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Únik vody v obci Lubná 
 Obracíme se na naše občany s žádostí o kontrolu vlastních 
vodovodních přípojek z důvodu stálého úniku vody v obci. 
V případě zjištění úniku informujte obecní úřad. Děkujeme za 
pochopení. 

(oú) 

 

 
Na titulní straně je pohled na dolní část obce.  
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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 15. 9. 2008 
RO schvaluje: 
  1. Přidělení veřejné zakázky na akci „Úprava prostranství před OÚ Lubná“ vítěznému  
  uchazeči (firmě DS DELTA, s. r. o.) a současně s ním uzavřít smlouvu. 
  2. Přidělení čísel popisných pro parcely k Š. Dolu a novostavbě manželů Zavoralových.  
  3. Účelovou dotaci 20 000 Kč na volby do ZPk a Senátu od Krajského úřadu Pardubice. 
4. Smlouvu s firmou DS DELTA, s. r. o., o podmínkách provedení stavby „Úprava prostranství 

před OÚ Lubná“. 
5. Opravu komunikace od Flachových směrem k mostu v roce 2009 a žádost  
 o poskytnutí dotace od Pardubického kraje . 
6. Úpravu prostranství před bytovkou v roce 2009 a žádost o poskytnutí dotace od 

Mikroregionu Desinka. 
7. Prodloužení chodníku u DPS Lubná. 

 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 29. 9. 2008 
RO schvaluje: 
  1.  Odpověď pí I. Ducháčkové o řešení svozu komunálního odpadu v naší obci. 
  2.  Umístění pí D. Bromové v DPS Lubná. 
  3. Pronájem sálu na Skalce firmě COBRA TRANSPORT. 
  4. Účast tří osob na zájezdu pořádaném Mikroregionem Litomyšlsko do obce Čeladná  
 na vlastní náklady účastníků akce. 
  5. Uzavření smlouvy k zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení  
 s firmou Asekol, s. r. o. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 13. 10. 2008 
RO schvaluje: 
  1. Prodloužení pracovních smluv pro pí J. Dřínovskou a L. Jánovou do 31. 12. 2008.  
  2. Zařazení žádosti p. J. Tabery do seznamu žádostí o přidělení obecního bytu. 
  3.   Zařazení opravy vodovodního řadu v obci Lubná u prodejny Jednoty do plánu oprav    

SMSV Poličsko na rok 2009. 
RO doporučuje: 
  1. ZO schválit smlouvy o zřízení věcného břemene pro VČP Net, s. r. o., Hradec Králové. 
  2. ZO schválit smlouvu o zřízení věcného břemene s p. J. Faltysem na pozemku  
 okolo obecní kanalizace.  
  3.   ZO projednat závěrečné vyhodnocení akce „Program obnovy obce Lubná očima  
 a rukama mladých“ – oprava dětského hřiště u mateřské školy. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 27. 10. 2008 
RO schvaluje: 
  1.   Nákup 5 ks přenosných odpadních košů na Skalku. 
  2.   Novelu zákona o DPH č. 302/2008 Sb., účinná od 1.1.2009. 
  3.   Úpravu čekárny u dětského lékaře MUDr. Mareše. 
  4.   Rekonstrukci rodinného domu manželů Novotných dle projektové dokumentace. 
RO bere na vědomí: 
  1.   Výroční zprávu o činnosti ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná za školní rok 2007/2008. 
  
 
Vážení občané, 
 nastala nám doba adventní a pomalu se blíží vánoční svátky. Proto mi dovolte, abych se 
poohlédl za uplynulým obdobím a seznámil Vás s akcemi, které jsme realizovali s našimi 
zaměstnanci v tomto roce, a s projekty, které jsme uskutečnili v druhém pololetí.   
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 V první polovině roku jsme rozšířili počet zaměstnanců obecního úřadu o tři pracovnice. 
Společně s nimi a s pomocí Vás občanů, živnostníků a zemědělského družstva jsme se starali 
o naši obec.  
 V zimním období jsme prohrnovali a udržovali chodníky a místní komunikace. Součástí naší 
činnosti bylo i praní prádla pro starší spoluobčany ubytované v domě s pečovatelskou službou 
a praní ubrusů pro místní občanská sdružení. 
 V měsíci únoru nám počasí přálo, a tak ve spolupráci se zemědělským družstvem a panem 
F. Jůzou jsme zpevnili plochu pod velkoobjemové kontejnery na „Malé Straně“. Tak, jak bylo 
počasí stále teplejší, přibývala práce i na veřejných prostranstvích, kterých máme v obci 
mnoho. Na sečení a úklid trávy  jsme použili všechny mechanizační prostředky a stroje, které 
na obecním úřadě máme.  Poprvé v letošním roce jsme využili pro sběr biologického odpadu 
velkoobjemový kontejner v rámci projektu BRKO („Nakládání s biologicky rozložitelným 
odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko“), do kterého jsme se zapojili.  
 Na základě požadavků občanů jsme ve spolupráci se zemědělským družstvem instalovali 
zábradlí podél uličky u Flachových  a Kovářových. Vedle prodejny „Jednota“v horní části obce 
jsme odstranili skládku popela a odpadků a upravili prostranství. Zde nám byl nápomocen se 
svojí mechanizací pan Pavel Novák z Oldřiše, který vyčistil příkop mezi rodinnými domky 
a urovnal prostranství za prodejnou. 
 Od loňského roku jsme měli dokončovat terénní úpravy na zahradě mateřské školky. Proto 
jsme o letních prázdninách provedli vysvahování a úpravu terénu a zasetí trávy okolo 
instalovaných hracích prvků.  
 Zaměstnanci a brigádníci obecního úřadu mají svoje zázemí v přestavěné garáži a skladu 
za úřadem. Tyto prostory bylo třeba ještě upravit uvnitř. Po prázdninách jsme se rozhodli 
opravit vnitřní omítky, vybílit a natřít podlahu garáže. Současně s tím jsme ve spolupráci se  
zemědělským družstvem a mistrem J. Šplíchalem zhotovili novou úřední desku, která je 
umístěna před obecním úřadem.  
 Na základě upozornění správce pana R. Zapletala a obyvatelů DPS jsme ve spolupráci 
s panem V. Vomáčkou, L. Bartoněm a J. Kovářem prodloužili chodník u domu s pečovatelskou 
službou. Věřím, že se našim obyvatelům z DPS bude chodit na nákup, na poštu  a do 
zdravotního střediska bezpečně - hlavně teď, v nastávajícím zimním období. 
 Naši zaměstnanci a brigádníci se také podíleli na úpravě prostranství před Vraspírovými, na 
opravě vývěsních desek v obci, údržbě a provozu čističky odpadních vod, sběrného dvora, 
obecních objektů a pozemků, na  vyřezávání jasánků a keřů v celém intravilánu obce, například 
na „Malé Straně“ u Chadimových, u silnice III. třídy od Širokého Dolu …. Tak bych mohl 
pokračovat ještě dále. Myslím si, že odvedená práce  M. Kováře, L. Jánové, Š. Klusoňové,  
R. Zapletala, J. Dřínovské, B. Vrabcové, J. Vomočilové, obou místostarostů, zaměstnanců 
zemědělského družstva, živnostníků i dalších občanů je v naší obci vidět. Chtěl bych říci, že si 
Vaší práce vážím, a jsem přesvědčen, že nejenom já, ale i ostatní občané Vám za ni upřímně 
děkujeme. 

