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OBECNÍ ÚŘAD
Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 31. 5. 2005
•

•

Rada obce schvaluje :
pronájem budovy ATS – vodojem Sebranice
pronájem letního areálu na hudební festival
mimořádný příspěvek základní škole na oslavy výročí školy
Rada obce bere na vědomí :
smlouvu věcného břemene Telecomu a Obecního úřadu Lubná
žádost o umístění pouťových atrakcí na rok 2006
sdělení odboru výstavby Litomyšl o odstranění stavby - oplocení

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 14. 6. 2005
•

Rada obce bere na vědomí :
výpověď z nájmu nebytových prostor
rozhodnutí – stavební povolení – propojení vodovodního řadu u Zrnětína
změnu územního řízení ZTV - Zrnětín

Zápis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 14. 6. 2005
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2005
2. Rozpočtovou změnu 1/05.
3. Dodatek ke smlouvě o nájmu k provozování vodovodu Sdružení vlastníků vodovodů
Poličsko s VHOS Moravská Třebová.
4. Smlouvu o odstranění odpadních vod z jímek a septiků v obci Lubná s VHOS
Moravská Třebová.
5. Návrh na rozšíření územního plánu obce Lubná.
6. Vypracování projektu na sedlovou střechu na Víceúčelovém zařízení Skalka
a podání žádosti o dotaci na opravu střechy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Lubná za rok 2004.
2. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2004.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka za rok 2004.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2004.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2004.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
AZASS Polička za rok 2004.

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 28. 6. 2005
•

Rada obce schvaluje :
podání žádosti o dotace z POV
obsazení uvolněného místa v DPS, dle pořadníku
finanční příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka na informační značení
bezplatný pronájem sportovního hřiště na soutěž SDH a taneční zábavu
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•

Rada obce bere na vědomí :
žádosti o výstavbu rodinných domků na Malé straně
rozpočet na výměnu oken v mateřské škole
protokol o soutěži Vesnice roku 2005

Ze zasedání rady obce Lubná konané dne 23. 8. 2005
•
•

Rada obce schvaluje :
smlouvu o výpůjčce 4 kontejnerů na sklo
hydrogeologický průzkum a smlouvu o dílo
Rada obce bere na vědomí :
přezkoumání hospodaření obce
nabídku ostatního materiálu civilní ochrany
žádost o umístění v DPS
informace o ústavě
územní rozhodnutí pro osm rodinných domků na sídlišti u Zrnětína
oznámení o zahájení kolaudačního řízení přístavby a stav úpravy ZŠ Lubná
rozhodnutí – stavební povolení garáže

Výzva
Rada obce Lubná vyzývá spoluobčany, kteří chtějí zařadit svoje pozemky do změny
územního plánu jako budoucí stavební parcely, aby podali do 30. 9. 2005 písemnou žádost
na Obecní úřad Lubná.
Podrobné informace k připravované změně územního plánu získáte u starostky obce na
obecním úřadě nebo na telefonu č. 461 745 215.
Švecová Zdeňka, starostka obce

Odvoz fekálií
Odpadní vody z bezodtokových jímek a septiků v obci Lubná budou odváženy ZOD
Lubná na ČOV Polička. Občané si vyzvednou na obecním úřadě Průvodní list k likvidaci
odpadních vod ze septiků a žump, po potvrzení obecním úřadem požádají o odvoz ZOD
Lubná.
Cena za likvidaci pro rok 2005:
odpadní vody ze septiku 200,-Kč/m³
odpadní vody z bezodtokových jímek 24,-Kč/m³
Poplatek za likvidaci bude fakturovat Obecní úřad v Lubné.
Doprava bude fakturována ZOD Lubná (ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 19%):
poplatek za výjezd 125,-Kč
1 km 13,20Kč
15 minut plnění včetně vypouštění 75,-Kč.

Opět jsme soutěžili, Vesnice roku 2005
Do soutěže Vesnice roku 2005 se v Pardubickém kraji přihlásilo 23 obcí, z nichž 18
postoupilo do krajského kola. Největší zastoupení měl okres Svitavy, naopak nejmenší
okres Chrudim.
Hodnotící komise posuzovala obce podle několika kritérií - obec a její koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, obraz vesnice, infrastruktura, veřejná prostranství, péče o krajinu, knihovna.
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Vítězem krajského kola se v Pardubickém kraji stala obec Borová (Svitavsko), na
druhém místě je Lubná (Svitavsko) a na třetím Výprachtice (Ústí nad Orlicí). Kromě
toho byly uděleny i stuhy – modrá za společenský život náleží Svinčanům na Pardubicku, bílá stuha za činnost mládeže Kamenci u Poličky a zelená stuha za péči
o zeleň a životní prostředí obci Vinary na Chrudimsku. Diplom za vzorné vedení obecní
knihovny byl udělen obci Vítějeves na Svitavsku, diplom za rozvíjení lidových tradic
obci Veselí na Pardubicku, diplom za vzorné vedení kroniky obci Voleč na Pardubicku
a diplom za kvalitní květinovou výzdobu opět obci Vítějeves na Svitavsku.
„Titul Vesnice roku je především oceněním dlouhodobé práce starostek a starostů,
které si nesmírně vážím,“ řekl člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní
prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Petr Šilar.

Poděkování
Využili jsme výměny občanských průkazů, kterou uspořádal Obecní úřad v Lubné. Ocenili
jsme přívětivý přístup pracovnic správního odboru Městského úřadu v Litomyšli pod vedením
paní Holasové. Zároveň děkujeme i paní starostce Švecové.
Manželé Kovářovi, Lubná 227

Sv o zo vý p lá n zby tkov éh o ko mu ná ln íh o o dp ad u z po pe ln ic :
Středa:

14. 9.

28. 9.

12. 10.

