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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 26. 5. 2008 
RO schvaluje: 
  1. Umístění pí Šteflové a pí Rotzerové v DPS. 
  2. Povolení ke kácení stromů pro p. Bulvu. 
  3.  Nákup obleků pro zásahové družstvo SDH Lubná. 
  4.  Nákup 3 ks dřezů pro MŠ Lubná. 
  5.  Vyúčtování nákladů za sociální služby od sdružení AZASS Polička. 
  6. Plnění rozpočtu obce Lubná k 30. 4. 2008. 
  7. Nákup dataprojektoru s příslušenstvím.  
  8. Nákup interaktivní tabule pro ZŠ Lubná - Sebranice. 
  9. Změnu umístění stavby RD pro manžele Petrásovy. 
 10. Ošetření stromů v obci Lubná od firmy Pavel Haupt – údržba zeleně. 
RO zamítá: 
 1. Prominutí poplatku za komunální odpad pro p. Stříteského. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 9. 6. 2008 
RO schvaluje: 
   1.  Financování a postup oprav místních komunikací prováděných firmou Delta, s.r.o. a 

souhlasí s dokončením oprav u všech vybraných komunikací v obci. 
  2.   Uzavřít smlouvu s fi.ASEKOL, s.r.o. na zajišťování zpětného odběru elektrozařízení. 
  3.   Uzavření pracovní smlouvy s pí Klusoňovou na VPP. 
RO  doporučuje:  
  1.   ZO schválit rozpočtovou změnu č. 1/2008/ZO.  
  2.   ZO projednaní dokumentace k závěrečnému vyhodnocení. 
RO bere na vědomí: 
  1.   Výsledek kontrolní prohlídky u p. Kováře. 
  2.   Zápis z kontroly ochranného pásma vodovodu Lubná – zářezy. 
 
Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 23. 6. 2008 
RO schvaluje: 
  1.   Provedení opravy sociálního zařízení ZŠ Lubná-Sebranice o prázdninách v roce 2009. 
  2.   Vypracování projektové dokumentace na objekty v majetku obce. 
  3.   Pana Vomáčku jako zodpovědnou osobou za provoz obecního výsuvného žebříku ZD–12. 
  4.   Rozhodnutí o povolení kácení dřevin pro Úřad pro zastupování státu Svitavy. 
RO zamítá:  
  1.   V současné době prodej obecního pozemku p. č. 510 v k. ú. Lubná. 
RO bere na vědomí: 
1. Způsob vyrovnání přeplatku financí od Finančního úřadu Litomyšl v rozpočtu obce. 

 
Výpis z usnesení ZO Lubná konané dne 12. 6. 2008 
RO schvaluje: 
  1.  Zprávu o činnosti Rady obce za období od 3. 3. 2008 do 26. 5. 2008.  
  2.  Závěrečný účet hospodaření a přezkoumání obce Lubná za rok 2007.  
  3.  Plnění rozpočtu k 31. 5. 2008.  
  4.  Rozpočtové opatření č. 01/2008 a změnu závazných ukazatelů upraveného rozpočtu na                             

rok 2008.    
  5.  Úpravu měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Lubná.  
  6.   Smlouvu na poskytnutí dotace od Mikroregionu Litomyšlsko na akci  
        „Zábavné odpoledne s koly“. 
  7.  Smlouvu na poskytnutí dotace od Pardubického kraje na „ Úpravu veřejného prostranství  
        před obecním úřadem“. 
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  8.  Smlouvu na poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na „Ošetření    
stromů v obci Lubná“. 

  9.  Nákup nemovitosti č. p. 27 a okolního pozemku za cenu 650 000 Kč s tím, že obec uhradí 
náklady spojené s prodejem nemovitosti - sepsání smlouvy, znalecký posudek jako 
podklad pro výpočet daně z převodu nemovitosti, daň z převodu nemovitosti a správní 
poplatky. 

10.   Kupní smlouvu na nákup pozemku pod vodojemem od Lesů ČR. 
11.   Smlouvu o budoucí smlouvě na nákup pozemku p. č. 906/4 pro stavbu RD pí Matošové.  
12.   Prodej obecního pozemku p. č. 122/2 manželům Novotným. 
13.   Prodej obecního pozemku p. č. 3123 pí Hainové. 
14.   Prodej obecního pozemku p. č. 444 manželům Flachovým. 
15.   Změnu směrnice č. 17 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
16.   Sazbu daně z nemovitosti a pozemků v původní výši jako v roce 2007. 
17.   Pořízení územního plánu obce. 
ZO bere na vědomí: 
  1.   Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 12. března 2008.  
  2.   Závěrečné vyúčtování dotací včetně podmínek stanovených ministerstvy v závěrečných  

zprávách. Jedná se o tyto akce: výstavba DPS Lubná,  stavba technické infrastruktury pro 
sídliště k Širokému Dolu, výstavba hřiště u MŠ Lubná, oprava střechy „Víceúčelového 
zařízení Skalka“ a výstavba 4 bytových jednotek nad MŠ Lubná. 

  3.   Vypovězení smlouvy s TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem na dopravu  
        a odstranění odpadů z obce z důvodu vlastnických změn svozové firmy. 
ZO projednalo: 
  1.   Závěrečné účty za rok 2007 a rozpočty na rok 2008 mikroregionů, svazků a sdružení. 
ZO pověřuje:    
  1.   RO schválováním dotací pro obec Lubná ve výši do 100 000Kč včetně DPH. 
ZO zamítá: 
  1.   Nákup nemovitosti č. p. 173. 
 
Vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, mrazáky, sporáky, televize, vysavače, počítače) 
odevzdávejte v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin ve dvoře za obecním úřadem.        oú 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Exkurze u včelaře 
Čtvrteční odpolední vyučování 15. května věnovaly děti 2. třídy zdejší základní školy návštěvě 

včelaře pana Jiřího Křivky ze Sebranic. Ten se 
na  malé zvědavce velmi zodpovědně 
připravil. Své poutavé vyprávění o vskutku 
krátkém životě včeliček doplnil praktickým 
předvedením jednotlivých pomůcek určených 
pro včelaře i pro samotné včelky. Děti nahlédly 
do vnitřního prostoru úlu a rázem se staly 
včelaři při navléknutí včelařské kukly, při 
točení kliky medomedu, při roztápění kouře… 
Neustále byl slyšet bzukot od úlů ze sadu, 
kam se děti zašly podívat také. S jistým 
strachem před žihadlem pozorovaly 
zasklenými otvory ve včelích domečcích 
neustálý rej malých pracovitých tvorečků. Pan 

Křivka zakončil návštěvu „druháků“ opravdu skvěle – ochutnávkou voňavého, pravého medu. 
To byla tlačenice! Možná v Sebranicích nebo v Lubné přibudou mladí včelaři. 
 Za ochotu, za zajímavé a přínosné informace  teoretické i praktické pro malé školáky  panu 
Jiřímu Křivkovi moc děkujeme. 