F. Jílek při zhutnění štěrk. podkladu pod kontejnery.    Doprava betonu na výstavbu zpevněné plochy. 
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Úprava terénu u MŠ Lubná.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodloužení chodníku u DPS.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oprava uchycení 
kříže na kapli sv. Anny. 

 
 Při setkání s Vámi občany nás zodpovědný člověk  
a náš spoluobčan V. Bulva upozornil na nedostatečné 
uchycení kříže na kapli sv. Anny. Kříž se při nárazových 
větrech kýval a hrozilo narušení věže. Proto jsme se 
obrátili na pana J. Pohorského z Chotěnova, který vlastní  
20metrovou plošinu, a na mistra pro práci ve výškách 
pana J. Vomáčku ze Širokého Dolu, aby nám uchycení 
kříže opravil. Nebyla to práce jednoduchá, protože foukal 
silný vítr a manipulaci s plošinou  ztěžovalo nadzemní 
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elektrické vedení, ale po třech hodinách jsme společně mohli konstatovat, že kříž na věži kaple 
opět pevně drží. 
 Mezi naplánovanými projekty na druhou polovinu roku byla úprava prostranství před 
Vraspírovými. Určitě každý ví, jak tento prostor vypadal: neudržovaný pozemek, plot prorostlý  
keři, staré ovocné stromy a plody, které nikdo nesbíral. Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že 
toto prostranství upravíme. O spolupráci jsme požádali ing. P. Tmejovou, která nám navrhla 
 

Začíná úprava prostranství u Vraspírových. 
 
 

L. Bartoň a V. Vomáčka při vyměřování terénu.       Při stavbě nám pomáhala i Kateřina Bartoňová.  
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více řešení. Při umístění zpevněné plochy, altánku, laviček, stojanů na kola   
a stromu jsme byli limitováni požadavky SÚS Pardubického kraje, bezpečným výhledem do 
křižovatky z místní komunikace a bezpečností návštěvníků. Několikerým společným jednáním 
na místě samém s projektantkou, členy rady obce, členy stavební komise a Vás spoluobčanů 
jsme došli k závěru, že umístění stavebních dílů tak, jak je vidíte v současné době, je 
nejpřijatelnější. S realizací stavby jsme se obrátili na pana V. Vomáčku a L. Bartoně, kteří byli 
hlavními garanty celé stavby. Dále nám pomohl pan J. Kovář, ing. J. Klusoň,       zaměstnanci 
zemědělského družstva - pan J. Vomáčka, J. Chadima, J. Pavliš, J. Rensa, pan  P. Novák 
z Oldřiše a zaměstnanci „Truhlářství Miroslav Žďára“, kteří vyrobili a instalovali dřevěný altánek. 
Prostranství ještě není úplně dokončeno. Chybí např. lavičky, stojany na kola, zatravnění 
ostatního prostoru a další věci. Otevření tohoto prostranství předpokládáme až v příštím roce. 
Přesto všem, kteří se na této akci podíleli, upřímně děkuji za velmi dobrou spolupráci a pečlivé 
provedení díla.  
 Druhý projekt, který jsme realizovali v naší obci, byla úprava prostranství před obecním 
úřadem spojená s výstavbou parkoviště. Po schválení této akce v zastupitelstvu obce jsme 
začali jednat s firmou KIP, s. r. o. Litomyšl, která realizovala projektovou dokumentaci. Ač jsme 
si mysleli, že tato akce bude jednoduchá, přesvědčili jsme se, že tomu bylo naopak. Stavba se 
prováděla na třech pozemcích, které nebyly vyňaty ze zemědělského půdního fondu. Část  
pozemku má ve správě SÚS Pardubice. Dále jsme museli získat vyjádření Dopravního 
inspektorátu Svitavy  a Odboru dopravy Litomyšl k umístění a označení parkoviště. Současně 
jsme řešili výškový rozdíl stavby. Přes tyto pozemky vedly inženýrské sítě (plyn, telefon  
a kanalizace), od jejichž provozovatelů jsme museli získat kladné stanovisko. Jednání 
s příslušnými orgány nebyla jednoduchá. Díky kvalitním podkladům a zkušenostem hlavní 
projektantky ing. P. Tmejové jsme všechna úskalí, která nás čekala během stavebního řízení, 
zvládli. Stavební povolení jsme získali 19. 9. 2008. Na základě výběrového řízení byla vybrána 
dodavatelem stavby firma DS Delta, s. r. o. Zaměstnanci firmy nastoupili na stavbu  
6. října 2008. Určitě velká většina  z Vás sledovala postup prací  a přístup zaměstnanců 
s velkým zájmem. Stavbyvedoucím na této akci byl určen O. Hána z Dolního Újezda. Během 
prací muselo vedení firmy řešit mnoho věcí, které byly se stavbou spojeny. Jak můžeme dnes 
posoudit, se vším se vypořádali se ctí. Stavba byla ukončena 11. listopadu 2008 a byla předána 
ke kolaudaci. Když píšu tyto řádky, tak parkoviště ještě není otevřeno, protože není 
zkolaudováno. Ihned po kolaudaci však bude otevřeno pro veřejnost. Jsem přesvědčen, že toto 
prostranství změnilo tvář naší obce k lepšímu. Podle Vašich názorů a postřehů se Vám 
parkoviště líbí. Mně osobně taky. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem 
zaměstnancům firmy DS Delta za koncert, který nám předvedli na otevřené scéně. Děkuji Vám! 
              
 

Betonování obrubníků parkoviště.         Zhutnění štěrk. podkladu pod parkovací místa. 
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 Asfaltování nájezdu na parkoviště.             Vyrovnání dlažby pod altánek. 

