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O člověku 
 
 
 
 

Každému sluší nejlépe, co je mu nejvlastnější. 
 Cicero 

 
Chtěj být tím, čím jsi, a netouži po ničem více. 

 Martialis 

 
Pusť už z hlavy, co nejsi. 

 Persius 

 
Nemůžeme všichni všechno. 

 Lucilius, Vergilius 

 
Neobdivují a nemilují všichni totéž. 

 Horatius 

 
Lidská přirozenost touží po nových věcech. 

 Plinius starší 

 
Smíchem se velké věci rozhodnou často rázněji a lépe než tvrdostí. 

 Horatius 

 
Není smrtelníka, jejž by se netkla bolest a nemoc. 

 Cicero 
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Obecní úřad
 

Ze zasedání rady obce konané dne 30.3.2004  
• Rada souhlasí, aby od 1.4.2004 obec Lubná zaměstnala pana Michala 

Kováře a paní Janu Dřínovskou. Oba zaměstnanci budou zaměstnáni 
na dobu určitou a mzda bude hrazena z příspěvku Pracovního úřadu 
Litomyšl. 

• Rada projednala žádost pana Vladimíra Švejdara (Litomyšl) ze dne 
25.3.2004 o zaměstnání na veřejně prospěšné práce v obci Lubná. 
S ohledem na dostatek žadatelů z obce Lubná rada tuto žádost zamítá. 

• Na základě žádosti paní J. Kunhorádové (Hrušová) rada povoluje provádět pedikůru v DPS 
a souhlasí s bezplatným pronájmem místnosti v DPS na jeden rok. 

• Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční dne 20.4.2004 v 19.00 hod v DPS 
Lubná. 

• Rada souhlasí s umístěním paní Dany Hanzlové (Dolní Újezd) v DPS Lubná. 
 

Ze zasedání rady obce konané dne 29.4.2004  
• Žádost pana Pavla Uhra ze dne 18.4.2004, o pronájmu místnosti ke zkoušení hudební 

skupiny Wizard. Rada nabídne k pronajmutí místnost na Skalce. 
• Rada souhlasí s umístěním části jímky na obecním pozemku s tím, že zastavěný pozemek 

si manželé Zbyněk a Dagmar Zavoralovi odkoupí. 
• SDH Lubná žádá příspěvek ve výši 3 500 Kč na zakoupení diod časomíry. Rada souhlasí. 
• Žádost o umístění v DPS Lubná: 
  Růžena Pechancová (Dolní Újezd) ze dne 15.4.2004 
  Marie Staňková (Litomyšl) ze dne 17.4.2004 
  Rada souhlasí s přijetím s tím, že v současné době není volné místo a obě paní 
  budou vedeny v seznamu jako náhradnice a v případě uvolnění místa budou  
  kontaktovány. 
• Stanislav Hájek požádal o přijetí do pracovního poměru na Obecním úřadě Lubná. Rada 

souhlasí, aby byl zaměstnán na dobu určitou od 17.5.2004. Mzdu bude hradit Pracovní úřad 
Litomyšl. 

 
 

Ze zasedání rady obce konané dne 25.5.2004  
• Rada rozhodla, že obec Lubná zakoupí 16 stolů s lavicemi z Makra na svěcení znaku  

a praporu obce. 
• Praní a žehlení prádla na DPS Lubná bude prováděno za následující ceny: 
 Drobné osobní prádlo  25 Kč / kg 
 Ložní prádlo včetně aviváže 35 Kč / kg 
 Ložní prádlo - ZŠ Lubná  30 Kč / kg 
• Žádost ZO ČSV Litomyšl o dotaci na zakoupení přístroje na fumigaci včelstev.  

Rada žádost zamítá s ohledem na skutečnost, že místní včelaři toto zařízení již mají. 
• Stěhování obrazů atd. do kaple sv. Anny se uskuteční dne 5.6.2004 od 8.00 hod. Stěhování 

se zúčastní členové zastupitelstva obce Lubná. 
• Na základě žádosti manželů Dosedělových ze dne 20.5.2004 rada povoluje zabudování 

střešního okna v obecním nad mateřskou školou. 
• Rada nemá připomínky k překopu cesty před domem Mgr. Příhody na zavedení telefonního 

kabelu Českým Telecomem. 
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• Žádost pana Václava Střasáka (Horní Újezd) o umístění v DPS Lubná. Pan Střasák bude 
veden jako náhradník v případě uvolnění místa. 

• Rada bere na vědomí následující stavební řízení: 
  Miloš Dřínovský  - stavební a územní řízení + kabelová přípojka a vodovodní  
           přípojka z obecního řadu k rodinnému domu 
  Jan Vomáčka  - stavební řízení na úpravu domu 
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná  
konaného dne 20.4.2004 (DPS Lubná) 
Program:  1. Plnění rozpočtu obce Lubná 31.3.2004 
 2. Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2003 
 3. Rozpočtová změna č. 1/2004 
 4. Projednání směrnice pro evidenci, účtování a oceňování majetku obce Lubná,  
  směrnice pro inventarizaci majetku, závazku obce Lubná 
 5. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00220391 se SFŽP 
 6. Projednání veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl 
 7. Obecně závazná vyhláška č. 4 o znaku a praporu obce Lubná 

 8. Prodej obecních pozemků 
 9. Diskuse a závěr 

Poděkování 
Jménem rady obce děkuji všem sponzorům, kteří přispěli finančně na rekonstrukci kaple 
sv. Anny, nebo se fyzicky podíleli na  opravách a úklidu: 
za finanční podporu děkuji: p. Marii Boštíkové 
 manželům Schmauzovým 
 p. Martě Zavoralové 
Salesiánskému středisku v Sebranicích za zorganizování sbírek  
a financování nových oken v Kapli sv. Anny. 
 
Za sponzorské práce fa Alfa a místním elektrikářům - p.Karlu Kovářovi a p. Zdeňku Píchovi. 

 
Za pomoc při přípravách svěcení znaku a praporu obce a oslav 120.výročí založení SDH: 

- zastupitelstvu obce 
- oběma rodinám Šplíchalovým 
- KDÚ-ČSL za úklid a přípravu kaple 
- p. Věře Renzové 
- SDH za zajištění občerstvení 
- pěveckému sboru dospělých 
- kulturní komisi 
- souboru Lubeňáček 
- redakční radě Lubenského zpravodaje 
- ochráncům přírody při OÚ Lubná 
- ředitelství základní školy za zapůjčení kuchyně 
- kuchařkám ZŠ, p. M. Košňarové a ostatním ženám za napečené koláče 
- pracovníkům obce 
- ZOD Lubná 
- OÚ Horní Újezd za zapůjčení laviček. 