                                                                                           Mgr. Marie Dřínovská, tř. uč. 
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Veselý červnový pátek 
 Dne 6. června udělali hasiči pod vedením svého velitele p. Jaroslava Kučery dětem 

sebranické školy úžasnou radost. 
Jako dárek k svátku dětí přijeli s hosty 
z Poličky dvěma hasičskými auty 
s nachystaným překvapením. Děti 
vyběhly do prostoru před fotbalovým 
hřištěm pouze v plavkách, aby zažily 
„rochnění“ ve vysoké, husté  
a voňavé pěně. Sotva se vzájemně 
poznávaly, vypadaly jako kosmonauti 
v pěnovém skafandru… Nadšení  
a výskání malých školáků nebralo 
konce, ani po „hasičském“ 
osprchování se her na příjemné 
klouzačce nechtěli vzdát. Dlouho 
potom ještě bylo slyšet dětské 
štěbetání o tak kouzelném dětském 
dnu v Sebranicích. 

 Celou tuto zdařenou akci pojali sebraničtí hasiči ve složení - p. J. Kučera, p. M. Kopecký 
a p. J. Nechvíle sponzorsky, za což jim touto cestou mnohokrát děkujeme. Poděkování si 
zaslouží rovněž 4 hasiči z Poličky, kteří naší radosti dodali punc netradičnosti. 

                                                                           Mgr. Marie Dřínovská   
 
Zájezd žáků základní školy do Itálie 
  Základní škola Lubná- Sebranice se rozhodla  v letošním  školním roce žákům školy 
a ostatním zájemcům nabídnout zájezd  do Itálie. Zájezd se uskutečnil od 6. do 15. června 
a  naším cílem byl poloostrov Gargano, který  vytváří na  „botě“ Itálie nápadnou ostruhu, jež 
vybíhá  do moře směrem k Chorvatsku. Gargano je hornaté s atraktivními vápencovými 
jeskyněmi, kde se pláže s jemným pískem střídají  se skalnatým pobřežím. Velmi půvabná jsou 
středověká městečka, která jsou ukryta vysoko v horách a která  si uchovávají jižanský způsob 
života. 
  Cestovali jsme s   cestovní kanceláří Viktoria Brno, která nám zajistila  ubytování v kempu  
Stella del Sud ve stanech. Kemp byl vzdálen několik desítek kroků od pláže, moře bylo mělké, 
čisté a  teplé, s písčitým dnem. V kempu fungoval obchod s česky mluvící obsluhou,  v pizzerii 

v nedalekém  městečku Lido del Sole 
jsme narazili na naše mladé krajany, 
kteří si přijeli do Itálie přivydělat. 
Italové, kteří nás v kempu 
obsluhovali, dokonce znali základní 
české fráze. Z toho je patrné, že čeští 
návštěvníci začínají objevovat Jadran 
z italské strany. 
  CK Viktoria nám zajistila velmi 
atraktivní zájezd do Mořských jeskyní. 
Ve městě Peschici byla pro nás 
připravena loď, která nás dovezla až  
přímo dovnitř  těchto přírodních 
útvarů. Některé z nich jsou několik 
desítek metrů dlouhé  
a dvacetimetrová loď se v nich může 
otočit. Kapitán lodi nám pouštěl 
hudbu z filmu Titanic a několik 
odvážných žen se dokonce postavilo 

 
 
Výlet do Mořských jeskyní 
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s kapitánem na  příď lodi  a sehrálo známou  scénu z hollywoodského trháku. 
  Pro další  zájemce CK připravila výlet džípem do národního parku Foresta Umbra. Leží 
vysoko v horách a nabízí návštěvníkům příjemný pobyt  ve stínu pod lesními velikány. Italové 
mají tento park ve velké oblibě, protože jim nabízí úlevu od  horka, které panuje při pobřeží.  
Foresta Umbra velmi připomíná okolí Lubné 
  Doufejme, že zájezd do Itálie se účastníkům líbil. Proto bych rád poděkoval těm, bez jejichž 
pomoci  by nebylo možné tento zájezd uskutečnit. Děkuji paní učitelce Kořínkové za 
pedagogický doprovod, paní Barcalové a Loučkové za přípravu jídla v polní kuchyni a osobní 
asistentce Romana Fajmona, slečně Heydukové.  Náš zájezd sponzorovali potravinami 
Bubnovi, Šteflovi, Bednářovi a ZD Lubná. Také jim chci touto cestou poděkovat. Závěrečný 
poděkování patří vedení ZŠ Lubná – Sebranice, které nad naším zájezdem převzalo záštitu 
a umožnilo nám navštívit krásný kout Evropy, jakým italské Gargano bezesporu je. 

                                                                                     Mgr. Vladimír Opletal, vedoucí zájezdu 
 

Divadelní představení Zlatovláska 
 Na Litomyšlsku existuje několik divadelních souborů, ve kterých hrají dospělí herci ( Makov, 
Němčice). Ojedinělou divadelní scénou je žákovský divadelní kroužek,  působící při ZŠ Lubná 
– Sebranice.  Žáci 9. A. třídy společně se spolužáky z  8. a 6. třídy  a se sborem Lubenika 
nacvičili  pohádku Zlatovláska- autor J. Kainar- a rozloučili se tak se základní školou. 
  Pohádku jsme v květnu a v červnu hráli pro I. a II. stupeň základní školy, vystoupili jsme při 
oslavách Dne matek v Sebranicích a v Lubné, dále  během Pohádkového odpoledne v Lubné 
a nakonec  se na nás přijeli podívat žáci z Dolního Újezda a Širokého Dolu. Děkuji toto cestou 
všem pohádkovým postavám  a také Obecnímu úřadu v Lubné  a Sebranicích, bez jejichž 
pomoci by nebylo možné divadlo nacvičit.                       

                                                                                                  Mgr. Vladimír Opletal 

 
stojící zleva:  Michal Loučka – rybář, Nikola Bednářová – babka, Matěj Kmošek – Jiřík,  
                         Jakub Kmošek a Marek Jílek – králové, Jolana Píčová – muška,  
                      Aneta Lipavská a Jana  Pohorská – krkavčata 
sedící zleva:   Michaela Kotoučková – Zlatovláska, Ilona Sejkorová a Jolana Bednářová - sestry,  

Dominika Hauptová – pejsek, Lucie Kovářová a Lenka Zavoralová - ptáčci,  
Monika Sejkorová a Adéla Klusoňová - mravenci 

 
Pochod do Nových Hradů 
 V sobotu dne 21. 6. se konal dobrovolný pochod žáků 1. třídy do Nových Hradů. Počasí 
nám přálo a pochodu se zúčastnilo 12 dětí. Trasa vedla z Boru kolem Kolumbova vejce na 
Kazatelnu, z které je nádherný výhled na okolní borové lesy téměř z ptačí perspektivy. Po 
občerstvení jsme se vydali kolem Kupadel k hotelu Polanka, kde nás čekal další příjemný 
odpočinek a kde si děti spontánně pohrály na pískovišti. Poté nám zbýval už jen malý kousek 
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cesty po silnici k zámku do Nových Hradů, kde jsme poseděli v krásném parku u cukrárny a dali 
si za odměnu dobrou zmrzlinu. Někteří si zde i koupili turistickou známku.  
 Diplom za absolování pochodu dostaly děti až v pondělí ve škole. Všechny děti musím 
pochválit nejen za to, že celou trasu bez problémů ušly, ale hlavně za to, že se hezky chovaly 
k sobě i k přírodě. 

