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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 16. 1. 2013
ZO schválilo:
− program zasedání,
− pronájem obecních bytů, a to paní Eleně Křibalové s dcerou, panu Martinu
Zindulkovi a Tereze Kabrhelové, panu
Zdeňku Lorencovi a Bedřišce Pospíchalové s 2 dětmi a panu Zdeňku Motyčkovi,
− příspěvek 2 000 Kč na 10. ročník florbalového turnaje Dona Bosca v Lubné,
− nákup pozemků č. 457/2, 225/1,
379/17, 360/23, 379/3 v k. ú. Sebranice
o celkové výměře 1 086 m2 za dohodnutou cenu 108 600 Kč,
− podání žádosti na dotaci z OPŽP na
snížení energetické náročnosti MŠ
v Sebranicích.
ZO vzalo na vědomí:
− žádosti o zaměstnání na Obecním úřadě
v Sebranicích,
− cenu vodného 29,50 Kč/m3 pro rok
2013,
− ,,Veřejnou vyhlášku zveřejnění návrhu
územního plánu“ od 14. 1. do 28. 2.
2013,
− žádost o opravu místní komunikace na
Třemošné k čp. 115,
− výsledek Tříkrálové sbírky.
ZO podalo:
− přihlášku na seminář ,,Vzdělaný zastupitel“ s tématy: Zastupitel jako hospodář a Zastupitel jako osoba zodpovědná
za dlouhodobý vývoj obce
ZO dostalo pozvánku:
− na společnou schůzku komise pro zeleň
s odborníky p. Hauptem a pí Eliášovou.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejná zasedání ZO, která se konají
ve středu 13. února a 13. března 2013
v 19 hodin v přísálí KD v Sebranicích.
Lenka Karalová, starostka obce

Tříkrálová sbírka
Milí spoluobčané,
Tříkrálová sbírka je spočtena. V sobotu
5. ledna 2013 jste na dobré dílo a úmysly
do kasiček malých koledníků celkově přispěli částkou 32 350 Kč, což je o 150 Kč
více než v předcházejícím roce. Celkem
Oblastní charita Polička vybrala při Tříkrálové sbírce ve 30 obcích 518 740 Kč.
Přehled o vybraných částkách v ostatních obcích neuvádíme, neboť nepovažujeme tuto akci za soutěž ,,Kdo více a o kolik“. Důležitější je úmysl této sbírky.
Po vsi se letos vydalo 7 skupinek. Jejich
vedoucími tentokrát byly paní Anna Klejchová, Stanislava Mastíková, Marie Motyčková, Marie Kopecká, Radka Večeřová,
Marcela Vítová a Jitka Jílková. Malí koledníci se rekrutovali ponejvíce z jejich
rodin a blízkých kamarádů dětí. Jim patří
velké poděkování za ochotu a chuť vyjít
do nevlídného počasí koledovat.
Největší poděkování ale patří Vám všem,
kteří nezůstáváte lhostejní k potřebám
druhých, věříte v sílu lidskosti a vzájemné
pomoci. Vám všem, kteří jste i málem
podpořili společnou věc.
Díky za vaši
štědrost!
Lenka Karalová,
starostka obce

Upozornění
Novou stanici Šlágr si na kabelové televizi můžete naladit na kanále S6 frekvence
140,25 MHz.
Obecní úřad Sebranice

Pravidelný svoz odpadů
Únor, březen 2013
Popelnice:
15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3.
Plasty:
4. 3., 1. 4.
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v únoru
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Jaroslav Šlezinger
Josef Stříteský
Jana Chadimová
Jana Kopecká

82 let
60 let
50 let
50 let

,,Každý den je jako nová
kniha, kterou čteme a večer
ji postavíme do knihovny
svého života.“
Roland Leonhardt

V prosinci se narodil
Lukáš Kadlec.
Rodičům srdečně
blahopřejeme!

Pozvánky na březen
Kulturní komise obce
Pro Vás v březnu připravila
tyto akce:
TURNAJ v
,,ČLOVĚČE, NEZLOB SE!“
sobota 16. 3. 2013 ve 13 hod.
v KD v Sebranicích
Zveme všechny děti,
jejich rodiče a prarodiče!
První cena dort!