26. 10.

9. 11.

23. 11.

7. 12.

21. 12.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Občané Lubné jistě vědí, že v našem sboru máme aktivní a pracovité
mladé hasiče (dále „MH“). Mimo to, že se účastní požárních soutěží,
pořádají již několikátý rok kulturní a sportovní akce, jako je pohárová
soutěž zařazená do ligy Svitavska, loučení s prázdninami, vánoční
koncert. V letošním roce pořádali dvě taneční zábavy. Případné výtěžky
z těchto akcí věnují na obnovu vybavení a dopravu, jak mladých hasičů tak
i těch dospělých na soutěže.
Máme velkou radost, že naše desetičlenné družstvo žáků se rozrostlo
o dalších sedm dětí. Zásluhu na tom jistě mají velice dobré výsledky
starších žáků, kteří 25. 6. 2005 na pohárové soutěži v požárním útoku „O PUTOVNÍ POHÁR
ŘEDITELE HZS ÚO SVITAVY“ v Poličce, kde se zúčastnilo 20 družstev (nejen z našeho
okresu), získali krásné 1. místo s časem 19.56 vteřiny na nástřikové terče. Na 60 m
s překážkami v kategorii starších dívek obsadila Soňa Grundová 26. místo, v kategorii starší
žáci se nejlépe umístil Tomáš Klusoň na 10 místě a o cenu dráčka Doda v kategorii školáci
obsadila Ilona Uhrová 7. místo.
Věříme, že žáci budou v dobrých výsledcích pokračovat na soutěži v Kamenci a na
podzimní soutěži PLAMEN.
Na konci prázdnin se MH zúčastnili 3 denního výletu společně s MH z Poličky a Desné.
Doufáme, že tato činnost zaujme i další a kolektiv mladých hasičů se bude dále rozrůstat.
Děti se mohou přihlásit u Pavla Uhra, který MH vede.
Závěrem děkujeme všem spoluobčanům, kteří nás podporují svojí účastí na našich
akcích, velice si toho vážíme, ale bez štědrých hlavních sponzorů jako je náš Obecní úřad,
Cobra transport Radek Bartoš, Kombit spol. s.r.o. Pavel Šprojcar se neobejdeme. Touto
cestou jim děkujeme.
Za SDH Lubná Zdeněk Tabery st.
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KNIHOVNA
Milé čtenářky a čtenáři,
v měsíci srpnu jsme do naší knihovny zakoupily nové knihy. Dovolujeme si Vám několik knih
představit v následujících ukázkách.
Linda Howard
UŽ NEPLAČ
Manželé Milla a David si nemohou přát od života víc. Vzali se z lásky, David našel
seberealizaci v povolání lékaře, oba se nedávno stali rodiči syna Justina. Milla je však
přepadena a idyla končí, protože neznámý pachatel jí chlapečka ukradne. Policie je
v koncích, nemá žádnou stopu. Až časem si Milla uvědomí, že její dítě mohli unést
překupníci, kteří si nechávají bohatě platit za nelegální adopce novorozeňat. Všechny své
síly soustředí na vlastní pátrání po synovi a doufá, že syna jednou najde. Její sveřepost
nezná mezí, manželství se jí hroutí, ale Milla neustupuje. Najde syna ?
Donya Al-Nahi
HRDINKA POUŠTĚ
Anděl spásy nebo únoskyně dětí?
Když se Donyin případ poprvé objevil v médiích, vzbudil kontroverzní reakci. Jak lze pohlížet
na ženu, která pomáhá krást děti od jejich otců a nelegálně je převážet přes hranice ?
Donya však nepochybuje o své pravdě. S naprostou otevřeností popisuje situace, nad
nimiž se tají dech, uvádí autentické zážitky řady rodin a líčí upřimnou radost těch, kterým
pomohla, i utrpení žen, které nenávratně přišly o své děti.
Mary Higgins Clarková
KAM SE PODĚLY DĚTI
Nancy Harmonová prošla peklem. Petr a Líza, děti z prvního manželství, byly jednoho dne
nalezeny utopené. Nancy je obviněna z jejich vraždy, všechny nitky se zdánlivě sbíhají k ní,
uvěří tomu dokonce i její nejbližší. Jen náhodou není odsouzena. Rozhodne se opustit
Kalifornii, s níž má spojeny ty nejbolestnější vzpomínky.
Snaží se vybudovat nový život. Vdá se a narodí se jí syn Michael a dcera Melissa.
Blíží se Nancyiny narozeniny a rodina připravuje oslavu. Děti se běží ven proběhnout. Nancy
je volá domů, ale marně. Kam se děti poděly ?
Vlasta Pittnerová
SLEČINKY
Slečinky – dívky na vdávání – jsou v těchto povídkách buď hlavními hrdinkami nebo se v nich
objevují jako důležité osoby. Jejich život někdy nebýval jednoduchý. To především tehdy,
když jim rodiče či pěstouni naplánovali svatbu, která zasahovala násilně do jejich života.
Lenka Lanczová
PANNA NEBO BLÍŽENEC
V románu se setkáváme s hlavní hrdinkou Evou /patnáctiletou dívkou/, jejími sourozenci,
rodiči i kamarády. Vztahy s učiteli a především se spolužáky se v deváté třídě velmi vyostří
díky pomlouvačným anonymním dopisům, jež „Tajný přítel“ nelítostně všem rozesílá.
Román vrcholí velkým prázdninovým trempem na kolech, kde nechybí správná
prázdninová atmosféra a láska.
………… zaujaly Vás uvedené tituly knih? Přijďte si k nám vypůjčit Váš oblíbený žánr.
Výpůjční doba