                                                                      Mgr. Hana Klusoňová 
NOVÉ CENY STRAVNÉHO 
     Od září 2008 dochází ke změnám cen obědů ve školních jídelnách v Lubné a v Sebranicích. 
Ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků ŠJ Lubná, Sebranice: 

Strávníci 7 – 10 let …………………… 17 Kč / 1 oběd (1.- 4. třída) 
Strávníci 11 – 15 let ………………….  19 Kč / 1 oběd (5. – 8. třída) 
Strávníci 15 a více let ………………..  20 Kč / 1 oběd (9. třída) 

Ceny stravného v MŠ Lubná: 
Děti 3 - 6 let celodenní ………………. 26 Kč / den  
Děti 3 - 6 let dopolední ………………. 21 Kč / den 
Děti 7 - 10 let celodenní …………….. 28 Kč / den 
Děti 7 - 10 let dopolední ……………   23 Kč / den 

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 
dané věkové hranice. Záloha = dvacetinásobek ceny. 
     Je nutné novým cenám přizpůsobit výši trvalého příkazu. Platba na září 08 by měla 
proběhnout od 20. do 25. 8. 2008. Číslo účtu školy: 181 888 597/0300, variabilní symboly 
zůstávají stejné (také pro děti, které přecházejí z MŠ do ZŠ). Přeplatky stravného z letošního 
školního roku budou vráceny na účet plátce do 22. 7. 2008. 

A. Boštíková, vedoucí školní jídelny 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 

 Putovní pohár obce Lubná 
 Druhá červnová neděle byla ve 
znamení hasičské soutěže. Hojná 
účast soutěžících družstev  
a přihlížejících  návštěvníků byla 
známkou vydařeného dne. 
 Za nás hasičky děkujeme všem, 
kteří nás přišli podpořit a drželi nám 
pěsti při útoku. Všechny jsme trpěly 
troškou nervozity z domácí 
atmosféry, abychom nezklamaly.  
Zároveň chceme poděkovat všem 
hasičům, sponzorům a panu 
starostovi, bez kterých by nebylo 
možné tuto akci realizovat. 
 Již dnes se těšíme na příští 
ročník. 

Hasičky Lubná 
 
MLADÍ HASIČI 
 Dovolte mi, abych vás seznámil s činností našich mladých hasičů. V tomto roce jsme 
absolvovali celkem čtyři soutěže.  
 Úspěšné tažení jsme zahájili v sobotu 3. května na 18. ročníku Poháru Malé Hané 
pořádaném v Jevíčku. Zde jsme měli dvě družstva starších žáků a jedno družstvo mladších. 
Starší žáci vybojovali 1. a 6. místo. Putovní pohár Malé Hané tudíž zůstává opět v Lubné. 
Mladší žáci se umístili na krásném  7. místě. 
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 V pátek a sobotu 30. a 31. 5 nás čekalo náročné okresní kolo hry Plamen,  konané 
v Hartmanicích. Před námi byl nelehký úkol obhájit loňské vítězství a postup do krajského kola. 
V těžkých podmínkách a za nesnesitelného vedra svádělo družstvo starších urputný boj  
o přední umístění především s družstvy z Pomezí a Desné. V silné konkurenci naši starší 
dokázali obstát a vybojovat prvenství mezi družstvy svitavského okresu, které nám společně 
s Desnou (druhé místo) zajistilo účast na Krajském kole hry Plamen Královehradeckého 
a  Pardubického kraje. Družstvo mladších žáků, tvořené našimi nejmenšími dětmi, bojovalo 
opravdu statečně a nakonec obsadilo krásné 10. místo. 
 Krajské kolo hry Plamen probíhalo ve dnech 14. a 15. června v Poličce a v Kamenci. Po 
celou dobu jsme předváděli poměrně dobré výkony, nicméně konkurence byla silná, a tak to 
stačilo „pouze“ na 11. místo. Nicméně v disciplínách požární útok a požární útok CTIF jsme 
předvedli velmi sympatické výkony. Ovšem požární všestrannost byla tvrdým oříškem. 
 Soutěžní sezonu v tomto školním roce jsme ukončili 21. 6. 2008  Pohárovou soutěží 
v Poličce. Všichni jsme byli zvědaví, jestli se nám podaří i letos přidat k našim trofejím i poličský 
putovní pohár. Naděje byly velké, neboť se soutěžilo v naší nejsilnější disciplíně, tj. v požárním 
útoku. Naše barvy hájila 2 družstva starších a 1 družstvo mladších žáků. Dílo se zdařilo, 

dokázali jsme, že útok nám 
opravdu „jde“, a tak jsme se 
mohli radovat z překrásného 
putovního poháru. Za rok jej 
sice musíme vrátit, ale ten 
pocit z vítězství nám už nikdo 
nevezme. 
 Druhé družstvo také 
předvedlo kvalitní výkon  
a obsadilo celkově 6. místo. 
Pro nás velice úspěšnou 
soutěž dovršilo družstvo 
mladších žáků, kteří po 
vcelku vydařeném útoku 
obsadili  
8. místo. Pro nejmenší děti 
byla připravena soutěž 
dráčka Doba v motání hadic. 
Naši malí svěřenci se v této 
disciplíně umístili v první 
polovině startovního pole. 

 Myslím, že máme za sebou velice úspěšnou část sezóny. Doufejme, že nás do dalších 
soutěží neopustí štěstí a že mladým hasičům vydrží elán a chuť  soutěžit. 

