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Vlajka pro Tibet

Dne 10. března 2013 si připomeneme již 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 povstalců. Také naše obec se v letošním roce 
připojí k této kampani vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu.

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic
pátek:  8. 2.,   22. 2.,   8. 3.,   22. 3.,   5. 4.,   19. 4.

Fotografie na titulní straně – Milada Vitoušková
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OBECNÍ ÚŘAD

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 6. 11. 2012
RO schvaluje:

- Smlouvu na zimní údržbu místních komunikací se ZOD Lubná.
- Odklízení sněhu u prodejny Jednota v horní části obce.
- Pronájem Skalky dne 27. 12. 2012 pro COBRA TRANSPORT s. r. o. Litomyšl. 
- Zateplení obecního bytu čp. 327 nad OÚ.
- Dovybavení objektu Skalka – nákup talířů, příborů, skleniček. Současně navrhla odhlučnit 

zadní stěnu tělocvičny molitanem a závěsem z důvodu zlepšení zvukové akustiky sálu.
- Nákup sněžné frézy na zimní údržbu chodníků a místních komunikací.

RO doporučuje:      
- ZO schválit nákup pozemků od manželů Kabrhelových z důvodu opravy komunikace.

RO pověřuje:
- Starostu obce, účetní a administrativní pracovnici zabezpečením nového spisového a 

skartačního řádu.
RO bere na vědomí:

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, které provedl finanční odbor 
Pk. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

- Oznámení MěÚ Polička - jednání o návrhu územního plánu Borové. 
- Informaci úřadu pro ochranu osobních údajů o využívání osobních údajů občanů.
- Výroční zprávu o činnosti ZŠ Lubná - Sebranice a Mateřské školy Lubná za rok 2011 –

2012.
- Nabídku firmy E-agro s. r. o., Rakovník na zimní údržbu komunikací.
- Informace Pk o volbě prezidenta ČR 2013 a schválila jako sídlo okrskové volební komise 

učebnu v přízemí ZŠ Lubná.
- Zprávu o provedení roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany, kterou 

vypracovalo GUARD 7, v. o. s., Pardubice.
- Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
- Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012.

Výpis z usnesení RO Lubná konané dne 3. 12. 2012
RO schvaluje:

- Nové nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 a 
navýšení nájemného z podlahové plochy na 50 Kč/m2 z důvodu stále se zvyšujících 
nákladů na rekonstrukci a zateplení bytů.

- Nákup stolu do kuchyně ZŠ Lubná.
- Přidělení čísla popisného pro rodinný dům na st. p. č. 650 pro pí V. Matošovou.
- Vyhlášení volných dnů dne 3. a 4. 1. 2013 v základní škole z důvodu úspory el. energie.
- Nákup mrazicího boxu pro zadní salonek na Skalce.
- Žádost SDH Lubná o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk na rok 2013 ve výši 88 536 Kč.
- Roční odměny pro členy komisí a výborů.
- Dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny na rok 2013 od dodavatele 

ENERGO LaR s. r. o. Rychnov nad Kněžnou.
- Licenční smlouvu s OSA, o. s. o užití hudebních děl pro kino.
- Plnění rozpočtu ve výdajových a příjmových položkách k 25. 11. 2012.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 3/2012/RO.
- Dodatek ke smlouvě o nájmu na objekt čp. 27 pro pí Renátu Bednářovou do 31. 12. 2013.

RO doporučuje ZO schválit:      
- Zaměření pozemku na p. č. 2478/4 u odkyselovací stanice. 
- Dohodu o poskytnutí příspěvku na financování provozu a běžné údržby na rok 2013 pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná. 
- Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí 2013.
- Nákup videokamery pro potřeby OÚ v 1. čtvrtletí 2013. 
- Poskytnutí finančního příspěvku pro Městskou knihovnu Svitavy.
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- Cenu vodného a stočného, dle návrhu VHOS, a. s. Moravská Třebová pro rok 2013.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za komunální odpad na rok 2013. 

RO na vědomí:
- Vyhodnocení kamerové prohlídky kanalizace ze dne 4. 9. 2012, kterou provedla VHOS, a. 

s., Moravská Třebová.
- Nabídku techniky od firmy Some s. r. o., Jindřichův Hradec - jednoosý nosič nářadí.
- Žádost Pavla a Libuše Pavlišových o opravu místní komunikace s tím, že ji zařadí do 

seznamu žádostí, projedná ji na zasedání ZO. Předpokládaný termín realizace 2014 a 
další.

- Žádost manželů Kyselých a manželů Zavoralových o opravu místní komunikace s tím, že ji 
zařadí do seznamu žádostí, projedná ji na zasedání ZO. Předpokládaný termín realizace 
2014 a další.

- Protokol o zkoušce vody, která byla odebrána na sociálním zařízení OÚ Lubná.

Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 12. 12. 2012
ZO schvaluje:

- Činnost RO za uplynulé období.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 3/2012/RO.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2012.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3/2012/ZO.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2013.
- Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Pk v požární ochraně na výdaje jednotky 

SDH pro rok 2012 ve výši 3 600 Kč.
- Vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek na rok 2013 za 
komunální odpad činí 580 Kč/osobu nebo objekt k individuální rekreaci - byt, rodinný dům -
ve kterém není hlášena osoba k trvalému pobytu.

- Cenu vodného ve výši 29,50 Kč/m3 s DPH a stočného 30,90 Kč/m3 s DPH na rok 2013.   
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní školu Lubná –

Sebranice a Mateřskou školu Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2013 
ve výši 450 000 Kč - na základě žádosti OÚ Sebranice o snížení tohoto příspěvku 
z původní částky 500 000 Kč na 450 000 Kč.

- Kupní smlouvu na nákup pozemků v k. ú. Lubná u Poličky - pozemkovou parcelu 
p. č. 3177/4 o výměře 315 m2, p. č. 2147/4 výměře 37 m2 – od manželů Kabrhelových a 
V. Kabrhela ml. za cenu 35 Kč/m2 (z důvodu opravy komunikace) s tím, že náklady na 
vklad do katastru nemovitostí a sepsání smlouvy hradí Obec Lubná. 

- Prodloužení termínu kolaudace stavby na parcele p. č. 906/4 pro pí V. Matošovou.
- Bezúplatný převod pozemku p. č. 400/1 o výměře 2 252 m2 - lesní pozemek - na Obec 

Lubná od Lesů ČR.
- Zaměření pozemku na p. č. 2478/4 u odkyselovací stanice, vyjmutí tohoto pozemku 

z PUPFLu s následným odkoupením od Lesů ČR.
- Vstup na pozemek p. č. 906/39 za účelem provedení hydrogeologických vrtů v rámci 

projektu Rebilance zásob podzemních vod pro Českou geologickou službu a současně 
souhlasí s umístěním průzkumného objektu na pozemku.

ZO ruší:
- Usnesení č. 09/2012/ZO ze dne 13. 9. 2012 - prodej obecního pozemku p. č. 390/1 

o výměře 2 104 m2 za cenu 15 Kč/m2  pro p. J. Pohorského z důvodu odkoupení části 
uvedeného pozemku již v roce 1992.  

- Usnesení č. 09/2012/ZO ze dne 13. 9. 2012 - nákup pozemku p. č. 374 o výměře 642 m2

za cenu 3 Kč/m2 od pí A. Zelinkové, Svitavy z důvodu žádosti p. J. Trojtlera, který nabídl 
vyšší cenu - 5 Kč m2.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 13. 9. 2012.
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012.
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Poplatky 2013
Poplatek za psy: 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to již od 3 měsíců 

věku. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2013. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu: 580 Kč za osobu, každé třetí a další dítě je
od poplatku osvobozeno. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2013. Při platbě převodem 
na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1340 + číslo popisné.

Poplatek za sms – rozhlas: 100 Kč za jedno telefonní číslo pro období duben 2013 
- březen 2014, splatnost poplatku je 1. 3. - 31. 3. 2013. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné. Pokud sms – rozhlas ještě
nevyužíváte, stačí vyplnit v kanceláři OÚ registrační formulář.

Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem 
na účet. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou. Děkujeme.

Statistika - pohyb obyvatelstva v Lubné - rok 2012
Narodili se 3 občánci, zemřelo 8 občanů, bylo přihlášeno 16 občanů, odhlásilo se 

18 občanů. K 31. 12. 2012 měla obec 1 011 obyvatel.
V roce 2012 se narodili:

Tereza Hápová, Kateřina Gašparíková, Roman Flídr.
V roce 2012 zemřeli:

Jaroslava Boušková, Václav Štefl, Věra Dosedělová, Zdeněk Štefl, Jan Barcal, Bohuslav Bulva, 
Růžena Jetmarová, Marie Flídrová. 

Volba prezidenta České republiky v Lubné 

Počet voličů
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy
% platných 

hlasů
I. kolo 805 625 77,64 625 622 99,52
II. kolo 800 588 73,50 588 582 98,98

Kandidát I. KOLO II. KOLO
    počet hlasů %      počet hlasů %

Roithová Zuzana MUDr. MBA 80 12,86 X X
Fischer Jan Ing. CSc. 95 15,27 X X
Bobošíková Jana Ing. 30 4,82 X X
Fischerová Taťana 24 3,85 X X
Sobotka Přemysl MUDr. 6 0,96 X X
Zeman Miloš Ing. 126 20,25 325 55,84
Franz Vladimír Prof. JUDr. 57 9,16 X X
Dienstbier Jiří 109 17,52 X X
Schwarzenberg Karel 95 15,27 257 44,15

(OÚ)

Milí čtenáři,
vánoční svátky, naplněné pohodou a vzájemným porozuměním, a bujará oslava posledního 

dne loňského roku jsou už minulostí. Každý z nás prožil tuto dobu podle svých plánů, představ 
nebo osudu, který nám život přináší. Proto mi 
dovolte, abych několika řádky připomněl toto 
krásné vánoční období.