Úterý
Čtvrtek

15.00 h – 16.30 h
16.30 h – 18.30 h

Na Vaši návštěvu se těší
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Milada Krejčová a Marta Sýkorová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2005/2006 usedne do školních lavic 29 prvňáčků –
14 z Lubné, 14 ze Sebranic a 1 z Lezníku:
z Lubné –

Vladimír Barcal
Pavel Jiráň
Tomáš Lněnička
Lukáš Madejewský
Nikita Pajchlová
Přemek Pakosta
Lukáš Rensa
Vojtěch Renza
Lukáš Soušek
Radka Vimrová
Hana Čermáková
Jana Klusoňová
Michal Šimek
Petr Večeře

ze Sebranic –

Hana Drobná
Kateřina Jílková
Anna Klejchová
Jan Kopecký
Lenka Korečková
Kryštof Kučera
Markéta Kučerová
Eliška Kuchtová
Veronika Kysilková
Veronika Pohorská
Patrik Polák
Anna Horáčková
Monika Zindulková
Kristýna Zavoralová

Z Lezníku – Tereza Víšková
Mgr. Jitka Kučerová
PLACENÍ OBĚDŮ
Ve školním roce 2005/2006 se budou zálohy na stravné opět platit převodem z účtu
rodičů na účet Základní školy Lubná.
Číslo tohoto účtu je 181 888 597/0300, variabilní symboly jednotlivých žáků (eventuelně
sourozenců) zůstávají stejné jako v loňském roce. Také u dětí, které přecházejí z MŠ.
Splatnost platebních příkazů je od 20. do 25. předcházejícího měsíce.
Připomínáme ceny obědů od září 2005, o kterých jsme informovali již ve Výročním
zpravodaji školy (v květnu 2005).
Ceny obědů od září 2005:
MŠ Sebranice (oběd) …………….… 13,50 Kč
ŠJ Sebranice 1. – 4. třída …………. 16,00 Kč
5. třída ………………. 17,50 Kč
ŠJ Lubná …………………..………… 17,50 Kč
Výše zálohy je stanovena na 20-ti násobek denního tarifu. U dětí, které se nestravují
denně, se záloha upravuje:
oběd 1 den v týdnu, záloha = 4x cena oběda
2 dny v týdnu, záloha = 8x cena oběda
3 dny v týdnu, záloha = 12x cena oběda
Všechny zaplacené obědy jsou od září automaticky přihlášené na každý den. V případě
vyjímek, kdy nechcete obědy odebírat každý den, je nutné písemně a včas tyto vyjímky
nahlásit.
A. Boštíková, vedoucí školní jídelny

5

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Putování za Bílou paní……
Dne 1. 6. oslavují všechny děti svátek a tak tomu bylo i u nás v mateřské škole. Letos
jsme oslavili tento svátek netradičním způsobem. Hledali jsme Bílou paní na zámku
v Litomyšli a poté spali v MŠ.
Sešli jsme se v 18.00 hod. v MŠ s dětmi ze II. pavilonu vybaveni spacími pytli
a pořádnou večeří. Čekali jsme na setmění, a tak aby nám čas rychleji ubíhal, vydali jsme
se do bukového lesa, kde děti stavěly chaloupky, domečky a chýše pro lesní skřítky.
Na zpáteční cestě si děti zahrály hry, které byly již zaměřené na další
program - cesta na zámek do Litomyšle a hledání Bílé paní. Po vydatné
a pestré večeři, kterou maminky dětem připravily, jsme nasedli do aut
a odjížděli směrem na Litomyšl za Bílou paní, o které děti slyšely pověst,
když byly na prohlídce zámku a v zámeckém divadle.
Nebylo to však jednoduché hledání. “Bílá paní“ schovala v zámecké
zahradě poklad a děti musely hledat. Už byla tma a tak si děti vzaly na
pomoc baterky a plnily úkoly, které byly rozmístěny po zámecké zahradě.
Po nelehkém hledání nakonec poklad našly a čekaly až
konečně uvidí Bílou paní. Na zámecké věži odbila 22. hodina, my stáli
u zámeckého pivovaru a konečně se objevila světýlka svíčky na protější
arkádě a s ní i Bílá paní. Atmosféra byla tajemná, krásná a nezapomenutelná. Děti zazpívaly
pisníčku Na hradě Okoří a se zatajeným dechem sledovaly a poslouchaly Bílou paní. Po
rozloučení s ní jsme nasedli opět do aut a vraceli se zpět do MŠ. Tam následovala pro jedlíky
druhá večeře, hygiena a hurá do „spacáků“. Některé děti plny dojmů hned usnuly, jiným se
naopak spát nechtělo. Po ukolébavce, kterou dětem zazpívala p. učitelka, se rozprostřelo
naprosté ticho a klidný spánek dětí.
Druhý den se sdělovaly zážitky, děti se rozdělily o poklad s mladšími dětmi a oslavy
pokračovaly sportovními soutěžemi na zahradě MŠ s novými pomůckami, které děti dostaly
k MDD.
Akce se velmi zdařila a věřím, že ještě více stmelila a upevnila dětský kolektiv
a přispěla k samostatnosti dětí /některé byly poprvé odloučeny přes noc od rodiny/.
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat p.uč. Vomáčkové a Vetešníkové za přípravu
programu této akce, p. Flachové, Uhrové a Boštíkové za pomoc při organizaci,
p. Zdanovcové za přípravu občerstvení pro děti, p. M. Žákové za Bílou paní a rodičům
p. uč. Vetešníkové, kteří „hlídali“ po celou dobu trasu a poklad v zámecké zahradě, aby vše
proběhlo hladce, a v neposlední řadě Vám, rodičům, za důvěru. Všem děkuji za volný čas,
který dětem věnovali a pevně věřím, že to mělo smysl. Nevšední zážitky a noc bez rodiny
s kamarády zůstanou ještě dlouho dětem jako vzpomínka na MŠ.
I. Rensová, vedoucí MŠ

