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OBECNÍ ÚŘAD 
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  7. 2. 2006 
Rada obce schvaluje :  

1.    Zavedení nové služby v DPS Lubná a to úklid bytu a nákup. 
2.     Vypracování projektu na opravu povrchu sportovního hřiště, rekonstrukci stojanů a                 

držáků na košíkovou, fotbalové branky. 
3.   Příspěvek Charitě Polička 
4.   Smlouvu o pronájmu s firmou Fortech za umístění antény pro bezdrátový internet  
  na věž sv. Anny. 
5.    Vypracování projektu na úpravu veřejných prostranství. 
 

Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  7. 3. 2006 
Rada obce schvaluje: 

1.  Zrušení pevné telefonní linky v pohostinství na Skalce. 
2.  Žádost o umístění v DPS Lubná. 
3.  Žádost o koupi pozemkové parcely č. 419/9 – 202m². 
4.  Firmu provozující pouťové atrakce. 
5.  Pronájem kinosálu k prezentaci kosmetiky. 
6.  Vypracování přihlášky do soutěže Vesnice roku. 

Rada bere na vědomí: 
1.  Kolaudační rozhodnutí výstavby veřejného osvětlení a rozvody nízkého  
 napětí na sídlišti u Zrnětína. 
2.  Protokol o vodě. 
3.  Rozhodnutí veterinární zprávy. 
 

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná  konaného dne  28. 3. 2006 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1.  Závěrečný účet za rok 2005 bez připomínek. 
2.  Zprávu č. 45 o výsledku hospodaření obce Lubná za rok 2005 bez výhrad. 
3.  Převod ziskové částky z doplňkové činnosti v ZŠ Lubná do rezervního fondu. 
4.  Rozpočet pro rok 2006. 
5.  Prodej obecního pozemku par. č. 419/9 o výměře 202m². 
6.  Odměny členům zastupitelstva. 
7.  Finanční poplatek 80 000,-Kč při koupi stavební parcely u Zrnětína, vratný po 

zkolaudování rodinného domu do 4 let od vydání stavebního povolení. Při nesplnění 
čtyřleté lhůty se finanční částka ve výši 80 000,-Kč nevrací. 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
1.  Zprávu kontrolního výboru. 
2.  Zprávu finančního výboru. 
 

Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborná škola Svazu českých  
a moravských spotřebních družstev, Polička, s.r.o.  
nám. Bohuslava Martinů 95,  
572 01 Polička 
 
Vážená paní starostko, 
 Považujeme za milou povinnost Vám sdělit, že občanka vaší obce a žákyně naší školy 
Klára Dubačová, studující 2. ročník oboru vzdělávání Kosmetička, díky svým mimořádným 
odborným dovednostem vynikajícím způsobem reprezentovala nejenom naší školu, ale 
i místo svého trvalého bydliště – obec Lubnou. Na 3. mistrovství České republiky v malování 
na tělo „Body Art 2006“ – kategorie studenti, obsadila v náročné konkurenci krásné 3. místo. 
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 Soutěž byla součástí mezinárodního kosmetického a kadeřnického veletrhu Beauty Expo 
2006 v Praze. 

 Mgr. Šplíchal Vladislav – ředitel školy 
Děkuji za pěknou reprezentaci a blahopřeji. 

Zdeňka Švecová, starostka obce 
 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic: 
Středa:    6. 6.     20. 6.     4. 7.     18. 7.     1. 8.     15. 8.     29. 8.     12. 9.     26. 9.  
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
Mladí hasiči 
 V sobotu 6. května se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže o Pohár Malé Hané v Jevíčku. 
Mladší žáci se museli utkat se  šestnácti družstvy a starší žáci se utkali s dvaceti družstvy. 
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách, a to požárním útoku a štafetou 4 x 60 metrů.  
    Na této soutěži běželi mladší žáci tyto disciplíny poprvé, a tak 12. místo, které obsadili ve 
veliké konkurenci, je výborným úspěchem a patří jim za to velké poděkování. Starší žáci se 
do soutěže pustili opravdu s velkým nasazením. Ve štafetě obsadili 5. místo a v požárním 
útoku se vyšplhali na 1. příčku. Tyto výsledky jim zajistily celkové 3. místo a za tento výkon si 
zaslouží veliké poděkování.   

           Pavel Uher 
                      

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
BESEDA S VOZÍČKÁŘI 
 Dne 21. 3. 2006 se konala beseda pro 6. a 7. třídu s manželi Klárou a Vlastíkem, kterým 
je okolo 27 let a bohužel jsou na vozíku. Přijeli z Nové Paky z občanského sdružení Život bez 
bariér.  
 Paní Klára skončila na vozíku tak, že šla asi ve 20 letech s otcem rybařit, sedla si na zmiji 
a ta ji uštkla. Kvůli tomu Klára i nesrozumitelně mluví, a proto jsme museli dobře poslouchat. 
Na vozíku se učila jezdit půl roku, než vše zvládla. Pan Vlastimil zase v dětství vlezl 
s kamarádem do téměř rozpadlého domu, který chtěli prozkoumat. Když potom odcházeli, 
uviděl je majitel a Vlastimila postřelil. 
 Povídali nám, ať neskáčeme do vody tam, kde to neznáme, opatrně lezeme po stromech-
nebo raději vůbec, nehoupeme se na židli a nepodrážíme nikomu nohy, protože bychom 
mohli dopadnout jako oni. 
 Mezi jejich velké překážky patří úzké dveře, jakákoliv díra nebo nerovnost, nepři- 
způsobené umyvadlo, schody, kopce a předměty, na které nedosáhnou. Na parkování 
potřebují hodně místa, aby se tam vešli s vozíkem. 
 Pochlubili se nám také, že si upravili byt a vybavili ho potřebnými věcmi, jež jim usnadňují 
život. Nebylo to však lehké ani levné. Zkoušeli už také lyžovat, plavat a hrát různé hry. 
Beseda se mi líbila a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací o vozíčkářích. 