Instalace osvětlení na vánoční strom
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Rozsvícení vánočního stromu
V druhé polovině listopadu jsme naši obec začali připravovat na blížící se vánoční svátky. 

Zaměstnanci obce, místostarosta Z. Pícha a pan M. Kladiva instalovali vánoční osvětlení 
na altánky, obecní úřad, stromy a veřejné osvětlení na prostranství před obcí, na budovu 
základní školy a v neposlední řadě na vánoční strom u Pavlišových. 

Vystoupení souboru Lubeňáček

Lubenika a P. Vojtěch Glogar

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu provedly Anetka a Lenička Zachovy
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První prosincovou sobotu jsme se sešli před obecním úřadem, abychom tu společně 
rozsvítili vánoční strom. Naše setkání nám obohatil kulturní program, který uváděla paní 
E. Chadimová. Zhlédli jsme zde folklorní soubor Lubeňáček pod vedením paní učitelky 
M. Průžkové a paní P. Bulvové, dále zde vystoupil pěvecký sbor Lubenika pod vedením pana 
učitele V. Opletala a moudrými slovy povzbudil přítomné P. V. Glogar. Slavnostní rozsvícení 
stromu provedly nejmladší žákyně školy – Anetka a Lenička Zachovy. Ozvučení a osvětlení 
prostrou zajistil pan P. Kovář s tatínkem a o dobré občerstvení se postarali místní hasiči.

             Poděkování paní M. Pavlišové

Rozsvícený vánoční strom

Mikuláš zavítal na obecní úřad
Začátkem prosince náš obecní úřad navštívili žáci 9. třídy společně se svojí třídní učitelkou 

Leonou Plešingerovu. V kanceláři úřadu se objevil Mikuláš, andělé a čerti, kteří přišli s 
mikulášskou nadílkou.

              Mgr. L. Plešingerová a žáci 9. třídy na OÚ

Společné setkání na sebranické faře
Před Vánocemi navštívili zastupitelé obce salesiánské středisko v Sebranicích. Jednalo se 

o přátelské setkání s kněžími ze sebranické farnosti, P. Jarouškem Kopeckým a P. Vojtěchem 
Glogarem. Po malém občerstvení jsme si prohlédli zrekonstruované části fary a popřáli našim 
duchovním pevné zdraví, hodně síly a vytrvalosti v jejich poslání.
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Setkání na sebranické faře

                      
                      Společná fotografie účastníků setkání

Vánoční koledování mateřské školy
Před vánočními svátky navštívily děti z mateřské školy společně s paní učitelkou 

I. Rensovou a L. Šimákovou obecní úřad, aby zaměstnancům zazpívaly koledy a navodily tak 
příjemnou předvánoční atmosféru.
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Silvestrovský ohňostroj
V pondělí 31. prosince v 18 hodin se před obecním úřadem uskutečnil silvestrovský 

ohňostroj, na který se přišly podívat desítky občanů z naší obce i okolí. Gejzíry světlic 
ozařovaly nebe několik minut, potom zastupitelé obce nalévali lidem chutnou silvestrovskou 
polévku. Ohňostroj pro nás připravili Miluška a Pavel Jílkovi z Poličky. Touto cestou jim ještě 
jednou děkuji za skvělou světelnou show. 

Náklady na ohňostroj dosáhly částky 20 000 Kč a byly hrazeny z dobrovolného vstupného 
z pouťového posezení s Pohorankou – 2 290 Kč, z vánoční výstavy – 8 557 Kč, z příspěvku 
účastníků tanečního kurzu – 1 000 Kč. Zbylé finanční prostředky byly uhrazeny z rozpočtu 
obce.

Poslední den v roce zpestřili zastupitelé občanům 
chutnou silvestrovskou polévkou

Miluška a Pavel Jílkovi, kteří pro nás připravili 
silvestrovský ohňostroj

Světelné efekty pohledem 
Martina Kvasničky a Michala Lehockého
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Tříkrálová sbírka 
První sobotu v novém roce jsme uskutečnili Tříkrálovou sbírku v naší obci, kterou pořádala 

Oblastní charita Polička. I v letošním roce se o její zabezpečení postaral  obecní úřad a místní 
škola. Byly vytvořeny čtyři skupinky koledníků, které navštívily naše domácnosti. Po ukončení 
sbírky bylo pro všechny koledníky připraveno malé občerstvení na DPS Lubná. Celkový 
výtěžek z této sbírky v obci Lubná činil 29 467 Kč. Touto cestou děkuji vedoucím skupinek  
- Š. Klusoňové, V. Uhrové, R. Zapletalovi a M. Zerzánovi, žákům základní školy - A. Taberyové, 
K. Bulvové, M. Klusoňovi, L. Bednářové, B. Košňarové, N. Šimkové, N. Zavoralové, M. Břeňovi,
M. Stráníkovi, D. Kovářovi, J. Vomáčkovi a R. Klejchovi a také zaměstnancům obce za zajištění 
občerstvení pro koledníky.

                    

                   Společná fotografie koledníků 

Volba prezidenta ČR
První kolo volby prezidenta České republiky proběhlo ve dnech 11. a 12. ledna 2013  

v učebně základní školy z důvodu plesové sezóny na Skalce. Účast voličů v naší obci byla
bezmála 78 %. Z 805 voličů přišlo k volebním schránkám 625 osob. Volební komise opět 
odvedla kvalitní práci a účast našich voličů byla nadprůměrná.
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Lubenští občané při volbě prezidenta

Volby v základní škole 

Vážení občané,
stojíme na začátku nového roku 2013, do kterého Vám přeji vše dobré, spokojenost 

v osobním i profesním životě a hlavně pevné zdraví.        Josef Chadima, starosta obce

Tříkrálová sbírka 2013

Obec           Výtěžek 2011 Výtěžek 2012          VÝTĚŽEK 2013
Počet

obyvatel
Průměrný
příspěvek 

na 1 obyvatele

Porovnání s
předchozím 

rokem

Borová 20 092 Kč 20 429 Kč 21 646 Kč            964           22,45 1 217

Bystré 37 498 Kč 38 082 Kč 40 017 Kč        1 690          23,68 1 935

Korouhev 21 750 Kč 21 286 Kč 19 401 Kč    790          24,56 - 1 885

Květná 6 337 Kč 7 198 Kč 6 041 Kč          363          16,64 -1 157

Lubná 27 189 Kč 26 380 Kč 29 467 Kč       1 012          29,12 3 087

Oldřiš 16 593 Kč 17 064 Kč 18 055 Kč         663          27,23 991

Polička 141 827 Kč 146 109 Kč 146 109 Kč       8 915          16,39 -3 566

Sebranice 31 323 Kč 32 245 Kč 32 350 Kč        883          36,64 105

Široký Důl 10 930 Kč 12 242 Kč 9 568 Kč        383          24,98 -2 674

CELKEM: 496 006 Kč 518 073 Kč 518 740 Kč         23 552           22,02531 22 734

Průměrný výtěžek na 1 pokladničku: 4 053 Kč

Počet koledujících skupinek: 128                                                                                 Ing. Štěpánka Dvořáková
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     Vážení a milí občané obce Lubná,
není nad to zahájit nový rok dobrým skutkem.

Vy jste to udělali…

…když jste v období kolem svátku Tří králů přispěli do pokladniček Tříkrálové 
sbírky. Podpořili jste tím tuto křesťanskou dobročinnou akci.

A jaký byl výsledek?

Od určitého okamžiku sportovec, který se přiblíží k hranicím svých možností, posouvá 
svůj rekord kupředu jen po malých kouscích. K tomuto pomyslnému vrcholu se dostala i 
Tříkrálová sbírka na Poličsku. Možnosti příspěvků vás dárců letos vytvořily nový rekord: 
518 740 Kč. Znamená navýšení loňského výsledku o 667 Kč. V Lubné se vybralo 29 
467 Kč, tedy o 3 087 Kč více proti roku 2012.

Vážení přátelé, žijeme skutečně v nesmírně štědrém kraji.

                     Děkujeme vám za to!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mikuláš tak trochu jinak
Ve čtvrtek 6. 12. se celý druhý stupeň vypravil do Poličky. Žáci 6. a 7. třídy navštívili 

muzeum, devátá třída byla na exkurzi na Střední škole obchodní a služeb a my si šli na stadion 
zabruslit. O zábavu tam bylo rozhodně postaráno.
    Potom jsme se všichni vydali do Tylova domu, kde na nás čekalo představení s názvem 
Limonádový Joe, které si pro nás připravila skupina mladých lidí v našem věku. Byli skvěle 
sehraní, v příběhu zazněly i písničky, které sami herci nazpívali. Nechyběla ani malá kapela 
jako doprovod. Nejvíce se mi asi líbily kostýmy a kousek filmu, který si sami natočili. Také 
kulisy byly skvěle připravené. Divadlo bylo báječně nacvičené. Celé představení trvalo zhruba 
hodinu a moc se mi líbilo.
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Poté, co představení skončilo, jsme dostali rozchod na náměstí. Asi za hodinu jsme se sešli 
na autobusovém nádraží a odjeli domů.