 
 
Milí spoluobčané,  
 při této příležitosti bych Vás rád pozval na slavnostní otevření parkoviště, které bude 
spojeno se zpíváním u betléma. Slavnostní přestřižení pásky se uskuteční v sobotu 
20. prosince 2008. Bližší informace dostanete na pozvánce.  
 A co říci závěrem? Blíží se nám konec roku 2008. Každý z nás může uplynulé období 
zhodnotit. Já jsem přesvědčen, že to byl rok náročný, ale štědrý.   
 Jménem všech zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů obce Vám i Vašim blízkým přeji 
krásné Vánoce, pohodu a dobrou náladu. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, elánu 
a optimismu. 
 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2009, přátelé! 
           Váš starosta  
           Josef Chadima 
 
 
Celkový pohled na upravené prostranství před obecním úřadem. 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konaných 17. a 18. října 2008 
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu    782      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  456      
Počet odevzdaných úředních obálek  456      
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem (pro všechny strany)  449      
Volební účast  58,31 % 
Název strany počet hlasů počet hlasů v % 
Koalice pro Pardubický kraj 190 42,32 % 
Česká strana sociálně demokratická   95 21,16 % 
Komunistická strana Čech a Moravy   49 10,91 % 
"Nezávislí starostové pro kraj"   48 10,69 % 
Občanská demokratická strana   47 10,47 % 
Strana drobných živnostníků a podnikatelů     7   1,56 % 
Strana zelených     6   1,34 % 
Volte Pravý blok     3   0,67 % 
Dělnická strana - za zrušení popl. ve zdrav.     2   0,45 % 
Strana zdravého rozumu     1   0,22 % 
Strana důstojného života     1   0,22 % 
 
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
Úterý:       16. 12.,   30. 12. 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
SOUTĚŽE - OBLASTNÍ KOLO 
 
Přírodovědná sazka     Dějepisná sazka 
2. - 3. místo - E. Sýkorová - 7. tř.    2. - 3. místo - M. Kmošek - 9. tř. 
3. - 4. místo - M. Jílek - 9. tř. 
3. - 4. místo - A. Klusoňová - 7. tř. 
 
Zeměpisná sazka      Přespolní běh 
1. - 2. místo - V. Kalvoda - 9. tř.    2. místo - V. Kalvoda - 9. tř. 
2. místo - T. Doseděl - 3. tř.    4. místo - J. Kučera - 6. tř. 
 
Minikopaná       Florbalová liga 
2. místo - žáci 8. a 9. tř.     1. místo po 1. kole - žáci 6. a 7. tř. 
3. místo - žáci 6. a 7. tř. 
 
Mini Globe Games 
4. místo - V. Kalvoda, M. Kmošek, M. Jílek, F. Košňar - 9. tř.  
 
DALŠÍ AKCE 
Zbraně a zbroje vrcholné gotiky - divadlo 
Muzeum vesnice Dolní Újezd - exkurze - 9. tř. 
Závislost, drogy - taneční představení - 8. tř. 
Plavecká soutěž měst - Polička - 66 žáků 
Plavecký výcvik - 4. a 5. tř. 
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Přednáška s besedou „O polárních krajích“ 
Dopravní hřiště - Polička - 1. stupeň 
Exkurze do firmy Ravensburg - Polička - 1. stupeň 
Beseda s knihovnicí k 70. výročí úmrtí K. Čapka - 4. tř. 
 
Vážení spoluobčané, 
 rok se s rokem sešel a my opět stojíme na jeho konci, kde nás čeká 
oslava těch nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. 
  Dovolte nám proto, abychom Vám touto cestou popřáli co nejpříjemněji 
prožité vánoční svátky v teple vašich domovů, svátky plné pohody, klidu, 
míru a štěstí. V novém roce 2009 Vám přejeme hodně zdraví a sil při plnění 
každodenních pracovních a osobních povinností. 

               Zaměstnanci ZŠ a MŠ 
 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA 
 

     Opět nastává doba zimních plískanic, a tedy i doba, kdy se rádi ohřejeme pod teplou 
dekou. Někdo si rád vezme pletení, jiný se třeba podívá na televizi, my Vám nabízíme 
večer s pěknou knihou.  
 Letos již podruhé jsme kupovaly do naší knihovny nové knížky. Pro zajímavost Vám 
jich několik uvádíme: 
 

Dětské:   Velká dětská encyklopedie, Co si zvířátka šeptají, Pohádky zpod sněhové duchny 
 
Pro mládež:  Hraničářův učeň, Klub záhad 
                   Lenka Lanczová - Pár minut lásky, Vůně deště, Jarmila Dědková - Růže pro  
                   čokoládovou  holku, Věra Řeháčková - Rozhodni se, Mariko 
Pro dospělé: cestopisy:Karin Pavlosková - Drama mezi oceány, Klára Poláčková - Himalajský                   

deník 
                     romány pro ženy: 

Simona Monyová  - Konkurz na milence, Utrhnout se ze řetězu, Sandra Brown 
 - Adamův pád, Nora Robertsová - V pravou chvíli, Zkouška důvěry, Dorothy 
Koomson - Bonbony k snídani, Barbara Nesvadbová - Pohádkář, Martin Sichinger 
- Cukrový klaun (vítězný román 13. ročníku Literární ceny Knižního klubu). 

 
 
 Tyto i ostatní knížky Vám budou předvedeny v ÚTERÝ   9. 12.  v 16.00 v naší  MLK.  
Malé občerstvení bude zajištěno. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás. 
                                                                              Marta Sýkorova a Alena Boštíková, knihovnice     
 

 
SBOR DOBOVOLNÝCH HASIČŮ 

 
Vážení spoluobčané,  
 blíží se opět konec roku, je tu shon, nakupování dárků, příprava na sváteční dny. Je tu ale  
i čas se zastavit a ohlédnout se, co nám rok dal, co od toho následujícího čekat.  
 Zralí lidé nemají na začátku roku tolik důvodů k úsměvu, protože díky svým zkušenostem 
vědí, co je čeká, co jim život už vzal a co jim ještě může dát. Potřebují alespoň slovní 
pohlazení, aby jim zůstala víra a naděje. Ti mladší se radují z předpokládané budoucnosti. Mají 
před sebou velké plány, jsou zdraví, prožívají štěstí. Ale i mladí lidé mají své problémy, 
poznávají situace, které nemohou ovlivnit, a také smutek, který by se měl mládí vyhýbat. I oni 
znají bolest nitra, pláč a snaží se nalézt rovnováhu, víru v lásku, ve šťastný život a své 
uplatnění v práci. Každý člověk dostává na začátku života svou životní minci. Na jedné straně je 
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smích, radost, zdraví, úspěchy, spokojenost. Na druhé je smutek, bolest, křivdy a další 
negativní emoce. Jedny převažují nad druhými, mnohdy sami nezvládneme životní zátěže  
a hledáme někoho, abychom s ním sdíleli radost i úspěchy, potíže i smutek. 
 Přeji Vám, aby příští rok byl pro Vás rokem, kdy ta lepší strana mince bude na Vaší straně, 
abyste v životě potkávali lidi, kterým není proti srsti podat Vám ruku, lidi kteří se Vám budou 
snažit pomoci. Mezi ně patříme i my hasiči. Vždyť vedle válek a nemocí je to oheň, který 
dokáže člověku zničit nejen střechu nad hlavou, ale i to nejdražší, naše životy. Jsem rád, že 
ušlechtilá hasičská myšlenka žije v naší obci téměř 125 let. Jsou tu mladí, kteří mají  
i v budoucnu zájem chránit náš majetek a životy. G. B. Shaw napsal: „Nejhorším hříchem vůči 
bližnímu není nenávist, ale lhostejnost, to je jádro nelidskosti.“ 
  K vánočním svátkům patří svíčky, koledy, vzpomínka na naše nejbližší, patří k nim i upřímná 
modlitba jako prosba, jako poděkování. Takovou je i velice stará modlitba z poloviny 17. století, 
napsaná na trámu starého šumavského mlýna. Tento mlýn, na rozdíl od všech okolních, byl po 
celá léta před ohněm uchráněn. 
 