Jiří Kovář 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
 
Milí přátelé, 
     rád vás zdravím uprostřed prázdnin a dovolených. Pro mnohé je to skutečný čas odpočinku, 
ale třeba zemědělci zase mají plno starostí, jak sklidit Bohem požehnanou úrodu. Přesto bych 
vám rád nabídl jeden příběh. I když vypráví o mořské mušli, může stejně tak dobře vyprávět  
o tom, co můžeme prožít i uprostřed naší krásné přírody. 
     Jedná mladá žena zvedla mušli, kterou přinesl ranní příliv a řekla: „Budeš se jmenovat 
Ostrovní mušle. Nemohu mít věčně prázdniny a žít tady na ostrově. Ale mohu si tě vzít a dát na 
stůl v mé kanceláři. Budeš tam ležet a připomínat mi to co jsem prožila. Pomůžeš mi 
nezapomenout na ostrov, na němž jsem strávila tolik času. Budeš mi připomínat, že se 
uprostřed svých činností musím zastavit a ztišit. Protože jinak budu mít velmi málo co dávat 
svým přátelům a světu. 
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     Možná, že i my si můžeme uchovat takovou obraznou mušli všeho, co krásného prožijeme, 
co si uchováme jako vzácný dar ve svém srdci. Pak není důležité, jestli taková zkušenost bude 
stát hodně peněz a nebo ji objevíme zdarma v prostých věcech kolem sebe. Důležité bude to, 
aby nám zůstala uchována jako něco vzácného a hezkého, co poneseme v sobě a co prozáří 
i všednost obyčejného života.  
 Přeji vám  prožít hodně krásy, kterou si uchováte ve svém srdci pro časy, které třeba už tak 
krásné nebudou, aby se staly pro ty chvíle velkým povzbuzením. 
 Vzpomínám na vás a žehnám vám.  
 
Pozvání: 
 V pondělí 1. září zveme školáky i s rodiči, samozřejmě i babičky a dědečky, na mši svatou, 
která začne v 7.15 hodin v kostele v Sebranicích. Při této mši svaté budeme prosit o všechny 
potřebné dary Ducha Svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro školáky, rodiče 
i učitele. Při mši svaté bude také žehnání školních aktovek a pomůcek. 
 

V neděli 14. září budeme slavit 10. výročí zahájení poutí na Kališti. Bohoslužba slova 
 k oslavě svátku Povýšení svatého Kříže začne od 15 hodin u kříže na Kališti. 

 P. Vojtěch Glogar SDB 
 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Loučení s našimi předškoláky … 
 

 
 
Zleva horní řada:  M. Flachová, A. Uhrová, L. Vomáčková, M. Zdanovcová, L. Šimáková, I. Rensová 
Prostřední řada:   J. Uher, O. Šimek, N. Šimková, P. Bartoš, M. Vázler, M. Bartůšek, M. Lněnička,  
                               M. Bednářová, S. Kyselá, L. Pajchlová, J. Renza 
Klečící:                  L. Kučera, T. Jůzová 
Ležící:                    L. Krajsl, V. Šplíchal 
Chybí:                    L. Faltys  

Rensová, vedoucí MŠ 
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LUBENSKÉ ŽENY 
 

 
Vítání občánků 
Přivítali jsme Johanu Šimkovou, Barboru Renzovou, Karolínu Annu Oboleckou, Annu Zapletalovou,  
Jana Pavliše, Martina Flídra, Adrianu Hasilovou a Valérii Šprojcarovou. 

 
KULTURNÍ KOMISE 

 
 Dne 21. 6. se konalo II. zábavné odpoledne s koly. Počasí nám přálo, trasu jsme den 
předem vytyčili, program byl dlouho dopředu zajištěn….Byla jsem nemile překvapena malou 
účastí lidí. Těm, co přišli, bych ráda poděkovala, protože to je pro nás odměna a zároveň výzva, 
že má smysl pro lidi něco dělat. 
Vím, akcí je v tomto období hodně, vždyť sobot s pěkným počasím se musí náležitě využít. Ale 
máme-li v obci školku a školu a přijde jen 10 dětí, to se mi zdá opravdu málo. Třeba jsme se 
netrefili jen vkusem, ale poraďte, dejte typ vy, a pokud to bude realizovatelný nápad, rádi se 
o uskutečnění s kulturní komisí pokusíme. Vždyť ono zorganizovat takovou akci představuje 
minimálně 2x se sejít, zajistit program, který samozřejmě stojí peníze, věnovat čas samotné 
akci, a potom i úklidu. 
 Proto bych byla ráda /a jistě i ostatní členové kulturní komise/ , aby jste s nějakým nápadem 
přišli. 
 Přeji Vám všem pěkné léto a na dalších akcích kulturní komise na viděnou. 

Rensová, předsedkyně kulturní komise 
 

 Ke konci školního roku v naší obci proběhlo ODPOLEDNE S KOLY. Přestože přálo počasí, 
byla účast mizivá. Mnoho lidí si stěžuje na nedostatek kulturních akcí, ale málokdo se nakonec 
účastní. Času a snahy, které pořadatelé obětují k uskutečnění těchto akcí, bysme jako 
spoluobčané měli ocenit tím, že se budeme účastnit. 
 Děti nepřilákaly dárečky ani bohatý program. Mrzí mě za nás za všechny tato nevydařená 
akce. Všem pořadatelům děkuji. 

Zúčastněná 
 
Dne 19. 9. 2008 v podvečer se uskuteční lampiónový průvod. Akce bude plakátována. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

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

Úmrtí 

 
 

Marie Jílková 
Co je to život? Pláč a shon a spěch, 

čas je tak studeně přesný. 
                          J. Seifert 

Narození občánci 
 
 
 

Nikola Baťová 
Kristýna Kuchtová 
Mariana Bolomská 

Snad největší službou,  
kterou může pro svou zem  
a pro lidstvo vykonat každý, 

je vychovat své děti . 
G. B. Shaw 

Rodičům blahopřejeme a holčičkám přejeme do života jen to nejlepší. 
 

PROGRAM KINA V LUBNÉ 
               
   3. 8.  U MĚ DOBRÝ  
 17. 8. VENKOVSKÝ UČITEL 
 31. 8. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 
 
 14. 9. HORTON 
 28. 9. TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ 
 
 12. 10. MONGOL – ČINGISCHÁN 
 26. 10. TAJEMSTVÍ PRSTENU  Začínáme v 19.30 hod. 
 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA 
  
 Po dobu prázdnin bude výpůjční doba omezena pouze na čtvrtky od 16.30 do 18.30 hodin. 
Knihovna uzavřena nebude. 

Marta Sýkorová 

50 let Božena Kubíková 81 let Vlasta Rensová 
   Oldřich Jiráň 

55 let Naděžda Simonová   
  83 let  Anna Bednářová 

60 let Jaroslav Zavoral   
 Václav Bednář 84 let Josef Vomáčka 
 Hana Tmějová   
  85 let Věra Dosedělová 

65 let Ludmila Kopecká   
 Ludmila Klejchová 86 let  Anna Vomáčková 
    

70 let Zdeňka Pechancová   
 Zdeněk Paťava   
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PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 
 