Děkuji všem výše jmenovaným a dalším občanům, kteří se aktivně a zcela nezištně podíleli  
na přípravě a hladkém průběhu oslav naší obce a SDH. 
Upřímné díky. 
  Zdeňka Švecová  
  starostka obce 
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Poděkování patří také p. Mikuličovi, který věnoval další obrazy ke zkrášlení interiéru DPS  
a p. Zd. Kvasničkové, Zd. Mikuličové a M. Pavlišové za květinovou výzdobu. 

 
 
Potřebujete provést revizi komínu a nevíte, kde v dnešní době  
sehnat kominíka?   
Nabízíme Vám tedy několik kontaktů: 
 

Zdeněk Čapek Čistá u Litomyšle 114 tel.: 461 634 205 
Miroslav Šejnoha Pomezí 190 tel.: 461 729 472 
Josef Pražan Oldříš 144 (objednávky osobně nebo písemně) 

 
 
Poskytované služby v domě s pečovatelskou službou  
Od 16.4.2004 poskytuje v DPS paní J. Kunhorádová z Hrušové 
„PEDIKÚRU“. Možnost objednání na tel. 605 409 459.  
S sebou si vezměte malý ručník! 
Termíny:     16.7.    20.8.    17.9.    15.10.    19.11.    10.12 .2004 
 
 
 
Dále rozšiřujeme služby o praní a žehlení prádla. Občané, kteří by chtěli využít tuto službu, 
mohou donést prádlo do domu s pečovatelskou službou v těchto dnech: 
   Úterý:   15 – 16 hod.                  Pátek:     9 – 10 hod. 
 
Cena za praní a žehlení prádla činí:  
   drobné prádlo          - 25,-Kč / za 1 kg 
 velké prádlo (ložní) - 35,-Kč / za 1 kg (včetně aviváže a škrobu) 

Vyprané prádlo bude k vyzvednutí za týden. 

 
 
Upozornění  
Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr je otevřen v sobotu od 8.00 do 11.00 hod. 
 
 
 
Informace k problematice kácení dřevin rostoucích mimo les  
 Obecní úřad je dle zákona orgánem ochrany přírody, který povoluje kácení dřevin 
rostoucích mimo les dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. Tento správní orgán vydává po zvážení žádosti rozhodnutí – povolení nebo nepovolení 
kácení  dřevin. Obecně lze povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona vydat 
pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu každé 
jednotlivé dřeviny. 
 Upozorňujeme, že na veškeré dřeviny rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
se vztahuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky. 
V tomto případě se povolování kácení dřevin neřídí zákonem o ochraně přírody a krajiny  
a obecní úřady o kácení nerozhodují. Rozhodující doklad o tom, zda pozemek je, či není lesní, 
je výpis z katastru nemovitostí. 
Požádat může vlastník pozemku nebo nájemce pozemku s písemným souhlasem vlastníka 
pozemku kdykoliv během roku. Dřevina je vždy majetkem vlastníka pozemku, na němž roste. 
Obecní úřad obvykle má k dispozici formulář žádosti o povolení kácení dřevin, který 
obsahuje náležitosti – identifikaci vlastníka pozemku, katastrální údaje, popis důvodů 
vedoucích k žádosti aj. Žádost musí být doplněna také situačním nákresem. 
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 Na pozemcích ve vlastnictví právnických osob je zákonná 
povinnost žádat o povolení ke kácení všech zamýšlených dřevin. 
 Na pozemcích ve vlastnictví osob fyzických je povinnost žádat 
o povolení kácení dřevin, které mají obvod ve výšce 130 cm nad 
zemí větší než 80 cm, což odpovídá průměru kmene cca 25 cm,  
a také o kácení souvislé plochy keřů nad 40 m2.  
 Ustanovení § 8 odst. 5 vyhlášky k zákonu nestanovuje přesný 
termín pro kácení dřevin ani začátek a konec vegetačního klidu 
(„kácení zpravidla mimo vegetační období“), tzn. mezi obdobím 

opadu listí a nástupem do vegetace. Pro kácení stromů je však obecně považováno za 
nejvhodnější období mezi 1.11. a 31.3. U jehličnatých dřevin je tento postup jednodušší, lze je 
kácet v průběhu roku. 
 Ve výjimečných případech (havarijní stav – ohrožení zdraví, majetku, kalamity aj.; 
z důvodu stavby) je možné souhlasit s kácením i mimo výše uvedené období. Při vážném 
ohrožení života nebo zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu stromem v havarijním 
stavu, oznámí ten, kdo kácení dřeviny provedl, dle § 8 odst. 4 zákona pokácení dřeviny do 15 
dnů od provedení kácení a obecní úřad toto vezme na vědomí (bez vydání rozhodnutí). 
 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic: 
Středa  7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10. 

 
 

 
Výsledky voleb  

do Evropského parlamentu 
 
 

 Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů 764  
 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 277  
 Počet odevzdaných úředních obálek 277 36,00 % 
 Počet platných hlasů 276 99,64 % 

    
1. KDU - ČSL 149 53,99 % 
2. Komunistická strana Čech a Moravy 47 17,03 % 
3. Občanská demokratická strana 30 10,87 % 
4. Česká strana sociálně demokratická 15 5,43 % 
5. Nezávislí 12 4,35 % 
6. Strana zelených 6 2,17 % 
7. SNK - sdružení nezávislých a Evropští demokraté 4 1,45 % 
8. Balbínova poetická strana 3 1,09 % 

9.-11. Pravý Blok 2 0,72 % 
 Strana zdravého rozumu 2 0,72 % 
 Republikáni Miroslava Sládka 2 0,72 % 

12.-15. Dělnická strana 1 0,36 % 
 Strana venkova - spojené občanské síly 1 0,36 % 
 Strana za životní jistoty 1 0,36 % 
 Nezávislá iniciativa 1 0,36 % 
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Píší o nás