OCHRÁNCI PŘÍRODY
Ještě stále kvetou
Je to už 20 let, co jsme pro okresní výbor ochránců přírody prováděli botanický průzkum
chráněných rostlin v širokém okolí Lubné.
S atlasem rostlin, fotoaparátem a červeným seznamem chráněných rostlin naší republiky
jsem se vydal do přírody. O tom, co jsem objevil a nafotografoval na diapozitivy, jsem měl
přednášky na výročních schůzích zahrádkářů v Dolním Újezdě a v Lubné.
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Příroda se mění a tak mě zajímalo, zda ještě chráněné rostliny kvetou tam, kde jsem je
před léty objevil. Na salaši, která se již nespásá a zarůstá náletovými dřevinami, jsem již
nenašel snědek Gussoneův a bradáček vejčitý. Stále ještě, i když v menší míře, kvetou
vemeníky, hvozdíky a jedovatá kýchavice bílá. V jednom zpravodaji jsem psal, že kdosi vyryl
pětiprstky, byla to jediná lokalita chráněných planých orchideí na Lubensku. Věřil jsem, že
ještě někde musí kvést a skutečně se mi je podařilo nalézt , 13 kvetoucích jedinců. Pětiprstka
žežulek opět na lubensku kvete!
Jsou ovšem rostliny, jako plavuň vidlačka, která mizí z naší přírody. Rostla na pískovcích
v lomech za Machkovými, Stráníkovými a na Podhůřích. Posledním místem, kde ještě
předloni rostla, byla lesní cesta v Královci. Letos při sběru hub jsem zašel na tuto cestu, ale
žádnou plavuň jsem tam již nenašel. Dříve se plavuň používala v lidovém léčitelství. Žlutý
prášek z výtrusů šištic se používal na hnisající rány, měl podobný účinek jako penicilín. Jsou
ovšem rostliny, na které jsem před lety při toulkách přírodou nikde nenarazil a dnes jsou
běžné. Je to jestřábník oranžový, kytka horských luk a pastvin. V naší obci kvete na čtyřech
lokalitách.
Vždy jsem si myslel, že za chráněnou květenou se musí do ticha lesních samot, pasek
a zákoutí, ale není to pravda. Již druhým rokem společně s Michalem Kovářovým jezdíme
se sekačkou po vsi a sekáme obecní pozemky, úvozy a paseky. Nikdy jsem si nepomyslel,
že chráněné rostliny rostou a kvetou přímo v obci. Chce se to jen pořádně dívat kolem sebe,
obsekat a dál nechat růst a kvést. I takto se dá chránit lubenská květena.
Příroda je sice vrtkavá, ale mohu říct, že chráněné rostliny na lubensku stále ještě kvetou.
Za spolek pro ochranu přírody a veřejné zeleně Miroslav Kopecký

ZAHRÁDKÁŘI
Občané zahrádkáři,
v tomto článku se zaměřím na jednoho škůdce našich zahrad, který nás trápí. Letošní léto
je pro jeho množení velice příznivé. Je to slimák hnědý. Tento slimák se množí ponejvíce na
neudržovaných vlhkých místech ve vysoké trávě, kde má klid.
I v Lubné máme lokality, kde se mu přímo nabízí jeho rozmnožování.
Jsou to neudržované zahrady a místa, kde se poseká tráva a nechá se
ležet na místě, to je pro slimáky líheň. Abychom zamezili škodám na
našich zahrádkách, měli bychom dbát všichni na jeho hubení a nedovolit
mu jeho přemnožení, protože tento slimák nemá v přírodě predátora,
který by ho hubil.
Přistoupíme-li odpovědně na jeho hubení a budeme si chránit naše
zahrádky od těchto škůdců, dosáhneme tak na našich zahrádkách pěkných výsledků.
Dále je možnost si zakoupit tmavěmodré minigranule určené k hubení slimáků, plzáků na
zahradách a sklenících, sadbě zeleniny a uskladněných prostorách. Prostředek se jmenuje
VANISH SLUG PELLETS. Tento přípravek ve větším množství zakoupila pro občany
zahrádkáře obec přímo od výrobce a prodává jej zahrádkář pan Čupr. Balení je 0,5kg
a udávané dávkování je 1,5 – 3g na 1m². Nesmí přijít na rostlinu.
Za zahrádkáře pan Čupr