                                                                                                             Jolana Píčová , 7. třída 
 

DĚTI VERSUS PARAGRAF 
 Dne 24. března 2006 proběhlo v kinosále Lubná školní kolo soutěže „Paragraf 11/55“.        
Projekt stejného názvu probíhá v celé České republice od roku 2001 z iniciativy Aliance 
Zákon 18. Vědomostní soutěž o zákonech a zodpovědnosti je určena pro děti od 11 do 15 
let. Přípravy školních kol se ujímají učitelé a organizace oblastních a krajských kol je v rukou 
středisek volného času. 
 Na soutěž se žáci připravovali při hodinách občanské a rodinné výchovy, a potom bylo 
z každ é třídy vybráno pět nejlepších žáků. Na 24. března se nepřipravovali jen soutěžící, ale 
i jejich třídy. Při výtvarné výchově si zhotovili třásně, aby měli čím fandit,a oblékli si barevně 
vyladěné oblečení svého soutěžního týmu. 
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 V průběhu pětikolového klání řešilo 5 pětičlenných týmů teoretické a praktické úkoly 
související s právní problematikou. Porota složená ze starosty obce Sebranice, předsedy 
ZOD Lubná, ředitelky školy, předsedy rady rodičů a koordinátorky projektu se nejvíce 
„zapotila“ při hodnocení úkolů, při nichž soutěžící uplatnili schopnost prezentovat vlastní 
názor. Přestávku v téměř tříhodinovém programu vyplnilo vystoupení školní skupiny 
aerobiku. Atmosféru podpořili fanoušci jednotlivých družstev. 
 Vítězný tým ( V. Břeňová, V. Kalvoda, M. Kmošek, F. Košňar, V. Lorenc – 6. třída) 
postoupil do oblastního kola, kde se utkal se žáky ze ZŠ Na Lukách (Polička), ZŠ T. G. 
Masaryka (Polička) a ze základních škol v Pomezí, Telecím a Bystrém. 
 Oblastní kolo se uskutečnilo ve středu 26. 4. 2006 v Tylově domě v Poličce. Do Poličky již 
přijelo vítězné družstvo školního kola spolu se čtyřiceti svými fanoušky. Fanoušci byli opět 
oblečeni v barvě svého družstva, která byla modrá. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Družstvo 
6. třídy se nezaleklo starších soupeřů ( z ostatních škol byli vybráni povětšinou žáci osmých 
a devátých tříd) a hladce zvítězilo, čímž si zajistilo postup do krajského kola a svou účast 
i v celostátním kole v Praze. 
 Krajské kolo soutěže „Paragraf 11/55“ se uskutečnilo 10. 5. 2006 ve Vysokém Mýtě. Zde 
náš tým soutěžil s pěti základními školami Pardubického kraje – ZŠ Nasavrky, ZŠ Horní 
Jelení, ZŠ Nádražní Vamberk, Gymnázium T. G. Masaryka Ústí nad Orlicí a ZŠ Smetanova 
Lanškroun.  
 Krajské kolo bylo o to těžší, že se na něho nedalo připravit. Jednotlivé disciplíny byly až 
do dne konání utajeny a pro žáky byly překvapením. Nejtěžšími se pro soutěžící ukázaly 
úkoly, při nichž měli uplatnit schopnost prezentovat vlastní názor. Přesto žáci ze 6. třídy 
(Břeňová, V. Kalvoda, M. Kmošek, F. Košňar, V. Lorenc) si s tímto úkolem dokázali 
poradit. Konečné 4. místo je úspěchem, neboť postoupili do státního kola, které se bude 
konat ve dnech 19. – 20. června v Praze.  

          Mgr. Věra Kořínková 
 
Dopravní soutěž  
 Žáci naší základní školy se dne 16. května 2006 účastnili okresního kola dopravní 
soutěže mladých cyklistů. V areálu Gymnázia Svitavy čtyřčlenná družstva vykonávala tyto 
disciplíny: 
 - testy z pravidel silničního provozu 
 - jízdu po dětském dopravním hřišti 
 - testy první pomoci 
 - jízdu zručnosti 
Starší žáci obsadili 4. místo – S. Kučerová, K. Makovská, J. Drobný,  
           F. Košňar. 
Mladší žáci skončili na 6. místě – V. Břeňová, A. Zavoralová, M. Rensa,  
       L. Bednář. 