Poroučím ti, ohni, mocí boží,  
    která chrání všeho světa zboží, 
    ani o krok dál se hnát, 
    na svém místě tiše stát- 
    jako Panna Maria stála tiše, 
    když porodila Pána Ježíše- 
    to počtu tobě, ohni, za pokání, 
    že zastavíš se ihned bez váhání. 
 
    Poroučím ti, ohni, abys tiše stál, 
    k nám ani o krok nešel dál, 
    jak v Jordánu Kristus tiše byl, 
    když svatej Jan ho vodou křtil, 
     to počtu tobě, ohni, za pokání, 
    že zastavíš se v chůzi bez váhání. 
    Poroučím ti, ohni, dům náš stůj v jistotě, 
    jak Mária stála v panenské čistotě, 
    to ukládám ti, ohni, za pokání, 
    zastav se v letu, skoku bez váhání. 
 
    Ježíš Nazaretský, židovský král, 
    od hranic našich zažeň tě dál, 
    ochraňuj dům náš i komoru 
    od ohně, hladu i od moru. 
    Tak budiž , ohni, zaříkán: 
    Růžová krev, co prolil Kristus Pán, 
    rač kolem tebe všude být, 
    abys nemoh dále jít. 
    Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého - Amen. 
 
 
 Rád bych poděkoval všem, kteří pracují pro lubenské hasiče: veliteli sboru, vedoucím 
mládeže, členům zásahové jednotky, našim ženám, které s vervou a zápalem objíždějí 
hasičské soutěže, všem hasičům a všem našim spoluobčanům, kteří nás mají rádi. Velký dík 
patří našemu starostovi obce, panu Chadimovi, který má velký zájem o náš sbor a snaží se 
kdykoliv pomoci. 
 Přeji všem našim občanům krásné svátky, pohodu a svatý Florián nechť chrání naše obydlí. 

        Alois Kovář – jednatel SDH Lubná  
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 Končící rok je pro nás znamením ukončení druhé sezony. Myslíme si, že byl tento rok 
úspěšný. 
 Zúčastnily jsme se celkem 9 soutěží a XI. ročníku recesní soutěže v Širokém Dole. Domů 
jsme tento rok přivezly 2 poháry – oba za 3. místo, a to z Telecího a Sádku. Pro nás je ale 
důležitější, že jsme vždy útok dokončily – někdy s lepším a někdy s horším časem. 
 Každé z nás budou příjemné okamžiky ze soutěží a tréninků chybět. Proto se těšíme, až se 
na jaře všechny v plné síle a s chutí opět sejdeme.                                            

 
 Za nás hasičky přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků bez shonu a stresu a do 
nového roku jen to nejlepší a hodně zdraví.  

           Lubenské hasičky 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milovaní, 
 jsem rád, že vás mohu takto pozdravit na začátku adventní doby. Děti už jen počítají dny, 
které ještě zbývají do Vánoc. Pro nás dospělé je to možná vzácná příležitost  znovu si uvědomit 
prožitý rok. Pro většinu jistě naplněný krásnými zážitky uloženými někde hluboko v srdci. Mnozí 
z vás v sobě nesete i bolest a těžkosti, kterými byl ten či onen čas poznamenán. Můžeme se na 
tento čas dívat pohledem zpět, a tak si více uvědomovat to, čím jsme byli obdarováni. 
 Ale rád bych připomněl ještě jiný pohled: uvědomit si, čím jsme byli a nebo mohli být pro ty, 
které máme kolem sebe. Můžeme si být jeden druhému darem a to je přece krásná věc. Jak na 
to? 
     Každého rána se jeden venkovan vydával ke studni se dvěma nádobami, které přivazoval na 
záda svému oslu. Jedna z nádob byla už stará, popraskaná a voda z ní cestou unikala. Ta 
druhá byla nová, hlaďoučká a pevná, nepropustila ven ani kapku. 
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 Stará nádoba se styděla a připadala si už zbytečná. A to tím spíš, že si ta nová nenechávala 
ujít příležitost, aby se svou dokonalostí nepochlubila. A tak se jednoho dne stará nádoba svěřila  
svému majiteli: „Vím, že už na svou práci nestačím. Zbytečně se mnou plýtváš časem, silou  
i penězi. Než se dostaneme do vsi, polovina vody ze mě vyteče.“ 
 Druhý den se venkovan cestou do vsi otočil na starou nádobu: „Podívej se na kraj cesty. Co 
vidíš?“ „Je plný krásného kvítí,“ odpověděla nádoba. „A to je tvou zásluhou,“ řekl majitel. „To ty 
je každý den zaléváš cestou domů. Koupil jsem na trhu semínka a rozsel podél cesty. Tys je 
každý den nevědomky zalévala, až z nich vyrostly tyhle překrásné květiny.“    
     Tak to je mé přání nejen k prožití adventní doby, ale i do nového roku. Abychom si byli 
vědomi toho, že náš život nikdy nebude dokonalý, ale že je vždycky důležitý. Jde jen o to, 
abychom, jako ta nedokonalá nádoba, kolem sebe rozdávali dobrotu srdce, a tak dovolili, aby 
mohl být i okraj cesty našeho života ozdoben květy zalévanými a vzrostlými projevy vzájemné 
lásky. Zároveň vám přeji pokojné a Bohem požehnané dny vánočních svátků.  