LUBENSKÉ ŽENY
Ve čtvrtek 1. září jsme při slavnostním zahájení školního roku předaly 29 prvňáčkům
upomínkové dárky, abychom jim tak zpříjemnily vstup do základní školy.
Na říjen připravujeme vítání občánků.
V pátek 2. prosince se bude konat Mikulášská besídka pro děti v sále kina.
Eva Chadimová
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Byl jsem požádán P. Pavlem Glogarem – místním
farářem, abych se představil obyvatelům Sebranic a okolí.
Věřím, že s řadou lidí se postupně seznámím osobně. To
je mnohem důležitější než písemně podané informace.
Mé jméno – Radek Gottwald / tedy hlavně příjmení / se
bude zvláště těm dříve narozeným velmi dobře pamatovat.
Málokdo si pod tímto příjmením představí kněze. Je tomu
však opravdu tak a to již 7 let, kdy jsem přijal v Ostravě
kněžské svěcení. V Ostravě, mém prvním působišti, jsem
strávil bezmála 8 let. Měl jsem zde na starosti menší
internát středoškoláků a později hlavně studentů vysokých
škol, který byl součástí našeho salesiánského domu. Pak jsem vyučoval na místním
biskupském gymnáziu a zajišťoval provoz několika salesiánských chalup. Ve zbývajícím čase
jsem pomáhal v našem středisku mládeže.
Před tímto místem jsem prožíval svá studijní léta nejprve blízko rodiště v Uherském
Hradišti, pak v Brně a nakonec v Praze. Pocházím tedy ze Slovácka. Z míst, kde se zpívá
„ Ej od Buchlova větor věje “ ... Má rodná vesnice Zlechov tedy sousedí s Buchlovicemi.
Poblíž je poutní místo Velehrad a nejbližším větším městem je Uherské Hradiště.
Se salesiány jsem se setkal ve svých 15 letech díky salesiánskému knězi, který přišel do
naší farnosti a postupně nám nabízel chaloupkové pobyty. Těch jsem se nejprve jen se
zájmem zúčastňoval a později je začat vést. Během studií jsem se postupně rozhodl, že se
vydám na tuto životní dráhu: po příkladu Dona Boska pracovat pro potřebnou mládež.
Během posledního roku studia v Brně na technice jsem začal dělat noviciát. To byl právě
přelomový rok, díky kterému mohla tato činnost začít být legální, což z dobře známých
důvodů dříve nebylo možné.
Nyní je to již 15 let, co jsem členem kongregace Salesiánů Dona Boska a během
letošních prázdnin jsem přišel do Sebranic na faru – do našeho domu pro mladé muže, kteří
se zde připravují na svůj budoucí život v naší řeholní společnosti. Střídám v této činnosti
P. Jaroslava Mikeše, kterému zároveň touto cestou děkuji za dílo, které se mu zde podařilo
vybudovat a to za přispění jak aspirantů, tak místních obyvatel.
Pro případné zájemce o podrobnější informace se můžete obrátit přímo na mě. Srdečně
Vás zdraví a přeje všem, kteří čtou tyto řádky, hojnost Božího požehnání
P. Radek Gottwald SDB.

PROGRAM ŠIROKOÚHLÉHO KINA V LUBNÉ
11. 9. SAHARA
25. 9. TLUMOČNICE

začátek 19:30

9. 10. STAR WARS – POMSTA SITHŮ
23. 10. VÁLKA SVĚTŮ
6. 11. FANTASTICKÁ ČTYŘKA
20.11. KLÍČ
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začátek 18:30

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci září, říjnu a listopadu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané, kterým přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
50 let

Zdeněk Kyselý

55 let

Stanislav Zerzán
Stanislav Bartůšek
Věra Hrůzková
Marie Břeňová

60 let

65 let

70 let

Emílie Stráníková
Jiřina Pohorská
Jan Vomáčka
Anna Zavoralová
Josef Neumeister

80 let

Václav Jaščevskij
Anna Bednářová

81 let

Marta Zavoralová

82 let

Věra Dosedělová

83 let

Marie Jílková

84 let

Jan Flídr

86 let

Tomáš Kubeš

94 let

Josef Zavoral

Jan Šplíchal
Emílie Kubešová

Blahopřání naší nejstarší spoluobčance
Paní Anna Vomáčková oslavila dne 29. 8. 2005 své
98. narozeniny, žije u své dcery Marie v Chotěnově
u Jarošova. Při této příležitosti ji navštívila starostka obce
paní Zdeňka Švecová a předsedkyně KDU-ČSL Marie
Košňarová. V příjemné atmosféře spolu strávily odpoledne
i dcery paní Vomáčkové Anna, Marie a vnučka Maruška.
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
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Na ro zen í o bčá nc i

Michaela Věčeřová
Natálie Němcová
Jan Vázler

„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 jen to nejlepší.

Úmrtí
Hana Krejzlová
Miroslav Šimek
Lidmila Havranová

„Je težké najít útěchu, když bolest
nedá spáti, život Tvůj náhle
ztracený nám nikdo víc nevrátí.“

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat všem přátelům, známým a spoluobčanům, kteří přišli
doprovodit Emilku Křivkovou na její poslední cestě.
Děkujeme.
Rodiny Křivkovy a Kalánkova

KULTURNÍ KOMISE
připravuje “Loučení s létem aneb vítání podzimu“ dne 23. 9. 2005 v 19.00hod.
Dle počasí připravujeme pro děti lampionový průvod a pro dorost a dospělé vystoupení
místních hudebních skupin na hřišti. Akce bude včas plakátována.
Všichni jste srdečně zváni!
Za kulturní komisi I. Rensová