 
Uznání patř í práci obyvatel 
 Lubná – Pestrý spolkový život patří neodmyslitelně k obci na Poličsku. Dobře pracují 
sokolové, dobrovolní hasiči, nebo lubenské ženy. 
 Děti mladšího školního věku rády navštěvují pěvecký sbor Lubeňáček. Soubor založila před 
čtyřmi lety pedagožka mateřské školy Ludmila Vomáčková. „Zaměřuje se na dodržování tradic 
a zvyků. Děti vystupují v poličských krojích, na jejichž údržbu a doplňování finančně přispěl 
obecní úřad,“ chválí nápaditou učitelku starostka Zdeňka Švecová. Soubor se zapojuje  
do všech slavností a tradičních svátků. „Ať již je to například oslava vynášení zimy, či naopak 
kolem Vánoc, nikdy nezapomenou zavítat i na úřad, či obejít ordinace lékařů,“ dodává 
starostka. 
 Své zastoupení ve společenském životě má i Klub lubenských žen. Jeho členky se podílejí 
na vítání občánků, oslavách Dne matek a pravidelně navštěvují starší občany. Stranou 
nezůstávají ani myslivci a zahrádkáři. S obecním úřadem spolupracují ochránci přírody. Pečují 
o životní prostředí, udržují a opravují místní turistické cyklostezky a zhotovili posezení  
na odpočinkových místech. „Pravidelně se zaměřují na botanický a zoologický průzkum 
chráněných rostlin a živočichů,“ vyjmenovává další aktivity Zdeňka Švecová. Právě všechny 
zmíněné činnosti přesvědčili komisi soutěže Vesnice roku 2004, že za společenský život udělila 
Lubné modrou stuhu. „Máme radost, protože je to ocenění práce našich občanů,“ neskrývá 
radost starostka. 
 Diplomem byla v soutěži oceněna i práce místní knihovny. „Mimo vybírání knih občané 
využívají internet. Pokud sem zavítají pro literaturu maminky s dětmi, jejich ratolesti mohou 
trávit čas v herním koutku. Jsou zde zároveň ohlídány,“ dodává starostka. 
 
       Převzato z Novin Svitavska 

Pardubický kraj zná vítěze krajského kola soutěže  
Vesnice roku 2004  
 Na cesty po Pardubickém kraji se vydala hodnotící komise soutěže 
Vesnice roku 2004, aby z 29 přihlášených obcí vybrala vítěze krajského kola. 
Titulem Vesnice roku 2004 se tak nyní může pyšnit obec Jaroměřice  
na Svitavsku. Na druhém místě skončila obec Poříčí u Litomyšle a na třetím 
obec Osík. Vyhodnoceny byly i kategorie stuh.  Zelenou stuhu za péči  
o životní prostředí získala obec Písečná na Orlickoústecku, modrou stuhu za 
společenský život obce Veselí na Pardubicku a Lubná na Svitavsku, bílou 
stuhu za práci s mládeží komise udělila obci Vítějeves na Svitavsku a diplom 
za vzornou knihovnu získala opět obec Lubná. 
 Soutěž probíhala pouze ve třech okresech kraje, z Chrudimska se do soutěže nepřihlásila 
žádná obec. Komise vítěze vybírala podle daných kritérií, mezi které patří např. obec a její 
koncepční dokumenty, společenský život obce, aktivity občanů, podnikání, infrastruktura, péče 
o krajinu či veřejná prostranství apod., řekl  Jiří Kosel, předseda hodnotící komise a starosta 
krajské vesnice roku 2002 Horních Ředic.  
 Vítězné Jaroměřice postupují do celostátního kola soutěže, které bude vyhodnoceno do 30. 
září 2004. Do této doby proběhne také slavnostní vyhlášení krajského kola, které se tradičně 
koná ve vítězné obci. Gratulovat budou i představitelé Pardubického kraje. „Pro mne je tato 
soutěž a zejména její krajské slavnostní vyhlášení velkým holdem všem těm, kteří žijí  
na venkově, udržují ho a podílí se na jeho rozvoji. Venkov totiž neužívají jen občané našich 
vesnic, ale venkovský prostor užíváme různým způsobem my všichni, kteří v kraji žijeme“, 
uvedl hejtman Pardubického kraje Roman Línek.  



 7 

 Svoje řekl i Petr Šilar, krajský radní, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj 
venkova. Rada Pardubického kraje děkuje všem obcím, že se do soutěže přihlásily  
a především, že se starají o rozvoj a prospěch své obce. Oceněným rádi předáme věcné ceny 
a také finanční příspěvky určené právě na rozvoj obce. Budou to částky - podle umístění -  
od 10 000,- do 50 000,- Kč. 
 tiskové oddělení 

 Krajského úřadu Pardubického kraje 

 

Kulturni komise
 

 Blíží se léto  a s ním i čas sladkého nicnedělání a odpočinku. Dovolte mi jménem kulturní 
komise Vám všem popřát příjemné dny volna, strávené načerpáním nových sil do další práce. 
Osobně bych chtěla poděkovat všem členům kulturní komise za ochotu a přípravu všech akcí, 
za čas, který těmto akcím věnují. 
 Hezké léto všem přeje 
 Irena Rensová 

Základní škola
6.03a

 
 

 Žákům základní školy skončil další školní rok a nastaly tolik očekávané dva měsíce 
prázdnin. Je tedy na čase zhodnotit uplynulé období a připomenout některé akce, kterých se 
žáci zúčastnili. 
Svoje školní povinnosti si na škole plnilo 238 žáků: 
 na I.st. – v 1.-5.ročnících 140 žáků,  
 na II.st. – v 6.-9.ročnících 98 žáků.  
 Z Lubné 124, ze Sebranic 112, z Pohodlí 2 žákyně. 
 Během celého roku se žáci pravidelně účastnili přírodovědných, zeměpisných  
a dějepisných soutěží v DDM v Litomyšli, ve kterých byli velice úspěšní, takže postoupili dále 
do okresních kol. V okresní soutěži „Mladý zahrádkář“ obsadila Veronika Klusoňová ze 6. tř.  
2. místo, M.Stodolová z 9. tř. 3.místo  a E.Sýkorová z 9. tř. 
místo čtvrté. 
 Žáci dobře uspěli také v další okresní soutěži - Dopravní 
soutěž mladých cyklistů, kde starší žáci obsadili pěkné 2. místo 
- P. Tmej, P. Nunvářová, P. Stodolová, M. Havran. Mladší žáci 
skončili na místě čtvrtém - V. Klusoňová, S. Kučerová,  
K. Vraspír, J. Drobný. V okrese jsme uspěli také v matematice - 
„Matematický klokan“ ( Patrik Tmej 3. místo). 
 Z litomyšlské florbalové ligy dovezli žáci 6. a 7. tř. pohár za 3. místo. Z lubenských žáků se 
za úspěch zasloužili: J. Boštík, T. Klusoň, K. Vraspír, J. Haupt, P. Tmej, Z. Hurych, M. Bednář. 
Žáci I. st. byli úspěšní v oblastním kole atletické všestrannosti - celkově 2. místo, jednotlivě: 

2. tř. P. Zavoralová 1. místo - P. Kučera 1. místo 
3. tř. D. Marešová 5. místo - M. Klusoň 4. místo 
4. tř. V. Břeňová 3. místo - V. Kalvoda 5. místo 
5. tř. V. Kadidlová 2. místo - J. Kmošek 5. místo 
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 Kromě přípravy na soutěže se někteří žáci věnovali nácviku divadelního představení 
„Šípkovic Růža“. Divadlo bylo sehráno celkem 11krát. Na naše „herce“ se přijeli podívat i žáci 
z okolních škol (Litomyšl, Makov, Vidlatá Seč, Široký Důl). Také pěvecký sbor při ZŠ, který 
doprovázel divadelníky, uskutečnil i několik samostatných vystoupení. Z Krajské přehlídky 
dětských pěveckých sborů v Ústí nad Orlicí dovezl bronzové pásmo.   
 