         Mgr. Věra Kořínková 
 
KINDERIÁDA – zábavná atletika pro děti 
     V úterý 16. května jsme se zúčastnili oblastního kola Kinderiády. Do Pardubic přijelo 
celkem 240 dětí z našeho kraje. 
     Kinderiáda  je určena pro děti druhých až pátých tříd základních škol. Patronkami 
Kinderiády jsou světové rekordmanky v běhu na 800m -  Jarmila Kratochvílová a Ludmila 
Formanová. Závody moderuje herec a „dabér“ Filip Jančík, který malé závodníky s nadšením 
povzbuzuje v jejich výkonech. 
     Naše smíšené družstvo tvořili tito žáci:  
2. ročník – Jana Kopecká a Dominik Kopecký 
                     (Sebranice)           (Sebranice) 
3. ročník – Šárka Klusoňová   a Jakub Kučera 
                     (Sebranice)           (Sebranice) 
4. ročník -  Petra Zavoralová   a Petr Kučera 
                     (Lubná)                     (Lubná) 
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5. ročník – Daniela Marešová  a Miroslav Klusoň 
                     (Sebranice)              (Lubná) 
     Po sečtení všech získaných bodů se naše osmičlenné družstvo umístilo na pěkném  
12. místě ze 30 zúčastněných škol.  
     Během volných chvil si děti vyzkoušely mimosoutěžní disciplíny z programu IAAF 
Kids´Athletics – dětská atletika. U těchto úkolů na ně čekala odměna v podobě sladkostí 
Kinder. 
     Děkuji všem závodníkům  za podané výkony a věřím, že zážitky a získané ceny byly 
zaslouženou odměnou za vyčerpávající i časově náročnou přepravu do Pardubic.  
                                                                                                         Ilona Břeňová, učitelka ZŠ 
 
          UMÍSTÉNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŹÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 
 

JMÉNO ŠKOLA OBOR 
1. Miroslav Bednář SOU a SOŠ, Čs.armády 485, Polička 65-51-H/002 kuchař - číšník 
2. Bubnová Lenka SOŠ,SOU a OU Moravská Třebová 65-51-H/002 kuchař - číšník 
3. Bubnová Martina Střední zahradnická škola, SOU a OU Litomyšl  

4. Havranová Lenka Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a 
střední odborné učiliště, Chrudim 537 01 

16-01-M/004 Ekologie a 
ochrana krajiny 

5. Hladká Marie SOU obchodní a Odborná škola SČMSD,s.r.o 
Polička 69-51-H/001 kadeřnice 

6. Hurych Zdeněk Střední průmyslová škola elektrotechnická, 
Kounicova 16, Brno 611 00 

26-43-M/004 slaboproudá  
elektrotechnika 

7. Chadima Marek 
Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická a vyšší odborná škola Liberec, 
Masarykova 3, Liberec 1 

Elektronické počítačové 
systémy 26-47-M/002, 2) 
Slaboproudá elektronika 26-
43-M/004 

8. Chadimová Jana OA a VOŠ ekonomická Svitavy obchodní akademie 

9. Kalánek Tomáš SPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice, Karla IV. 
13, Pardubice 531 69 

26-43-M/004 slaboproudá  
elektrotechnika 

10. Kárská Pavlína Střední zahradnická škola, SOU a OU Litomyšl 41-44-M001 zahradnictví 

11. Klusoň Vojtěch VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského nám.22 75-31-M/004 pedagogika 
volného času 

12. Kmošek Jiří SUPŠ Turnov, umělecké kovářství 
13. Koukalová Petra SOU obchodní a OŠ SČMSD s.r.o Polička 69-41-L/004 kosmetička 

14. Ondráček Jaroslav Soukromá SOŠ Trading Centre, s.r. o Litomyšl 78-42-M/002 Ekonomické 
lyceum 

15. Pavliš Jiří SPŠ strojnická a VOŠ , Čáslavská 973, Chrudim 78-42-M/001 Technické 
lyceum 

16. Pechanec Jiří SOŠ a SOU technických oborů, Skalka č.p.1692, 
Česká Třebová, 560 18 

26-51-H/002 elektrikář-
slaboproud 

17. Stodolová Petra SOŠ a SOU Polička, ČSL. ARMÁDY č.p. 485, 
Polička 

63-41-M/006 obchodně 
podnikatelská činnost 

18. Stříteska Petra Střední zdravotnická škola Svitavy, Purkyňova 256 53-41-M/007 Zdravotnický 
asistent 

19. Šprojcar Jakub Střední odborná škola technická, střední odborné 
učiliště a učiliště, Na Rozhledně č. p.766, Chrudim 

23-65-H/001 Mechanik 
silničních strojů 

20. Tměj Filip SPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice, Karla IV. 
13, Pardubice 531 69 

26-43-M/004 slaboproudá  
elektrotechnika 

21. Tmej Patrik VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, 
Komenského č.p. 1, Pražské Předměstí 36-47-M/001 stavebnictví 

22. Turbaková Barbora Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl 79-41-K/401Gymnázim 
všeobecné čtyřleté 

23. Vomáčková 
Ludmila 

Střední zahradnická škola, SOU a OU  Litomyšl 
T.G. Masaryka č.p. 527 41-44-M/001 zahradnictví 

24. Vrabec Lukáš Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto zámečník 
25. Zindulková Lenka Střední zahradnická škola, SOU a OU Litomyšl 41-52-H/008 krajinářka 
26. Zavoral Pavel SOU a SOŠ, Čs.armády 485, Polička 65-51-H/002 kuchař - číšník 
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MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 
 Dne 17. května 2006 se žáci Základní školy Lubná – Sebranice 
zúčastnili okresního kola „Mladý zahrádkář 2006“ , které se konalo ve 
Svitavách. Soutěže se účastnilo 33 žáků ze šesti škol.  
 Z naší školy bylo vybráno 6 úspěšných řešitelů školního kola. 
      I.  KATEGORIE –  F. Košňar, M. Jílek, F. Kučera – 6. třída 
 II. KATEGORIE –   L. Vomáčková, P. Stříteská,  
                                B. Turbaková – 9. třída 
 
Soutěž se skládala ze dvou částí: a) Vědomostní test 
                           b) Poznávací test (celkem 30 rostlin) 
 
Žáci ZŠ Lubná – Sebranice, tak jako každý rok, byli velice úspěšní 

a dokázali si poradit se silnou konkurencí, která v této soutěži panuje. Za skvělé umístění 
B. Turbakové – 4. místo (II. kategorie), L. Vomáčkové – 5. místo (II. kategorie) a F. Košňarovi 
– 5. místo (I. kategorie) gratulujeme a děkujeme. 