Jednodenní výlet, kterého jsem se mohla zúčastnit, se mi moc líbil a doufám, že zase 
někdy naše škola někam pojede a bude to zajímavé a pěkné jako tenhle čtvrteční mikulášský 
den. 

                                                  Veronika Pohorská, 8. třída

Kolalokova limonáda
Asi v šest hodin jsme vstávali
a na kopec do Sebranic šlapali.

K zastávce u restaurace jsme spěchali,
kde jsme se zase shledali.

Autobusem pak do Poličky,
v ruce každý dvě brusličky.

Bruslili jsme, dováděli,
představení se dočkat nemohli.

Limonádový Joe z „kolaloky“ měl sílu
a také velikou chutˇ k dílu.

Pronásledoval lupiče a bandity,
dělal na ně ty, ty, ty.

Chudák „kolaloka“ netušil,
že do své rodiny bušil.

Černé znaménko je prozradilo
a zase je všechny spojilo.

Po velkém domlouvání a objímání
žili pak spolu v sladkém rozjímání.

                                       Hana Drobná, 8. třída

Vánoce v litomyšlské knihovně 28. 11. 2012
Městská lidová knihovna v Litomyšli již tradičně pořádala prodejní výstavu různých 

drobných rukodělných výrobků vánočního charakteru. Na tuto poutavou akci se vypravily děti 
ze školní družiny a z 1. třídy naší základní 
školy. Bylo možné si zakoupit perníčky, 
přáníčka, andílky, ozdobičky na vánoční 
stromeček, korálkové hvězdičky, zvonečky, 
voňavé svíčky a mnoho dalších milých 
dárečků. Některé si děti mohly vyrobit přímo 
na místě. Získaly tam zároveň velké množství 
inspirací, jak doma vytvořit malé vánoční 
překvapení pro své blízké. Výstava byla hojně 
navštěvována celý den dětmi z mnoha jiných 
škol. Z návštěvy knihovny v Litomyšli jsme se 
vraceli domů s pocitem předvánočního 
naladění a uspokojení.

Mgr. Marie Dřínovská, tř. uč. 1. třídy

Vánoční spaní ve škole v 6. třídě
     Druhý prosincový čtvrtek, tj. 13. 12. 2012, jsme si uspořádali spaní ve škole v Lubné. 
Ve čtvrtek jsme se sešli o půl šesté, někteří přišli později, protože měli florbal.

Na tuto vánoční akci jsme pozvali i minulé spolužáky, kteří teď studují na gymnáziu. Hlavní 
program našeho večera vyvrcholil kolem šesté hodiny.
     V programu se začalo divadlem, které nám zahrála děvčata. Dále následoval koncert kytar 
a klavírů několika žáků ze třídy. Poté jsme využili mnou vymyšlené hry  - spolužáci museli složit 
básničku z nalezených po škole schovaných slov. 

Nezapomněli jsme ani na tradiční vánoční zvyky - lití vosku a krájení jablíček, kde nebyl ani 
jeden křížek, a nakonec jsme hráli další moji vymyšlenou hru. První místo obsadila dvojice  Petr 
Klusoň s Honzou Jiráněm, kteří dostali malou sladkou odměnu. 
     Večerka byla o půl jedenácté, ale než jsme všichni zalezli do „spacáku“, museli jsme si 
vyčistit zuby a obléknout se do pyžam nebo tepláků a trik. Pak už jsme mohli jen sladce usínat.
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Ráno jsme se vzbudili o půl šesté a já s Davidem Vraspírem a paní učitelkou Kvasničkovou 
jsme šli připravit snídani. Uvařili jsme vánoční čaj a dali na stůl buchty nebo cukroví, které 
skoro všichni přinesli. 
     Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo přinesl buchty, brambůrky, bonbóny atd. Na závěr 

chci ještě jednou za nás za všechny poděkovat paní 
učitelce, bez jejíž ochoty by se tato akce nekonala. 
Děkujeme i paní ředitelce za povolení.  DĚKUJEME!!!

Martin Břeň, 6. třída

                   Žáci 6. třídy v základní škole v Lubné

Pasování na čtenáře
V úterý 15. 1. jeli žáci 2. třídy do Městské knihovny v Poličce. Tam je přivítala paní 

Navrátilová, která si pro ně připravila pestrý výukový program. Děti pracovaly ve čtyřech 
skupinách na koberci s velkým zaujetím. Nejprve luštily křížovky se slovy – spisovatel, 
nakladatelství, ilustrátor, knihkupectví. 

Paní Navrátilová předčítala dětem z knihy Zpívající lípa od Miloslava Bureše a nechala jim 
domýšlet dle jejich vlastní fantazie pokračování pohádek, což se dětem velmi líbilo.
Kniha Zpívající lípa je zajímavá tím, že v ní nalézáme pohádky, staré pověsti a vyprávění 
z černých hodinek a draček, které se všechny vztahují k našemu regionu.

Na závěr výuky byly děti pasovány na čtenáře a obdarovány malou knížkou básniček. 
                                                                             Mgr. Hana Klusoňová
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2. třída v knihovně     Paní Navrátilová vypráví dětem

Postupujeme dál!
V minulém čísle lubenského zpravodaje jsme Vás informovali o úspěchu našich florbalistů 

I. stupně ZŠ, kteří postoupili do krajské eliminace.
Krajské kolo se konalo 6. prosince v Pardubicích, kde se mezi sebou utkalo 8 týmů. 

Ve skupině proti nám nastoupili: Červenka – Česká Třebová,  Smetaňáci – Hlinsko a Lvíčata 
– Pardubice. Červenku jsme porazili 7:1, Smetaňáky 4:3, ale Lvíčata Pardubice nad námi 
vyhrála 6:3. Ze skupiny jsme tak postoupili z 2. místa u utkali se se ZŠ Skuteč, kterou jsme 
opět porazili. Kluci dali do jednotlivých zápasů všechny síly, i když někteří nastoupili po nemoci 
a bylo to pro ně těžké, ale chtěli podpořit náš tým. Díky tomu jsme se dostali do finále, kde proti 
nám nastoupila opět Lvíčata z Pardubic. Kluci byli odhodláni vrátit jim naši prohru i s úroky a to 
se také zadařilo – vyhráli jsme 10:2. Postupujeme do celostátního kola, které je ale ještě 
rozděleno na VÝCHOD a ZÁPAD. Náš tým je zařazen do skupiny VÝCHOD, takže se utkáme 
převážně s moravskými týmy. Turnaj se odehraje během měsíce února nebo března.

Děkuji tímto všem hráčům za jejich sportovní nasazení a zejména brankáři J. Kyselému, 
který nemá prakticky žádné zkušenosti s florbalovou brankou, protože je to brankář hlavně 
fotbalový, ale přesto byl velkou oporou našeho týmu.

Je to krásný pocit, když žáci naší vesnice reprezentují tak úspěšně naši školu mezi samými 
městy. Budeme jim fandit, aby obstáli i v dalším turnaji, ve skupině VÝCHOD.

Stojící zleva - Lukáš Kučera, Patrik Bartoš,      Radost z postupu
Dominik Šmíd 

Klečící zleva - Honzík Vostřel, Martin Jílek, 
Víťa Kuchta, Filip Chadima

Brankář - Honzík Kyselý

Mgr. Jitka Kučerová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

J. Kučerová a H. Hasilová při předávání dárků

Vánoční besídka

Rodiče a děti v mateřské škole

Čas velmi rychle plyne. Před několika týdny jsme se rozloučili se starým rokem. Dovolte mi 
ale ještě zavzpomínat na předvánoční chvíle, kdy se v naší mateřské škole nadělovalo dětem. 
Velké poděkování patří Poličské stavební s. r. o., jejíž zástupkyně, paní J. Kučerová a 
H. Hasilová, v dopoledních hodinách před vánoční besídkou dětem nadělily hodnotné dárky. 
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Dovolte mi, prosím, ještě jednou touto cestou poděkovat za víceúčelovou tabuli, labyrint 
k rozvoji postřehu, jemné motoriky a soustředění a tašku reklamních předmětů pro děti. Obě 
dámy navštívily s dárky mateřskou školu už podruhé. Ještě jednou děkujeme a přejeme hřejivý 
pocit z dobrého skutku.

Školní rok pokračuje dál a naše děti čeká opět řada akcí. Nejbližší je vystoupení divadla 
Jójo, předškoláky čeká zápis do 1. třídy a před ním ještě návštěva ZŠ Sebranice, aby si 
vyzkoušeli, jak to ve škole chodí.

Mgr. I. Rensová

                  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Milovaní,
věřím, že jste prožili hezké vánoční svátky. Ne, nemyslím to nijak ironicky, vždyť od Vánoc 

už uběhl celý měsíc. Jen si tím víc uvědomuji, jak rychle i ty nejkrásnější okamžiky rychle mizí. 
Jsme tak v nebezpečí, že všechno to hezké opět přikryje šeď všednosti. A zatím každý den 
v sobě skrývá něco, co nás může povzbudit, potěšit a pohladit. 