Z HISTORIE
Historie 17. listopadu
28. říjen 1939, první svátek vzniku republiky v době existence protektorátu. Pří výslovně
zakázané demonstraci bylo těžce zraněno několik demonstrantů. Mezi nimi i vysokoškolský
student Jan Opletal, který zemřel 11. listopadu 1939. Jeho pohřeb, který se konal
15. listopadu 1939, se stal záminkou pro další vystoupení vysokoškolských studentů proti
okupantům. Odehrály se další srážky mezi policií a německými bojůvkami se studenty, kteří
strhovali dvojjazyčné nápisy a házeli do Vltavy. V reakci na tyto události byly 17. 11. 1939
přepadeny vysokoškolské koleje a kancléř von Neurath nařídil uzavření českých vysokých
škol na dobu 3 let. Bylo popraveno 9 studentských funkcionářů, 1200 náhodně vybraných
vysokoškoláků bylo deportováno do koncentračních táborů. Postiženo bylo 10 vysokých škol,
1 223 zaměstnanců a 17 556 studentů.
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17. listopad 1989
Skupinou studentů je v rámci příprav konání vzpomínkové manifestace k výročí
17. listopadu 1939 šířen v Praze leták „Vezměte s sebou květinu“ s výzvou k účasti.
Václavu Havlovi přišly tyto květiny pěkně draho. Dostal 21 měsíců vězení za podněcování
veřejných nepokojů. Proti rozsudku se zvedla vlna nevole po celém světě. Podle zprávy
Amnesty International je v ČSSR nejméně 36 politických vězňů. Mnoho dalších osob je
vězněno a pronásledováno pro své nenásilné politické nebo náboženské aktivity nebo pro
pokus opustit republiku bez souhlasu úřadů.
Sametová revoluce
Ještě ráno 17. listopadu 1989 nebyl tento den ničím výjimečný. Pro normálního člověka
normální listopadový pátek. Většina obyvatelstva čekala nezbytné fronty spojené s nákupem
na víkend. Někteří plánovali odjezd na chatu.
Večer se ve zpravodajství československé televize lidé dozvěděli, že na Národní třídě
v Praze musela Veřejná bezpečnost rozehnat demonstraci a obnovit pořádek.
V Československu se po roce 1968 demonstrovalo pouze při různých oficiálních
příležitostech jednota s komunistickou stranou. V průběhu 80. let se v Praze konaly
demonstrace komunistickou stranou neorganizované, tudíž nelegální, většinou u příležitosti
výročí 21. srpna 1968, dne vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československé
republiky, na jehož protest se upálil 16. 1. 1969 student Jan Palach, nebo výročí 28. října
1918. O většině z nich se občané z oficiálních sdělovacích prostředků nedozvěděli.
Ti, kteří poslouchali západní rozhlasové stanice, věděli víc. Věděli, že demonstrace
17. 11. 1989 byla jiná. Nešlo jen o zásah vodními děly a průběžné zatýkání. Nyní byla
použita hrubá síla proti mladým lidem a snad také jeden z nich zemřel. Informace se rychle
rozšířila mezi lidi. Večer již nebyl 17. listopad 1989 obyčejným dnem. Ve veřejnosti se cosi
hnulo. Snad poslední kapka přetekla a události dostaly rychlý spád. Na konci byly svobodné
volby a změna společenského řádu.

Pouštění draků
První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před
n.l. a podle legend bývaly z počátku používány jako spojení mezi bohy
a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit
nepřítele. V devatenáctém století se draci používali různě. Například
pan Polock si v roce 1826 nechal patentovat kočár tažený draky, který
dokázal uvést až pět lidí rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin
Franklin používal draky k pokusům s elektřinou a o něco později byli
draci využíváni meteorology k pozorování počasí ve velkých výškách.
V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let
mezi velmi oblíbené zábavy malých i velkých. Jakmile začne foukat ze strnišť a zvedne se
chladný podzimní vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci
s kupovanými, ale i vlastnoručně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění
pouštění draků.
Draků existují různé tvary a typy, odlišné velikostí, názvem, způsobem výroby
a použitým materiálem. V dnešní době rozlišujeme draky hlavně podle tvaru na plošné
a krabicové a podle využití na rekreační a závodní. Ty závodní pak dále na draky akrobatické
a bojové. Plošní draci jsou různých plošných geometrických tvarů a mají ocas. Mezi
nejznámější tvary plošných draků patří kosočtvercové (tzv. diamond) a trojúhelníkové (delta).
Krabicoví draci jsou trojrozměrní, dokážou létat ve velmi vysoké výšce a vyznačují se
výjimečnou aerodynamickou rovnováhou. Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu
velmi mnoho akrobatických kousků. Mají dlouhý ocas, který doslova opisuje dráhu letu draka
po obloze. Bojoví draci jsou zas ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko a vyznačují se velmi
velkou rychlostí pohybu. Úkolem je chytit lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem.
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Velké dračí bitvy se konají v Japonsku, kdy každý takový drak má určitou část šňůry
polepenou lepidlem, mletým sklem a pískem. Každý se snaží svého draka řídit tak, aby
přeřezal šňůru soupeřova draka.
Konávají se ale i jiné soutěže, např. který drak dolétne výš, o nejmenšího, největšího
nebo nejstaršího draka, popřípadě i nejhezčího či nejoriginálnějšího.
V roce 1919 byla německými příznivci puštěna sestava osmi propojených draků, kteří
vystoupali do závratné výšky 9740 m.
Vítr večer znamená, že druhý den bude hezké počasí.
Vánek ráno říká, že vítr není daleko.
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim"

SDĚLENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 30. října 2005
Šetření bude prováděno tazateli ČSÚ. Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit,
ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání dotazníků za aktivní zemědělce nebo
vyplnění malých dotazníků za registrované neaktivní zemědělce a předání dotazníků na
ČSÚ.
Pracovníci provádějící zjišťování v domácnostech se budou prokazovat příslušným
průkazem tazatele ČSÚ ve spojení s občanským průkazem, zaručujícím jejich jednoznačnou
identifikaci. Ve všech fázích zjišťování bude zaručena anonymita získaných údajů, povinnost
ochrany důvěrnosti individuálních údajů vyplývá pro všechny osoby zúčastněné na zjišťování
ze zákona o státní statistické službě.
S případnými dotazy se můžete obracet na pracovníky krajské reprezentace ČSÚ
pověřené řízením a koordinací šetření:
Ing. Martinu Myškovou – tel.: 466 304 003, MB 732 349 447, e-mail: myskova@gw.czgo.cz
pí Moniku Janků a Margit Bobríkovou – tel.: 461 541 129, e-mail: csu-sy@iol.cz

VHOS INFORMUJE
Společnost VHOS zřídila tzv. „zelenou linku“, pro bezplatné volání našich odběratelů,
na čísle

