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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 19. května 2010
ZO schválilo:
zápis ze zasedání ZO dne 17. 3.
2010
zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2009
závěrečný účet obce za rok 2009
smlouvu o úvěru mezi obcí
Sebranice a firmou Lamido a. s.
nové stanovy AZASS Polička
příspěvek na florbalový turnaj v
Lubné
dotace z POV na krytí úroků z
úvěru ve výši 100 000,- Kč
dotaci z POV Mikroregionu
Desinka ve výši 33 000,- Kč a
Mikroregionu Litomyšlsko ve výši
26 000,- Kč na úpravu prostranství
u MŠ
novou nájemní smlouvu pro
kadeřnictví v Sebranicích, čp. 30
nové nájemní smlouvy pro byty v
Sebranicích, čp. 251 a čp. 253
rozpočtové opatření č. 2/2010
smlouvu na odborný dohled - ČOV
Pohora
poplatek za užívání kabelové TV na 6 měsíců 360,- Kč + 20% DPH
komisi pro výběr uchazečů a
technický dozor investora (TDI) na
zateplení budovy ZŠ v Sebranicích
firmu JAFIS na provedení
výběrového řízení - zateplení
budovy ZŠ v Sebranicích
ZO projednalo:
návrh přísedícího k Okresnímu
soudu ve Svitavách
poděkování Charity v Poličce za
příspěvek
žádost o pokácení stromu
nabídku hrobařských prací od firmy
Bulva z Dolního Újezdu
Dětský den Mikroregionu Desinka
27. května 2010 v Horním Újezdě
slavnostní otevření dětského hřiště
v Sebranicích dne 5. června 2010
letní tábory u koupaliště
dlužné nájemné
ceny palivového dřeva
volby do Poslanecké sněmovny

-

Společenská kronika
Parlamentu České republiky
parkovací místa u firmy Bohemia Tex
House v Sebranicích, čp. 18
František Kalvoda, starosta obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na veřejné
zasedání ZO, které se koná
ve středu 16. června 2010 v 19 hodin
v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Sebranicích.
Program: 1) Investiční akce - zateplení
budovy ZŠ
2) Finanční zajištění investičních
akcí
3) Protipovodňové opatření bezdrátový rozhlas
4) Organizace Toulovcovy letní
slavnosti
František Kalvoda, starosta

Všem jubilantům, kteří v červnu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme.
Žofie Stříteská
František Macho
Jarmila Kvapilová
Marie Glänznerová
Bohumil Cupák
Václav Rejmon

88 let
75 let
70 let
65 let
60 let
50 let

,,Dlouhý věk Bůh jen
může dát, však umění
je zůstat mlád.“
Staré pořekadlo

V květnu se narodil Ondřej Kovář.
Rodičům srdečně blahopřejeme!

Důležité upozornění
Vážení spoluobčané!
Na základě nedávné události v obci, kdy
domácnosti obcházela žena, která nabízela
pohlednice Sebranic s tím, že obecní úřad
doporučuje občanům tuto koupi, pokládám za
důležité podat Vám určité vysvětlení celé
záležitosti.
Naprosto se distancujeme od jakýchkoliv
prodejních nebo nabídkových akcí různých
obchodníků, kteří tvrdí, že jejich akce je
podpořena obcí a že ji doporučujeme. Pokud
bychom nějakou akci podporovali nebo
organizovali, bude to včas oznámeno v
obecních novinách, rozhlasem, na webových
stránkách nebo letákem prostřednictvím
místní pošty. Nedejte prosím na pěkné řeči
prodejců, nepodepisujte listiny, pokud se
důkladně neseznámíte s jejich obsahem,
nekupujte značně předražené zboží! Pokud si
nebude jisti, zavolejte na obecní úřad, rádi
Vám pomůžeme vzniklou situaci zvládnout.
Současně na Vás apelujeme, abyste řádně
zabezpečili svá obydlí proti zlodějům a byli
více všímaví k pohybu cizích osob ve vsi.
Bohužel i u nás se vyskytl případ vloupání,
proto včas informujte Policii ČR nebo obecní
úřad. Děkuji.
František Kalvoda, starosta obce

-1-

V květnu jsme na poslední cestě
doprovodili pana Bohumíra Stehlíka.
,,Věci lásky jsou věci života. Po čase
zimním přicházívá jaro,
po beznaději vzniká
naděje, po hrůzách noci
zasvítá den.“
Vladislav Vančura

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem
spoluobčanům a hasičům za účast a projevy
soustrasti při pohřbu Jana Kopeckého,
Sebranice 17.
Poděkování patří také paní Kocichové za
vstřícný a profesionální přístup při
organizování pohřbu.
Manželka, rodiny Kopeckých
a rodina Justova

Pravidelný svoz odpadů
Červen, červenec 2010
Popelnice: 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7.
Plasty:
28. 6., 30. 7.