  Oblíbenými místy nedělních vycházek jsou zelenající se stráně lubenských kopců. Člověk 
v nich načerpá energii, neboť procházka na čerstvém vzduchu udělá každému dobře. 
Pozornému oku všímavého návštěvníka možná neuniknou hluboké jámy zejména ve stráni 
zvané „ Machačova „ směrem k Zrnětínu, ale i na Kopajnech. Mně, kdykoliv kolem nich 
procházím, se vždy vybaví čas dětských her na vojáky, kdy nám tyto díry sloužily jako zákopy, 
či místa pro stavbu tajných klukovských bunkrů. Těm starším z vás by se jistě vybavily zcela 
jiné vzpomínky. Vzpomínky na skutečné vojáky v jehličkových maskáčích mluvící podobnou 
řečí – vojáky polské lidové armády. Objevili se zde onoho srpnového dne osmašedesátého roku 
i přesto, že nebyla válka. I když opravdu nebyla?...   
    Jaro toho roku nepřineslo pouze klimatické oteplení, ( koneckonců to přichází každý rok) ale 
zejména politické. V Československé socialistické republice se zkrátka začaly dít věci zcela 
nevídané a neslýchané.  V lednu toho roku stanul v čele KSČ Alexandr Dubček a spolu 
s reformními politiky si řekl: „ Tak takhle to dál nejde soudruzi!“ A začaly se dít věci. Cenzura se 
výrazně zmírnila, což se pozitivně odrazilo zejména v kultuře. Nutno podotknout,že tehdy 
vznikly perly české a slovenské kinematografie a psaly se skvostné knihy. Já sám opatruji první 
vydání knihy stíhacího pilota Františka Fajtla Sestřelen, kterou jsem mnohokráte se zaujetím 
přečetl.  
    Rovněž v čele státu  stanula výrazná osobnost armádní generál a válečný hrdina Ludvík 
Svoboda. I když byl především voják a pak teprve politik, působil po tzv. „ dělnických „ 
prezidentech jako zjevení. Klidný, milý starý pán, jenž rád chodil mezi lidi a hovořil s nimi. A po 
jeho boku kultivovaná a vzdělaná žena Irena. 
     Na ulicích bylo možno spatřit vojáky v uniformách legií, bojovníků 2. odboje z východu 
i západu, ale také skautíky. Zkrátka byla to doba, kdy mnoho lidí věřilo, že socialismus může 
normálně fungovat.  
    Ovšem zcela opačný názor panoval u představitelů ostatních tzv. „ spřátelených „ zemí, 
zejména SSSR. Měli totiž obavu, aby se nákaza kontrarevoluce nepřenesla i k nim. Proto bylo 
nutno ten československý experiment rázně ukončit. A tak štáby pěti armád Varšavské smlouvy 
( SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Rumunska ) daly hlavy dohromady, aby vypracovaly plán 
invaze do ČSSR.  
     Je srpnová noc z 20. na 21. 1968. Většina lidí spí. Děti se těší na další prázdninový den, 
dospělí budou bohužel muset vstávat do práce. I tehdy devatenáctiletý Mirek klidně oddychuje 
na komůrce. Náhle jej vzbudí podivný zvuk nízko letících letadel. Vyhlédne tedy z okna. Na 
noční obloze plují obrovské sovětské Antonovy s břichy plnými tanků. Zanedlouho přistanou 
v Praze, aby vyložily svůj náklad. Sovětská komanda obsazují nervový systém země. 
S přibývajícím dnem valí se k nám tanky a transportéry s vojáky „ bratrských armád „ , aby nás 
uchránily od kontrarevolučních sil. Lubenští občané vidí polské obrněnce obsypané vojáky. Byli 
to okupanti, o tom nelze pochybovat, ale buďme alespoň trošku shovívaví. Většina z nich ani 
pořádně nevěděla, kde jsou a co tu vlastně dělají. Určitě se nikomu nechtělo uhánět nocí do 
nějaké vesnice kdesi v Čechách a tam pak v kamenité půdě kopat okopy a stavět bunkry. 
Kapsy měli sice plné konzerv, ale určitě by jim bylo líp doma u rodinného stolu.  
    Přítomnost masy vojáků, záběry a zprávy z Prahy musely u občanů nutně vyvolávat pocit, 
že vypukla válka.  Velký bratr z Kremlu Leonid Iljič Brežněv dal pádně najevo, že nestrpí žádné 
vybočování z řady. Političtí představitelé státu unesení do SSSR se vrátili jako zlomení muži. 
Ovšem co měli v dané situaci dělat. Ozbrojený odpor byl již předem zcela znemožněn  
a znamenal by obrovské ztráty. Možná se tážete co na to západní velmoci zejména USA? Ty 
tehdy řešily úplně jiné starosti. Ohnivými sloupy napalmu přinášeli vietnamskému lidu svobodu 
a demokracii.  
 Poláci s podzimem z naší obce odešli. Pouze sovětská armáda zde zůstala dalších 20 let. 
Pro jistotu.  
    Po tu krátkou dobu jara a léta roku 1968 jsme alespoň na chvíli byli hrdý národ, jenž se 
nebál nikoho a ničeho na světě. 

Michal Kovář  
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 VESMÍR OKOLO NÁS -  ZE ŽIVOTA VENUŠE   
 
 Venuše obíhá okolo Slunce ve vzdálenosti 108 miliónů km. A jeden oběh trvá 225 dnů. 
Okolo vlastní osy se otáčí opačným směrem než všechny ostatní planety sluneční soustavy. 
Otáčí se velmi pomalu – jednou za 243 dnů. Den je tedy ne Venuši delší než rok.  
 Průměr Venuše je 12 100 km (Země 12 756 km). Celý její povrch je stále zahalen mocnou 
vrstvou mračen, která začíná ve výšce 30 km nad povrchem. Hlavní pásmo mračen je ve výši 
45 až 65 km. Celkově oblaka dosahují do 90 km (na Zemi 15 km). Voda na Venuši dosud 

objevena nebyla. Atmosféru planety tvoří z 96,5 % kysličník 
uhličitý, tím dochází k silnému skleníkovému efektu a ohřívání 
povrchu na velmi vysokou teplotu 485 ºC. Atmosférický tlak je 
na Venuši 100krát vyšší než na Zemi. Ve Venušině atmosféře 
je přítomna síra, což je nepřímý důkaz aktivní sopečné činnosti 
na planetě. Kvůli oblačnosti nelze povrch Venuše pozorovat 
dalekohledy a fotografovat, proto se výškopisná mapa planety 
pořídila radarem umístěným na oběžné kosmické sondě. Na 
povrchu Venuše se střídají velké rovné planiny a různě vysoká 
pohoří. Nejvyšší je oblast Maxwellova pohoří – převýšení zde 
dosahuje až 11 km oproti základní rovině. Všechny útvary na 
Venuši jsou pojmenovány ženskými jmény a to jmény bohyň a 
vil. Pohoří Maxwell má jméno podle největšího fyzika 19. století 
a to proto, že bylo objeveno radarem ze Země a pojmenováno 
jako první. Až po zmapování povrchu kosmickou sondou se 

astronomové dohodli na ženských jménech. Pan Maxwell je tedy na Venuši v ryze dámské 
společnosti. 
 Nyní je opět Venuše na noční obloze v plné síle a kráse. Je vidět celou noc. Večer ji 
najdeme na jihovýchodě, ráno na jihozápadě.      

