninové pátky 2008
pátek 4. 7., 18.00 a 19.30 hodin
Divadlo Kapsa Andělská Hora - Nešťastný Šafářův dvoreček, Kamelot.
pátek 11. 7., 18.00 a 19.30 hodin
Divadlo Pohádka Praha - Princezna Konvalinka, Celtic Gross.
pátek 18. 7., 18.00 a 19.30 hodin
Divadýlko z pytlíčku Chrudim - O zakletých prasátkách, Neřež.
pátek 25. 7., 18.00 a 19.30 hodin
Divadlo Rolnička Liberec - Nafukovací medvědí pohádky, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček.
POLIČKA
Tylův dům - Eva a Vašek
Známá pěvecká dvojice vystoupí v pátek 13. června od 19 hodin.
VESELÝ KOPEC
VESELOKOPECKÝ JARMARK 19. a 20. července
Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program od 9 do 16 hodin.

Mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek
Trať v Horním Újezdu – Cikově v letošním roce již potřetí přivítá jezdce v rámci Mistrovství
České republiky sajdkár a čtyřkolek. Na startu se představí kompletní česká špička tohoto
motoristického odvětví. Ve třídě sajdkárů to bude zejména úspěšná posádka z mistrovství světa
– bratři Rozehnalové a ve dvou třídách čtyřkolek se představí lídři seriálu Josef Císař a Václav
Tušl. Pro zpestření odpoledního programu je vložen závod v motokrosu veteránů, který bude
započítáván do přeboru SMS Pardubice. Věřím tomu, že i tato třída bude divácky atraktivní
zejména proto, že v ní startuje několik jezdců z Litomyšle a okolí.
Závod se uskuteční v sobotu 21. 6. 2008, kdy dopoledne od 8.00 hodin proběhnou tréninky
a kvalifikace. Start závodu je stanoven na 13.00 hodin.
Za pořadatele z AUTOKLUBU v AČR Horní Újezd si dovoluji pozvat všechny motoristické
fanoušky na tenko významný sportovní podnik, nad kterým převzal záštitu hejtman
Pardubického kraje pan Ivo Toman.
Václav Severa
Rozpis služeb stomatologie pro 2. čtvrtletí 2008 – oblast Litomyšl – Polička
7. a 8. 6.
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461619670
14. a 15. 6.
MUDr. Marta Kučerová, Polička, Smetanova 55, tel. 461724635
21. a 22. 6.
MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl, Mariánská 11137, tel. 461614614
28. a 29. 6.
MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461615414
5. a 6. 7.
MUDr. Pavel Procházka, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461612733

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
Úterý:
3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7.
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VYZKOUŠEJTE TAKÉ …
Tiramisu po česku
Suroviny: 2 balíčky piškotů, 2 pomazánková másla, 2 smetany ke šlehání, 200 g moučkového
cukru, dobrá silná instantní káva, podle chuti rum.
Postup: Pomazánková másla, smetanu a cukr vyšleháme do hustého krému. Dno dortové
formy vyložíme piškoty namočenými v kávě s rumem. Na ně navršíme část krému. Postup ještě
jednou zopakujeme a navrch uhladíme zbytek krému. Dáme do chladu na 24 hodin uležet. Před
podáváním posypeme kakaem.
Tiramisu jahodové
Suroviny a postup: Piškoty nadrtíme válečkem, v míse je zalijeme kávou s rumem, přidáme
kousky jahod a ušleháme krém ze 4 dl šlehačky, 200 g tvarohu a trochy cukru. Do formy pak
střídavě vrstvíme piškoty s jahodami a krém, povrch ozdobíme jahodami.
Tiramisu je lehký, rychlý, osvěžující moučník z Itálie.

ZOD Lubná oznamuje svým členům, případně i dalším zájemcům, že jsou dosud volná
místa v karavanech, a to v těchto termínech:
28. 6. – 5. 7.
16. 8. – 23. 8.
19. 7. – 26. 7.
23. 8. – 30. 8.
26. 7. – 2. 8.
Karavany budou umístěny v autokempu OSIKA – Nová Bystřice v romantickém zákoutí
Javořické vrchoviny v kraji nazývaném Česká Kanada. Přihlášky přijímá a bližší informace podá
pí Flídrová, tel. č. 461 745 124 (5).

Řešení
Omalovánka - kráva, opice, tučňák, kachna a osel
Osmisměrka - DENALI
Křížovka - SLUNÍČKO

Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327
http://www.lubna.cz

telefon: 461 745 215
e-mail: lubna@quick.cz

Na tomto vydání se podíleli: Jana Dřínovská, Josef Chadima, Mgr. Jitka Kučerová, Radmila
Stráníková, Libuše Bulvová, Marta Sýkorová, Michal Kovář,
Hana Dvořáková
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 10. 7. 2008.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
LUBNÁ
Vás srdečně zve na

5. ročník hasičské soutěže

Soutěž je zařazena do seriálu soutěží
SVITAVSKÉ LIGY 2008
v požárním útoku.
Soutěž se koná

v neděli 8. června 2008
na hřišti vedle ZOD Lubná.
Zahájení v 1100 hod.

Na vaši účast se těší lubenští hasiči.
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Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě
pořádá výstavu
historických modelů vláčků na železnici.
Vláčky zapůjčil Pavel Lněnička ze Strakova
a Luboš Hakl z Pardubic.
Výstava bude otevřena ve stálé expozici muzea
každou neděli od 20. dubna do 6. července 2008
od 13.30 do 17.30 hod. a od 28. 6. také každou sobotu
ve stejném čase.
Srdečně zve výbor
Klubu oživení historie v Dolním Újezdě.