Jeden příběh začíná trochu tragicky. Jedna mladá dívka vzpomíná ze svého života. 
Jája byla snad nerozmazlenější dívka, jakou jsem kdy v životě potkala, a také jsem 

nepoznala nikoho, kdo by si uměl tolik stěžovat jako ona. Znala jsem ji od dětství, chodily jsme 
spolu do školy, ale nebyly jsme velké kamarádky. Jája totiž nikdy žádnou kamarádku neměla, 
nepotřebovala je, měla totiž nepříjemný zvyk: velice ráda ponižovala lidi. Uměla nasadit lstivou 
masku, aby snadněji dosáhla svých cílů. A pak byla stále s něčím nespokojená. Když jsme byli 
se školou na horách, místo lyžování flirtovala s kluky, kteří byli do ní poblázněni.

Jednou si také vyšla zalyžovat. Jela z mírného kopce, nějak uklouzla a vrazila do stromu. 
Zdálky mi to připadalo komické, a tak jsem se za ní vydala, abych jí pomohla vstát. Ale Jája 
nevyskočila, nepohodila svými krásnými vlasy a ani se nenechala opečovávat svými ctiteli. Jen 
ležela, sténala a pak ztratila vědomí. Ctitelé se o ni nestarali. Zavolala jsem horskou službu a 
jela s ní do nemocnice. Pak jsem čekala na druhý den, až ji navštívím. Když jsem za ní přišla, 
ležela nehybně na lůžku, neodpovídala mi. „Co je s tebou, Jájisko?“ vykřikla jsem nakonec 
zmateně. Jen se dívala a mlčela. A pak řekla větu, kterou nikdy v životě nezapomenu. „Kdyby 
mě aspoň něco bolelo...“ Stala se z ní nehybná loutka, která neměla na svém těle žádný vjem. 
Ochrnula. Ta věta mi od té doby zněla v uších nesčetněkrát. Byla to věta, která mi změnila 
život. 

S Jájou to bylo těžké a dlouho se dávala dohromady. Nakonec si tělo po dlouhé terapii 
rozhýbala a začala chodit. Spíš se šourat s berlemi, pak o jedné holi a nakonec bez ní. Lékaři 
dokáží dělat zázraky. A mně se zdálo, že se i s Jájou stal zázrak. Byla vděčná za kdeco, za 
maličkosti maličkostí. Začalo to, když dokázala pohnout palcem na noze. Křičela na mě: 
„Člověče, já jsem tak šťastná,“ a doširoka otevřela své krásné velké oči.

Kolik mívá člověk důvodů ke štěstí a ani o tom neví. Může přece pohnout palcem u nohy. 
Může vstát. Může jít. Může pohnout rukama. Tolik důvodů ke štěstí a neví o nich. Také jsem si 
dřív dělala spoustu starostí kvůli tomu nebo onomu. A zatím má člověk tolik důvodů ke štěstí. 
Vždycky. I dnes. Třeba i to, že ho něco bolí... 

A tak bych vám moc přál, ale i sobě, abychom dokázali i v tomto roce, který je před námi 
jako velká neznámá, objevovat tyto maličkosti a uměli se z nich radovat. Co nakonec člověk 
potřebuje k tomu, aby byl šťastný?

Vzpomínám na vás a všem vám žehnám.
P. Vojtěch Glogar, salesián

Pozvání
Od 1. do 12. února bude po naší vlasti putovat sousoší svatého Jana Boska. Ve schránce 

na jeho hrudi bude uložena část kosti z jeho ruky. Samozřejmě to pro mnohé nic neznamená a 
mnozí se tomu diví, k čemu je to dobré. Skrze dar víry si ale uvědomujeme, že takto k nám 
přichází světec, který se narodil sice před téměř 200 léty v Itálii v blízkosti Turína, ale věříme, 
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že pro svůj prožitý a naplněný život ve službě mládeže je v blízkosti Boha, a tak se za nás a 
hlavně mladé lidi přimlouvá.

Setkání s ním můžeme prožít v pondělí 4. února od 16 hodin v kostele Povýšení svatého 
kříže v Litomyšli. Pro zájemce je program vyvěšen ve velké síni v Sebranicích. 

Od soboty 16. února začnou v naší farnosti probíhat postní duchovní obnovy pro různé 
věkové skupiny. Letošní postní duchovní obnovy zahajuje skupina ve věku 20 – 35 let. Začátek 
je vždy v 9 hodin na faře.

V neděli 3. března vás srdečně zveme na farní akademii, na které vystoupí děti hlavně 
1. stupně a další. Začátek bude ve 14 hodin.  

HODNOCENÍ ŽIVOTA FARNOSTI V ROCE 2012
     Pro mnohé to byl rok pokojný, jiní jste prožili různé změny, nesete v sobě i různé bolesti, 
životní těžkosti a trápení. Mnozí prožíváte samotu, když jste se rozloučili s těmi, se kterými jste
byli životně spojeni.
Do náruče Božího milosrdenství jsme svěřili tyto naše bratry a sestry:

Jaroslava Boušková    65 let
Ludmila Kopecká 89 let
Josef Sýkora 70 let
Karel Kučera 55 let
František Votřel 76 let
Zdeněk Štefl 69 let
Josef Radiměřský 73 let
Emilie Boštíková 88 let
Josef Havran                    90 let

Ludmila Vraspírová           75 let
Lukáš Radiměřský           27 let
Anna Nechvílová           85 let
František Háp           99 let
Bohuslav Bulva           62 let
Josef Jílek           87 let
Růžena Jetmarová           74 let
Marie Flídrová                 96 let

Celkem 10 mužů a 7 žen.
Průměrný věk u mužů byl 70,8 let a u žen 81,7 let. 
Nejmladší byl Lukáš Radiměřský (27 let) a nejstarší František Háp (99 let).

Svátost křtu přijali: přijalo 11 dětí
Radim Renza, Tereza Krejsová, Nela Anna Koukalová, Vojtěch Kárský, Filip Svoboda, 

Nela Marie Krejčí, Denis Zavoral, Tomáš Flídr, Tereza Hápová, Františka Klepárníková, 
Tomáš Kysilka.
Svátost manželství v tomto roce si udělilo 7 manželských párů:

                                    Miroslav Trávníček -  Tereza Renzová
Jiří Pýcha -  Klára Lopourová
Jiří Křivka -  Ludmila Kulhavá

                                               Josef Kvapil -  Ivona Kubíková
Pavel Jílek - Kateřina Hápová

Jakub Tauer -  Markéta Kutilová
Josef Žižka -  Petra Stříteská

První svaté přijímání letos prožilo 12 dětí.
Svátost nemocných:

Při společném udílení svátosti nemocných ji přijalo 91 bratří a sester a při různých
návštěvách dalších 10. Celkem tedy 102 nemocných.
Co se podařilo s vaší pomocí udělat:

Prožili jsme mnoho krásných věcí, za které dnes děkuje každý sám, ale též společně. 
Setkání naší farní rodiny na závěr roku je příležitostí si aspoň něco z toho společného 
připomenout. Snadno se může stát, že na něco zapomenu, proto už teď prosím za prominutí.     

Ze stavebních věcí se podařilo z bývalých chlévů ve dvoře fary rekonstrukcí vybudovat 
nová zázemí pro život farnosti. Prostory budou sloužit jako hudebna a pak jako místnost pro 
různá setkávání. Akce byla financována 90% z dotace. Z prostředků farnosti bylo uhrazeno 
100 tis. na vlastní rekonstrukci a 22,5 tis. MAS Litomyšlsko za realizaci projektu. 
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Dále se podařilo brigádnicky opravit omítky na kostele a rovněž se podařilo dokončit 
zbývajících 5 dolních oken v kostele v celkové hodnotě 110 tis. korun.

Přístřešek na faře jsme financovali z prostředků naší komunity.
V příštím roce nás z větších investic čeká zateplení stropu na kostele v Širokém Dole. To 

jen abyste věděli, na co budeme peníze střádat. A pak samozřejmě běžné opravy a údržba. 
Vybraná část z hodnocení farnosti.
Nová adresa farnosti www.farnostsebranice.cz.

P. Vojtěch Glogar

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

V neděli 6. 1. 2013 se v kapli sv. Anny v Lubné konal Tříkrálový koncert. Vystoupil na něm
pěvecký soubor Dalibor ze Svitav pod vedením paní Miroslavy Ducháčkové. Šlo o nádherné 
vystoupení, které všechny přítomné zcela nadchlo, ale také připomnělo dobu Vánoc.  