         Mgr. Věra Kořínková 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
 Blíží se závěr školního roku, a proto mi dovolte jménem všech zaměstnanců mateřské 
školy popřát "našim" budoucím prvňáčkům šťastné vykročení do života, hodně štěstí  
aúspěchů. 
Personálu  mateřské školy  děkuji za ochotu a čas při zajištění všech akcí, které se 
během školního roku uskutečnily, učitelkám za trpělivost a pedagogické úspěchy  
a v neposlední řadě p. ředitelce Mgr. J. Kučerové za úzkou spolupráci se ZŠ. 
     Přeji všem příjemně prožité léto! 
                                                                                                       I. Rensová, vedoucí MŠ 
 

 
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 

 
Ze života farnosti v příštích měsících vybíráme: 
 
  4. června  ve 14:00 v orlovně na Sebranicích Akademie  
  (program scének a písní, které si připravily děti a mládež)   
  5. června  v 19:00 setkání pastorační rady             
11. června  v 11:00 poutní mše sv. na Pohoře 
18. června  při mši sv. v 9:45 slavnost Těla a Krve Páně 
25. června  v 11:00 poutní mše sv. v Širokém Dole 
30. července v 11:00 poutní mše sv. v Lubné 
                     v 15:00 poutní mše sv. na Vysokém Lese 
13. srpna  v 11:00 poutní mše sv. na Lezníku  
 
     Kaple v Lubné je zasvěcena sv. Anně, které je v církevní tradici svěřena ochrana našich 
rodin. Vidím v tom určitou výzvu. Žijeme v prostředí, kde rodinný život není jen nějakou 
přežitou skutečností. Zdá se mi, že bychom si měli pod ochranou sv. Anny chránit tento 
poklad a být tak určitým znamením v naší společnosti, která význam rodiny a její důležitost 
nedoceňuje.  
     K tomu, aby čas dovolených a prázdnin byl časem pohody a radostných zážitků a vedl 
k posílení rodinných vztahů,  

                                                                   Vám všem ze srdce žehná P. Pavel Glogar, SDB 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 V měsíci červnu, červenci a srpnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané, kterým 
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. 
 

 
Narození občánci 
 

 
 

Kateřina Bartoňová 
Kristýna Pavlišová 

Michal Bartoš 
Jan Nechvíle 

Augustýna Příhodová 
Lenka Zachová 
Aneta Zachová 

„Při dětech člověk potřebuje sklenku 
plnou moudrosti, soudek obezřetnosti a 

moře trpělivosti.“ 
 

 František Saleský 

Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší. 
 
 
Redakce se omlouvá manželům Bartoňovým za nezveřejnění narození dcery 
Kateřiny v minulém čísle. Děkujeme za pochopení. 

 

Úmrtí 

 
 

Mária Reznáková  
Dana Síčová 

Lidmila Renzová 
 

„Je težké najít útěchu, když bolest 
nedá spáti, život Tvůj náhle 

ztracený nám nikdo víc nevrátí.“ 
 

50 let Jana Vítková 84 let  Anna Vomáčková 
 Marie Tejkalová   
 Stanislav Hájek 85 let  Marie Boštíková 
   Josef Šimek 

55 let Marie Jílková   
 Petr Háp 87 let Václav Jílek 
 Svatopluk Zamykal   
  92 let Helena Kovářová 

60 let Jan Kučera   
 Jana Klejchová 95 let  Růžena Bartošová 
 Josef Kovář   
  96 let Marie Klusoňová 

65 let František Šprojcar   
 Marie Roušarová 97 let Rosálie Machková 
 Anna Sýkorová   
 Anna Fialová 99 let Anna Vomáčková 
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KULTURNÍ KOMISE 

  
 Brzy budou prázdniny a čas dovolených. Dovolte mi proto 
jménem kulturní komise popřát Vám všem příjemně prožité dny 
volna a odpočinku a načerpání nových sil. 
Poděkování patří také všem členům kulturní komise za čas, 
ochotu, nápady a realizaci akcí v obci. 
     Již teď se můžete těšit na září, kdy pro Vás kulturní komise 
připravuje "Odpoledne s kolem". O akci budete včas informováni. 
     Hodně sluníčka a příjemně prožité dny přeje: 

                                                                                                 Za kulturní komisi I. Rensová 
 

PROGRAM ŠIROKOÚHLÉHO KINA V LUBNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z HISTORIE  
 