Divadelní představení
známé komedie
CHUDÁK MANŽEL
v podání Ochotnického
spolku z Makova
neděle 17. 3. 2013 v 15 hod.
v KD v Sebranicích

Volili jsme hlavu státu

Spolek SAN vás zve

Výsledky přímé volby prezidenta ČR
konané 11. 1. – 12. 1. 2013 v Sebranicích
Karel Schwarzenberg
142
(26,10%)
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
101
(18,57%)
Ing. Miloš Zeman
81
(14,89%)
Ing. Jan Fischer, CSc.
79
(14,52%)
Jiří Dienstbier
68
(12,50%)
Taťana Fischerová
31
( 5,70%)
Prof. JUDr. Vladimír Franz
31
( 5,70%)
MUDr. Přemysl Sobotka
6
( 1,10%)
Ing. Jana Bobošíková
5
( 0,92%)
Počet oprávněných voličů:
Počet voličů:
Počet odevzdaných obálek:
Počet platných hlasovacích lístků:
Počet neplatných hlasů:
Počet odevzdaných prázdných obálek:

746
548
548
544
2
2

(73,46%)

Výsledky přímé volby prezidenta ČR
konané 25. 1. - 26. 1. 2013 v Sebranicích
Karel Schwarzenberg
Ing. Miloš Zeman

333
202

Počet oprávněných voličů:
Počet voličů:
Počet odevzdaných obálek:
Počet platných hlasovacích lístků:
Počet neplatných hlasů:

746
537
537
535
2

(62,24%)
(37,76%)

(71,98%)

Historicky první přímá volba prezidenta České republiky v naší
zemi dopadla takto: pro Karla Schwarzenberga hlasovalo 45,2%,
pro Miloše Zemana 54,8% voličů. Občané České republiky zvolili
hlavou státu na příštích 5 let pana Miloše Zemana.
Obecní úřad Sebranice

Salesiánské středisko informuje
Postní doba ve farnosti
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.

Farní akademie
V neděli 3. března Vás srdečně zveme na farní akademii, na
které vystoupí především děti 1. stupně a další. Začátek bude ve
14 hodin.

Nové webové stránky
Farnost Sebranice
www.farnostsebranice.cz

má

nové

webové

stránky

Vojtěch Glogar, salesián

Pozvánka
Kulturní komise obce Sebranice
Vás srdečně zve na
BESEDU
S MIRKEM HAVRANEM,
která se koná
ve čtvrtek 24. února 2013
v 15 hodin
v jídelně Agrodružstva Sebranice.
Těšit se můžete na poutavé vyprávění i spoustu fotografií ze života
tohoto litomyšlského maratónského
běžce a cestovatele, který o svém
koníčku vloni vydal knihu.

Paní Marie Pakostová se narodila za císaře pána v roce 1909
a nyní měla možnost poprvé ve svém životě volit prezidenta. Volební komise navštívila paní Pakostovou v sobotu 26. ledna 2013
jen dva dny po jejích 104. narozeninách. Stala se tedy nejstarší
voličkou nejen ve svitavském okrese, ale současně také v celém
Pardubickém kraji.
Paní Marii přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně optimismu a věříme, že se s ní za rok opět setkáme při oslavě jejího významného životního jubilea.
Foto: I. Jílková, OÚ Sebranice

Mirek Havran při autogramiádě na
Podzimní výstavě Foto: M. Čermák
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Důležité upozornění
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Napsali jste nám

Zprávičky z naší školičky
Událostmi nabitý poslední měsíc v roce 2012 nevynechal ani
naši mateřskou školku. V pátek 14. prosince se totiž na sále kulturního domu konala tradiční Vánoční besídka. Někoho možná zarazí,
že se besídka konala právě zde, neboť v minulých letech děti zpívaly a přednášely ve svém ,,domácím prostředí“ - v MŠ. Vysvětlení je jednoduché - vystupujících dětí, jejich sourozenců, rodičů
i prarodičů, kteří na Vánoční besídku přišli, bylo bezmála osmdesát. A takový počet lidí by se do školky vtěsnal opravdu jen s velkými obtížemi.
Pod vedením svých učitelek se děti na toto vystoupení chystaly
již několik týdnů. Pomocí písniček, říkanek a básniček nás provedly obdobím od září až do Vánoc. Nechyběla sklizeň brambor,
jablek a zelí, ani napečené koláče na posvícení. Malé i velké děti
byly úžasné, šikovné a hlavně moc roztomilé. Jejich vystoupení
ohrozila všudypřítomná angína, ale naštěstí vše dobře dopadlo
a besídka se konala. Po skončení bylo v přísálí pro všechny připraveno malé pohoštění - teplý čaj, pro rodiče káva a cukroví, které
děti samy ve školce upekly.
Děkujeme dětem i jejich učitelkám za krásné předvánoční odpoledne.
Za rodiče Radka Kučerová