P. Vojtěch Glogar  
 
 
 
Vánoční program v kostele v Sebranicích a v Lubné 
20. prosince   -  celodenní příležitost svátosti smíření 
21. prosince    -  nedělní pořad bohoslužeb 
24. prosince   -  Štědrý den  
                       - 16.00  dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem 
                       - 24.00  půlnoční mše svatá (zpívá sebranický sbor) 
25. prosince   -  slavnost Narození Páně (čtvrtek) 
                       - 7.30  Sebranice 
                       - 9.30  Lubná  
 -  9.45  Sebranice 
                       - 11.00  Široký Důl 
                       - od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček 
26. prosince   - svátek svatého Štěpána (pátek) 
                       - 7.30  Sebranice 
                       - 9.45  Sebranice 
                       - 11.00  Lezník 
27. prosince   - svátek svatého Jana, evangelisty (při mši svaté žehnání vína) 
                        - 6.45  Sebranice 
 - 18.00  Lubná 
28. prosince   - svátek Svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů) 
                        - 7.30  Sebranice 
 - 9.45  Sebranice 
                        - 11.00  Lezník 
                         - odpoledne v kostele v Sebranicích pobožnost dětí u betléma 
31. prosince   - svatého Silvestra (závěr občanského roku) 
                        - 16.00  Sebranice  -  mše svatá na poděkování za uplynulý rok 
                        - 23.00  Sebranice  -  mše svatá s prosbou o Boží ochranu  
   a Požehnání do nového roku 
1. ledna   - slavnost Matky Boží, Panny Marie 

        - 7.30  Sebranice 
        - 9.45  Sebranice 
        - 11.00  Lubná 

Případné koncerty ve vánoční době budou zveřejněny na plakátech a v ohláškách v kostele.     
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KDU - ČSL 
 
Vážená přátelé, 
 opět se rok s rokem sešel a nás čeká krásné i náročné období adventu, 
Vánoc a vstup do nového roku 2009. 
 Nejdříve bychom chtěli poděkovat těm, kteří se zúčastnili voleb, a popřát 
všem příjemné prožití Vánoc, hodně zdraví, duševní svěžesti a Božích milostí 
v celém příštím roce. 
 Již tradičně budeme pořádat ples, uskuteční se 19. 1. 2009 na Skalce, 
k tanci bude hrát skupina COMBO Litomyšl. Tombola hodnotná a kuchyně myslivecká. Srdečně 
Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. 

KDU - ČSL Lubná 
 

PROGRAM KINA V LUBNÉ 
        
 7. 12. NEUVĚŘITELNÝ HULK 
 21. 12. MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE 
 
 11. 1. NESTYDA 
 25. 1.  VALLI 
 
 8. 2. HLÍDAČ č. 47 
 22. 2.  ANGLICKÉ JAHODY                      Začínáme v 18.30 hod. 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci prosinci a lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:  
 

 

 

 

 
 

               

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

KULTURNÍ KOMISE 
  
 V sobotu 27. 12. 2008 se koná zájezd do plaveckého bazénu v České Třebové. Odjezd 
autobusem z autobusových zastávek je ve 14 hodin. Autobus zdarma, vstupné do bazénu si 
hradí každý sám. Zájemci se mohou hlásit u pí Vomáčkové na tel. 461 745 124 nebo 
461 745 125 v době od 8 do 15 hodin do 12. 12. 2008. 

                                                                                                                        I. Rensová 

50 let Josef Matejsek                 75 let Bohumil Dřínovský 
 František Buben   
  81 let Marie Pavlišová 

55 let Dagmar Dubačová   
  83 let Jaroslav Čermák 

60 let Alena Soušková  Anna Javůrková 
    

65 let Marie Zavoralová 84 let Marie Pavlišová 
 Josef Šimek  Marie Flídrová  
 Václav Rensa   
 Marie Dřínovská 85 let Marie Flídrová 
    

70 let Růžena Jetmarová   



 13 

LUBENSKÉ ŽENY 
 
  V něděli 9. listopadu se konalo vítání občánků. Mezi občany Lubné byli přivítáni:  

 
Celestýn Ravalli Příhoda, Andrea Hápová, Nikola Bartoš, Kristýna Kuchtová, Martin Němec, 
Evelína Makovská, Jakub Bartoš a Mariana Bolomská. 
 

      Vážení spoluobčané! 
 Přejeme Vám od srdíček chvíle klidu v záři svíček, pohodu, úsměv ve tváři,  
           v příštím roce ať se Vám vše vydaří. 
                Stálé zdraví a pevný krok ať provází Vás celý rok . 
                           Krásné Vánoce a šťastný nový rok ! 

 
                                                                   Pozvánka 
Ples Sokola Lubná a Lubenských žen se koná 13. února 2009. Hraje skupina ROCK MELODIE 
Trpín. Srdečně zvou pořadatelé. 
                                                                                                        Eva Chadimová, předsedkyně 
  
 

 VESMÍR OKOLO NÁS -  ZE ŽIVOTA MĚSÍCE   
  
 Měsíc je naším nejbližším kosmickým sousedem. Jeho povrch můžeme pozorovat pouhým 
okem nebo obyčejným dalekohledem. Při pohledu velkým dalekohledem vidíme Měsíc jako na 
dlani. Je také prvním a dosud jediným objektem, na kterém přistáli lidé. Provedli zde mnoho 
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pokusů a měření, ale hlavně dopravili zpět na Zemi několik set kilogramů nejrůznějších vzorků 
měsíčních hornin. Měsíc obíhá Zemi ve střední vzdálenosti 384 400 km a jeho průměr je  
3 476 km. Hmotnost Měsíce je přibližně osmdesátina hmotnosti Země. Zemi oběhne jednou  
za 27,3 dne (siderický měsíc) a za stejnou dobu se otočí okolo své osy, takže je k Zemi 
přivrácena stále stejná strana Měsíce.  
 Teplota na povrchu je ve dne +130 ºC a v noci -150 ºC. Atmosféru Měsíc nemá a jeho 
povrch tvoří hory, krátery, rozsáhlé oblasti 21 moří, oceán Bouří; 4 zálivy – Veder, Duh, Středu 
a Rosy; 3 bažiny – Epidemií, Hniloby a Spánku a dvě jezera – Smrti a Snů. Na Měsíci však  
žádná voda není. Tyto oblasti velmi připomínají pozemské vodstvo, a proto je astronomové 
takto pojmenovali.  
 Všechny útvary na Měsíci mají latinské názvy. Mnoho z nich má jména významných 
osobností vědy, kultury, starověkých vládců, objevitelů a dalších. Příklady – Watt, Newton, 
Faraday, Linné, Joliot Curie, Jules Verne, Alexander, Julius Caesar, Sčoty, Pikard, Cook, Halley 
a další. 
 Od nepaměti si astronomové lámou hlavu s tím, kde vzala Země tak velký Měsíc. První čtyři 
kamenné planety od Slunce jsou na tom s počtem měsíců dost špatně. Merkur a Venuše měsíc 
nemají, Mars má dva malé měsíce (spíše kusy skal) a Země má tak velký Měsíc – to nejde jaksi 
dohromady. O jeho původu panovalo několik domněnek  a hypotéz – některé uvedu. Vědci se 
domnívali, že ještě žhavá Země rotovala tak rychle, že se část hmoty v oblasti Tichého oceánu 
utrhla odstředivou silou a z ní gravitace uhnětla Měsíc. Pak se ujala myšlenka, že Měsíc byl 
zachycen gravitací Země při dostatečně nízkém průletu. Také se usuzovalo, že v zemské dráze 
téměř současně a nezávisle kondenzovala dvě nestejně hmotná tělesa. Všechny uvedené 
hypotézy se však dostávají do rozporu se zákony nebeské mechaniky a do rozporu s analýzou 
složení měsíčních hornin. Když vezmeme do úvahy všechny poslední výzkumy, ukazuje se, že 
zrod Měsíce je spjat s vůbec největší katastrofou v dosavadních dějinách Země. V době 
utváření Sluneční soustavy se Protozemě téměř přímo (tečně) srazila s jinou protoplanetou  
o hmotnosti větší, než má dnes planeta Mars. Při této obří srážce se na oběžnou dráhu okolo 
Protozemě dostalo velké množství žhavé hmoty. Té se učenlivě a rychle chopila gravitace  
a slisovala ji během velmi krátké doby (asi 100 let – což je v životě vesmíru pouhý záblesk) do 
velkého Měsíce. Podoby (fáze), které Měsíc vytváří, se vystřídají za 29,5 dne (synodický 
měsíc). Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého století létaly k Měsíci 
kosmické lodě Apollo s kosmonauty. Celkem se uskutečnilo 6 letů s přistáním na různých 
místech a po Měsíci se procházelo celkem 12 lidí. Měsíc svou přitažlivostí (gravitací) vzdouvá 
hladinu oceánů, to se projevuje přílivem a odlivem. 
 