Lubenská hájenka – bývalá sklárna 
 Blíží se čas prázdnin a dovolených. Je čas, kdy se můžeme zbavit všednodenních 
starostí, stresu, pracovních povinností a udělat si čas na sebe i rodinu. Každý z nás má 
o dovolené jinou představu. Jeden se těší k moři, druhý na horské tůry a někomu postačí 
košík hub, lehnout si na pasece do mechu, dát ruce za hlavu a sledovat káně, jak ve 
spirálách krouží pod hradbou kupovitých mraků letní oblohy. 
 Chtěl bych Vás pozvat na vycházku za dávnou minulostí na samý konec naší obce. 
Jedná se o lubenskou hájenku, dříve sklárnu. Na místě této hájenky stávala dříve velká 

sklárna, čili skelná huť. Ještě dlouho po zrušení sklárny se 
tomuto místu říkalo V huti. 
 Před rokem 1830 napadl lubenské lesy kůrovec. Stromy 
usychaly a les hynul. Velké lesní komplexy bylo nutno vykácet. 
Mimo této kalamity roku 1830 se o Vánocích strhla bouře, 
která v lubenských lesích nadělala mnoho škod. Ohromné 
zásoby dřeva přivedly vrchnost na myšlenku zřídit v Lubné 
skelnou huť. Návrh na zřízení sklárny tehdejšímu majiteli lesů 
hraběti Antonínu z Wajdštejna učinili židé Lazar a bratři 
Pikové. Tito podnikatelé smlovou si zaručili dodávku dříví. 

40 000 sáhů po 4 zlatých ročně na 20 let. Se stavbou skelné hutě se začalo roku 1835 a již 
roku 1836 byla dokončena. Celá stavba stála 30 000 zlatých. Před zahájením výroby byly 
skelné hutě slavnostně vysvěceny a za přítomnosti hraběcí rodiny a úřednictva pojmenovány 
ke cti hraběnky Kajetány Wajdštejnové:  Hutě Kajetánčiny. Sklárna vyráběla ročně 1 200 000 
kop dutého skla, které bylo výborné jakosti a bylo vyváženo téměř výhradně do ciziny. 
 Les stálým mýcením velice řídl, a proto bylo rozhodnuto pro nedostatek paliva sklárnu 
roku 1851 uzavřít. V nynější hájence byly byty úředníků a glosmistra – mistra nad sklem. 
Skláři, čili huťáci, nebyli lidé zdejší. Přišli k nám až od Tábora a zachovali si přísně své 

 

 
   4. 6. HOSTEL     
 18. 6.  RAFŤÁCI    
 
 2. 7. RŮŽOVÝ PANTER 
 16. 7. ZEMĚ MRTVÝCH  
 30. 7. RESTART 
 
 13. 8. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU  
 27. 8. FIMFÁRUM 2    začínáme v 19:30 
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obyčeje. V budově měli pro své děti školu, ve které vyučoval Fr. Růžička a po něm Václav 
Andrle. Roku 1856 prodal hrabě z Wajdštejna litomyšlské panství se všemi dvory a lesy 
německému knížecímu rodu Thurn-Taxiskému.  
 Tak skončila sklárna vepsaná do historie naší obce. 
 Vím, že ještě dnes se ve Vašich domácnostech najdou výrobky z lubenské sklárny, které 
se dědí z generace na generaci. Jako dokonalý klenot z lubenské sklárny je lustr v lubenské 
kapli. Pojedete-li někdy na vysočinu a budete projíždět Novým Městem na Moravě, tak se 
zastavte v muzeu „ Zaniklé sklárny vysočiny“. Tam si můžete prohlédnout, jaké sklo se 
v lubenské sklárně vyrábělo. 
 Za klub oživení historie mikroregionu Litomyšlsko-Desinka 

Miroslav Kopecký 
 
 

MALÉ LETNÍ NEBEZPEČÍ - KLÍŠTĚ  
 
 Klíšťata vyhledávají všechny teplokrevné živočichy. Na své hostitele čekají přichycená 
v trávě nebo keřích, nejvýše do jednoho metru nad zemí. Klíšťata přenášejí nebezpečnou 
klíšťovou encefalitidu. Její účinnou prevencí je očkování. I nyní v létě se můžeme nechat 
očkovat pomocí zkráceného očkovacího schématu. Kromě klíšťové encefalitidy přenášejí tzv. 
lymeskou boreliózu. Proti této nemoci zatím nemáme očkovací látku, proto musíme být 
ostražití. 
 Domácí lov klíšťat by měl být uspořádán i po krátké procházce lesem či parkem vyšší 
trávou. Příliš nepomáhá ani přiléhavý oděv – hledat musíme všude, protože tito cizopasníci 
vyhledávají na lidském těle místa s jemnější pokožkou. Pokud nalezneme na těle přisáté 
klíště, musíme ho co nejdříve odstranit. Na přichycené klíště se nejprve nakape dezinfekce. 
Nejlépe tupou pinzetou opatrně uchopte klíště co nejblíže ke kůži a hýbejte s ním do stran, 
dokud se samo neuvolní. Ranku poté opět vydezinfikujte. Musíte se však vyvarovat přímého 
doteku klíštěte a kůže – infekce se totiž může do těla dostat i obyčejnou oděrkou.  
 Starost o přikousnutá klíšťata není zbytečným luxusem. Riziko onemocnění boreliózou se 
totiž významně snižuje, pokud klíště opatrně odstraníme do 24 hodin. Borelie se vyskytují  
v jeho slinách a střevním obsahu a infikováno jimi je v našich krajích údajně asi 30 % klíšťat. 
Pokud na pokožce pozorujete mapovité zarudnutí, které není na dotek bolestivé (někdy bývá 
doprovázeno chřipkovými příznaky), vyhledejte bez odkladu lékaře, protože to mohou být 
první příznaky boreliózy. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat právě dětem, které si na  
trávnících hrají. Spoléhat se na účinnost repelentů je krátkozraké – odpovědnost a prevence 
je na nás, dospělých, a to od jara do podzimu. 
 Prevence 
Nejlepší ochranou před klíšťovou encefalitidou je očkování. Je vhodné pro osoby žijící 
v rizikových oblastech, rekreanty i cestovatele po naší republice i Evropě. Výhodou očkování 
je, že chrání proti všem evropským subtypům nebezpečného viru. I před nástupem na 
dovolenou či před odjezdem dětí na letní tábory je možné ještě zahájit očkování. Pro teplé 
měsíce existuje zkrácené očkovací schéma. Zkrácené očkování je zcela bezpečné  
a umožňuje ochranu před infekcí i tehdy, jestliže vakcinace nemohla být uskutečněna v zimě, 
je i v teplých měsících roku zcela běžně prováděna. 