 V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu, který připravil Nadační fond dětské 
onkologie Krtek v Brně. Tím, že jsme si zakoupili klíčenky „Krtka“ v ceně 30,-Kč, jsme přispěli 
na zřízení nové transplantační jednotky. Celkem bylo vybráno 5 446,-Kč (181 ks klíčenek 
+ 16,-Kč dar). 
 
A jak jsme se činili ve sběru papíru? 
Celkem žáci sebrali 6 559 kg  a pro školu tak získali 5 853,90 Kč. 
 I.st. 4 272 kg  (3 884,40 Kč)  
 II.st. 2 287 kg (1 969,50 Kč)  
 Sběru se celkem zúčastnilo 189 žáků, což je 79,75%. Nejlepším 
sběračům, kteří donesli alespoň 50 kg, byly na konci školního roku 
předány poukázky na nákup zboží v prodejně papírnictví. Celkem byly 
předány poukázky v hodnotě 3 400,- Kč. Za zbývající získané peníze 
budou pro školu zakoupeny sportovní potřeby. 
 

Údaje o vzdě lávacích výsledcích a chování žáků 
za II.pololetí školního roku 2003/2004 

Vzdělávací výsledky 1. - 4.tř. 

Ročník Počet žáků Samé jedničky Prospělo Neprospělo 
I.A 16 10 16 - 
I.B 16 11 16 - 
II. 28 14 28 - 
III. 25 6 25 - 
IV. 21 1 21 - 

Celkem 106 42 106 0 
 
 

Vzdělávací výsledky 5. - 9.tř. 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo se 
samými jedničkami prospělo  neprospělo 

V.A 17 10 0 7 - 
V.B 17 8 2 9 - 
VI. 30 13 3 17 - 
VII. 25 6 0 19 - 
VIII. 21 9 2 12 - 
IX. 22 10 5 12 - 

Celkem 132 56 12 76 0 
 
 

Hodnocení chování za II.pol. I.st. II.st. 
Napomenutí třídního učitele 1 0 
Důtka třídního učitele 2 1 
Důtka ředitelky školy 2 3 
Snížená známka z chování 0 0 
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Pochvaly 
 Na konci školního roku byla 42 žákům udělena pochvala (většinou za reprezentaci školy 
v různých soutěžích, dále např. za vynikající prospěch a aktivitu, za vzorné plnění školních 
povinností). 
 
 
Celostátní srovnávací testy Kalibro 
 V letošním školním roce jsme se podruhé zapojili do projektu Kalibro. Žáci 5. a 7.tříd si tak 
mohli porovnat své znalosti s celorepublikovým průměrem a se znalostmi žáků s ostatních 
venkovských škol.  
 

5.ročník 

 Celostátní ∅ ZŠ-vesnice ZŠ Lubná 5.A 5.B 
Čtení a informace 68,0% 66,5% 66,3% 64,4% 68,1% 
Základ vzdělání 61,5% 60,9% 59,6% 61,1% 58,2% 
Početní dovednosti 58,2% 56,7% 47,9% 46,2% 49,9% 

 
7.ročník 

 Celostátní ∅ Základní školy ZŠ-vesnice ZŠ Lubná 
Český jazyk 62,2% 61,5% 61,2% 60,7% 
Matematika 47,0% 45,1% 45,2% 45,0% 
Humanitní základ 58,8% 58,1% 57,8% 59,2% 
Přírodovědný základ 55,4% 54,8% 53,5% 58,4% 
Anglický jazyk 62,3% 61,3% 58,1% 61,4% 

 
 
 
 Ředitelství ZŠ velice děkuje všem, kteří sponzorsky podpořili činnost základní školy. Také 
Radě rodičů děkuji za finanční podporu a dobrou spolupráci. Všem žákům, rodičům a ostatním 
občanům přeji krásné prázdniny a dovolenou, příjemné zážitky, hodně sluníčka, tepla, letní 
pohody a dostatek poučení z prázdninového cestování. Ať se Vám léto vydaří podle Vašich 
představ. 
 Mgr. Jitka Kučerová 
 
 
Co potřebuje náš prvňáček do školy  ?  
Září - dobře ořezané tužky  (alespoň 3) 

- dobře ořezané pastelky včetně fialové a oranžové 
- obaly na sešity (4 malé + 4 velké tj. A4) 
- obaly na učebnice 
- bačkory, ručník, hrníček z umělé hmoty na čaj, švihadlo, cvičební úbor 
- boty na cvičení s protiskluzovou podrážkou, míček malý, sáček na bačkory  
- 3 velikosti štětců (2 z nich ploché) 
- starou košili na výtvarnou výchovu 

Říjen  - 2 pera s klasickým pérkem 
 
Ostatní dostanou ve škole. 