Toulky minulostí
Pokračování z minulého čísla - rok 1918
Jakmile jsme dosáhli svobody, někteří občané měli za to, že
nepodléhají žádným zákonům a že si každý může dovolit, co se
mu zachce bez ohledu na svobodu druhého.
Dne 3. listopadu byl veliký tábor lidu na Bílé hoře u Prahy,
kde byli lidé od řečníků poštváni, a při návratu do Prahy
skáceli Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, postavený
již roku 1650. Pak chtěl rozzuřený dav vtrhnout do
Karmelitánského kostela, ale jistý důstojník s vojenskou
posádkou uzavřel přístup na most a dav se musel rozejít. Není
se tomu co divit, neboť lid byl na všech táborech od
pokrokových řečníků poučován, že když jsme se zbavili
německého jha a poručenství Vídně, že každý věrný Čech má
odstoupit i od Říma. Následkem takových řečí, novin a letáků
nastalo kácení křížů a svatojánských soch, vylupování a
vykrádání kostelů se stávalo denní záležitostí. Kříže ze škol a
výuka náboženství se měly odstranit. Později byla založena od
českých odpadlých kněží nová církev - československá.

Shromáždění lidí na Václavském náměstí 28. října 1918
Foto: autor neznámý

Prohlášení samostatnosti se oslavovalo v každé obci nebo
kolatoře průvody. V každé obci v jiný den, protože bylo málo
hudebníků. Obce Sebranice, Pohora, Kaliště, Střítež a Lezník
nachystaly oslavu na sobotu 9. listopadu. Lidé ozdobili domy
prapory a znaky. K deváté hodině se shromáždila obecní
zastupitelstva, spolky a osadníci a za slavného hlaholu zvonu
šli všichni do kostela. Zde slavnou pontifikální mši sloužil
důstojný pán Jan Bauer za asistence kaplanů Františka Mňačka
a Jana Daňzy z Lubné. Zněla krásná a ušlechtilá chrámová
hudba s chorálem Svatováclavským za řízení varhaníka Jana
Lipavského ze Sebranic a pana učitele Kurze z Lubné.
Neobyčejně krásné služby Boží byly ukončeny modlitbami a
požehnáním na ochranu samostatného československého státu.
Na konec bylo zapěno Te Deum a nová národní hymna Kde
domov můj.
Po jedné hodině se shromáždili před školou již jmenovaní a
další lidé a seřadili se do průvodu. Napřed školní mládež s
praporky a znaky, pak chasa - hoši i děvčata ve staročeských
krojích, za nimi sbor hasičský, pak hudba, všichni tři kněží a
obecní zastupitelé. Občané šli za nimi ve čtyřstupu. Průvod šel
po silnici přes Pohoru na Lezník, u kříže na erární silnici se
otočil, přibral tam již čekající Leznické a pokračoval po
chlomě ke Kališti a po Machkově stráni došel zpět na
Sebranice před školu. Tady bylo postaveno řečniště, průvod se
urovnal a řečnilo se. První mladík přednášel básně o
československých legiích. Po něm jakýsi Dr. Sommer z
Litomyšle mluvil o Rakousku, Habsburcích a o Německu a
jeho císaři Vilémovi. Řeč to byla pravdivá, ale neobyčejně
ostrá. Poslouchali i sebraničtí četníci (jeden byl Němec), a
kdyby tyhle řeči před nimi někdo vedl před válkou, byli by nás
i s tou půdou, co jsme na ní stáli, zničili. Pak se vybíralo na
rodiny po padlých a bylo vybráno 350 korun.
Večer byla u Zlámalu na Sebranicích taneční zábava. V noci
o deváté hodině shořela Koukalova hospoda, nyní Šejnohova v
nájmu Jana Holce z Desné.