  Josef Trojtler  
 
 

 ZE ŽIVOTA DPS V LUBNÉ   
 
 Dne 2. července k nám přijeli na návštěvu lidičky z DPS v Poličce. Protože bylo nádherné 

letní počasí, připravili jsme posezení za 
penzionem. Postavili jsme stanový 
přístřešek a z hřiště jsem zapůjčil lavice a 
stoly. Z Poličky přijelo třicet lidiček včetně 
pana ředitele Brandejse  
a kulturní pracovnice paní Pevné. Přijelo  
i několik členek pěveckého souboru 
„Poupata“, který byl u nás nedávno. 
Samozřejmě nechyběl pan Hladík, 
tentokrát s harmonikou. Lidičky jsem 
provedl naším penzionem po dvou 
skupinách. Než jsem se vrátil s druhou 
skupinou, ta první už za penzionem 
zpívala v doprovodu pana Hladíka. 
Původně jsme měli v plánu opéct buřty, 
ale protože by oheň byl trochu z ruky od 

zázemí, zapůjčila nám gril paní Vitoušková, za což jí moc děkuji.    
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 Ve čtvrtek 10. července za námi přišla na besedu Mgr. Růženka Tomanová, aby nám 
pověděla něco o bylinkách a zdravé výživě. Další besedu s ní mám předběžně domluvenou na 
září.  

  Rudolf Zapletal 
  
                 TJ SOKOL LUBNÁ  

          
 Protože děvčata mají stále větší zájem o cvičení na nářadí , gymnastiku a akrobacii, rozšířili 
jsme hodiny gymnastiky ještě na pátky. V pondělí se věnujeme všeobecnému cvičení a hrám 
v tělocvičně a v pátek cvičíme pouze ve vestibulu zaměření na gymnastické prvky. Již od října 
vymýšlíme sestavy, které by se líbily na karnevale a popřípadě i jiných akcích. Karneval 
připravujeme s pomocí ostatních cvičitelů už několik let a jsme rádi, že získal velkou oblibu 
nejen u dětí, ale i u dospělých. Naší velkou činností je organizace všech čtyřbojů. Děvčata si 
připravujeme během roku podle jejich talentu na různé disciplíny. Chlapce musíme vybírat na 
doporučení učitelů nebo kamarádů. Okresních kol se zúčastňuje průměrně přes 20 dětí. Asi dvě 
třetiny se jich většinou probojuje do krajského kola. 
 Letos se děvčata zúčastnila poprvé čtyřboje v gymnastice. Byla to náročná příprava. Podle 
talentu jsme vybrali 6 děvčat a s nimi jsme museli trénovat i mimo běžné hodiny gymnastiky.  
O jarních prázdninách a nedělích. V okresním kole měřila děvčata svůj talent s gymnastkami 
Svitav a Chornic, které se v oddíle zabývají pouze gymnastikou. I přesto se Nicolka  Zavoralová 
počtem bodů dostala do kola krajského. Velkým potěšením byla pochvala od svitavské 
cvičitelky za to, jak se povedlo pouze ve vesnickém sokole děvčata připravit na závody. 
Gymnastického čtyřboje se zúčastnila tato děvčata: 
                      předškolní :          Markéta Bednářová a Nikola Šimková 
                      mladší žákyně 1: Nicola Zavoralová, Milena Chadimová a Radka Vimrová 
                      mladší žákyně 2: Jana Klusoňová 
Za pomoc při přípravě a tréninku děkujeme i starším děvčatům Janě Chadimové, Janě 
Rensové, Veronice Kadidlové a Janě Kadidlové. 
 V zimních čtyřbojích se závodí ve šplhu na tyči do výšky 4,5m, skoku do dálky z místa, hodu 
na koš a člunkovém běhu. Okresního kola se zúčastnilo 16 dětí. Do kraje postoupilo 11. Medaili 
za 3. místo získala Petra Stráníková, krásné 4. místo vybojoval za nejmenší chlapce Martin 
Stráník, za starší žákyně1 obsadila Eliška Sýkorová 5.místo. Ostatní naši sportovci se umístili 
přibližně v polovině výsledkové listiny. 
 Letní čtyřboj, kde se závodí ve sprintu, skoku do dálky, hodu do dálky a vytrvalostním běhu 
byl letos přitažlivější, protože kdo postoupil z krajského kola do kola celostátního, strávil 5 dní 
v Olomouci na slavnostech sportu a tělovýchovy. Do Svitav jelo závodit 21 dětí. Z toho byly  
2 předškolní – Lukáš Kučera a Patrik Bartoš. Závody pro ně byly velkým zážitkem a děti podaly 
krásné výkony. 
Medaile z okresního kola si přivezli: 
                      za předškolní:  1. místo – Lukáš Kučera 
                                              2. místo – Patrik Bartoš 
                     mladší žákyně II:   2. místo – Petra Stráníková 
   starší žákyně II:   3. místo – Veronika Břeňová 
   mladší žáci I:   1. místo – Vojtěch Renza 
                           3. místo – Martin Stráník 
   starší žáci I:    3. místo – Petr Kučera 
   starší žáci II:   3. místo – Lukáš Bednář  
 Do krajského kola , které bylo 14. 6. 2008 v Pardubicích, postoupilo 12 dětí. Byla krásná 
sobota, děti závodily s plným nasazením, ale do celostátního kola postupovaly pouze první tři 
v každé kategorii. Bylo velmi namáhavé dostat se mezi první 3 v kraji, ale přesto se to podařilo 
našim dvěma chlapcům. Za starší žáky1 obsadil 2. místo Petr Kučera, který se z osobních 
důvodu nemohl zúčastnit celostátního kola. Do Olomouce se však podíval Vojtěch Renza, který 
v Pardubicích obsadil za nejmladší žáky 3. místo, tam závodil za Pardubický kraj. S dalšími 
dvěma chlapci z krajské výpravy si vedli znamenitě, protože získali pro Pardubicko krásné 
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 3. místo z 15 krajů. Pro Vojtu to byl rozhodně nezapomenutelný zážitek. V Olomouci nejen 
závodil v atletice, ale mohl si vyzkoušet jakékoli sporty např. sjíždění na raftu, lanové aktivity  
a navštívit mnoho dalších kulturních a sportovních akcí. 