 
 

 
PŘIJÍMÁME šičky (i nevyučené) do provozovny Lamida, a.s. 

v Sebranicích. 
Hlaste se u paní Jílkové, tel. 461 745 263. 
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Tělovýchovná jednota Lubná 
Lubná 132, 569 63 Lubná u Poličky 

Florbalový turnaj Dona Boska 
 O jarních   prázdninách   17. a 18.  března  
2006 uspořádal florbalový oddíl TJ Lubná 
3. ročník florbalového turnaje Dona Boska,  
který se konal jako již tradičně ve sportovní 
hale v Lubné. O tento turnaj byl mezi 
florbalovými družstvy  velký zájem. Do 
turnaje se přihlásilo celkem 45 týmů, což 
převyšovalo naší hrací kapacitu. Proto jsme 
museli přistoupit k zařazení jednotlivých 
oddílů podle došlých přihlášek. 
 Nechtěli jsme nic ponechat  náhodě, 
a tak příprava na tento turnaj byla opravdu 
důsledná. Od zabezpečení odměn pro hráče 
a družstva (poháry, medaile, diplomy, věcné 
ceny aj.) přes přípravu jídla pro cca 430 
osob, sportovní haly, mantinelů, které nám 
zapůjčil florbalový oddíl ze Svitav, šaten, 
komentátorského stanoviště, ozvučení 
sportovní haly, počítačového vybavení, 
organizační zajištění herního systému 
turnaje, zajištění rozhodčích, lékařské služby, 
zabezpečení sportovního vyžití  hráčů mimo 
hrací dobu v areálu sportovní haly  
a v neposlední řádě zabezpečení 
pořadatelské služby pro oba dny (přes 30 
pořadatelů) a finanční prostředky.  Po 
zvládnutí všech příprav jsme mohli ve čtvrtek 
v 1930 hod. konstatovat, že na turnaj jsme 
připraveni. 
 Turnaj začínal v pátek v 800 hod. prezencí 
přihlášených družstev. Oficiální zahájení 
provedla starostka obce paní Z. Švecová 
spolu s ředitelkou školy Mgr. J. Kučerovou  
a P. Pavlem Glogarem. Úvod turnaje zpestřily 
mladší a straší cvičenky aerobiku z TJ Lubná. 
Turnaje se zúčastnilo 6 družstev mladších 
žáků (FC Tygři-Sebranice, TJ Lubná-A,B, 
Tigers- Sebranice, Puma-Sebranice 
a Moraváci- Morašice) a 16 družstev starších 
žáků ( Kybylisyčáci-Praha, Tornádo-Polička, 
Vesničtí vidláci-Lubná, Kometa- Polička, 
Pivo-Sebranice, Bostonský mlátičky-Osík, 
Chaos-dívky Morašice, Vesnická smršť- 
Lubná, Bambusáci-Litomyšl, Buldogs-Makov, 
Pět teček a tři čárky-Lubná, Knoch outs-
Pustá Kamenice, Rychlá rota-Korouhev, 
Náhoďáci-Litomyšl, Myšpulíni-Lubná, Soufly-
Široký Důl. 
 Mladší žáci hráli ve dvou skupinách, 
z níchž vítězové skupin hráli finále a druzí ze 
skupin  o třetí a čtvrté místo. Na prvním místě 
se umístili FC Tygři-Sebranice, druzí byli 

 
Pořadatelé zleva : Alena Boštíková, Líba Bulvová,  
Marta Sýkorová. 
 

 
Starostka obce , ředitelka školy a paní Boštíková  
sledují průběžné výsledky turnaje. 
 