V pondělí 11. listopadu 1918 se ve Vídni vzdal císař Karel
Habsburský trůnu a s německým Rakouskem rozloučil se projevem, v
němž připomněl, že neměl na válce žádné viny (dosti možná). Za málo
hodin jej následoval Vilém II., císař německý. (Málokdo v dějinách
Evropy nastupoval na místo svěřené mu osudem za tak nepříznivých
okolností jako císař a král Karel, poslední panovník habsburské říše.
Když v listopadu 1916 zdědil trůn, praskala podunajská monarchie pod
vlivem probíhající evropské války ve švech. Karel, poslední český král,
se snažil zachránit, co se dalo, ale neuspěl. Byl to muž, jehož dobré
úmysly nestačily napravit to, co svým konáním přivodili jeho příbuzní a
generace jejich poradců. Na pokusy udržet jednotu mnohonárodní říše
v době největšího válečného konfliktu, jaký svět do té doby zažil,
sociálních revolucí a vzedmutého nacionalizmu mu zbyly dva roky.
Karlovi Habsburskému je jistě možné vyčítat některé politické chyby,
nelze však pochybovat o jeho upřímnosti a charakterové čistotě.
V době I. světové války byl jedním z nemnoha státníků, toužících po co
nejrychlejším uzavření míru, a to i za cenu nepříjemných ústupků. Jeho
současníci jej hodnotili jako zbožného, srdečného a laskavého člověka.
Když se za války všude v habsburské monarchii začal projevovat silný
nedostatek potravin, přizpůsobil se Karel těmto okolnostem, takže on
i jeho rodina nadále žili jen z válečných přídělů. Přestože rok 1918 pro
něj osobně znamenal ztrátu trůnu, nechal 31. prosince sloužit
slavnostní Te Deum za vše, co tento rok přinesl, a na vznesené námitky
odpověděl slovy: „Tento rok byl tvrdý, ale mohl být ještě mnohem
horší. Nemůžeme z Boží ruky přijímat jen dobré, nýbrž musíme být
vděční za všechno ostatní, ať je to jakkoliv těžké a bolestné. Nepřinesl
snad tento rok tak dlouho toužebně očekávaný konec války? A za mír je
každá oběť a každé odříkání oprávněná a levná cena.“ V listopadu
1921 odvezl britský křižník „Cardiff“ císaře Karla, Zitu a jejich děti do
vyhnanství na ostrov Madeira. Toto místo z hlediska vítězů I. světové
války prakticky znemožňovalo pokus o návrat. 1. dubna 1922 Karel
v madeirském městečku Funchal v důsledku zápalu plic a prodělané
španělské chřipky po značném utrpení zemřel. Bylo mu teprve 34 let.
V roce 2004 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za
blahoslaveného.
Pozn. red.)
Prvním dobrodiním v republice bylo, že se povolilo zemědělcům
semlít na měsíc na jednu osobu 16 kg obilí, před tím to bylo 10 kg. Tak
se mohl lid alespoň ze svého lépe najíst. Druhým dobrodiním bylo to,
že se na c. k. okr. hejtmanství zrušila povinnost dávat potvrzovat mlecí
výkazy. Strašlivé rekvisice pominuly, místo nich bylo obilí v obci
sepsáno a každému bylo nařízeno, kolik má dodat. Odvod másla a tuku
z vepřů zůstal stejný jako vloni. Dobytka v tomto roce velice ubylo a
stále se musí ještě dodávat, platí za 1 kg živé váhy 3 až 3,40 koruny.
Drahota dostoupila nejvyššího stupně. Po prohlášení republiky
pojednou jako by ceny klesaly, ale o Vánocích bylo zase tak draho.
Látky, plátno 1m až za 90 korun, vše děsně drahé. Kůže, podšití bot
stálo 200 korun, železo bylo až 8krát dražší než před válkou. Cihly se
prodávaly jeden tisíc za 250 korun, tašky 800 korun, vápno 30 korun a
nebylo to ani k dostání. Řemeslníci, tesaři, zedníci brali za hodinu
práce 2 koruny.
Koně byli neobyčejně drazí - trochu lepší kůň za 20 tisíc a více.
Hříbata u kobyl stála od 4 do 8 tisíc korun, dojná kráva 6 tisíc korun,
jalovice od 2 do 4 tisíc a více. Nejdražší byla podsvinčata, za párek se
platilo až 1 200 korun. Vykrmené prase jste dostali za 3 - 4 tisíce