 Venuše je stále večernicí. Najdeme ji na jihu až jihozápadě. V těchto místech je také Jupiter, 
který je méně jasný. Nezapomeňte se podívat, jde o zajímavý kosmický úkaz. Obě planety 
zapadají kolem sedmé hodiny večer. 

  Josef Trojtler  
 
 
 

 ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ   
 
 Dne 21. 10. 2008 jsme ve společenské místnosti DPS měli malou posvícenskou besedu, na 
kterou mezi nás přišel i starosta naší obce. Na besedu k nám přišly také děti z mateřské školy, 
které pro nás měly připraveno posvícenské pásmo básniček a říkanek, za které bych jim i paní 
učitelce Vomáčkové a Šimákové chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat. Na této besedě 
jsme mezi nás také přivítali novou obyvatelku naší DPS paní Dagmar Bromovou. Beseda byla 
dalším zpříjemněním a oživením života v DPS, kam přišli i lidičky mimo DPS. Nálada byla opět 
veselá a přátelská, takže nezbývá než se těšit na další besedy a posezení. 

Rudolf Zapletal 
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           ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
  
  Žďár nad Sázavou (1994) – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl na 
seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán na Světové konferenci 

UNESCO, která byla v thajském Puketu 12. – 17. 12. 1994. 
Byla to čtvrtá památka v České republice a 278. na světě.  
 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je v lese na pahorku 
Zelená hora – několik set metrů od Žďáru nad Sázavou. 
Postaven byl v letech 1719 – 1722 věhlasným architektem 
Janem Blažejem Santinim podle návrhu opata žďárského 
kláštera Václava Vejmluvy. Je nejoriginálnějším a vrcholným 
dílem české barokní gotiky. Ve stavbě se opakuje symbolika 
čísel a tvarosloví. Kostel má půdorys pěticípé hvězdy, což je 

symbolem pěti ran Kristových, ale také pěti hvězd mučedníka sv. Jana Nepomuckého.  
 Ke skvostům světové architektury řadí tuto památku neobvyklá, unikátní a odvážná klenba 
s bohatou výzdobou. Když toto mimořádné dílo viděl tým předních architektů UNESCO, bez 
váhání rozhodl o tom, že tato památka musí být na listině světového dědictví. Kostel je 
obklopen hřbitovem a deseticípým ambitem. Jeho střecha byla značně poškozena letošní 
červnovou vichřicí. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého se stává cílem mnoha návštěvníků od 
nás i ze zahraničí. Nejvíce je navštěvován v době poutí. 

        Josef Trojtler 
 

           FLORBALOVÝ ODDÍL TJ LUBNÁ 
 

Přátelé florbalu, 
 Letošní sezonu 2008/2009 jsme opět začali pod záštitou TJ Lubná, tentokrát však s několika 
novými hráči v našem týmu, ale také s novou posilou mezi trenéry. Družstvo mladších žáků 
tedy trénují p. Pavel Madejewský, p. Oldřich Pakosta a p. Pavel Jiráň. Snad to byly úspěchy 
z loňské sezony, kdy jsme v divizi elévů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji získali 
celkové vítězství, a to přivedlo mezi nás další hráče i nadšené tatínky. Také já jsem se zápalem 
pro hru prožíval každý turnaj, až se i ze mne stal vedoucí mladších žáků. 
 Do nadcházející sezony jsme všichni nastoupili se stejným zápalem, jako jsme loni 
vstupovali mezi elévy. Jen s většími zkušenostmi a povědomím ostatních týmů, kde se vlastně 
ta vesnička Lubná nachází a že se musí na zápas s námi velmi dobře připravit. Z celkových  
12 turnajů letošní sezony odehrálo družstvo mladších žáků již tři. 
 Začali jsme nejprve turnajem v Jaroměřicích 4. 10. 2008. Hráli jsme tu s týmy, které jsme 
předtím neznali, a nevěděli jsme proto, na jaké úrovni jsou. I tak se nám podařilo 3x zvítězit,  
2x  jsme byli poraženi a do celkové tabulky jsme si připsali 9 cenných bodů. Byl to náročný 
turnaj, kterého se účastnily týmy, jejichž hráči rostou již od elévů v perfektním prostředí 
sportovních klubů, kde mají přímo profesionální zázemí. 
 Další turnaj se konal 19. 10. 2008 v Ústí nad Orlicí v krásné sportovní hale, která by se 
určitě líbila všem sportovcům i u nás. Také zde jsme dosáhli stejného výsledku – 3 výhry  
a 2 prohry, a tak jsme si opět odváželi 2. místo v turnaji a 9 cenných bodů do tabulky. 
 V pořadí třetí turnaj byl konečně doma. Florbalová unie nám povolila výjimku pro menší 
rozměr hřiště a jeho povrch, a tak jsme poprvé mohli 2. 11. 2008 uspořádat turnaj v Lubné. 
Všechny nás to velmi motivovalo. Povzbuzování početného domácího publika bylo úžasné  
a naši hráči bojovali s takovým nadšením, že nedovolili ani jedinému týmu získat nad námi 
vítězné body. Hráli jsme 5 zápasů a získali 5 vítězství! Celkem tedy dalších 15 bodů do tabulky, 
ve které jsme zatím na 2. místě. Krásný a motivující výsledek! 
 Rád bych na závěr poděkoval TJ Lubná, Obci Lubná, všem sponzorům i rodičům dětí za 
velkou podporu a chtěl bych také popřát nejen našemu družstvu, pod kapitánským vedením 
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Ondry Pakosty, ale i všem jakkoli zúčastněným krásnou sportovní hru v dalších turnajích a jen 
ty nejlepší výsledky. 