 Mgr. Hana Klusoňová 
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Mateřská škola  
 Blíží se konec školního roku, proto mi dovolte trochu rekapitulovat to, co se u nás 
v mateřské škole událo. 
 Na začátku školního roku děti z II. pavilonu absolvovaly plavecký výcvik v bazénu 
v Poličce. Před Vánoci a na jaře se uskutečnily pracovní dílny pro děti a rodiče. Z předvánoční 
dílny, která měla název „Kouzelné oříšky“, vznikly pěkné výrobky ze skořápek vlašských 
ořechů, které řada z Vás mohla vidět na „Vánoční výstavě na Skalce“. 
 V listopadu se konal den otevřených dveří, ale návštěvnost byla velmi malá. V budoucnu 
bychom chtěli tento den opakovat a pevně věřím, že přijde více maminek se svými dětmi 
navštívit naši MŠ a podívat se, co všechno ve školce děláme. 
 A je tady čas Vánoc…K těm patří besídka a koledování. Zde děti předvádí svá první 
vystoupení pro maminky a tatínky a pak následuje to nejkrásnější pro děti – rozbalování dárků. 
 V lednu nás v MŠ navštívila p. uč. Klusoňová ze ZŠ, abychom si popovídali o našich 
budoucích prvňáčcích a dozvěděli se něco blíže k zápisu do 1.třídy. 
 K zimním radovánkám patří nejenom sezónní činnost na sněhu, ale i karneval v mateřské 
škole, který děti prožívají od rána. 
 Na jaře pak k tradičním akcím patří vítání jara, čarodějnický rej, veřejné vystoupení pro 
rodiče a veřejnost, oslava MDD, která letos byla netradiční – naši MŠ navštívil kouzelník pan 
Jiří Krejčí. Dětem se oslava moc líbila, nám dospělým také a děti si navíc odnesly malý 
dáreček. S programem kouzel a pohádkových písniček nás p. Krejčí a p. Dokoupil navštívili už 
v dubnu, a protože se dětem moc líbili, přijali pozvání právě na MDD. Nesmím zapomenout ani 
na pohádkový výlet do Litomyšle do zámku, na který se děti z II. pavilonu také těšily. 
 Dne 19.5. proběhl zápis do MŠ. Bylo zapsáno 16 dětí. Celkem bude MŠ navštěvovat 47 
dětí. A pak už jen výlet do ZOO Olomouc a loučení se školním rokem a našimi školáky. 
 Ještě bych se chtěla zmínit o úpravách na zahradě MŠ. Za pomoci 
ochotných lidí se nám podařilo vyměnit špalíky a zrekonstruovat 
pískoviště tak, aby odpovídalo hygienickým požadavkům. Zahradní 
nábytek a altán dostal také nový kabát. Postupně vyměňujeme dřevěné 
části průlezek. Touto cestou bych chtěla poděkovat za pomoc a ochotu 
všem, kteří se na úpravách podíleli. Zejména rodičům, zaměstnancům 
OÚ – veřejně prospěšných prací a jednotlivcům, kteří věnovali dřevo, 
dřevěnou bednu na zahradní nářadí. 
 Všechno je zaznamenáno na digitálním fotoaparátu, který naší MŠ 
věnoval pan Radek Bartoš, jako sponzorský dar. I jemu samozřejmě 
děkujeme. 
 Za sponzorství patří poděkování také Lubenským ženám a ZOD, 
které podpořilo dopravu dětí na výlet do zámku.Nerada bych na někoho 
zapomněla. Proto touto cestou ještě jednou děkuji všem, ať už  
za manuální práci nebo finanční pomoc. Odměnou nám všem je spokojenost dětí a esteticky 
pěkné prostředí, které děti obklopuje. 
 Blíží se čas prázdnin a dovolených. Budoucím prvňáčkům bych chtěla popřát hodně štěstí 
při jejich prvním opravdovém kroku do života, personálu mateřské školy děkuji za trpělivost  
a pracovní úspěchy, Vám všem pěkné léto! 
 Irena Rensová 
 vedoucí předšk. zařízení 
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Lubenské ženy
 

V neděli 2. května byla v sále kina oslava Dne matek.  
Děkujeme všem, kteří připravili bohatý kulturní program. 

 
V neděli 6. června byli mezi nás přivítáni noví občánci: 

Jan Hegr, Vít Zavoral, Lukáš Neumeister,  
Martin Jána, Filip Chadima, Tereza Kuchtová. 

Na konec srpna připravujeme loučení s prázdninami. 
Jménem Lubenských žen přeji všem dětem krásné prázdniny  

a všem ostatním příjemnou dovolenou plnou odpočinku. 
 Eva Chadimová 
 
 
 
 

Salesiánské středisko mládeže
 

Léto? Čas žní a prázdnin. 
 Pro salesiány jsou prázdniny, podobně jako pro naše zemědělce, časem „žní“.                                                                                                       
Vše začne už 28.června „Pohádkovým lesem“. Můžeme se těšit na Macha a Šebestovou, 
strašidla, Bílou paní, Sněhurku či Černokněžníka a mnohé jiné. Jistě nebude chybět odměna 
pro ty, kdo se nezaleknou a s odvahou vstoupí do světa pohádek. 
 1.července se prázdniny rozběhnou naplno. Červenec věnujeme chaloupkám, kterých se 
letos zúčastní něco přes 100 kluků a dalších 30 animátorů. Kromě tradičních programů nebude 
letos chybět ani vodácká chaloupka a cyklochaloupka pro náročné. 
 Od 18. do 22.srpna ožije škola a fara v Sebranicích „Setkáním se salesiány“. 50 až 70 
účastníků má možnost vytvořit nová přátelství a poznat salesiány zas trochu jinak. 
Poslední prázdninový týden bude pracovní ve smyslu práce manuální. I když se letos nebude 
opravovat „stodola“, bude práce dost. 
 Léto uzavřeme drakiádou a společným výletem všech účastníků chaloupek, který bude 
18.září, ale to bude už další školní rok. 
 Ať už budou vaše prázdniny podobné těm našim, nebo pojedete na dovolenou někam 
k moři, či do hor, přejeme vám plno radostných zážitků a šťastný návrat. A pamatujme na to,  
že je promarněný den, kdy jsme se třeba jen maličko neusmáli. 
           
 Salesiáni 
 
 

P.S. Jeden ze salesiánů, který byl před léty aspirantem v Sebranicích  
byl 26.června vysvěcen na kněze. Je to Antonín Pražan.  

27.června slavil primiční mši sv. v Borové.  
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Různé  
Kam v létě na dovolenou – zkuste Itálii – Jaderské moře ! 
     Dovolte mi podělit se s Vámi o několik zážitků z mé netradiční dovolené po Itálii. Na konci 
května jsem odjela  s manželem na služební cestu do Itálie. Dostali jsme pozvání na návštěvu 
k rodačce z Lubné Ireně Jůzové. Jeli jsme směrem ke známé rekreační oblasti Rimini, odkud 
asi 50 km je město Pesaro, kde bydlí. Je to město s krásným historickým centrem, obklopené 
z části Jaderským mořem. Velice jsme uvítali pohostinnost této italské rodiny. Ochutnali jsme 
s velkou zvědavostí různé druhy italských jídel, hlavně z mořských „příšerek“ , italské těstoviny 
a mnoho druhů zeleniny, kterou u nás neznáme. Pokud Vám jídlo někdo velice dobře připraví, 
ochutnáte i to, o čem jste dříve říkali, že byste to nikdy do pusy nevzali. S velkou radostí jsme 
přivítali výlet do známého přímořského města CATTOLICA. Ukázali nám vše, co je popsáno 
v následujícím příspěvku. Při příští návštěvě bychom chtěli navštívit stát ve státě,   
SAN MARINO. Viděli jsme místa, na která se běžný turista nedostane. Prostřednictvím rodičů 
Ireny chceme poděkovat za krásný víkend a za pohostinnost.  
 Chadimovi 
 