korun, vylíhlé house za 30 korun, na podzim husu za 140 korun a
slepici za 30 korun.
Koncem listopadu byli vojáci z fronty i zázemí všichni doma. Pryč
zůstali jen zajatci. Přišla však vyhláška, aby se všichni vojíni přihlásili
na obecním úřadě a pak nastoupili zpátky ke svým plukům. Vyhláška
způsobila pravé vzbouření. V hostinci u Matoušů měli večer schůzi a
druhý den v poledne jich přišel zástup k hlášení na obecní úřad. Přišli
se žádostí, aby starosta odeslal jimi napsané prohlášení na okresní
hejtmanství. V tom prohlášení stálo, že budou rukovat buď všichni (i ti
osvobození), nebo ani jeden muž. Žádost se odeslala, bylo z toho
nějaké vyšetřování, nakonec kdo měl rukovat, rukoval a pak vše
utichlo.
Dne 21. 12. 1918 přijel po čtyřech letech v zahraničí za veliké slávy
do Čech profesor Masaryk. Mnoho se o českou samostatnost zasloužil
a národ si jej za presidenta žádal.
Pokračování příště. Radka Kučerová
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Karibu Kenya, Karibu Africa
Pokračování z minulého čísla.
Filip se vrací z lékařský mise v Súdánu. Odletěl až
napotřetí, měli jsme o něj strach, protože včera se v jejich
oblasti střílelo. Žádná krize, říká Filip, když už sedí u nás na
dvorku, jenom jeden Keňan postřílel jednomu Súdáncovi
stádo, ten se naštval, šel a na oplátku vystřílel pár Keňanů.
V Súdánu je větší vedro a taky žádná teplá voda ani
elektřina, říká Filip, jenom na klinice. Jedli jsme hlavně
fazole a rýži. Říká, bylo to tam super. A jako praxe
nedocenitelný. Dokonce jsem amputoval jeden prst, to by se
mi u nás nepoštěstilo.
Dny začínaj ráno kolem osmý, rozjíždíme se po městě v
jednom z našich čtyř aut, každý za svou prací a potkáváme
se zase odpoledne kolem čtvrté, páté. Dole je i společná
místnost a kuchyň a druhá koupelna. Všechno docela
maličký, ale vlastně tak akorát, abysme se vešli, stěny jsou
tenký jako byly v Irsku. V domečku je internet, běží pomalu
a vypadává, ale je tu. Společná místnost funguje i jako
kancelář, je tu tiskárna, kopírka a malá knihovna. U stěny
pod oknem jsou vyskládaný pytle a krabice s dětskou
výživou pro malnutriční programy – který jsou základem
zdejších lékařských misí – starost o podvyživený děti,
přeloženo do laickýho jazyka. To je v kostce všechno o tom
jak tu žijem my.
Na facebooku chci nechat Vítovi zprávu s naší IP
adresou, že se nemůžu odsud připojit na blog a jsem tudíž
odstřiženej od všech drbů. Vidí to Emily co jde kolem, prosí
mě jestli si ji můžu přidat do přátel, má jich zatím asi jenom
dvacet. Nemá doma internet, tak mi přátelství potvrdí přes
telefon. Emily nám chodí uklízet domeček – bydlí sama ve
slamu (s rodičema to nejde), z peněz co dostává si platí
střední školu, přivydělává si taky jako hairdresser. Před
očima mi defiluje procesí mých kamarádů a známých co
trávěj hodiny hraním debilních facebookových her a
vyplňováním debilních facebookových kvízů a statusů. Pro
Emily je Facebook nejspíš příležitostí seznámit se.
Potencionální cesta ven, možná. Psaní se pro mě pomalu
stává obsesí, je to způsob, jak se vším vyrovnat. Mimo to
mě vážně mrzí, že to všechno nemůžete vidět, takhle si o
tom aspoň přečtete. Večer se dozvídáme krutou zprávu –
Denis, kterej nám chodí za malý peníze umývat auta přišel o
všechno – jeho dům ve slumu shořel bezezbytku, naštěstí se
nic nestalo jemu ani jeho malýmu bráškovi, o kterýho se
stará. Teď sedí s námi u stolu, souká do sebe večeři a má na
krajíčku. Dali jsme mu spacák, deku, trochu jídla a oblečení,
zítra přijdou i s juniorem na oběd, pochopil že na to není
úplně sám – přespí u kamaráda a kdyby něco, máme tu
spoustu matrací. Dokonce už se párkrát usmál.