Těmito závody skončila školní sezóna a my se budeme těšit, až se znovu sejdeme po 
prázdninách. Za naši snahu a výsledky dětí nás okresní výbor ASPV oceňuje už po několikáté 
zakoupením potřebného nářadí do tělocvičny.                                       Za TJ SOKOL  A. Uhrová 
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           ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – ČESKÝ KRUMLOV 
 
 Český Krumlov (1992) – městská památková rezervace patří mezi nejkrásnější 
a architektonicky  nejzachovalejší skvosty v celé České republice. Na listinu světového dědictví 
UNESCO byla zapsána v prosinci r. 1992 (společně s Prahou a Telčí).   
 Leží v údolí řeky Vltavy na úpatí malebně zalesněného pásma Šumavy. Městská rezervace 
má unikátní tvář, na malém území se dochovalo více jak tři sta historických staveb mimořádné 
hodnoty a to jak světských – zámek s polštářovým mostem a zahradou, radnice, měšťanské 
domy, tak církevních – chrám sv. Víta, kostel sv. Jošta a kaple sv. Jiří. Historie Českého 
Krumlova začíná významným středověkým hradem založeným v polovině 13. století pány 
z Krumlova – jedna z větví známého rodu Vítkovců s erbovním znakem pětilistou růží. 
Počátkem 14. století získává panství na 300 let slavný a podnikavý rod Rožmberků. 
Nejvýznamnějšími osobnostmi byli Petr I. z Rožmberka a Vilém z Rožmberka. V krátké době se 
hrad stává centrem správního, hospodářského a kulturního života jihočeské oblasti. Stavební 
aktivita v průběhu 15. a 16. století jej přeměnila na monumentální a honosné reprezentační 
sídlo Rožmberků (největší stavební komplex po Pražském hradě). Zámecký komplex zahrnuje 
40 budov soustředěných kolem pěti nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Nejcennějším 
exponátem zámku je zlatý kočár vyrobený z pozlaceného ořechového dřeva. 
 Koncem 16. století se stal Český Krumlov významným střediskem humanistické kultury, 
renesanční umělecké tvorby a rovněž centrem zavádění nových způsobů hospodaření. 

V průběhu 17. a 18. století přichází nové 
šlechtické rody – místnímu prostředí 
zpočátku cizí  
– Eggenberkové a Schwarzenberkové. 
Za jejich vlády prošel hrad řadou úprav  
a získal dnešní podobu zámeckého 
komplexu. Vybudování zámeckého 
divadla (nejstarší zámecké divadlo 
v Evropě), rozsáhlých zámeckých 
zahrad, obrazové galerie, hudebního  
a maškarního sálu bylo výrazem 
bohatého kulturního a uměleckého života 
barokní doby. Zámecké barokní divadlo 
nechal postavit vévoda Jan Kristián  
– první muž rodu Eggenberků. Návštěva 
divadla s otáčivým hledištěm uprostřed 

nádherné zámecké zahrady je neobvyklým zážitkem. Spolu s rokokovým pavilonem Bellarie  
a rokokovou fontánou vytváří přírodní scénu nevídaného půvabu. Večerní představení 
Jihočeského divadla na této scéně jsou jedinečná a v České republice i ve světě ojedinělá. 
 Český Krumlov se stává stále častěji cílem mnoha návštěvníků od nás i z celého světa. Rádi 
sem zajíždějí i hlavy pomazané – králové a královny, princové a princezny, velvyslankyně 
a velvyslanci a další.  

  Josef Trojtler 
 
 

                PODÁNÍ RUKY  
 
Ruku podává vždy: 
žena………………. muži  
starší……………… mladšímu 
nadřízený…………. společensky podřízenému 
významný………… společensky méně významnému 
hostitel……………. hostu 
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Je dodré vědět: 
Podává se pravá ruka, a to celá. Ruka se podává krátce, stisk musí být pevný. Vždy se díváme 
druhému do očí. Mírný úklon hlavy není při podání ruky na škodu, ale není nutný. 
dáma - muž 
Pamatujeme, že pán dámě ruku nepodává – čeká vždy, podá-li mu ji ona. Dáma dle situace 
vždy ruku podá- jinak jde o její, ne pánovu nezdvořilost. 
 podřízený - nadřízený  
Podřízený čeká, jestli mu nadřízený ruku podá nebo ne. 
významný - společensky méně významný 
Je-li druhá osoba společensky méně významná, může žena při podání ruky zůstat sedět, ale 
není to úplně vhodné. Muž by měl povstát vždy.  
hostitel - host 
Představí-li nás hostitel ve společnosti,  
buď všechny jen pozdravíme a mírně pokyneme hlavou, nebo( je-li přítomno méně lidí) podáme 
ruku všem přítomným- nelze nikoho vynechat. 
Rukou nikdy nepotřásáme!  
Za velmi nevhodné se pokládá  -stisknout jen konečky prstů (naznačujete, že se druhého štítíte) 

        -tisknout partnerovi ruku oběma rukama 
        -brát jej při stisku zároveň levou rukou za rameno nebo za paži. 

Čerpáno z knihy „Nikdo nejsme dokonalí“ 
 

                AKCE V NAŠEM OKOLÍ 
 
LITOMYŠL 
Klášterní zahrady: Posezení s litomyšlskou jedenáctkou- BEKRAS 
                                Čtvrtek 7. 8. v 17 hodin a ve čtvrtek 28. 8. v 17 hodin. 
Smetanův dům:     Středa hudby Vám třeba- středeční posezení s hudbou na přírodním 
parketu pod vonnými lipkami u Smetanova domu, vstup volný. V případě nepříznivého počasí 
se akce nekoná.    Středa  6. 8. v 19.30 hodin - Věneband (Litomyšl) a Duo D (Jablonec n. N), 
                              středa 13. 8. v 19.30 hodin - Do větru (Svitavy) a Pavučina (Pardubice), 
                              středa 20. 8. v 19.30 hodin - ˇXilt (Litomyšl), 
                              středa 27. 8. v 19.30 hodin - Pink Panthers (Svitavy). 
Smetanovo náměstí: od úterý do neděle ve 21 hodin český film. Vstupné dobrovolné. 
                Úterý - 19. 8. - Tajnosti, středa - 20. 8. - Pusinky, čtvrtek  21. 8. - Václav, 
                pátek  22. 8. – Gympl, sobota: 23. 8. - Chyťte doktora, neděle 24.8. – Snowboarďáci. 
Okrasné a ovocné školky Litomyšl – výstava květů pozdního léta – prodejní výstava 
Sobota 16. 8. až pátek 22. 8. 2008.  
Regionální muzeum Litomyšl: Výstava – Od Pata a Mata až po Cestu do pravěku aneb jak se 
rodí večerníčky a animovaná tvorba pro děti. Výstava je určena malým i velkým návštěvníkům. 
Shlédnete nejen jak se vyrábí animovaný příběh pro děti a mládež, a setkáte se spoustou 
postaviček z večerníčků, ale můžete si i sami vyzkoušet, jak se co dělá, než se takový příběh 
natočí na pás.            
10. TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY 2008 (vždy pohádka a folkový koncert): 
 1.8.  18.00 hod.  Popelka - Teatr Víti Marčíka (České Budějovice) 
       19.30 hod.  Oboroh - koncert 
 8.8.  18.00 hod.  Sindibádova dobrodružství - Divadlo Koráb (Brno) 
       19.30 hod.  Tomáš Kočko a orchestr - koncert 
15.8.  18.00 hod.  Jak se vodníci usadili v Čechách - Divadlo Mrak (Havlíčkův Brod) 
       19.30 hod.  Pavlína Jíšová a přátelé, host Pavel Bobek - koncert 
22.8.  18.00 hod.  Dupinožka Pištivrtek - Divadlo Julie a spol. (Praha) 
       19.30 hod.  Terne Čhave - koncert 
29.8.  18.00 hod.  O chytré kmotře lišce - Divadlo Andromeda (Praha) 
       19.30 hod.  Jablkoň - koncert 
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POLIČKA             
Fetival 555 
pátek 15. srpna –  Zahajovací koncert (17 hodin - Tylův dům) 
                             Schovanky (18.30 hodin – Palackého náměstí) 
                             Věžní hudba (20 hodin) 
                             Petr Spálený (20.45 hodin) 
                             ABBA Chiqutia revival (22.15 hodin – Palackého náměstí) 
                             Láďovi hoši (23.30 hodin – Palackého náměstí), koncert poličské skupiny 
sobota 16. srpna –  Stanislav Hložek, Honza a Ruda Petrášovi (15 hodin – Palackého nám.) 
                               zábavný pořad pro děti plný písniček, povídání, her a dobré zábavy 
                              Jana Chládková a Viktor Sodoma (16.45 hodin – Palackého náměstí) 
                              05 a Radeček (18.30 hodin – Palackého náměstí) 
                              Antonín Gondolám (19.45 hodin – Palackého náměstí) 
                              Ohňostroj (21.30 hodin – Nábřeží svobody) 
                              Pražský výběr 2 (22 hodin – Palackého náměsti) 
                              Krajdablues (23 hodin) – koncert poličské skupiny 
neděle 17. srpna-  Závěrečný koncert (10.30 hodin – kostel sv. Jakuba) 
                              Rozmarýnek (14 hodin – Palackého náměstí) – koncert dechové hudby. 
15. – 16. srpna  Staročeský jarmark s dobovým programem 
Pohádky v parku u hradeb města Poličky 