Tímto bych chtěl tedy za sebe i všechny zúčastněné poděkovat za krásné chvíle prožité při 
tomto koncertu a též ocenit to, jak byl našimi hosty s láskou připraven. Byl to opravdu krásný 
kulturní zážitek. Děkuji i všem přítomným, kteří s námi strávili tříkrálový podvečer a svými 
finančními příspěvky projevili solidaritu s těmi, kteří pomoc potřebují. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude použit na Skutečnou pomoc, kterou organizuje Člověk v tísni. Ještě jednou 
tedy děkujeme a budeme se těšit na další koncert.                                                 

  Vojta Klusoň

Vojta Klusoň               Zakoupené certifikáty

Jak už předeslal Vojta Klusoň, výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 2 150 Kč byl 
věnován společnosti Člověk v tísni na nákup dvou certifikátů v hodnotě 900 Kč, za které budou 
zakoupeny dvě zdravé kozy, jež pomohou ženám v Kongu, na Srí Lance či Afganistánu. Koza 
znamená mléko pro jejich děti a hlavně naději, že až bude mít kůzlata, rozroste se jejich 
hospodářství tak, aby je mohlo uživit. Dále byl zakoupen jeden certifikát v hodnotě 350 Kč 
na ošetření nemocného. Člověk v tísni buduje v Africe a Asii zdravotnická zařízení, dodává 
potřebné léky a školí personál. Díky tomuto certifikátu se dostane potřebná péče k dalším 
pacientům. Více informací naleznete na stránkách www.skutecnapomoc.cz nebo 
na www.clovekvtisni.cz. Závěrem děkuji rodině Klusoňových za zajištění tohoto koncertu a Vám 
za darované finanční prostředky. 

Josef Chadima
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Vystoupení pěveckého souboru Dalibor ze Svitav

Pohled na posluchače v kapli sv. Anny    Poděkování vystupujícím

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru a březnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:

   

        

Všem oslavencům přejeme k narozeninám spoustu zdraví, dobré pohody a mnoho úsměvů 
do dalších let.

90 let Anna Šimková 80 let Zdeňka Čermáková
Jan Bulva

89 let Jan Rensa
75 let Jan Tměj

88 let Věra Mašková
70 let Božena Nádvorníková

86 let Ludmila Štěpánková
65 let Božena Bulvová

85 let Růžena Boštíková Pavel Pups
Libuše Doubková Jan Vomáčka

84 let Růžena Stráníková 60 let Jiří Dřínovský
Marta Vomáčková Jaroslav Kopecký

83 let Josef Pavliš 55 let Pavel Uher

50 let Marie Mičková
Josef Boštík
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Omluva
V prosinci oslavila paní Marie Pavlišová 85. narozeniny. Omlouváme se za neuveřejnění 

v minulém čísle a dodatečně přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví.

V prosinci se narodil Roman Flídr. Srdečně blahopřejeme rodičům a Románkovi přejeme 
do života jen to nejlepší.

V prosinci jsme se naposledy rozloučili s panem Bohuslavem Bulvou, v lednu s paní Marií 
Flídrovou, paní Růženou Jetmarovou a panem Miroslavem Bednářem.

Redakční rada

Smutné loučení
Jenom kratičkou chvíli

jako květ kukuřice platíme na zemi,
přišli jsme pouze, abychom zvadli.

V předvánočním čase, kdy si navzájem přejeme zdraví a štěstí, 
nás zaskočila velice smutná zpráva, že skončila pozemská cesta dlouholetého starosty sboru 
dobrovolných hasičů v naší obci, spolupracovníka a kamaráda Slávka Bulvy. Tolik toho 
najezdil a nachodil po různých cestách, až jsme ho doprovodili na jeho cestě poslední, po 
které jednou nevyhnutelně projdeme všichni. Na cestě dlážděné smutkem skrápěné slzami, 
na cestě hřbitovní, z které není pro nikoho cesty zpátky. Jediné cestě, po níž kráčejí všichni 
lidé každý den jeden krok. Tam, stojíce ve zbožném mlčení, jsme mu poděkovali za vše, co 
pro lubenské hasiče udělal. Život na této zemi je pomíjivý a netrvá dlouho. Šťastný však je 
ten, po němž zůstala krásná památka. 

Za SDH Lubná Alois Kovář 

Poděkování
Děkujeme všem, kdo jste se přišli 28. prosince rozloučit s panem Bohuslavem Bulvou, 

za projevy soustrasti a květinové dary. Velké poděkování patří také jeho kamarádům a 
hasičům.                                            

                                                                                  Manželka a děti s rodinami

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Každý rok zdobí vánoční výstavu smrk, který je dominantou celé akce. Na jubilejní 
10. ročník výstavy věnoval krásný vzrostlý strom pan Miroslav Matejsek z Lubné.  Smrk vyrostl 
u čp. 250. Přemístit ho do objektu Skalka nebylo jednoduché. O pomoc jsme požádali 
zemědělské družstvo a člověka, který má s kácením bohaté zkušenosti. Nejprve jsme strom 
přivázali k univerzálnímu nakladači, který řídil pan J. Renza. Poté přišla prořezávka a kácení,
které provedl pan S. Buben ve spolupráci se zaměstnanci obce. Vše se podařilo na výbornou. 
A tak ještě jednou děkujeme dárci tohoto pěkného stromu.

Vlastní výstava přilákala do Lubné stovky lidí. Vánoční ozdoby, adventní věnce, svíčky,
perníčky a mnoho dalších výrobků bylo inspirací pro všechny návštěvníky. Na výstavě 
představily své práce také děti z mateřské a základní školy. Ukázku svátečního stolování dnes i 
v časech minulých předvedli lubenští zahrádkáři ve vstupní hale. Zde současně vyhodnotili 
fotosoutěž dětí na téma „ Příroda o prázdninách“. Ukázka fotografií spojená s vyhlášením 
výsledků proběhla v dopoledních hodinách. V odpoledním bloku výstavy se o kulturní program 
postaral folklorní soubor Lubeňáček, dětský pěvecký sbor Červánek z Proseče a Cimbálová 
muzika Pavla Růžičky z Brna. Součástí výstavy byl i pokus o překonání rekordu ve zvonění 
na vánoční zvon. Rekord padl, a tak naše obec se již podruhé zapsala do České knihy rekordů.
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Dovolte mi, abych jménem svým i všech návštěvníků výstavy poděkoval členům kulturní 
komise, lubenským zahrádkářům, mateřské a základní škole i všem ostatním občanům, kteří se 
na přípravě této skvělé akce podíleli. 

Josef Chadima

Kácení a přeprava stromu na Skalku, který věnoval p. M. Matejsek

Zaměstnanci obce při dopravě stromu     Vyhlášení výsledků dětské fotosoutěže

V sobotu 8. 12. 2012 se ve víceúčelovém zařízení Skalka v Lubné uskutečnila tradiční 
prodejní vánoční výstava, kterou pro Vás 
připravili členové kulturní komise OÚ Lubná. 
Tato výstava byla jubilejní - 10. Při této 
příležitosti se kulturní komise rozhodla 
uspořádat překonání rekordu ve zvonění 
na vánoční zvon z roku 2008, kdy se zvonění 
zúčastnilo 696 občanů. Tento rekord se nám 
podařilo překonat díky Vám všem - hostům, 
vystavovatelům, prodejcům a vystupujícím. 
Tentokrát nás zvonilo 746 a tímto Vám moc 
děkuji. Na celý průběh rekordu dohlížel 
komisař p. Jurečka z agentury Dobrý den 
z Pelhřimova. Tento rekord bude zaznamenán 
do České knihy rekordů a bude vystaven 
certifikát, který bude umístěn na OÚ Lubná. 

Pohled na zaplněný sál na Skalce
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Jak jste si určitě všimli, tato výstava se nesla v duchu zvonečků. Proto se členky kulturní 
komise rozhodly upéct cukroví ve tvaru zvonečků a zvonků. Sešlo se krásných 1 964 kousků. 
Děkuji také všem vystavovatelům a prodejcům, bez nichž by vánoční výstava neměla ten 
správný smysl a kterých se sešel úctyhodný a rekordní počet 46. Nemalý dík patří také paní 
učitelce Preclíkové za hezky vyzdobený balkon, ribstoly a okna. Opravdu nádherné. Ještě 
jednou děkuji všem účastníkům a hostům z Lubné a blízkého i vzdáleného okolí. Desátá 
výstava je za námi a my se těšíme na další ročník opět s jedničkou.

Za členy kulturní komise Jaroslava Klejchová

Práce dětí ze základní a mateřské školy

J. Klejchová a P. Štefl při vánočním zvonění 

Vyhlášení českého rekordu ve vánočním zvonění     Historie vánoční výstavy   
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Lubeňáček                                                                          Inspirace vánočních výrobků

Vystoupení sboru Červánek z Proseče a cimbálové muziky z Brna

                     Členové kulturní komise
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ V LUBNÉ

V sobotu 8. prosince 2012 se konala vánoční výstava pod názvem „BYLINKY NAŠÍ 
BÁBINKY“. Děkujeme všem, kteří nám tuto výstavu pomohli uskutečnit.

Výstava lubenských zahrádkářů ve vstupní hale na Skalce

Pozvánka ne besedu KORSIKA – OSTROV DRSNÉ KRÁSY. 
Beseda s promítáním se uskuteční v pátek 22. února 2013 
v 18.00 hodin v kinosále. Těšíme se na Vaši účast.

Lubenští zahrádkáři
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FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

             EKOBESÍDKA NA GYMNÁZIU ALOISE JIRÁSKA V LITOMYŠLI

Již podvanácté se před Vánoci na Gymnáziu v Litomyšli konala Ekobesídka. 
12. ročník měl tři soutěžní témata:

   1) charitativní sběr plastových víček, při kterém se vybralo 20 kg
   2) výrobek z odpadu či ekomateriálu
   3) prezentace s ekomateriálem dle vlastní volby
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Model Eiffelovy věže se studenty a pedagogy gymnázia

          A. Kopecká a M. Vitoušková s rodiči

S mojí spolužačkou Aničkou Kopeckou ze Sebranic jsme se rozhodly vytvořit model 
Eiffelovy věže, který měří asi 330 cm. Model jsme oproti skutečné velikosti zmenšily 100x. Věž 
byla vyrobena z papírových krabic, polepená jízdenkami a spodní část novinovým papírem. 
Věž lze rozložit na čtyři díly. Spodní díl má 125x125cm. Ve škole jsme s Aničkou obdržely 
1. místo.