MĚSTO
Září 4, 2009

Jedeme do Mihanga – okrajový části Nairobi, jsou tam dvě
centra pro kluky z ulice – ty, se kterejma budu trávit nejvíc
dní z následujících dvou měsíců. Město se mi ukazuje v celý
kráse a bídě. Centrum je malinkatý, z dálky čouhá jenom
pár věžáků, utopených v nízký zástavbě, továrničkách a
prašnejch prostranstvích, který přecházej v malý pastoušky,
chajdy a boudy a místama v mlžnou šeď nekonečnýho
slamu Kibera. Celý město je rozdělený bránama – hlavně
rezidenční čtvrti jako je ta naše – do slamu co bys kamenem
dohodil, ani uvnitř města nejsou všechny cesty z asfaltu, ale
téměř každou lemujou bilboardy větší než ty v Praze (ten
úplně ze všech největší co jsem viděl hrdě hlásá Bata –
quality safari boots). Město má nezaměnitelnou vůni, prach
a spálený odpadky, mírně lepivou a nasládlou. Prodávají tu
úplně všechno a úplně všude. Ucpanýma silničníma
pruhama procházej lidi s rukama plnýma novin, ovoce nebo

triček nebo čepic, stánky jsou většinou ze dřeva a igelitu, ale na
každým druhým je cedule: zde můžete dobít svůj telefon, boty jsou
navěšený na šňůrkách nebo rozložený na plachtách, před
plechovejma kůlničkama stojí vyrovnaný postele a palandy, zářivý
a nalakovaný jako by právě sjely z linky. Kus dál nesourodá směs
výfuků napíchaných na divným stojanu, duše a pneumatiky, veteš, i
nový věci, živá drůbež, ovoce, zelenina, vařený vejce a lidi co
nevyzpytatelně přecházej silnici na nejnevhodnějších místech. U
špinavý louže, kterou by každej v Evropě obešel obloukem je
cedule car wash. Prostě všichni se hledí nějak uživit – na každý
benzínce ti někdo načepuje a někdo by ti nejradši umyl sklo, dalších
pět asistentů se motá kolem, v marketech na pokladnách jeden
kasíruje a druhej dává zboží zákazníkům do tašek, na chodbě
dvoupatrovýho obchoďáku jsem napočítal pět hlídačů, kam sem
otočil hlavu, všude jeden stál, nepočítaje další členy ostrahy u
vchodu, na parkovišti a u vjezdový brány. Tam kde je zúžená
silnice nestojí reflexní panely, ale lidi s červenýma praporkama –
třeba pět, nebo víc, kolik je potřeba. Přesto se evidentně všichni
uživit nemůžou. Dělá to spíš opačnej dojem. Jedeme, přes kouřový
sklo pozoruju jejich tváře. Někteří jdou, spousta jenom posedává.
Mhouří oči opřený o plechový boudy, klábosej. Polehávaj na
kruhovejch objezdech a pásech trávy mezi jízdníma pruhama.
Snažím se představit osudy za tvářema, ale jde to těžko, zdá se, že
většina prostě nemá coby. Naše organizace má tady název Hope for
sick and poor. Na každýho se ale nedostane. V městě čekám na
Adélu až vyřídí víza, kousek od katedrály. Zajdu dovnitř do
božskýho chladu a klidu. Zpátky venku mě osloví chlápek, dáme se
do řeči, za chvíli přichází žena – má nataženou ruku, tak jí tu svoji
podám, jakože jsem nepochopil, že žebrá, Adéla se vrací, jedem
pryč, chlápek – Patrik se jmenoval – nás dobíhá, když čekáme
frontu před závorou, chce peníze na jídlo. Říká, že on ani jeho
rodina tři dny nejedli. Chce od nás práci. Nevěříme mu, nedostane
nic. Musíš se smířit, že každej z nich po tobě něco chce nebo chtít
bude – jenom málo z nich v tobě nevidí příležitost obohatit se. Smiř
se – seš bílej a tudíž bohatej. Na trhu se mě zatím pokusili obrat
vždycky – sice o pár drobných ale vždycky. Smiř se. Cenu si nech
říct dopředu, všechno si přepočítej a nech přesně vrátit. Smiř se. Seš
tu abys pomáhal, ale všem pomoct nemůžeš.
Znova myslím na rozhovor, co jsem měl se švagrem předtím než
jsem odletěl – sedíme v obýváku, v jejich novým domě, bavíme se o
tom, že na světě žije spoustu lidí, který si musej vystačit s míň než
jedním dolarem na den. Bavíme se o tom, jak funguje rozvojová
pomoc, distribuce jídla a distribuce peněz na světě. Martin říká,
představ si, že by každý, kdo může, přispěl aspoň malou částkou –
tady v Čechách by to mohla být pětistovka týdně, nebo třeba i
měsíčně – v zemích jako je Francie nebo Neměcko, v těch, který za
dob kolonialismu Afriku nejvíc vysávali a dodnes z tohohle dědictví
profitujou, klidně i víc … jde o to přijmout zodpovědnost za svět,
ve kterým žijeme. Říkám, když jsem studoval mezinárodní vztahy,
musel jsem toho nechat, protože se mi dělalo špatně. Představ si, že
na všech velkých mezinárodních konferencích zabývajících se
rozvojovou pomocí třetímu světu (včetně Rady spojených národů)
se mluví v termínech “trvale udržitelného rozvoje”. Přitom
evidentně není nic jako rozvoj, natožpak trvale udržitelný…
Bohužel neexistuje žádnej funkční mechanismus jak peníze střádat
nebo dokonce rozdělovat. Bohužel lidi nejsou zvyklí přijímat
odpovědnost za někoho jinýho než sami za sebe, bohužel nikdo je
neučil nezištně pomáhat. Když se smíříš s bídou a zlem tohohle
světa, musíš se zároveň smířit s tím, že je jen pramalá vůle to
změnit. Ale jak napsal Arthur Miller: Není život bez ideálů…

Pokračování příště. Václav Kovář mladší
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Co se děje za dveřmi ZŠ
HURÁ ZA MAMUTEM

KINDERIÁDA 2010

Jeskynní malba - foto ZŠ

Ve čtvrtek 22. 4. 2010 si děti ze ŠD připomněly Den Země
netradičním způsobem. Paní vychovatelka jim nejprve
vyprávěla zajímavý příběh o mamutovi, který se prý podle
vyprávění nachází v místních lesích. Po vyslechnutí této
historky si děti zahrály na pralidi a vypravily se společně jako
tlupa „Pratechniků“ za mamutem. Musely spolupracovat jako
rodina a navzájem si pomáhat. Nechtěly ho však ulovit, ale
skamarádit se s ním. Vyrobené nástroje proto nepoužily jako
zbraně, ale zvednutím nad hlavu jako předem domluvený signál
nabídky přátelství. Celá akce skončila pro mamuta i lovce
úspěšně. Mamut byl objeven a na důkaz přátelství se s dětmi
nechal vyfotografovat. Ještě druhý den si děti sdělovaly zážitky
z této výpravy při tvorbě velkého obrazu připomínajícího
jeskynní malby z dob pravěku.
Petra Vetešníková, vychovatelka ŠD

Žáci I. stupně se 20. dubna zúčastnili atletické soutěže KINDERIÁDY
v Pardubicích. Do soutěže se přihlásilo 33 škol Pardubického kraje. Za
každou ZŠ soutěžilo 8-10členné družstvo složené z jednoho chlapce a jedné
dívky z 2., 3., 4. a 5. ročníku a dvou tzv. žolíků.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
všichni účastníci – běh na 60 metrů
2. ročník – skok z místa
3. ročník – hod plným míčem 1 kg
4. ročník – hod kriketovým míčkem
5. ročník – skok daleký z rozběhu
+ každé družstvo sestavilo štafetu, která běžela 4 x 60 m.
Jako mimosoutěžní disciplíny si děti mohly vyzkoušet: překážkový sprint,
skok daleký o tyči, skákání sem a tam, běh přes žebřík, hod na cíl, dětský hod
oštěpem.
Pro všechny děti byly připraveny balíčky se svačinou a po celý den bylo
pro ně připraveno občerstvení – voda, ovoce, výrobky Kinder.
Našemu družstvu se letos moc nedařilo, skončili jsme celkově na 21.
místě. Také ve štafetě jsme obsadili 21. místo. Výkony některých našich
jednotlivců však byly vynikající – v tabulce je uvedeno umístění těch
nejlepších.
Třída

Jméno

60 m

2.