       Radek Bartoš, vedoucí družstva 
Pozn. redakce: Po uzávěrce tohoto čísla se hrál již 4. turnaj – v Lubné. 
 

 
 
 
                 ODPOLEDNE S PATCHWORKEM 

 
 Dne 8. 11. 2008 se uskutečnilo v DPS zajímavé odpoledne s patchworkem. O akci byl 
projeven velký zájem veřejnosti. Pořadatelé pro nás připravili zajímavý program, včetně malého 
pohoštění. Tímto bych chtěla poděkovat všem pořadatelům, kteří se zasloužili o zorganizování 
akce a příjemný průběh celého odpoledne. Těšíme se na další podobná setkání.   

Zúčastněná 
  
 Dne 8. 11. 2008 jsem se spolu s kamarádkami ze Strakova zúčastnila "Odpoledne  
s patchworkem" u Vás v Lubné. Moc ráda bych touto cestou poděkovala organizátorkám  
z obce, které se postaraly o příjemné přijetí, výborné občerstvení a zajímavý program. Děkuji  
a přeji hodně úspěchů při pořádání podobných akcí.  

Lenka Stříteská, Litomyšl 
  
 Dne 8. 11. 2008 jsme byly pozvané kulturní komisí v Lubné na patchworkovou dílnu. 
Překvapilo nás, že o dílnu byl veliký zájem. Přišla za námi děvčata, maminky i babičky. 
Děkujeme ze hezky strávené odpoledne a těšíme se na další šití.  

Patchworkářky Helena, Jana, Alena, Alča 
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                TYKÁNÍ  
 
Tykání nabízí: 
starší………..mladšímu 
významný…..méně významnému 
žena…………muži 
Při tykání není nutné a mnohdy ani vhodné si podávat ruce nebo se líbat.  
U starších dětí a mladých lidí je vhodné se zeptat, zda s tykáním souhlasí. 
Tykání na pracovišti: 
 Nejvhodnější je, když si nadřízený s podřízenými vyká( při tykání se špatně vytýkají chyby). 
Pokud se rozhodne pro tykání, měl by dodržovat zásadu rovnosti: nabídnout tykání všem 
podřízeným od určitého postavení a věku. Kombinace oslovení křestním jménem a vykání je 
možná až poté, co jsme se zeptali, zda s tím dotyčný nebo dotyčná souhlasí. 
 Velmi nevhodné je nabídnout podřízenému, aby mi tykal v soukromí a na pracovišti vykal. 
Takový návrh je ponižující pro obě strany. 

Čerpáno z knihy „Nikdo nejsme dokonalí“ 
 
 

                KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE  
 
Plesová sezona 2009 v Lubné 
 3. 1. První ples - ples studentů poličských středních škol, hraje MIX. 
 9. 1.  Ples SDH Lubná, hraje Vepřo-knedlo-zelo. 
  17. 1.  Ples KDU - ČSL Lubná, hraje Combo 2, myslivecká kuchyně. 
  31. 1. Ples TJ Sebranice, hraje Melodie Trpín. 
 13. 2.   Ples TJ Sokola Lubná a Lubenských žen, hraje Melodie Trpín. 
 
 

Kulturní komise v Dolním Újezdě Vás srdečně zve na prodejní vánoční výstavu 
14. 12. 2008 od 10 do 18 hodin v místní sokolovně. 

Odpolední program od 13.30 hodin. Medovina, svařené víno, punč a plno sladkostí. 
 Dětská dílnička, malování vánočních ozdob, tradiční ruční práce atd. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
Litomyšl 
Smetanův dům 
pondělí 8. 12. od 18 hodin - Pavel Novák – Tenkrát o Vánocích  
Vánoční pořad, který je sestaven z lyrických skladeb, které si můžeme společně zazpívat.   
 
čtvrtek 11. 12. od 19.30 hodin - vánoční koncert - Vánoce s Moravankou Jana Slabáka 
 
Farní Charita  
neděle 21. 12. - adventní koncert k výročí 750 let Litomyšle. Vánoční koncert skupiny „ Na 
cestě“, pod vedením uměleckého vedoucího Petra Jiříčka. 
 
Regionální muzeum  
neděle 7. 12., 9 – 12 hodin a 13 – 17 hodin - ukázka jednotlivých řemesel v pravěku 
V režii DDM v Litomyšli, skupiny experimentální archeologie Bacrie a skupiny experimentální 
archeologie Sebranice. 
 
neděle 14. 12., 9 – 12 hodin a 13 – 17 hodin - demonstrace techniky drátkování s paní Jindrou 
Kučerovou. Možnost zakoupení výrobků, lze si donést vlastní předmět, který vám paní 
Kučerová ozdobí touto technikou. 
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neděle 21. 12., 9 – 12 hodin a 13 – 17 hodin - ukázka řemesel a malování vánočních ozdob  
Brašnářství, práce s kůží - s panem Milošem Grimou. 
Možnost ozdobit si vlastní ozdobu - s paní Zdeňkou Šafránkovou. 

 
středa 24. 12. ve 14 hodin - štědrovečerní koledování před budovou muzea 
Tradiční zpívání vánočních koled na muzejních schodech – letos se skupinou Věneband. 
 
Smetanovo náměstí 
sobota 13.12. od 10 do 17 hodin, sobota 20.12 od 8 do 16 hodin 
Do Litomyšle se sjedou řemeslníci  z měst, obcí a vísek z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou 
keramiku, malované vánoční ozdoby, kožešiny, slaměné ozdoby, cukrovinky, kabelky, sklo, 
perníky, šperky, stuhy, ubrusy, betlémy, svíčky, drobnosti pro radost, hračky, výrobky ze dřeva. 
Stánkový prodej také nabídne široký sortiment občerstvení, nebude chybět medovina, punč, 
zavoní i klobásy, zabijačkové speciality a doprovodný program. 
 
VÁNOCE Z PATCHWORKU 
 Spolek patchworku Litomyšl o. s. vás zve na výstavu VÁNOCE z PATCHWORKU, která se 
bude konat v  prostorách Evropského školicího centra v Litomyšli (bývalý pivovar v areálu 
zámku Litomyšl). Otevřena bude denně od 1. 12. 2008 do 4. 1. 2009 od 10 do 17 hod. 
Vernisáž proběhne v neděli 30.11. 2008 v 15 hod. Během výstavy se uskuteční 2 šicí dílny  
pro veřejnost, a to v neděli 21. prosince 2008 adventní a v neděli 4. ledna 2009 tříkrálová, vždy 
po celý den. 
 