Na závěr bychom chtěly poděkovat našemu panu starostovi J. Chadimovi a panu učiteli 
V. Opletalovi, kteří nám přepravili Eiffelovu věž na Gymnázium do Litomyšle.
                                                                                             Milada Vitoušková, žákyně gymnázia

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI – JIZERSKÉ HORY

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory o rozloze 368 km 2 byla 
vyhlášena v roce 1967 a patří mezi nejstarší CHKO v České republice. 
Oblast leží západně od Krkonoš, táhne se při hranicích s Polskem a je to 
naše nejseverněji položené pohoří. Nejvyšší horou je Smrk (1 124 m), 
nejvýraznějším vrcholem je Jizera (1 1122 m) se dvěma vrcholovými 
skalisky. Nejvýše položenou osadou je Jizerka (861 m), po Horské Kvildě 
(Šumava) druhé nejchladnější místo v České republice. Jizerka byla v roce 

1995 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury.
Jizerské hory patří do Krkonošské oblasti 

a člení se na dvě odlišné části – malou 
Smrčskou hornatinu a Jizerskou hornatinu. 
Geologicky je převážná část pohoří tvořena 
hornatinami krkonošsko – jizerského žulového 
masivu. V oblasti bývají vydatné dešťové nebo 
sněhové srážky, jsou zde ohromné zásoby 
vody. Ve vrcholových rašeliništích s četnými 
jezírky pramení potoky a řeky, které se vlévají 
buď do Jizery (Severní moře), nebo 
do Lužické Nisy (Baltské moře). Pohoří tedy 
tvoří evropské rozvodí. Dvě velké přehradní 
nádrže, Josefův Důl a Souš, slouží jako 
zásobárna pitné vody. Jsou tu však i další 
nádrže v Liberci, Bedřichově, Jablonci nad 

Jizerskohorské bučiny
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Nisou, Mníšenská a Mlýnická. V podhůří jsou prameny minerálních vod, například v Bílém 
Potoce a u Nového Města pod Smrkem. Proslulá je vratislavická a libverdská kyselka, 
pojmenovaná po známých lázních.

Krajina Jizerských hor je územím snad největších kontrastů v celém středoevropském 
prostoru. Údolí řek s historicky rozvinutou sklářskou a textilní výrobou přecházejí na úbočích 
hor v malebný kraj luk a pastvin s rozptýlenou zástavbou. Původně bylo pohoří zalesněno 
bučinami a smíšenými lesy s bukem, jedlí a smrkem. Tyto nádherné přirozené lesy byly 
v posledních staletích vykáceny a nahrazeny nestabilními monokulturami smrku, které snadno 
podlehly ekologické katastrofě v druhé polovině minulého století. Zkázu jizerských, ale i 
krušnohorských lesů způsobily převážně emise z uhelných elektráren našich, polských a 
německých. Smíšené a bukové lesy se dochovaly jen na strmých severních a západních 
svazích pohoří. V současné době patří k nejcennějším ekosystémům Jizerských hor. 
Významné jsou rovněž biotopy rašelinišť s porosty borovice kleče a půvabné horské louky se 
vzácnou květenou. V CHKO je také několik desítek maloplošných zvláště chráněných území.

Jizerské hory jsou protkány sítí turistických tras, naučných stezek, cyklostezek a haťových 
cest, což jsou chodníky ze dřeva, vedoucí přes rašeliniště nebo k rašeliništím. 
Nejvýznamnějším závodem Jizerských hor je světoznámý běh na lyžích Jizerská padesátka.

                                                                                                         Josef Trojtler

         VESMÍR OKOLO NÁS – PRŮZKUMNÍCI NA MARSU

Je 4. července roku 1997 a k Marsu se po 212 dnech letu přiblížila americká sonda
Pathfinder. Nejdříve byla zbrzděna o atmosféru pomocí tepelného štítu, pak sestup pokračoval 
na padácích. Nakonec krátký zážeh raketového motoru a airbagy zajistily, že dobře zabalená 
sonda dopadla na povrch v oblasti Ares Vallis. Sonda po povrchu ještě 16krát poskočila a při 
poskakování urazila téměř kilometr. Po zastavení se během hodiny vzdušné vaky vypustily, 
sonda se rozvinula jako okvětní lístky a z rampy sjelo na Marsův povrch malé vozítko 
Sojourner, první mobilní průzkumník Marsu. Poté začal průzkum trvající 83 marsovských dnů. 
Výsledky nevelké sondy byly bohaté. Při přistání bylo pořízeno 16 661 snímků. Vozítko pořídilo 
550 záběrů, provedlo 16 chemických analýz hornin a osm a půl miliónu měření atmosférického 
tlaku, teploty, síly a směru větru. 

Je 4. ledna roku 2004 a do atmosféry Marsu vstupuje po téměř 7měsíčním letu sonda Mars 
Exploration Rover-A, známější pod jménem vozítka Spirit. Průběh přistání byl podobný jako 
u předchozí sondy. Za místo přistání vozítka Spirit byl vybrán kráter Gusev v rovníkové oblasti 
Marsu. Průměr má 166 km a pojmenován byl po ruském astronomovi 19. století. Výběr byl dán 
tím, že do kráteru ústí dlouhé údolí, zvané Ma´adim valley. Zde končí, takže vše nasvědčuje 
tomu, že kráter byl kdysi velkým jezerem. Spirit ovšem v místě přistání nenašel žádné stopy 
vody, která by tu byla v minulosti. Jsou zde v hojném množství zastoupeny sopečné horniny, 
spektrometr nalezl především olivín a pyroxen. Tyto minerály se rozpadají už při stopové 
přítomnosti tekuté vody, takže tady voda nebyla. 

Je 26. ledna roku 2004 a na Marsu přistává sonda Mars Exploration Rover-B, dvojník 
předchozí sondy. Na palubě má automatické vozítko Opportunity. Za místo přistání byla 
vybrána oblast Meridiani Planum, ležící na opačné straně planety, než je vozítko Spirit. Brzy 
poté, co robot Opportunity zahájil průzkum, se ukázalo, že tato část Marsu se někdy ocitla pd 
vodou. Poprvé byly vidět vrstevnaté usazeniny. Je zde také vysoký obsah hematitu. Tento oxid 
železa se vytváří několika procesy, mnohé z nich vyžadují přítomnost vody. Vozítka Spirit a 
Opportunity pořídila desetitisíce detailních snímků míst, kudy projížděla, provedla desítky 
chemických rozborů hornin a milióny klimatických měření. Jsou neocenitelným zdrojem 
informací přímo z povrchu, ze dvou zcela odlišných míst. Navíc prokázala obdivuhodnou 
životnost. Každé vozítko mělo pracovat asi 3 měsíce a ujet vzdálenost okolo 1 kilometru. 
Skutečnost je následující: vozítko Spirit pracovalo přes 6 roků a ujelo vzdálenost více jak 
7 kilometrů. Robot Opportunity je stále v plném pracovním nasazení, do těchto dnů jel asi 
36 kilometrů.
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Je 6. srpna roku 2012 a v Galeově kráteru         
přistává sonda Mars Science Laboratory (MSL 
– Marsovská vědecká laboratoř), mající 
na palubě pojízdnou laboratoř Curiosity 
– česky zvědavost. MSL má délku 2,7 m a 
hmotnost 900 kg. Pro srovnání Spirit a 
Opportunity mají délku 1,6 m a hmotnost 
174 kg. Hlavním cílem Curiosity je zjistit, zda 
v minulosti nebo současnosti byly na Marsu 
podmínky pro život mikroorganismů. Délka mise 
má být 23 měsíců. Životnost radioizotopového 
generátoru dodávajícího elektrickou energii je 
14 let. Všechna vozítka byla nebo jsou řízena 
řídícím týmem přímo ze Země. Kamery vozítek 
snímají okolní terén a řídící specialisté s nimi 
zajíždějí k zajímavým objektům.

Jména pro vozítka Spirit a Opportunity byla vybrána na základě národní studentské soutěže 
v roce 2002. Z 10 tisíc návrhů byl vybrán návrh devítileté Sofi Collisové z Arizony.

Josef Trojtler

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ KURZU VE FITKU

Po devítitýdenním snažení 11 šikovných žen přišla 18. 12. poslední lekce kurzu Výzva 
na souboj s váhou, který všem pozměnil život. Nejenže jsme redukovaly hmotnost celkem 
o úžasných 69 kg, ale především z toho bylo 59 kg tukové hmoty (to je, jako byste si představili
sloupec 236 čtvrtkilových kostek sádla). Kurz jsme zakončili velmi příjemně a slavnostně 
za účasti pana starosty předáním finančních odměn a dárků. Následoval přípitek a raut 
ze zdravých jídel. 