Kučera
Lukáš

3.

Chadimová
Milena

10.67
s
Hod
plným
míčem
1 kg
6.36 m

4.

Doseděl
Tomáš

Hod
kriketovým
míčkem
35.4 m

Pořadí
(z 33
účastníků)

Skok z
místa

Pořadí (z 33
účastníků)

8.

172 cm

5.

6.

7.

Všichni soutěžící obdrželi dárkové předměty značky Kinder – ponožky a
koupací čepici.
První tři družstva postoupila do republikového finále v Praze (ZŠ
Chrudim, U Stadionu; ZŠ Pardubice, Benešovo nám; ZŠ Pardubice, Závodu
míru).
Mgr. Jitka Kučerová

Foto ZŠ

Hon na
mamuta foto ZŠ
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Co se děje za dveřmi ZŠ
McDonald´s Cup

Umístění našich žáků

Žáci 1. – 3. třídy se zúčastnili 28. dubna oblastního kola
v minifotbalu McDonald´s Cup v Litomyšli. Našim chlapcům se na
tomto litomyšlském stadionu mimořádně dařilo, takže s přehledem
obsadili 1. místo.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Lubná – Sebranice
2. II. ZŠ Litomyšl
3. ZŠ Dolní Újezd
4. III. ZŠ Litomyšl
5. I. ZŠ Litomyšl
Nejlepší střelci zápasu z naší školy: Kysilka Matěj, Jiráň Jan

Jméno
9.třída
Veronika
Barcalová
Lukáš Bednář
Jakub Drobný
Terezie
Klejchová
Miroslav
Klusoň

První dvě družstva postoupila do
okresního
kola,
které se konalo
3. května ve Svitavách. Zúčastnilo se
ho celkem 88 žáků
z 8 škol svitavského
okresu. V naší
skupině
jsme
vyhráli nad ZŠ
Kostelní Moravská
Třebová 2:1, ZŠ
Bystré jsme porazili
5:0.
Jedinou
prohrou bylo utkání

Obor

Střední zdravotnická škola,
Svitavy
SOŠ a SOU technických
oborů Skalka, Česká Třebová
SOŠS a SOU stavební,
Rybitví
SŠ cestovního ruchu, Choceň

Zdravotnický
asistent
Elektrotechnika mechatronika
Zedník

VOŠ a SOŠ technická,
Litomyšl

Mechanizace a
služby –výpočetní
technika a
automatizace mech.
provozů
Gymnázium

Ludmila
Kopecká
Miroslav
Kopecký
Michal Kovář

Gymnázium, Polička

Marek Křivka

VOŠS a SŠ stavební, Vysoké
Mýto
Gymnázium, Polička

Lada
Nechvílová
Michal Rensa

Foto ZŠ: V Litomyšli jsme byli jasná jednička!

Škola

Integrovaná SŠ technická,
Vysoké Mýto
VOŠ a SOŠ technická,
Litomyšl

Cestovní ruch

Mechanik strojů a
zařízení
Mechanizace a
služby – dopravní a
servisní služby
Zedník
Gymnázium

SŠ informatiky a služeb, Dvůr Informační
Králové nad Labem
technologie – správa
počítačových sítí
Umělecký keramik
Dana Renzová SŠ uměleckoprůmyslová a
technická, Velké Opatovice
VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Stavebnictví
Iveta
Mýto
Soušková
Josef Stříteský VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Stavebnictví
Mýto
VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Stavebnictví
Patrik
Mýto
Šprojcar
Střední zdravotnická škola,
Zdravotnický
Lenka
Svitavy
asistent
Šteflová
VOŠ a SOŠ technická,
Mechanizace a
Lukáš
Litomyšl
služby – provoz
Štěpánek
mechanizace a
služby
Střední zdravotnická škola,
Zdravotnický
Jaroslava
Svitavy
asistent
Zapletalová
Střední zdravotnická škola,
Zdravotnický
Aneta
Svitavy
asistent
Zavoralová
5.třída

se ZŠ Felberova Svitavy 0:2. Z 2. místa ve skupině jsme potom
postoupili do semifinále, kde jsme se utkali se ZŠ Palackého
Moravská Třebová. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný 0:0, takže
následovaly penalty – tu rozhodující dal Matěj Kysilka. Tím jsme si
vybojovali postup do finále, kde proti nám nastoupila opět ZŠ
Felberova Svitavy, se kterou jsme v základní skupině prohráli.
Tentokrát se na nás usmálo štěstí. Zápas skončil 2:1 v náš prospěch
(branky vstřelil Dominik Šmíd), a tak jsme si zajistili postup do
krajského kola. Domů jsme si také dovezli pohár za 1. místo a
krásné medaile.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Lubná – Sebranice
2. ZŠ Felberova Svitavy
3. ZŠ Palackého Moravská Třebová
4. ZŠ U školek Litomyšl
5. ZŠ Kostelní Moravská Třebová
6. ZŠ Riegrova Svitavy
7. ZŠ Masarykova Polička
8. ZŠ Bystré