CATTOLICA  

 Toto známé lázeňské městečko s dlouholetou tradicí navazuje na nejznámější letovisko 
této oblasti Rimini (18 km). Dnes je lázeňským střediskem mezinárodní pověsti, které přitahuje 
turisty svou dlouhou a širokou pláží s jemným zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moře. 
Najdete zde velké množství fontán, z nichž nejznámější je "Zpívající fontána". Dále obchůdky, 
restaurace, kavárny a pravidelné místní trhy. Ve městě a okolí se nachází mnoho atrakcí - 
mořský park "Le navi", vodní park "Aquafan" (Ricione) a také několik zábavných a tematických 
parků. Navštívit můžete také nedaleký miniaturní stát San Marino (40 km). Na své si tu přijdou 
jak milovníci slunce a moře, tak vyznavači vodních sportů i historických památek. Cattolica  
je ideálním místem pro dovolenou všech věkových kategorií. 
 
 
 San Marino, Sanmarinská republika, 
italsky Serenissima Repubblica di San Marino 
– vnitrozemský stát v jižní Evropě na 
Apeninském poloostrově, hlavní město San 
Marino. Administrativní členění: 10 obcí – 
vrchovinný povrch s nejvyšším vápencovým 
masívem Monte Titano (756 m. n. m.). 
Středomořské podnebí, subtropické rost- 
linstvo. Stát v celní a měnové unii s Itálií, 
hlavním hospodářským odvětvím je cestovní 
ruch. Většina obyvatel pracuje ve službách  
a v obchodě. Pěstuje se pšenice, vinná réva, 
zelenina. Žádné nerostné zdroje; průmysl 
potravinářský, textilní. Vydávání poštovních 
známek. Významný cestovní ruch. V roce 301 
sv. Marino založil klášter, který 754 (viz též 
Pippinova donace) s okolím získal nezávislost 
jako církevní enkláva. 800 – 1249 pod protek-
torátem okolních feudálů. Od roku 1253 
nezávislá republika (jen 1739 – 40 okupována 
církevním státem a 1944 německou armádou).  
Od roku 1861 pod ochranou Itálie.  
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Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka 
 V pátek 4.6.2004 se konal 4. ročník soutěže mezi žáky základních škol obcí Mikroregionu 
Litomyšlsko-Desinka. Soutěžní dopoledne se konalo v Desné – v areálu „Pod hájem“. Žáci 
jednotlivých obcí soutěžili ve dvou kategoriích: I. kat. - žáci I. st., II. kat. - žáci II. st.  ZŠ. 
 Organizátoři soutěže připravili pro žáky  tyto disciplíny: šplh na laně, hod šiškou na cíl, 
poznávání 10 druhů rostlin, poznávání topografických značek, znalost mikroregionu, ekologie, 
soutěž ve džberovkách, koulení kuželek. 
 Žákům základní školy z naší obce se letos velice dařilo, neboť obě kategorie obsadily  
1. místo. Každé družstvo získalo pohár, diplom a také finanční odměnu ve výši 1 400,-Kč. 
Všichni účastnící soutěže obdrželi upomínkové předměty. 

Výsledková listina 
Kategorie 1.stupeň:            Kategorie 2.stupeň: 

1. Lubná 79,5 b 1. Lubná 122,0 b 
2. Morašice 78,5 b 2. Sebranice 113,5 b 
3. Sebranice 72,0 b 3. Chotěnov 113,0 b 
4. Vidlatá Seč 71,0 b 4. Desná 109,0 b 
5. Desná 70,0 b 5. Vidlatá Seč 107,0 b 
6. Osík 68,0 b 6. Makov 105,0 b 
7. Makov 61,0 b 7. Horní újezd 103,0 b 
8. Dolní Újezd 59,0 b 8. Morašice 102,5 b 
9. Poříčí 54,5 b 9. Poříčí 97,5 b 

10. Horní Újezd 50,5 b 10. Dolní Újezd 94,5 b 
   11. Osík 93,0 b 

Rozšíření služeb pro majitele psů  a koček 
Vzhledem k povinnosti nezaměnitelného označení zvířat (zejména psů) při cestách  
do zahraničí od 1.10.2004 chci upozornit, že provádím nad rámec běžného tetování i čipování 
zvířat čipy splňujícími ISO normy platné v EU. Zároveň provádím identifikaci zvířat čtecím 
zařízením, jejich registraci v Národním registru majitelů zvířat a jsem oprávněn k vydávání 
pasů nahrazujících dosud platné mezinárodní očkovací průkazy pro řádně označená zvířata. 
MVDr. Josef Horáček , Ordinační doba: 
Veterinární ordinace  pondělí – pátek  14:30 – 18:00 
Riegrova 25, Polička 572 01 Tel.: 604 648 153, 461 722 079 
  

 
Sesuv půdy 
 Psal se rok 1928, kdy se po naší obci rozběhla zpráva, že u lesa v tak zvaném „ HÁJKU“ 
se propadá a sesouvá půda. Skutečně se utrhlo kus zeminy a ta sjížděla po jílovém podkladu 
od lesa k cestě a potoku.  
 Jednalo se o pozemek patřícímu k čp. 218. Na tomto pozemku se nacházel kvalitní písek. 
U lesa kopal a prodával písek, kdo jej v zahradě měl. Také v čp. 218 kopali a písek prodávali. 
Když byl písek vydolován, začali podkopávat skálu a dále pokračovali s těžbou. Tam, kde byl 
písek vybrán, se v pásu 150 m utrhla zem a začala sjíždět po svahu dolů. Komise, která byla 
na toto místo přivolaná, zjistila, že příčinou je vydolovaný písek.  
 Zakázali těžbu písku a pohyb půdy se časem zastavil. Mnoho lidí, jak místních, tak 
přespolních se přišlo na toto místo podívat.  
  Z lubenských kronik  
  Miroslav Kopecký 
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Vylušti a vybarvi

 