Většina účastnic na začátku neměla žádné zkušenosti s fitness, neměla valnou kondici, 
dokonce tam byla vada páteře, dříve prodělaná fraktura hrudníku, operace srdce a problémy 
s vysokým krevním tlakem.  Ani tyto handicapy nezabránily v rozhodnutí se sebou něco dělat a 
přineslo to své ovoce. Kurz účastnicím zlepšil některé zdravotní problémy, výrazně zlepšil jejich 
kondici, sebevědomí, získaly správný náhled na životosprávu a celkově dlouhodobě udržitelný 
zdravý životní styl. 

Zda účastnice pochopily a správně si zabudovaly informace z kurzu, jsme se přesvědčily
na zkušebním přeměření po Vánocích. Výsledek je úžasný – 7 z 10 přeměřených „Výzvaček“ 
svou váhu přes Vánoce ještě zredukovalo nebo si ji na desetinky udrželo 

K tomuto výsledku a rozhodnutí se sebou něco dělat bych chtěla účastnicím ještě 
jednou pogratulovat. 

Slavnostní ukončení kurzu ve Fitness

   Nejnovější vyslanec naší civilizace na Marsu 
   - laboratoř Curiosity
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         Společná fotografie účastnic kurzu se starostou obce Josefem Chadimou

DALŠÍ KURZ BUDE ZAČÍNAT  21. ÚNORA. Kapacita je omezená.
Pro více info volejte co nejdříve 605 877 699. Těší se na vás Mgr. Jitka Rubková.

PARDUBICKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2012 - 2013

Třetí turnaj letošní sezony se konal v Chrudimi 24. 11., kde náš tým odehrál dvě vítězná 
utkání. V prvním zápase jsme narazili na tým Orlicko - Třebovsko. Naši hráči do zápasu vlétli 
jako hurikán a soupeře jednoznačně přehráli 16:1. Utkání bylo ukončeno ještě ve druhé třetině, 
důvodem byl rozdíl 15 branek. Ve druhém zápase jsme se utkali s domácím týmem FBK Piráti 
Sokol Chrudim.Tohle utkání bylo ze začátku vyrovnané a po první třetině byl stav 2:2. Zlom 
nastal ve druhé třetině, kdy se zranil brankář soupeře a musel nastoupit nový.  Naši kluci toho 
využili a konečný výsledek byl 7:4.

Čtvrtý turnaj se konal 9. 12. ve Svitavách, kde náš tým pokračoval ve vítězném tažení.
V prvním zápase se utkal s domácími hráči Fbk Svitavy, které porazil 5:3, v druhém zápase 
svedl vyrovnaný boj o vítězství s FBC Peaksport Litomyšl a nakonec zvítězil 6:5. Na tomhle 
turnaji vedl náš tým Pavel Jiráň st. Neměl to jednoduché odehrát utkání s devíti hráči v poli, ale 
ukázal, že je také velmi zkušený kouč, a své svěřence dovedl ke dvěma vítězstvím. Tímto jemu 
i hráčům patří za odvedený výkon veliký ,,DÍK“!  

Zatím poslední turnaj se konal 12. 1. v Pardubicích, kde na nás čekaly dva domácí týmy 
Sokol Pardubice - bílí a zelení. Před odjezdem bylo jasné, že opět budeme hrát jen s hrstkou 
hráčů, tentokrát nás bylo jen osm plus brankář. Bylo zřejmé, že turnaj bude těžký, když 
v každém týmu stálo proti nám sedmnáct hráčů, hlavně jsme nechtěli prohrát s velkým 
debaklem. Čekali jsme, že tak silný tým nás musí porazit. Ale nám se povedlo něco 
neuvěřitelného, po pár minutách jsme vedli 2:0. Pardubáci nás zřejmě podcenili. Jejich hra se 
však začala lepšit a byli velmi tvrdí, jenže naši kluci hráli neskutečně dobře, i když jsme 
na konci první třetiny ztratili vedení a prohrávali jsme 3:2. Věděli jsme, ale že ostudu 
neuděláme a že můžeme uhrát dobrý výsledek. Tlak soupeře rostl a rostla i naše ztráta 
v průběhu třetí třetiny. Prohrávali jsme 9:6 a čekali jsme závěrečný nápor našeho soupeře. Ale 
naši kluci pořád makali a na konec vydřeli zaslouženou remízu 9:9. Do druhého zápasu proti 
zeleným jsme vtrhli jako uragán. Po první třetině jsme jednoznačně vedli 6:1. Pak sice soupeř 
přitlačil, ale i druhá třetina skončila 4:2 v náš prospěch. Ve třetí třetině už byl znát úbytek sil, ale 
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kluci makali až do konce a výhra 11:6 byla nádherná. Všem hráčům tímto děkuji za neskutečný 
výkon, který předvedli.

Další zápas hrajeme 26. 1. 2013 v Poličce, tak nám přijďte fandit.
Pavel Vomočil, Ondřej Chadima

FBK Lubná – Orlicko–Třebovsko                  FBK Lubná – Pardubice bílí

FBK Lubná – Pardubice zelení                                          FBK Lubná – Piráti Chrudim

KINO LUBNÁ

10. 2. SVATÁ ČTVEŘICE 10. 3. SEDM PSYCHOPATŮ
24. 2. SNĚHURKA A LOVEC 24. 3. 96 HODIN ODPLATA

Začínáme v 18.30 hodin.

AKCE V LUBNÉ A OKOLÍ

Lubná
23. 2. 2013 - 14.00 hodin - Skalka - dětský sportovní karneval
Vystoupí děvčata z TJ Lubná, break dance, KOUZELNÍK, dětská tombola.

Polička – Tylův dům
středa 27. 2. v 19 hodin – Koncert vokálního seskupení 4TET  
Již deset let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady 
(Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kolár, David Uličník).
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středa 24. 4. v 19 hodin – FEŠÁCI – TAM U NEBESKÝCH BRAN
Populární kapela Fešáci slaví neuvěřitelných 45 let od svého vzniku. Hosty programu jsou 
dcera Michala Tučného a bavič Petr Novotný.

Litomyšl
Výstava skleněných kraslic
sobota 30. 3. – neděle 28. 4. od 10 do 16 hodin Zámecké sklepení
Velikonoce v Zámeckém sklepení
neděle 31. 3. – pondělí 1. 4. od 10 do 16 hodin Zámecké sklepení

Hlinsko
úterý 19. 3. – neděle 7. 4. 2013 – Velikonoce na Betlémě
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky.
sobota 9. 2. od 9 hodin – Masopust Studnice - tradiční masopustní obchůzka

     KRAJ SMETANY A MARTINŮ SE PŘEDSTAVUJE

Rádi bychom vám představili svazek obcí Kraj Smetany 
a Martinů, který byl založen v roce 1998. Svazek navázal 
na projekt, který byl realizován v 90. letech v rámci programu 
Phare holandskými partnery. Byl založen zejména 
na spolupráci partnerských měst Poličky – Dwingeloo a 
Litomyšle Roden. Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem 

turistiky dané oblasti, kde byl dán důraz na společné tradice měst a jejich slavné rodáky 
– Smetana, Martinů a také na dobrý potenciál pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto 
regionu. Po ukončení mezinárodního projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů. Mezi 
zakladatele patří města Polička a Litomyšl. 

Účelem svazku je systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její 
všestranný rozvoj. Patří sem např. společná cílená propagace a reklama v oblasti cestovního 
ruchu, poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům 
mikroregionu, příprava a realizace společných propagačních projektů, vzájemná spolupráce při 
získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení.

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů – Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, 
Květná, Litomyšl, Lubná Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice, Svojanov, Široký Důl a Telecí.

A jaké aktivity patří do činnosti svazku Kraj Smetany a Martinů? Jmenujme např. vybavení 
regionu novými turistickými odpočívadly. Nejnovější odpočívadla byla pořízena s příspěvkem 
svazku v roce 2008, a to v obcích Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Oldřiš, Pomezí a Svojanov, 
v roce 2012 byla nová odpočívadla pořízena za přispění dotace Pardubického kraje. 
Vybudována byla nová zastřešená odpočívadla v obci Květná, Polička (části Modřec, Lezník, 
Střítež). V obci Sebranice slouží zastřešené odpočívadlo zároveň jako autobusová zastávka. 
Město Bystré pořídilo 5 nových odpočinkových míst. I pro rok 2013 se svazek snaží získat 
dotací na dobudování dalších odpočívadel.

U turistů jsou velmi oblíbené i brožury Na kole Krajem Smetany a Martinů, které svazek 
vydává. Zájemci o cyklistiku zde najdou 15 cyklistických tras včetně map a podrobného popisu 
trasy. Brožury jsou vydávány v českém, německém, anglickém i holandském jazyce.

Pro další období svazek například plánuje vydání mapy Kraje Smetany a Martinů s typy 
na výlety, rádi bychom také pravidelně otiskovali kulturní nabídku členských obcí v našich 
zpravodajích. Každá obec by se také měla postupně představit a nabídnout čtenářům svá „nej“, 
která u nich při návštěvě najdou. Další zajímavosti z Kraje Smetany a Martinů najdete 
na www.regionsm.cz

Ing. N. Šauerová, ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
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Kraj Smetany a Martinů se představuje – obec Borová aneb „NIKAM JINAM 
NEŽ DO BOROVÉ NEJEZDĚTE“
     Borová nabízí klidný odpočinek s příležitostí sportovního vyžití, zanedbatelná není ani 
nabídka cykloturistiky i třeba klasické turistiky v prostředí lesů, luk, potoků a rybníků.