Krajské kolo se
konalo 10. května
v Pardubicích. Po
dvou
předcházejících
turnajích se nám
však
přestalo
dařit a v kraji
jsme skončili na
4. místě.
Foto ZŠ: Medaile nám sluší!

Gymnázium –
osmileté
Gymnázium, Polička
Gymnázium osmileté
Všem žákům blahopřejeme k úspěšnému přijetí na školy a přejeme
mnoho úspěchů, štěstí a vytrvalosti v dalším studiu.
Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce)
Veronika
Kysilková
Pavel Jiráň

Závěrem bych chtěla poděkovat panu V. Kovářovi (trenérovi),
který se zúčastnil všech tří kol McDonald´s Cupu a byl velkou
oporou pro všechny hráče našeho týmu.
Zároveň děkuji všem rodičům, kteří věnovali turnaji svůj volný
čas a zajistili dopravu žáků do okresního a krajského kola.
Mgr. Jitka Kučerová
Foto ZŠ
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Gymnázium, Polička

9. třída na 6.
školním plese

Co se děje za dveřmi ZŠ

Foto ZŠ

Sbor Lubenika – jaro 2010
Jaro je obdobím, kdy se sbor Lubenika pravidelně zúčastňuje
přehlídky dětských pěveckých sborů. V letošním roce tato přehlídka
proběhla v Chrudimi, kde náš sbor obsadil bronzovou příčku.
Vystoupili jsme také v Praze na Staroměstském náměstí při
velikonočních trzích a začátkem května v poličském DPS, kde jsme
udělali radost především babičkám.
Náš beztak mladý sbor nyní projde "omlazovací kúrou", protože
odejdou děvčata z 9. třídy,
kterým ze srdce děkuji za
krásné 4 roky,
během kterých
jsme
zažili
mnoho příjemného. Abychom
mohli
pokračovat ve
zpívání,
zvu
naše žáky do
sboru Lubenika
a Vás všechny
na závěrečný
koncert, který proběhne koncem června, kdy naposledy vystoupí
děvčata z 9. třídy.
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr

Foto ZŠ

Otvírání studánky
Koncem dubna jsme se společně s žáky 8. třídy vypravili ke
studánce při dolním konci Lubné. Ze země tam vyvěrá pramen,
který nevysychá.
Studánku
jsme
nejprve
prohloubili,
vybrali bahno a
také
jsme
odstranili náletové
dřeviny v okolí.
Pan Loučka nám
poskytl lícovaný
kámen, a tak jsme
mohli začít se
stavbou.
Do
prázdnin
bude
okolí
studánky
upraveno. Poděkování patří žákům 8. třídy, panu Loučkovi,
zaměstnancům obce a panu starostovi za pomoc při ,,otvírání
studánky“.
Mgr. Vladimír Opletal

Placená inzerce
Inzerát nešlo zobrazit.
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Třídní soutěže
Dne 16. 4. 2010 si žáci
3. třídy na výzvu třídní
učit el ky
sami
zorganizovali soutěž ve
zpěvu a recitaci. Předem se
dohodli na úpravě třídy,
porotě, bodech a cenách.

Výsledky: soutěž ve zpěvu :
1. místo Nicola Zavoralová, 2. místo Milena Chadimová, 3.
místo Kateřina Kvasničková
soutěž v recitaci :
1. místo Milena Chadimová, 2. místo Kateřina Kvasničková, 3.
místo Lukáš Kysilka.
Mgr. Hana Klusoňová

Malé ohlédnutí do historie obce
Šedesát let od sloučení obcí
Ve čtvrtek 29. června 1950 na svátek Petra a Pavla se
konala na sále u Lněničku na Pohoře, čp. 51 slavnostní schůze
u příležitosti sloučení stávajících samostatných obcí Sebranice,
Pohora a Kaliště v jednu obec - Sebranice. Třemošná byla
osada a náležela již k obci Sebranice, podobně na tom byla
osada Vysoký Les - ta patřila k obci Pohora.
Na schůzi byl ustanoven rozšířený národní výbor a
předsedou MNV (dnes starostou) se stal Jan Vopařil, cestář z
Pohory, čp. 31. Dosavadní předsedové ze Sebranic Jan
Kopecký, čp. 9, z Pohory František Stříteský, čp. 22 a z Kaliště
Jaroslav Vostřel, čp. 4 se stali tajemníky a členy MNV.
Jaroslav Zerzán

Výsledky voleb do Parlamentu ČR
Počet voličů zapsaných do seznamu:
Počet odevzdaných hlasů:
Počet platných hlasů:
Počet neplatných hlasů:
Volební účast:
Číslo Název strany
strany