 
Pan Zdeněk Pícha a slečna Veronika Uhrová  
vytiskli první diplom na turnaji. 
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Moraváci- Morašice, třetí byla Puma-
Sebranice, čtvrtí byli Tigers- Sebranice. 
 Starší žáci hráli ve čtyřech skupinách. 
První dvě družstva ze skupiny postoupila do 
čtvrtfinále, vítězové čtvrtfinále postoupili do 
semifinále a vítězové semifinále hráli finále  
a poražení hráli o třetí a čtvrté místo.  Na 
prvním místě se umístila Kometa- Polička, 
druzí byli Bambusáci-Litomyšl, třetí byla 
Rychlá rota-Korouhev, čtvrtá byla Vesnická 
smršť- Lubná. 
 V sobotu pokračoval turnaj zápasy 
dorostenců a mužů. Zde se utkalo 16 
družstev (Vichři-Sebranice, Weberk team-
Korouhev, Orel-Proseč, Sněhurka a 7 
trpaslíků, Vořez team-Morašice, Kamarádi-
Sebranice, SDH-Široký Důl, FC Jahody-
Polička, Warriors-Litomyšl, Joudové-Polička, 
Staré páky-Sebranice, SK Čtveráci-Polička, 
Masakr - Poříčí, Dragons-Litomyšl, Beermen-
Sebranice a Lubenští amatéři). 
 Dorostenci a muži hráli stejným systémem 
jako starší žáci. Na prvním místě se umístil 
Weberk team-Korouhev, druzí byli Lubenští 
amatéři, třetí byli Kamarádi-Sebranice, čtvrtý 
byl Beermen-Sebranice. 
 Každý takovýto velký turnaj by se nemohl 
konat, kdyby nebylo sponzorů a ochotných 
lidí, kteří bez nároku na odměnu dovedou 
ještě v dnešní době přiložit ruku k dílu, když 
jde o dobrou věc. A proto děkuji starostce 
obce paní Z. Švecové, P. Pavlu Glogarovi, 
ředitelce školy Mgr. J. Kučerové, řediteli firmy 
COBRA TRANSPORT  - R. Bartošovi, firmě 
UNIOPTIK - Litomyšl, AB plast Pohodlí, 
FARMTEC - Litomyšl a dále všem osobám, 
které se podíleli na přípravě turnaje a všem 
pořadatelům, kteří zabezpečili bezchybný 
průběh turnaje po oba dny. Jsou to: Ing. Jiří 
Boštík, Marie Boštíková, Filip Mareš, Zdeněk 
Pícha, Miloslav Brokl, František Košňar, 
Alena Vomáčková, Pavel Vomáčka, Jana 
Chadimová, Libuše Bulvová, Anna Uhrová, 
Veronika Uhrová, Alena Boštíková, Marie 
Boštíková, Marta Sýkorová, Markéta 
Boštíková, Marie Boštíková-dcera, Marie 
Boštíková-maminka, paní Jůzová, Šteflová a 
Chadimová, Marek Zerzán, Pavel Kovář, Jan 
Rensa, Josef Boštík, Jan Boštík, Jiří Kovář, 
Patrik Tmej, Jaroslav Rensa, Pavel Jílek,  
Zdeněk Tabery, Martin Pokorný, Ruda 
Zapletal, Michal Kovář, Anna Bartošová. 
Děkuji všem  Josef Chadima 
               vedoucí florbalového oddílu  

 
P. Pavel Glogar vítá na turnaji  
P. Jaroslava Mikeše 
 

 
FC Tygři - Sebranice, kteří skončili v kategorii  
mladších žáků na 1. místě 
 

 
Lubenští amatéři, kteří skončili v kategorii mužů  
na 2. místě 
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MALÉ LETNÍ NEBEZPEČÍ - KLÍŠTĚ  
 
 Klíšťata vyhledávají všechny teplokrevné živočichy. Na své hostitele čekají přichycená 
v trávě nebo keřích, nejvýše do jednoho metru nad zemí. Klíšťata přenášejí nebezpečnou 
klíšťovou encefalitidu. Její účinnou prevencí je očkování. I nyní v létě se můžeme nechat 
očkovat pomocí zkráceného očkovacího schématu. Kromě klíšťové encefalitidy přenášejí tzv. 
lymeskou boreliózu. Proti této nemoci zatím nemáme očkovací látku, proto musíme být 
ostražití. 
 Domácí lov klíšťat by měl být uspořádán i po krátké procházce lesem či parkem vyšší 
trávou. Příliš nepomáhá ani přiléhavý oděv – hledat musíme všude, protože tito cizopasníci 
vyhledávají na lidském těle místa s jemnější pokožkou. Pokud nalezneme na těle přisáté 
klíště, musíme ho co nejdříve odstranit. Na přichycené klíště se nejprve nakape dezinfekce. 
Nejlépe tupou pinzetou opatrně uchopte klíště co nejblíže ke kůži a hýbejte s ním do stran, 
dokud se samo neuvolní. Ranku poté opět vydezinfikujte. Musíte se však vyvarovat přímého 
doteku klíštěte a kůže – infekce se totiž může do těla dostat i obyčejnou oděrkou.  
 Starost o přikousnutá klíšťata není zbytečným luxusem. Riziko onemocnění boreliózou se 
totiž významně snižuje, pokud klíště opatrně odstraníme do 24 hodin. Borelie se vyskytují  
v jeho slinách a střevním obsahu a infikováno jimi je v našich krajích údajně asi 30 % klíšťat. 
Pokud na pokožce pozorujete mapovité zarudnutí, které není na dotek bolestivé (někdy bývá 
doprovázeno chřipkovými příznaky), vyhledejte bez odkladu lékaře, protože to mohou být 
první příznaky boreliózy. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat právě dětem, které si na  
trávnících hrají. Spoléhat se na účinnost repelentů je krátkozraké – odpovědnost a prevence 
je na nás, dospělých, a to od jara do podzimu. 
 Prevence 
Nejlepší ochranou před klíšťovou encefalitidou je očkování. Je vhodné pro osoby žijící 
v rizikových oblastech, rekreanty i cestovatele po naší republice i Evropě. Výhodou očkování 
je, že chrání proti všem evropským subtypům nebezpečného viru. I před nástupem na 
dovolenou či před odjezdem dětí na letní tábory je možné ještě zahájit očkování. Pro teplé 
měsíce existuje zkrácené očkovací schéma. Zkrácené očkování je zcela bezpečné  
a umožňuje ochranu před infekcí i tehdy, jestliže vakcinace nemohla být uskutečněna v zimě, 
je i v teplých měsících roku zcela běžně prováděna. 
 