Areál u sokolovny je vybaven turistickým odpočívadlem s vlastním občerstvením. 
Sportoviště nabízí dva tenisové kurty (tartan), volejbalové hřiště (umělá tráva), hřiště na malý 
fotbal, minigolf - 12 drah, minibowling - 1 dráha, pinpongový stůl, ruské kuželky, kroket, 
pétanque, tenisovou zeď, dětské hřiště (houpačky, prolézačky). Navíc sportoviště u ZŠ má 
víceúčelové hřiště (umělá tráva), hřiště na házenou, malý fotbal, tenisový kurt, volejbalové 
hřiště, streetbal a v zimních měsících lední plochu, která je k využití díky aktivitě našich 
mladších občanů. 
       Možný je pronájem sokolovny pro školy, sportovní oddíly, turistické kluby atd. Sokolovna 
je vybavena kuchyní, výčepem, jídelnou, sociálním zařízením /WC, sprchy/, sálem pro míčové 
hry, sálem na stolní tenis, Fitness, spinning.
   V letní sezoně i mimo letní měsíce je vhodné ubytování v kempu „ATC Borová“ jak 
pro rodiny s dětmi, tak pro školy v přírodě či školní výlety. Velký rozsah ubytovacích služeb, 
od vlastního stanu zákazníka až po chaty nebo apartmány s vlastním sociálním zařízením. 

Koupání ve vyhřívaném bazénu 
na 25 - 27° C s velmi účinnou filtrací vody, 
kde křišťálově čistá voda s pravidelnou 
kontrolou je samozřejmostí.
    V září se koná již několikátý ročník 
„Formanského dne“. Jsou to přehlídky 
chladnokrevných koní spojené se soutěží 
v orbě, kládě, zápřeží, vozatajským 
parkurem, těžkým tahem, dostihem 
s ukázkou westernové a skokové jízdy. Je 
to tradiční ukázka dovedností koní a jezdců.
   Borovská poznávací stezka: Celý kraj 
je ideálním prostředím také díky řadě 

pěších, v zimě běžeckých tratí, dobře značených.
Bývalý lom Štamberk - V lokalitě zvané Štamberk byla kdysi velká skála. Nebylo to jen 
romantické zákoutí Borové, ale dokonce i dějiště kulturních akcí - hrála se zde divadelní hra 
Jánošík. Postupem času se však ukázalo, že se zde nachází celkem kvalitní žula, a tak byla 
v roce 1954 zahájena těžba. Dnes lom pomalu zarůstá bujnou vegetací a stává se opět 
malebným místem.
Osada Dědek - Osada Dědek leží na hranici katastrů obcí Borová a Oldřiš. Můžeme po ní 
pokračovat na Lucký vrch - přirozenou dominantu kraje s krásným výhledem.
Osada Bukovina – kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kapličku nechal r. 1828 postavit z úcty 
ke svému patronu poličský lesník, pan Jan Harrich, který žil ve zdejší hájovně. Do věžičky byl 
pak zavěšen zvonek, který byl slit již r. 1795.
Prameniště Černého potoka - Černý potok nemá jeden jediný pramen, nýbrž hned několik. 
Oblast tohoto prameniště se nachází v nadmořské výšce 705 m n. m.
Pomníček „U výbuchu“ - Toto místo je nejen smutnou vzpomínkou na největší válečný konflikt 
v dějinách lidstva, ale také mementem zbytečně ztracených životů po jejím skončení. Na konci 
II. světové války postihla Borovou tragická událost. Skupina několika občanů se rozhodla 
vyčistit borovský katastr od nebezpečné munice, která zde byla v obci a jejím okolí volně 
poházena. Tento "odpad" lidé sváželi na předem stanovené místo do lesa, kde mělo dojít 
k jeho likvidaci. Za nejasných okolností, patrně však neodbornou manipulací, došlo k výbuchu, 
který čtyři muže usmrtil na místě, pátý pak zemřel po převozu do nemocnice. Další čtyři byli 
těžce raněni, ale podařilo se je zachránit. Připomínkou této nehody zůstávají už jen krátery 
v zemi, zbytky vybuchlé munice a pomník padlým. Každoročně z Borové vychází průvod 
občanů do těchto míst, aby znovu společně zavzpomínali a vzdali čest památce obětavých 
mužů.
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Vrch Skalka - Kopec Skalka nalezneme na okraji obce v části, jež je podle kostela, který je této 
světici zasvěcen, nazýván Svatou Kateřinou. Na vrcholku, v šeru původního bukového lesa, se 
skrývá tento drobný skalní útvar - Skalka (699 m n. m). Toto místo je opředeno mnoha 
pověstmi. Za krásného slunečného počasí se z tohoto místa otevírá jeden z nejhezčích 
pohledů na obec a její blízké i vzdálenější okolí. Stačí se na chvíli zastavit, zapomenout na 
každodenní shon a spěch a v klidu tu krásu vstřebávat.

                       Běžkařské tratě (skútrem upravovaná trasa) žluté značení. Délka trasy 4,61 km.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2013

Borová  - 23. 2. 2013 od 20,00 hod., sokolovna Borová  - Maškarní merenda.

Bystré - 6. 2. 2013 od 18:00 hod. v Komunitním sále MFD – „ Den na oběžné dráze“ 
– beseda s publicistou a autorem knih a článků o kosmonautice Ing. T. Přibylem na téma 
jak žijí kosmonauti (od vesmírných záchodů přes jídlo, pití, čištění zubů až po řešení 
zdravotních problémů). Prostě takový „typický den kosmonauta". 

Dolní Újezd -  10. 2. 2013, od 14:00 hod. – Masopustní průvod po vesnici, od 15:00 hod. 
začíná kulturní program v sokolovně.

Litomyšl  - 10. 2. 2013, 14:00 – Lidový dům - 20 let Farní charity - Filmové odpoledne se 
Strachem. Projekce filmů Anděl páně a Vrásky z lásky. Vstup volný.

Lubná - 23. 2. 2013 - 14.00 hod. - Skalka Lubná - Dětský sportovní karneval,
vystoupí děvčata z TJ Lubná, break dance a KOUZELNÍK, dětská tombola.

Oldřiš - 9. 2. 2013 od 20 hod. - Maškarní bál s tématem masek REKLAMA, v Orlovně Oldřiš, 
hraje skupina Normal - 03, společenské soutěže a vyhlášení nejlepších masek.

Polička - 27. 2. 2013, od 19: 00 hod., Tylův dům, koncert vokálního seskupení 4TET s Jiřím 
Kornem.

Pomezí - 16. 2. 2013 - Myslivecký ples.
Sebranice - 9. 2. 2013 – Masopustní hody v Sebranicích, místo konání – náves u kapličky, 
od 11:00 hod. zabijačkové dobroty za rozumný peníz, pravé masopustní koblížky, od 13:30 
hod. maškarní rej.
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Přehled pohotovostních služeb

město - region
druh 
LPS

místo a telefon ordinační doba zajišťuje

dny hodiny

Svitavy

dospělí
poliklinika, Kollárova 22, Svitavy, 
tel.: 461 569 239

Pá 18:00 - 21:00

Svitavská 
nemocnice, a.s.

So,Ne, sv. 9:00 - 17:00

děti a 
dorost

poliklinika, Kollárova 22, Svitavy, 
tel.: 461 569 270

Po-Pá x

So,Ne, sv. 8:00 - 18:00

lékárna
Po-Pá x

So,Ne, sv. x

Litomyšl     

dospělí areál nemocnice - budova 
ředitelství, tel.: 461 655 397

Po-Pá x

Litomyšlská 
nemocnice, a.s. 

So,Ne, sv. 8:00 - 13:00

děti a 
dorost

dětské oddělení nemocnice,
tel.: 461 655 253

Po-Pá x

So,Ne, sv. 8:00 - 13:00

lékárna
ústavní nemocniční lékárna,
tel.: 461 655 530 a lékárny dle 
rozpisu ve městě

Po-Pá 7:00 - 16:30

Čt 7:00 - 18:00

So,Ne, sv. 8:00 - 13:00

Litomyšl, 
Polička

zubní
dle rozpisu v jednotlivých zubních 
ordinacích regionu

So,Ne, sv. 8:00 - 11:00

Oblastní 
stomatologická 
komora se sídlem 
v Litomyšli

x  = neprovozuje se 

Zubní pohotovost 2013 (soboty, neděle, svátky 8 – 11 hodin)
2. - 3. 2. MUDr. Kopecká Eva Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715

9. - 10. 2. MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369
16. - 17. 2. MUDr. Kosslerová Jitka Polička, Haškova 445 461 724 369
23. - 24. 2. MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497

2. - 3. 3. MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670
9. - 10. 3. Zubní lékař Moyseyenko Iryna Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 461 612 733

16. - 17. 3. MUDr. Novák Peter Sloupnice 188 465 549 236
23. - 24. 3. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614
30. - 31. 3. MUDr. Orgonášová Lenka Dolní Újezd 838 461 631 126

1.4. MUDr. Pokorná Jana Litomyšl, ul. 9. května  809 461 615 414
6. - 7. 4. MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501

13. - 14. 4. MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423
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