 
 
                RŮZNÉ  

 
VÁNOČNÍ SKLÁDANKA 
 
 
 
 
 
 
1- Papírový ubrousek přeložte napůl. Horní levý roh přehněte od středu doprava. Pravý roh                                            

přehněte přes levý. 
2 -  Pokud vám pravý roh přesahuje přes levý, přehněte ho směrem dovnitř. Potom přeložte 

spodní část ubrousku přes vrchní. Čtyři centimetry nad ohybem ubrousek opět přehněte 
směrem dolů. 

3 - Vnější rohy spodního papíru ohněte tak, aby vznikl „kmen stromečku“. Stejně tak ohněte  
 i protilehlý roh. A prostírání je hotové. 
4- Prostírání je možné z přední strany dozdobit větvičkou, hvězdičkou nebo dle vlastní 

fantazie. 
                        
Nová dopravní značka „ Zimní výbava“ 
 Pro všechny řidiče v České republice je od letošní zimy připravena zásadní změna.  
Od 1. listopadu 2008 zavádí vyhláška na naše silnice nové dopravní značky Zimní výbava a 
Zimní výbava – konec. Značka bude každoročně platit v období od 1. listopadu do 30. dubna. 
 Pokud v tomto období na úsecích s touto značkou nebude mít řidič zimní pneumatiky 
s minimální hloubkou dezénu 4 mm (automobily do 3,5 tuny) nebo 6 mm (automobily nad 3,5 
tuny), hrozí takovému řidiči pokuta až do 2000 Kč a ztráta 1 bodu.  



 19 

 Zimní pneumatiky mohou být nahrazeny použitím sněhových řetězů. Platnost značky neruší 
nejbližší křižovatka, ale až značka Zimní výbava – konec.  

 
Kam nevyjíždět bez zimních pneumatik v našem kraji:  
- Suchý vrch mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou 
- Skuhrovský kopec mezi Ústím nad Orlicí a Lanškrounem 
- úsek mezi koncem zástavby v České Třebové a Skuhrovem 
- Vendolský kopec mezi Svitavami a Poličkou 
- stoupání Hřebeč – Koclířov pod tunelem 
- úsek mezi Pohledy a Křenovem na Jevíčsku 

 
 
 
 
 

                      Zubní pohotovost (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin) 
 6. a 7.12. MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461615414 
 13. a 14.12.      MUDr. Pavel Procházka, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461612733 
 20. a 21.12.      MUDr. Jitka Sejkorová, Polička, Husova 25, tel. 606202501 
 24.12.      MUDr. Stanislav Ševčík, Polička, 1. máje 607, tel. 461724423 
 25.12.      MUDr. Dagmar Švecová, Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461613663 
 26.12.      MUDr. Ivana Veselíková, Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461614569 
 27.12.      MUDr. Oldřich Zeman, Polička, 1. máje 606, tel. 733152435 
 28.12.      MUDr. František Zeman, Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel. 461613827 
 31.12.      MUDr. Silva Adamcová, Polička, Smetanova 55, tel. 461725987 
       1.1.2009      MUDr. Jarmila Dostálová, Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461613663 
         3. a 4.1.     MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel. 461634157 
 
 
OZNÁMENÍ 
 MUDr. Jaroslava Zahnášová oznamuje, že z důvodů nemoci do konce roku 2008 
neordinuje. Zastupuje MUDr. Hrouzek v Dolním Újezdě.  
Ordinační hodiny: po, st, pá - 7.30 - 12.00 hodin, út, čt - 13.00 - 17.00 hodin, tel. 461 631 114. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prodej vánočních stromků se uskuteční  
dne 13. 12. 2008 od 9 do 13 hodin  

u Pavlišů (čp. 175) na Malé Straně u kapličky. 
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 Tváře na fotografii vám jistě nemusíme blíže představovat. Ano, jde o tým lidí podílející se 
na tvorbě Lubenského zpravodaje. Každý z nás se snaží přinést tu svoji trošku do mlýna, aby 
se ve finále dostalo vám občanům co nejvíce informací a zajímavých článků. Za každým číslem 
se ukrývá naše společné úsilí a spousta času. Odměnou je nám chvála od vás čtenářů.   
 V žádném případě bychom neradi usnuli na vavřínech, nýbrž chceme zpravodaj i nadále 
zkvalitňovat, a to i vaší zásluhou – vašimi příspěvky či návrhy.  
 

   
 
 Za celý kolektiv Lubenského zpravodaje přejeme všem občanům klidné prožití vánočních 
svátků a mnoho úspěchů v novém roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lubenský zpravodaj (dvouměsíčník)   
Vydává Obecní úřad, 569 63 Lubná 327  telefon: 461 745 215 
 http://www.lubna.cz 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. 1. 2009. 

http://www.lubna.cz
mailto:lubna@quick.cz
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Kadeřnictví 
Hanka Chadimová, Lubná 327 – obecní úřad, tel.: 732 266 265 

 
oznamuje změnu provozní doby od 1. 1. 2009. 

 
Pondělí 7:30 - 11:00 12:00 – 17:00 
Úterý 7:30 - 12:00 13:00 – 17:00 
Středa Sanitární den 
Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 – 17:00 
Pátek 7:30 - 12:00 13:00 – 17:00 
Sobota Dle objednání 

                           
                           Možnost zakoupení vánočních balíčků a dárkových poukázek. 

 
 
 
 
 
 
 

MASÁŽE 
Sportovní a rekondiční masáže, Breusova masáž 
Masáž je účinná souhra dotyků, která uvolňuje a harmonizuje tělo i mysl. Patří k jedněm 
z nejstarších léčebných prostředků. 
Baňkování 
Osvědčená tisíciletá metoda léčby, kterou se dá léčit řada onemocnění. 
Reiki 
Tradiční japonský způsob přírodní léčby posiluje naši životní energii, očišťuje tělo i ducha, 
aktivuje sebeléčebný proces. 
Reflexologie 
Využívá tlaku a masáží reflexních zón a ploch na chodidlech (rukou), všechny orgány nebo 
části těla mají své reflexní místo. 
Dornova metoda 
Účinný a manuální způsob, jak odstranit akutní a dlouhodobé bolesti v zádech a kloubech. 

… najděte svůj životní rytmus a nechte rozkvést svou sílu a energii … 
KONTAKT:  František Vomáčka, Lubná 301, tel. 739 071 637, ferdavomacka@seznam.cz 

Každou středu od 10 do 16 hodin v domě s pečovatelskou službou. 
 
Možnost zakoupení poukazů jako vánoční dárek. 
 
 
 
 
 
 
 
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony - celé sbírky, větší 

množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. 
Informace na tel. : 724 22 92 92. 

 

mailto:ferdavomacka@seznam.cz