800 101 194
„Zelená linka“ slouží především k těmto účelům :
- nahlášení poruch na vodovodní nebo kanalizační síti
- nahlášení havárií na provozovaném majetku, pojistných událostí
- výluky v dodávce pitných nebo odvádění odpadních vod způsobené výpadky
elektrické energie
- vyřizování reklamací
- řešení kvality pitných a odpadních vod
Všechny hovory ze „zelené linky“ jsou přesměrovány na vrátnici VHOS, a.s. v Moravské
Třebové na ulici Nádražní 11, a to na číslo 461 318 299. Zde je držena nepřetržitá
pohotovost.
Informaci získanou ze zelené linky předává vrátný neprodleně příslušnému pracovníkovi,
který má dotazovanou problematiku v kompetenci v souladu s organizačním řádem.
O víkendu nebo o svátcích předává vrátný informaci následující pracovní den. Vrátný
rovněž provede záznam o přijatém hovoru do knihy hovorů.
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Tělovýchovná jednota Lubná
Okresní, krajské a celostátní kolo v letním čtyřboji
Tak jako v loňském roce se závodníci z naší Tělovýchovné jednoty
Lubná zúčastnili soutěže v atletickém čtyřboji. Soutěž byla rozdělena do
dvou kol, okresního a krajského. Z každého kola postupovali první čtyři
z jednotlivých skupin (v případě nemoci nebo jiného vážného důvodu
postupoval další závodník v pořadí) do celostátního kola, které se konalo
v Olomouci v rámci FESTIVALU SPORTU PRO VŠECHNY 2005.
Dne 16. května 2005 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 14 závodníků, kteří se umístili takto:
Mladší žáci I.
Adam Klejch
2.třída
3. místo
Jan Němec
1.třída
4. místo
Jan Haupt
2.třída
6. místo
Mladší žákyně I.
Eliška Sýkorová
3. třída
1. místo
Ilona Uhrová
2. třída
5. místo
Mladší žáci II.
Petr Kučera
3. třída
1. místo
Petr Bednář
5. třída
2. místo
Mladší žákyně II.
Veronika Břeňová
5. třída
2. místo
Petra Zavoralová
3. třída
9. místo
Starší žáci I.
František Košňar
5. třída
5. místo
Závodníci běhu na 400 m ve Svitavách.
Radim Zavoral
5. třída
8. místo
Starší žáci II.
Jan Novotný
9. třída
2. místo
Starší žákyně II.
Jana Chadimová
8. třída
1. místo
Petra Nunvářová
9. třída
2. místo
Dne 28. května 2005 proběhlo krajské
kolo soutěže na stadionu v Pardubicích.
Z TJ Lubná postoupilo celkem 10 závodníků,
kteří se umístili takto:
Mladší žáci I.
Adam Klejch
10. místo
Mladší žákyně I. Eliška Sýkorová 4. místo
Ilona Uhrová
9. místo
Mladší žáci II.
Lukáš Bednář
4. místo
Petr Bednář
6. místo
Petr Kučera
9. místo
Mladší žákyně II. Veronika Břeňová 2. místo
Starší žákyně II. Petra Nunvářová 3. místo
Jana Chadimová 4. místo
Starší žáci II.
Jan Novotný
2. místo

Účastníci soutěže v letním čtyřboji ve Svitavách.

Za Pardubický kraj se celostátního kola zúčastnili:
Eliška Sýkorová, Lukáš Bednář, Petr Bednář, Veronika Břeňová, Petra Nunvářová a Jana
Chadimová. Jan Novotný přenechal své 2. místo dalšímu závodníkovi z důvodu předem
naplánované dovolené s rodiči.
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1. - 6. července 2005 proběhlo celostátní
kolo na atletickém stadionu v Olomouci
v rámci festivalu. V pátek 1.7. ve 13,00 hod.
jsme se s našimi závodníky vydali na cestu do
Olomouce. Ubytování jsme měli zajištěno na
vysokoškolských
kolejích
Univerzity
Palackého. Po večeři v přilehlé menze jsme
měli
zkoušku
nástupu
a
vystoupení
Pardubického kraje na atletickém stadionu
společně s nácvikem skladby děvčat Světla ve
tmě. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu
odpoledne. Po úvodním slovu se představily
všechny
krajské
výpravy
se
svými
vystoupeními. Vyvrcholením zahájení bylo
vystoupení hromadných skladeb děvčat, mužů
a žen. Neděle byla pro nás velmi důležitá. Od
9,00 hod do 18,00 hod. proběhlo republikové
finále na atletickém stadionu, kde jsme měli
i svá želízka v ohni. V jednotlivých skupinách
rozdělených podle věkových kategorií soutěžilo
cca 45 až 50 závodníků. Naši závodníci se
umístili takto: Eliška Sýkorová – 19. místo,
Lukáš Bednář – 25. místo, Petr Bednář – 26.
místo, Veronika Břeňová – 12. místo, Petra
Nunvářová - 25. místo, Jana Chadimová –
6. místo. V jednotlivcích jsme sice medaili
nezískali, ale v soutěži družstev mladších
žákyň I. a II. jsme za Pardubický kraj obsadili
2. a 3. místo. Zde jsme měli i naše závodnice
Elišku Sýkorovou a Veroniku Břeňovou.
V pondělí a v úterý jsme měli už volno a tak
jsme si prohlédli společně s průvodcem
historické město Olomouc, zúčastnili jsme se
plavecké štafety krajů, shlédli jsme vystoupení
svitavských gymnastek, prověřili jsme svoji
tělesnou zdatnost při účasti na fittestech, kdo
chtěl, tak se mohl svést na raftu nebo kanoi
a mohl se zúčastnit i lanových aktivit. Program
byl opravdu velmi pestrý a tak jsme využili
i možnost
a společně
jsme navštívili
olomouckou zoologickou zahradu. Věřím, že
všem našim závodníkům se v Olomouci líbilo.
Vždyť zde závodilo nebo vystupovalo kolem
4000 účastníků ve všech věkových kategoriích.
Organizace celého festivalu byla opravdu
precizní.
Stravování
a
ubytování
výborné. Doprava účastníků po Olomouci
a vstupy do všech památek, na sportoviště
a bazény byly zdarma. A tak touto cestou chci
poděkovat
Veronice Uhrové, která naše
závodníky výborně připravila a výboru TJ
Lubná, který nám účast na tomto festivalu
zcela uhradil.
Za TJ Lubná: Josef Chadima
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Odjezd závodníků do Olomouce a jejich rodiče.