Děkujeme touto cestou paní Václavě Tmejové a paní Jitce Vápeníkové za uspořádání této akce, ze které jsme si odnesly domů
čerstvé a voňavé vazby pro nejkrásnější svátky v roce.
Spokojené aranžérky

Paní B. Kalánková dokončuje vazbu na sváteční stůl
Foto: R. Kučerová

OPĚT DÍKY, PETŘE!
Poslední den roku 2012. Silvestr by se v naší obci již neobešel
bez tradičního ohňostroje. Ten se konal už po desáté.
Pro mnoho přihlížejících ho připravil stále náš chalupář Petr
Dostál. Ohňostroj se konal opět pod záštitou kulturní komise obce
Sebranice za autobusovou točnou na Sebranicích. Dole u kapličky
býval sice bezprostřednější, ale jak již bylo psáno, bezpečnost je
bezpečnost.
Začátek byl naplánován na 19. hodinu, jelikož se tento čas jeví
jako nejvíce vyhovující. Někteří předtím zhlédli i ohňostroj lubenský. Tím se stává dobrá tradice započetí silvestrovské noci.
Počasí celkem přálo a i vítr se nakonec uklidnil. Komu přeci jen
byla zima, mohl se občerstvit u zadní části kulturního domu. Občerstvení připravili naši fotbalisté, za což jim patří také dík.
Diváků, místních i přespolních, se opět sešlo mnoho. O našem
ohňostroji se prostě ví a je stále oblíbenější, jelikož je nač se dívat.
V 19 hodin Petr vše odpálil a zhruba 17 minut stálo za to namáhat
krk k noční obloze. Opět jsme byli svědky krásných světelných
efektů. O tom, že jich nebylo málo, svědčil zaplněný automobilový vozík, který již po obědě mířil od kapličky na kopec. Ano, vše
se musí předem náležitě připravit. Nepočítaje zhruba 2 dny
„ládování“, zkoušení propojovacích kabelů, apod.
Proto přijmi, Petře, ještě jednou za všechny přihlížející díky
a vydrž i nadále mezi námi. Díky samozřejmě patří i kulturní komisi zastupitelstva obce a paní starostce.
Nezbývá než věřit, že tato tradice bude i nadále pokračovat.
Za diváky Josef Minář

Velké a malé děti při vystoupení
Fota: R. Kučerová

Napsali jste nám
ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ
Další prosincovou akcí bylo Vánoční aranžování, které se konalo v
týdnu před Vánocemi, takže téma bylo jasné. Stejně jako
v předchozích kurzech (např. při velikonočním aranžování) i tentokrát přijela z poličské Mozaiky lektorka Jitka Vápeníková. Pod
jejím vedením vznikaly krásně ozdobené misky na štědrovečerní
stoly, na kterých se netradičně objevily kombinace orchidejí, drobných chryzantém, svíček a ozdob.

Foto: J. Minář
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Co se děje za dveřmi ZŠ
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

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.
Mgr. Jitka Kučerová

Tým krajské eliminace
Stojící zleva - Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Dominik Šmíd
Klečící zleva - Honzík Vostřel, Martin Jílek, Víťa Kuchta, Filip Chadima
Brankář - Honzík Kyselý
Foto: ZŠ
2. třída v knihovně
Foto: ZŠ

Tak vypadá opravdová radost z vítězství
Foto: ZŠ
Paní Navrátilová vypráví dětem
Foto: ZŠ

Rozhlédni se, člověče!

POSTUPUJEME DÁL!
Na konci loňského podzimu 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
-5-

BOIIKA U NASAVRK
Bez velkých ovací a docela skromně byla 20. května 2006
u nepříliš vzdálených Nasavrk otevřena rozhledna s poněkud
podivným názvem Boiika. V těch místech totiž kdysi v dávnověku stávalo keltské osídlení kmenem Boiiů, počeštěně Bojů. Pozůstatky lze dodnes najít i v blízké obci Hradiště, kde se nacházelo na dvaceti hektarech opidum. Keltská tradice se
u Nasavrk udržuje a mocně oživuje, vede tudy i naučná
stezka. V informačním centru městečka Keltové s trochou nadsázky řečeno doslova kralují.
Z náměstí vede k rozhledně dva kilometry dlouhá modře značená stezka. Převýšení z centra nějakých šedesáti metrů není
nijak závratné. Rozhledna stojí na nepříliš patrném návrší, přesto
ale skýtá pěkný rozhled do kraje. Na vyhlídkovou plošinu vystoupáte po dvaatřiceti schodech a ocitnete se ve výšce
Pokračování na další straně