 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 
 

1. cesta přes řeku 
2. hýkavec 
3. ranní vláha 
4. chobotnatec 
5. slovenská skupina  
6. obilí 
7. chlup 
8. rohaté zvíře 
9. jméno feny 
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Milé děti, 
 jsou prázdniny a naše redakce Vám připravila dvoustránku, která Vám pomůže zpestřit 
prázdniny. Kdo si rád hraje a rád šifruje své zprávy, uvítá naši morseovku. Dokážete vyluštit 
jména trpaslíků? Komu se to podaří, může si vlézt pod kouzelný cestovní plášť a celé 
prázdniny si v něm cestovat do vysněných krajin. 
 Hezké cestovní prázdniny přeje naše redakce 
 
 
 
 
 
 
ó-  A akát 

-ó óó  B blýskavice 

-ó-ó  C cílovníci 

-ó ó  D dálava 
ó  E erb 

óó-ó  F Filipíny 

--ó  G Grónská zem 
óóóó  H hrachovina 

----  CH chléb nám dává 
óó  I ibis 

ó---  J jasmín bílý 

-ó-  K kávovník 

ó-  óó  L lupíneček 

--  M mává 

-ó  N národ 

---  O ó náš pán 

ó--ó  P papírníci 

--ó-  Q kvílí orkán 

ó-ó  R rarášek 
óóó  S sekera 

-  T trám 

óó-  U učený 

óóó-  V vyučený 

ó--  W Waltrův vůz 

-ó ó-  X Xénie má 

-ó--  Y ý se ztrácí 

--ó ó  Z zpíváme jen 
 

 
 

óóó /- /óó /óóó /- /-ó- /--- / /  
 
óóó /-- /  óó- /-óó /  ó-  óó /ó- / /  
 
ó--- /óóó /óó / /  
 
-óó /--- /-óóó /ó-ó /-ó-- / /  
 
óóó- / /  
 
-- /--- /ó-ó /óóó /ó /--- /óóó- /-ó-ó /ó / /  

 
 
 
 
 

Nakresli jedním tahem: 
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Společenská kronika
 
 

50 let Arnošt Brandner 
 Ludmila Vomáčková 
 Jiří Pohorský  

55 let Antonín Klejch  
 Eduard Břeň  
 Zdeňka Kalibánová  
 Miroslav Kopecký  
 Jaroslav Hrůzek  

60 let Marie Šimková  
 Zdeněk Hurych  
 Jan Barcal  
 Jaroslav Kopecký  

65 let Anna Jílková  
70 let Jaroslav Stříteský  

 Jiřina Chadimová  
 Božena Štiková  

75 let Anna Řeháková  
 Božena Bubnová  
 Anna Bubnová  

80 let Josef Vomáčka  
 Božena Vraspírová  

82 let Anna Vomáčková  
83 let Marie Boštíková  

 Josef Šimek  
85 let Václav Jílek  
90 let Helena Kovářová  
93 let Růžena Bartošová  
94 let Marie Klusoňová  
95 let Rosálie Machková  
97 let Anna Vomáčková  

Sňatky 

 

Zdeněk Groulík a Ilona Motyčková 
 Lenka Tejkalová a Jiří Zach 

Irena Hajská a Lukáš Novotný 

„… ztratil jsem sice srdce půl, 
prstýnek ten však neztratím.“ 

J. Seifert 

 
Narození 
  Martin Jána  

Filip Chadima 
Tereza Kuchtová 

Adéla Vítková 
Vojtěch Kárský 

„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, 
že existuje něco důležitějšího,  

než je on sám.“ 
      E. Sládková 

    Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme  
do života vše nejlepší a hodně zdraví. 

Všem oslavencům přejeme 
hodně  zdraví do dalších let. 

V měsíci červnu, červenci a srpnu oslaví 
(oslavili) svá životní jubilea spoluobčané:  
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Úmrtí 
 

 

Anna Boštíková 
Marie Pohorská 

„Je prosté vše a smrt je nejprostší. 
Kdy sije, nevíš,a náhle sklízí.“ 

F. Šrámek 
 

 

 

 

 

Kultura
 

Program kina 
 
  18. 7. Škola Rocku 
 
  1. 8. Van Helsing 
  15. 8. Post Coitum 
  29. 8. Sexy párty 

                                                                           začátek v 19:30 
 
 
 
 
 

 
Sport

  
 
Výlet do Beskyd  
 Dne 22. května uspořádal Sokol Lubná pro své členy a jejich rodinné příslušníky jednodenní 
výlet do Beskyd. Odjezd z Lubné byl v 5 hodin. Ráno trochu pršelo, ale protože do autobusu 
neprší, nezkazilo nám to náladu. Když jsme přijeli na místo, bylo naštěstí po dešti. Ještě cestou 
jsme se dohodli, že se po příjezdu do Rožnova pod Radhoštěm rozdělíme na dvě skupiny. 
Někdo totiž ještě nenavštívil skanzen, ale někteří tam již byli několikrát a raději by se podívali 
na Lysou horu. A tak byl určen dopolední program. Já jsem byla ve skupině, která navštívila 
Valašské muzeum v přírodě. Muzeum čítá 70 objektů lidových staveb a památek Valašska 
soustředěných do třech areálů: Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. Během 
dopoledne jsme navštívili všechny. Nejvíce se nám líbilo ve Valašské dědině, kde v některých 
chaloupkách byly „tetičky“, které nám vykládaly o historii muzea i jednotlivých objektů – 
chaloupek. Ve 14 hodin jsme se sešli s druhou polovinou výletníků a společně jeli autobusem 
na Pustevny. Tam nás autobus vysadil a přes horu Radhošť jsme došli pěšky do Rožnova  
pod Radhoštěm. Po této vycházce dlouhé asi 10 km jsme vyhladovělí navštívili místní penzion, 
kde jsme povečeřeli a potom již pospíchali domů. Ani samotná cesta autobusem nebyla nudná, 
zazpívali jsme si i popovídali a užili „srandu“. Výlet se vydařil a moc se nám líbil. 
 Ludmila Šteflová 
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Tě lovýchovná jednota Lubná 
Okresní, krajské a celostátní kolo v letním čtyřboji 

 
 I v tomto roce uspořádala Česká asociace SPORT PRO VŠECHNY - Praha soutěž 
v atletickém čtyřboji, které se zúčastnili  závodníci i z naší Tělovýchovné jednoty Lubná. 
Letošní rok poprvé byla soutěž rozdělena do dvou kol,  okresního a krajského. Z každého kola 
postupovali první čtyři z jednotlivých skupin do celostátního kola. 