Závodníci při vyhlašování výsledků.

Účastníci závodů při procházce

Aerobik
Na první srpnovou sobotu jsme byly pozvány obcí Poříčí, abychom předvedly své
vystoupení na srazu rodáků. Se svojí skladbou zde vystoupila starší děvčata.Velice oceňuji
přístup dívek, s jakým se zhostily tohoto nelehkého úkolu. S velkým elánem chodily
i v době prázdnin na nácvik. Poprvé vystupovaly mimo obec a v přírodním areálu, což je
úplně něco jiného něž v tělocvičně. Myslím, že se jim vystoupení povedlo a patří jim
poděkování.
Ve čtvrtek 6. října začínáme znovu cvičit. Začátek je v 18.00 hodin v tělocvičně na Skalce.
Těší se na Vás Eva Chadimová a Lenka Bartošová.
Pozvánka
V sobotu 5. listopadu 2005 se koná v tělocvičně na Skalce cvičení s názvem „Máme rády
aerobik“ pod vedením profesionální cvičitelky Blanky Červenkové z Hradce Králové.
Od 10 – 12 hodin budou cvičit děvčata, od 16 – 19 hodin bude tělocvična patřit ženám.
Eva Chadimová

Loď, ahój!
V poli písmen na boku zaoceánského parníku se skrývá dvanáct slov, která jsou také
vyobrazena na kresbě – ukazují na ně šipky.
Hledej v poli písmen tato slova (zleva doprava a shora dolů), dokud všechna nenajdeš.
Nalezená slova si můžeš podtrhnout.
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DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA
(V závorkách jsou jako příklad uvedeny názvy některých přípravků)
Léky na snížení teploty
pro dospělé tablety (Paralen, Acylpyrin, Ibalgin…)
pro děti do 6let čípky nebo sirup (Paralen, Brufen, Ibalgin, Nurofen)
Léky proti bolestem
(Ataralgin, Paralen, Ibalgin,Acylpyrin, Valetol, Diclofenac…)
Léky proti průjmu
pro dospělé (živočišné uhlí, Endiaron, Imodium, Smecta sáčky, Ercefuryl)
pro děti do hmotnosti 45 kg (Smecta sáčky, Ercefuryl – od 2let)
Dezinfekce ve spreji
(Urgo-tekutý ovaz, Septonex, Jodisol, Ajatin, Peroxid vodíku)
Dezinfekce na drobná poranění a po klíšťatech
(Jodisol pero, Betadine roztok)
Léky na tlumení suchého, dráždivého kašle
(Ditustat, Tussin, Sinecod, Silomat…)
Léky usnadňující odkašlávání
(ACC, Bromhexin, Mucosolvan, Mucobene)
Léky na potlačení příznaků chřipky
(Modafen, Coldrex, Paralen Plus, Upsarin, Nurofen, Stopgrip)
Roztok k výplachu očí
(Borová voda-použitelná pouze 3 měsíce, Opthal)
Kapky nebo sprej na rýmu
(Olynth, Nasivin, Sanorin, Otrivin, Vibrocil…)
Přípravky k ošetření popálenin
(Atrauman-obvaz napuštěný mastí, Panthenol-pěna, Calcium Panthotenicum – mast…)
Náplast s polštářkem
Hladká náplast
Pružné obinadlo
vhodná šíře 10 cm
Hydrofilní sterilní obinadlo
šíře 6 a 8 cm, případně i širší
Pinzeta + pinzeta na odstranění klíšťat
Teploměr
vhodný je digitální, který se při pádu nerozbije, je vyroben z plastu a kovu,
doba měření je asi 2minuty
Nůžky
Přípravky na zmírnění alergické reakce
štípnutí hmyzem, alergická reakce na rostliny, slunce apod., (tablety – Zyrtec, Zodac,
Analergin, Cerex, Reactine), (gely – na potírání Fenistil, Tantum),
Vitamin C
jako 1. pomoc při nachlazení (Celaskon, CETEBE…)
Mast, krém nebo gel na potlačování bolesti, zánětu
např. po úraze apod. (Voltaren, Ibu Hepa, Dolgit, Dolmina, Fastum, Flector…)
Léky mírnící bolest v krku
spreje, kloktadla, tablety na cucání
(Strepsils, Orofar,Stopangin, Septolete, Septofort, Hexoraleten, Tantum Verde…)
Zpracovala T.Tomášková, laborantka-Lékárna U Slunce Litomyšl
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Koupíme nestavební pozemek v Lubné nebo blízkém okolí - louka, pastvina,
zahrada, pole. Může být i neudržované, zarostlé, zamokřené, popř. zalesněné.
Jednání osobní v Lubné. Tel. 732 140 126.

Nabídka pohonných hmot
Zemědělské družstvo Dolní Újezd si dovoluje nabídnout všem
řidičům, zemědělcům a zahrádkářům kvalitní benziny a naftu.
Čerpací stanice Zemědělského družstva v Dolním Újezdě odebírá
veškeré pohonné hmoty od firmy OMV z Rakouských rafinerií.
Zárukou kvality jsou opakované kontroly‚ České obchodní
inspekce, institutu metrologie celního úřadu, které vždy potvrdily
dobrou jakost.
Na kvalitu prodávaných pohonných hmot se můžete plně
spolehnout, což není běžné u řady čerpacích stanic. Při nákupu
pohonných hmot nad 1000,-Kč obdržíte malou pozornost ve
formě medu z vlastní produkce.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zemědělské družstvo Dolní Újezd
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