Napsali jste nám

Rozhlédni se, člověče!
Pokračování z předchozí strany

dvanácti metrů nad zemí. Dřevěná konstrukce je zajímavě pojatá a
rozhledna je svým tvarem značně netradiční stavbičkou.
Výhled je překvapivě dobrý. Za příznivého počasí dohlédnete
až na Krkonoše, severovýchodně uzříte Králický Sněžník, na západ
oblast Železných hor. Chrudimsko a Pardubicko
s dominantní Kunětickou horou je jako na dlani. V bezprostřední
blízkosti rozhledny můžete vysledovat celou trasu oné Keltské
naučné stezky. Doporučit lze i návštěvu samotného města Nasavrky. Ve zmíněném informačním centru si můžete zakoupit
i místní lahůdku, půllitrovku ,,zaručeně pravé“ Keltské medoviny.
Nasavrky jsou proslulé taktéž poněkud utajenou alejí jedlých kaštanů na severním kraji obce. Trhat je však rozhodně nedoporučujeme!
Ze Sebranic je to k rozhledně třicet kilometrů vzdušnou čarou.
Po silnici samozřejmě o něco dále. Přes Skuteč pro tak zdatné cyklisty, kterých zde máme dostatek, je to ale hračkou. Jste-li pohodlnější a navíc motorizovaní, autem se dá popřípadě dojet přes České
Lhotice až přímo k rozhledně.
Z. Vandas (příště Karasín)

zajímala nejkratší
železniční trať
v republice, která se,
jak známo, nachází
mezi Sebranicemi
a Lubnou.
Televizní kamera
zabírala Martina Dejdara mezi členy sebranického Spolku
archaických nadšenců
čekajících na příjezd
vlaku.
P o t ř ebn ý
prostor k vysvětlujícímu slovu zde dostala
i členka zmíněného
spolku Lenka Kmošková.
Seriál je v následujícím týdnu vždy
třikrát reprízován,
bohužel však v divácky málo atraktivních časech. Záslužný počin
ostravského studia by měl mít celkem devět dílů. Pro Sebranice je
jistě ctí, že jejich ,,železniční trati“ byla věnována podstatná část
hned prvního seriálového dílu.
Zdeněk Vandas
P.S. Fotografie pocházejí z archivu obecního úřadu. Pořízeny
byly při Otevření poznávací stezky v roce 2008.

Poděkování

Foto: z internetu

Napsali jste nám
SEBRANICKÁ ŽELEZNICE V TELEVIZI
Česká televize začala 26. ledna vysílat nový seriál s názvem
Tajemství železnic. Průvodcem seriálu je herec Martin Dejdar,
jehož rodišti, Chrasti u Chrudimi, a tamnímu nádraží byl věnován
úvod. Dále se tuto poslední lednovou sobotu na obrazovce objevila
další zajímavá místa východu Čech, například někdejší choceňský

tunel, v němž byl smrtelně zraněn jeho stavitel Jan Perner. Nebo
dějiště největšího železničního neštěstí z podzimu 1960 u Stéblové
či historická nádražní budova v Ústí nad Orlicí. Nás však nejvíce
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Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
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.
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.

Únor 2013
Borová - 23. 2. 2013 od 20.00 hod.
Sokolovna Borová - Maškarní merenda
Bystré - 6. 2. 2013 od 18.00 hod.
Komunitní sál 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 - program - vystoupí
děvčata z TJ Lubná, breakdance 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

Obec Borová se představuje
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. V možnosti je pronájem sokolovny vhodný 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.

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

Oznámení

9. - 10. 2.
16. - 17. 2.
23. - 24. 2.
2. - 3. 3.
9. - 10. 3.
16. - 17. 3.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
únor, březen 2013
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
MUDr. P. Kossler, Polička,
MUDr. J. Kosslerová, Polička,
MUDr. Z. Králová, Litomyšl,
MUDr. P. Krpčiar, Litomyšl,
zubní lékař I. Moyseyenko, Litomyšl,
MDDr. P. Novák, Sloupnice,

Plesová sezona 2013
So 16. 2. - Ples Lubenských žen a TJ Lubná
Skalka Lubná, hraje MEDIUM II, vystoupí děvčata z TJ Lubná,
bohatá tombola, 20.00 hod.
So 23. 2. - Dětský sportovní karneval
Skalka Lubná, 14.00 hod. - program - vystoupí děvčata z TJ Lubná,
break dance a KOUZELNÍK, dětská tombola
Kino Lubná, 18.30 hod.
Ne 24. 2. SNĚHURKA A LOVEC
Ne 10. 3. SEDM PSYCHOPATŮ