 O udatném Špaldíkovi – 10. srpna v 16 hodin. 
            Neposlušná kuzlátka – 17. srpna v 16 hodin. 
            O statečném Jankovi – 24. srpna v 16 hodin. 
            Kde roste štěstí- 31. srpna v 16. hodin a Bohajeho! – kejklířská a divadelní pouliční akce 
 

                    

Country bál - 22 .8. od 20:00 hod - ŠMEHYDLO   &  MINARET 
Babí léto - 23. 8. od 13:00 hod 

Miloš DVOŘÁČEK  a Wabi DANĚK * Petr DVOŘÁK * KAMELOT 
BLUEGATE * PACIFIK * František NEDVĚD * MINARET 

Míša LAICHT * ŠPEK (Marek DRÁT) * ŽALMAN a spol. * COP                                    
 

 
 
           Rozpis služeb stomatologie pro 3. čtvrtletí 2008 – oblast Litomyšl – Polička 
 26. a 27. 7.        MUDr. Dagmar Švecová, Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461613663 
 2. a 3. 8. MUDr. Ivana Veselková, Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461614569 
 9. a 10. 8.         MUDr. František Zeman, Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel. 461613827 
 16. a 17. 8.        MUDr. Oldřich Zeman, Polička, 1. máje 606, tel. 733152435 
 23. a 24. 8.        MUDr. Silva Adamcová, Polička, Smetanova 55. tel. 461725987 
 30. a 31. 8.        MUDr. Stanislav Adamec, Polička, Smetanova 55, tel. 461725987 
 6. a 7. 9.         MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel. 461634157 
 13. a 14. 9.        MUDr. Alena Cacková, Trstěnice 184, tel. 461634157 
 20. a 21. 9.        MUDr. Eva Kopecká, Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606182715 
 28. a 29. 9.        MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl, kpt. Jaroše 404, tel. 461612733 
 4. a 5. 10.         MUDr. Vladimíra Nebotová, Sloupnice 188, tel. 465549236 
 
 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ MUDr. Jaroslava Zahnášová 
oznamuje změnu telefonních čísel:      Lubná, Sebranice 607 544 776 

        Nové Hrady  607 544 773 
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Poutě 
 Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější 
posvátné místo, kde se lidé modlili a prosili za vyslyšení proseb. U nás bývalo takových míst na 
dvě stovky. Mezi nejznámější patřily: Svatá hora, Stará Boleslav, Hostýn a Velehrad. Pouť 
bývala velikým svátkem pro celou vesnici a okolí. 
 Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem, dokonce se dá říci, 
že se chodit muselo. Lidé mívali v paměti poutní neděle tak, jak šly za 
sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci byli mnohdy i více dnů na cestě. 
Po cestě přespávali v hostincích, ty chudší i pod širým nebem. 
Nezapomínalo se na ty, kteří se kvůli chatrnému zdraví nebo stáří 
nemohli poutě zúčastnit. Poutníci pro ně nakupovali svaté obrázky, 
růžence, různé symboly jako olověné prstýnky (na Svaté hoře) a jiné 
památky, které měli připomínat pouť na svaté místo. Prodávali se i různé 
voskové napodobeniny lidských údů. Pokud měl třeba někdo z rodiny, 
který zůstal doma, nemocnou ruku, koupil mu příbuzný napodobeninu 
z vosku a položil ji na oltář. Z tohoto vosku se pak zhotovovaly svíce na 
oltář. 
 Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému místu, ale šlo i o slavnost 
uctění památky světce, kterému byl kostel zasvěcen. Například Anenská pouť (na počest svaté 
Anny), pouť Prokopská a další. 
 Jak plynula doba, měnila i povaha a smysl poutí. Od původního náboženského významu až 
po dnešní zábavní charakter. Ke změně podoby poutí přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci 
všelidovou, které se zúčastňovali všechny společenské vrstvy. 
 Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, houpaček, kolotoče, střelnice a chybět 
nesměly i prodavačky kyselých okurek. Místy zavítal na pouť i potulný varietní umělec  
a kartářka či planetářka. Pravý pouťový ruch vypukl teprve po nedělní mši tzv.„hrubé“ v místním 
kostelíku, při níž býval kostelík naplněn k prasknutí. Teprve po ukončení „hrubé“ bylo slyšet 
hudbu a střelbu ze střelnice. Všude vládl zvukový chaos, do něhož zasahovaly ochraptělé hlasy 
vyvolávačů a komediantů, oblečených v pestrých šatech, lákajících k návštěvě a zhlédnutí jejich 
vystoupení. Děti obsadily kolotoč a mládenci s děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká 
perníková srdce s nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“. Mládenci je kupovali bez ohledu na cenu. Za 
ně totiž měli šanci získat jiné - srdce děvčete. K vesnické pouti patřila i odpolední veselice, kam 
mířila místní chasa a kde se tancovalo zpravidla až do rána. 

Čerpáno z internetu 
 
 
 
 
 
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 
Úterý:       12. 8.,   26. 8.,   9. 9.,   23. 9.,   7. 10. 
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