 
 Dne 10. května 2004 proběhlo okresní kolo soutěže v atletickém čtyřboji na stadionu 
Míru ve Svitavách. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách podle věkových kategorií: běh 50 m 
(60 m), běh 400 m (800 m), skok daleký, hod kriketovým míčkem (granátem). Za TJ Lubná 
soutěžilo celkem 16 závodníků, kteří se umístili takto:  
 
Mladší žáci I. 
Petr Kučera 2.třída 1. místo 
 
Mladší žákyně I. 
Žaneta Bednářová 1. třída 5. místo 
Ilona Uhrová 1. třída 6. místo 
 
Mladší žáci II. 
Josef Chadima  5. třída  3. místo 
Martin Klusoň 5. třída  4. místo  
Radim Zavoral 4. třída  5. místo 
 
Mladší žákyně II. 
Veronika Břeňová 4. třída 1. místo  
Veronika Kadidlová 5. třída 3. místo 
 
Starší žáci I. 
Tadeáš Vraspír gym. Polička 2. místo 
Vojtěch Prokůpek  6. třída 4. místo 
 
Starší žákyně I. 
Jolana Píčová  5. třída 3. místo     
Ilona Sejkorová 5. třída 6. místo 
 
Starší žáci II. 
Jan Novotný 8. třída 1. místo 
Jakub Kykal 8. třída 2. místo 
 
Starší žákyně II. 
Jana Chadimová  7. třída 1. místo 
Petra Nunvářová 8. třída 2. místo 

 
  Účastníci soutěže v letním čtyřboji ve Svitavách 

 
 Veronika Kadidlová (uprostřed) a Veronika Břeňová 

 (vpravo) při odpočinku 
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Dne 16. května 2004 proběhlo krajské kolo soutěže na stadionu v Třemošnici.  
Z TJ Lubná postoupilo  celkem 15 závodníků, kteří se umístili takto: 

 
Mladší žáci I. 
Petr Kučera 2.třída 2. místo 
 
Mladší žákyně I. 
Žaneta Bednářová 1. třída 11. místo 
Ilona Uhrová 1. třída 12. místo 
 
Mladší žáci II. 
Josef Chadima  5. třída  2. místo 
Martin Klusoň 5. třída  10. místo  
 
Mladší žákyně II. 
Veronika Břeňová 4. třída 1. místo  
Veronika Kadidlová 5. třída 4. místo 
 
Starší žáci I. 
Vojtěch Prokůpek  6. třída 11. místo 
Tadeáš Vraspír gym. Polička 12. místo 
 
Starší žákyně I. 
Jolana Píčová  5. třída 8. místo  
Ilona Sejkorová 5. třída 11. místo 
 
Starší žáci II. 
Jan Novotný 8. třída 6. místo 
Jakub Kykal 8. třída 9. místo 
 
Starší žákyně II. 
Jana Chadimová  7. třída 3. místo 
Petra Nunvářová 8. třída 6. místo 
 
 

 Za Pardubický kraj se do celostátního kola probojovali : Petr Kučera, Josef Chadima, 
Veronika Břeňová, Veronika Kadidlová a Jana Chadimová a abychom si alespoň trochu 
přiblížili to opravdové prostředí vhodné pro atletiku, začali jsme trénovat na stadionu v Poličce. 
 
 Dne 5. června 2004 proběhlo celostátní kolo na atletickém stadionu v Houštce u Brandýsa 
nad Labem, kde také závodil i náš známý olympijský vítěz Emil Zátopek . Stadion leží 
v pěkném, lesnatém prostředí, je vybaven tartanovým povrchem a cílovou kamerou pro 
zaznamenání času u běžeckých disciplín. Závodu se zúčastnilo rekordních 398 závodníků z 13 
krajů naší republiky a z Prahy. V jednotlivých skupinách rozdělených podle věkových kategorií 
soutěžilo cca 50 závodníků. Doplňkovou soutěží zde byl šestiskok a skok do výšky. Naši 
závodníci se umístili takto: Petr Kučera - 25. místo, Josef Chadima - 31. místo, Veronika 
Břeňová - 18. místo, Veronika Kadidlová - 12. místo a Jana Chadimová - 16. místo. I když jsme 
nezískali medaili v hlavní soutěži, byl to pro všechny účastníky velký sportovní zážitek. O to 
více nás mile potěšila stříbrná medaile za 2. místo Veroniky Kadidlové v  šestiskoku, kdy 
Veronika skočila 12,17 m. Závěrem děkuji závodníkům za dosažení velmi pěkných výsledků a 
všem ostatním, kteří se podíleli na technické a organizační pomoci při této soutěži.   
 Za Tělovýchovnou jednotu Lubná  
 Josef Chadima 

   J. Chadimová 
            3. místo 

 
       P. Kučera 
       1. místo  

 
     V. Břeňová 

1. místo 

 
      J. Chadima 

2. místo 
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 Všem našim čtenářům  
přejeme příjemnou dovolenou  

a šťastné chvíle s rodinou. 
      Redakční rada 

 
 
Oznámení o dovolené: 
MUDr. Marcel Mareš  13.-16.7.2004 dovolená - zastupuje MUDr. Reifová  
  Dolní Újezd, 461 631 238 
MUDr. Věnceslava Vejdělková 9.8.-13.8.2004 dovolená - zastupuje Dr. Sláma 
 16.8.-27.8.2004 úprava ordinační doby 

 
 

 
Od 1.5.2004 nav  štivte  

v Borové u Poličky  
 
 
 
 
 
 
 

SPORTOVIŠTĚ U SOKOLOVNY 
- dva tenisové kurty (tartan) 
- volejbalové hřiště (umělá tráva) 
- hřiště na malý fotbal 
- minigolf (9 drah) 
- tenisová zeď 
- dětské hřiště (houpačky, prolézačky) 
 

SPORTOVIŠTĚ U ZŠ 
- víceúčelové hřiště (umělá tráva) 
- hřiště na házenou  
- hřiště na malý fotbal 
- tenisový kurt 
- volejbalové hřiště 
- streetbal 
 

 
Provozní doba:  květen, červen, září, říjen 
 PO - PÁ 16.00 – 20.00 hod., SO – NE 9.00 – 20.00 hod. 
 červenec, srpen  
 PO – NE 9.00 – 21.00 hod. 
Cena za pronájem:  sportoviště s umělým povrchem 50,- Kč / hod. 
 minigolf 10,- Kč / hod. 
Objednávky  si můžete zajistit přímo v areálu u sokolovny  
 nebo na tel. čísle 603 311 921 
Areál u sokolovny je vybaven sociálním zařízením  
 a  turistickým odpočívadlem s občerstvením. 
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