461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 612 733
465 549 236

Plesy v okolí

Kam za kulturou v Litomyšli
KINO SOKOL DĚTEM
So 9. 2. od 17.00 hod. a Ne 10. 2. od 15.00 a 17.00 hod.
Čtyřlístek ve službách krále
Legendární komiksové postavičky Fifinka, Pinďa, Myšpulín a
Bobík budou cestovat do minulosti na dvůr Rudolfa II., kde se
pokusí získat panovníkovi zázračný kámen mudrců, a zachránit
tak království před zrádným alchymistou Kelleym.
Vstupné 110 Kč • Český dabing • 90 min • ČR • Ml. přístupno
So 16. 2. od 17.00 hod.
Doba ledová 4: Země v pohybu ve 3D
Nesourodá partička prehistorických zvířat počtvrté zjistí, že rodina, která drží pohromadě, má větší naději na úspěch než smečka
krvežíznivých predátorů.
Vstupné 130 Kč • Český dabing • 94 min • USA • Ml. přístupno
So 16. 2. od 17.00 hod.
Doba ledová 4: Země v pohybu
Vstupné 80 Kč • Český dabing • 94 min • USA • Ml. přístupno
So 23. 2. od 17.00 hod.
Sammyho dobrodružství 2 ve 3D
Sammy a Ray, dva nerozlučné želví přátele, uloví pytlácká loď.
Ocitnou se tak v zajetí ohromného akvária v Dubai. Rozhodnou
se nevzdat a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu.
Vstupné 100 Kč • 93 min • Belgie • Mládeži přístupno
Ne 24. 2. od 17.00 hod.
Sammyho dobrodružství 2
Vstupné 80 Kč • 93 min • Belgie • Mládeži přístupno

Pá 15. 2. Školní ples
- hraje kapela Jiřího Helána - KD Krčma, Budislav
Pá 15. 2.
Babský bál - hraje Radek Klusoň a spol.
- zabíjačkové hody - KD na Rychtě, Janov
So 16. 2. Obecní ples ,,Šibřinky“
- hraje MoKa Band - Kulturní dům, Osík
Pá 22. 2. Obecní ples - hraje Melodie Trpín
- Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
So 23. 2. 12. Společenský ples A-klubu Pohodlí
- hraje Vepřo knedlo zelo - Kulturní dům, Pohodlí

Zpráva pro myslivce

LIDOVÝ DŮM
Pátek 15. 2. od 19.30 hod.
Besídka Divadelní společnosti Jožina Janouška s diskotékou
Vstupné: 120 Kč
Ne 24. 2. od 14.00 hod.
Karnevalové Odpolední čaje pro dříve narozené
- hraje Hudební skupina Zdeňka Škvařila z Chrudimi. Vstupné:
70 Kč, masky poloviční vstupné 35 Kč
So 2. 3. od 20.00 hod.
HRG na chmelu - 6. ples tiskárny H.R.G., hraje Lucky Band z
Hradce Králové, oblečení ve stylu filmu Starci na chmelu vítáno.
Vstupné: 190 Kč včetně večeře (předprodej na recepci H.R.G.,
tel. 461 613 015)
Pá 8. 3. od 19.00 hod.
Ples Fakulty restaurování – téma "Večer filmových hvězd",
hraje skupina Efekt z Hořic, podávat se bude kančí guláš.
Vstupné: 180 Kč

Za kulturou do Poličky
TYLŮV DŮM
St 27. 2. v 19.00 hod.
Vokální seskupení 4TET
- originální pěvecké i herecké výkony gentlemanů v cylindrech,
pánů Jiřího Korna, Jiřího Škorpíka, Dušána Kollára a Davida Uličníka
Pá 15. 2. ve 20.00 hod.
Ples SŠ a SOU Polička
Pá 22. 2. ve 20.00 hod.
Rybářský ples
So 2. 3. ve 14.00 hod.
Odpoledne s dechovkou
- k poslechu zahraje Brťovská šestka
Pá 8. 3. v 19.00 hod.
Vlasta Rédl
koncert známého folkového kytaristy a zpěváka
So 9. 3. v 19.00 hod.
Na stojáka

SMETANŮV DŮM
Pá 15. 2. od 19.30 hod.
Ples Trading centre Litomyšl - maturitní ples
Pá 22. 2. od 19.30 hod.
Ples SPgŠ Litomyšl - maturitní ples třídy S4B
Pá 1. 3. od 19.30 hod.
Ples Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
- maturitní ples
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