TIP NA VÝLET 
 
 Na Jarošovském vrchu v nadmořské výšce 539 jste určitě 
navštívili (dřevěnou) Toulovcovu rozhlednu. 
 
 Po Jarošovském kopci teď přišla na řadu lokalita na Pasekách nad 
Prosečí, kde vyrostla nová dřevěnoocelová rozhledna „ Terezka“, která 
je  na rozdíl od Toulovcovy  rozhledny  u  Budislavi o deset metrů vyšší  
a její výška dosahuje 25 metrů k nejvyšší vyhlídkové plošině.Rozhledna 
má jednu hlavní vyhlídkovou plošinu a čtyři mezipatra. Z rozhledny je 
překrásný rozhled do kraje a tato nová stavba je dominantou Pasek. 
Otevírací doba: 
Duben, květen, červen, září, říjen   10 - 12hod, 13 - 16hod 
Červenec, srpen                             10 - 12hod, 13 - 17hod 
 
 Od 4. června 2005 slouží veřejnosti nová rozhledna „ Borůvka“, která stojí u obce 
Hluboká. Borůvka je v pořadí již třetí rozhlednou, kterou realizovalo Sdružení obcí 
Toulovcovy Maštale. Název rozhledny je odvozen od místa pod rozhlednou, kterému se říká 
Borek nebo Na Borůvčí. Rozhledna je vysoká 18,5 m, vyhlídková plošina je výšce 15 m a je 
opět postavena v kombinaci materiálů dřevo-kov. 
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Otevírací doba: 
Duben - sobota, neděle  10 - 12hod, 13 - 16hod 
Květen, červen, září – denně 10 - 12hod, 13 - 16hod 
Červenec, srpen - denně             10 - 12hod, 13 - 17hod 
 
 

OBEC DOLNÍ ÚJEZD i Vás dovoluje pozvat na 
  

ŽEHNÁNÍ  
PRAPORU A ZNAKU OBCE 

10. června 2006 
Program: 
 
10.00 – 12.00 hodin    Slavnostní žehnání praporu a znaku v kostele sv. Martina, 
udělení čestných občanství obce 
 
  9.00 - 13.00  prezentace škol a spolků v chodbě budovy obecního úřadu 
10.00 -  zahájení slavnostní mše v kostele sv. Martina                       
11.30 -  průvod od kostela se zastávkou u pomníku padlých a památníku selského povstání 
11.50 -  vztyčení praporu na budově obecního úřadu 
14.00 – 17.00 hodin     Kulturní program v přírodním areálu hasičů v Bořkově 
14.00  -  slavnostní zahájení (průvod od brány k pódiu v čele s praporem , proslov starosty) 
 
V dalším programu vystoupí: 
14.15  -  MŠ Dolní Újezd 
14.30  -  skupina Vespol 
15.15  -  ZUŠ Dolní Újezd 
15.30  -  Dechový orchestr ZUŠ Litomyšl 
16.10  -  ZŠ Dolní Újezd 
16.25  -  dechová hudba Dolnovanka 
(uvedené časy jsou pouze orientační; změna programu vyhrazena!!!) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OBEC Dolní Újezd, Farní charita 

a Dechová hudba DOLNOVANKA 
pořádají 

PODVEČER S DECHOVOU HUDBOU 
v neděli 18. června 2004 od 18.00 hodin 

na parkovišti a v parku před Domem s pečovatelskou službou 
Srdečně zveme všechny seniory a ostatní příznivce. 

Občerstvení zajištěno. 
V případě deště se akce nekoná. 

 
 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
v Dolním Újezdě 

pořádá v sobotu 17.6.2006 ve 13.00 hod 
u Pražského mostu v Dolečkách 

DOLNOÚJEZDSKÝ POHÁR 
soutěž v požárním útoku do vrchu  a netradiční štafetě. 
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Pozvánka do muzea 
Klub oživení historie obce zve dospělé, mládež a děti do muzea vesnice na výstavu brouků 
a motýlů. Výstava potrvá od 4. června do 27. srpna 2006, otevřeno v sobotu, neděli  
a svátcích 13.30 – 17.30, změna otevírací doby vyhrazena. 
 

 
Prázdninové akce v přírodním areálu hasičů v Bořkově: 
1. 7. 2006 Benátská noc (pořádá SDH) 
15.7.2006    Italská noc (pořádá SOKOL) 
18.-19.8.2006  Újezdské babí léto 
 
 

Hospoda Na Ranči Poříčí pořádá 

 
v areálu hospody Na Ranči vždy ve 20.00 hod. 

K poslechu i tanci hrají tyto skupiny 
 

 20. května 2006 POUŤOVÁ ZÁBAVA – RANČEŘI -  POŘÍČÍ 
 17.  června 2006 NÁHODA LITOMYŠL 
 8.  července 2006 SRAZ HARMONIKÁŘŮ - začátek v 19.30 
15.  července 2006 RANČEŘI –POŘÍČÍ 
29.  července 2006 AHASWEŘI – ČESKÁ TŘEBOVÁ 
 19.  srpna 2006 VYCHR Z ORLICKÝCH HOR (harmonikáři) 
 26.  srpna 2006 FRANTA LEVÝ – OSÍK (varhany - saxofon) 
Občerstvení zajištěno (opekání selete, kuřat, klobás) 
Vstupné 30,-Kč 

                                         SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 
 
 

 
 
Všem našim čtenářům přejeme příjemnou dovolenou a šťastné 
chvíle s rodinou.   

Redakční rada 
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