709
522
520
2
73,6%
Počet
hlasů

Procenta

1

Občané. CZ

3

0,57%

4

Věci veřejné

36

6,89%

6

Komunistická strana Čech a
Moravy

40

7,66%

9

Česká strana sociálně
demokratická

75

14,36%

13

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

18

3,44%

15

TOP 09

99

18,96%

17

Křesťanská a demokratická unie 155
- Československá strana lidová

29,69%

20

Strana zelených

12

2,3%

21

Suverenita - blok Jany
Bobošíkové, strana zdravého
rozumu

17

3,26%

23

Česká pirátská strana

7

1,34%

24

Dělnická strana sociální
spravedlnosti

3

0,57%

26

Občanská demokratická strana

55

10,54%

Neseďte doma, všude se něco děje
Hospůdka u Hastrmana pořádá

2. SEBRANICKOU NECKYÁDU

I. setkání rodáků a
přátel
Lezníka

Kde: koupaliště Sebranice
Kdy: 19. června 2010
Začátek: 12. 00 hodin
Soutěž v disciplínách: Plavba v neckách
Přejezd přes vodu na trakaři
Přejezd přes vodu na kole
Souboj gladiátorů
Závody plavidel vlastní výroby

Termín: 19. června 2010
Místo: hřiště pod hasičskou zbrojnicí v Lezníku (za každého
počasí). Na hřišti budou postaveny stany, které nás budou
chránit před případným deštěm či sluncem.
Program:
9. 00 – 13. 00 hod.
- prezence v zasedací místnosti Obecního domu (bývalá škola),
předání upomínkových předmětů
11. 30 hod.
- mše svatá v místní kapli Nanebevzetí Panny Marie
13. 30 hod.
- oficiální zahájení programu na hřišti
Doprovodný program
- vystoupení P. Kopeckého alias Vlasty Buriana,
kouzelníka J. Krejčího
od 18. hod.
- taneční zábava – k tanci a poslechu hraje skupina MIX

Prezence jednotlivců a dvojic: od 10. 00 do 12. 00 hod.
Ceny: sudy piva, bedny lima, poukaz na občerstvení
Ukončení: v 17 hodin bude vyhlášení vítězů
a nejoriginálnějšího plavidla,
předávání cen a diskotéka pro vodnice a vodníky
Moderátorky akce: Gábina a Markéta
Nezapomeňte: chuť závodit a vhodné oblečení
Informace: tel. 604 757 836
Bohaté občerstvení najdete v areálu koupaliště!
Srdečně Vás zve Hospůdka u Hastrmana!

Domeček v Poličce

Po celý den si bude možné prohlédnout hasičkou zbrojnici,
výstavu historických fotografií a dokumentů vztahujících se
k Lezníku, kterou připravil Josef Kopecký v zasedací místnosti
Obecního domu a prodejní výstavu obrazů leznického rodáka
Jiřího Petra v Obecním domě.
V průběhu celého sobotního dne i večera bude na hřišti
možnost občerstvení, včetně pečeného selete.

HAPPY MONTH V DOMEČKU
Milé děti, milí rodiče,
o prostory denního centra Domeček projevila zájem ZUŠ
v Poličce a vedením ZŠ Na Lukách nám byly přislíbeny
prostory náhradní. Vzhledem k tomu, že dnes ještě nevíme, zda
měsíc červen je naším posledním měsícem v současných
prostorách, rozhodli jsme se, inspirováni časem dovolených,
vyhlásit měsíc červen jako HAPPY MONTH. Po celý červen
je vstup do Domečku zdarma, stejně jako vstupenky na
divadelní představení pro děti:
KOČIČÍ POHÁDKA – 10. 6. 2010 v 16 hodin
Vstupenky jsou k vyzvednutí v Domečku od 1. do 9. června
2010.
Využít můžete i naší nové bezplatné poradenské služby
v oblasti zdravé výživy a životního stylu. Poradenství probíhá
v dopoledních hodinách, doporučujeme sjednat si předem
termín u asistentky v Domečku.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o hlídání dětí během
prázdnin nebo o poskytování služeb osobní asistence a sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, aby nás kontaktovali
buď prostřednictvím administrátorky paní Jany Schulzové
v Domečku (po - čt od 10:00 do 14:00 hod.), nebo na email:
dicpolicka@centrum.cz.
Nezapomeňte, prosím, uvést své jméno, věk klienta, místo
poskytování služby, telefonní číslo a případné jiné důležité
údaje.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, Švermova 401, Polička,
boční vchod do tělocvičny.
Jitka Sejkorová

Těšíme se na shledání s Vámi se všemi!

Penzion hospoda Na Ranči Poříčí
Vás zve na
Sraz harmonikářů,
který se koná v sobotu 19. června 2010
od 17 hodin.
Občerstvení zajištěno: opékání prasat, kuřat a klobás

SDH Horní Újezd pořádá
tradiční

PODLUBNICKÝ PIVOKOŠT
aneb
divadlo ,,U studánky“
v Horním Újezdě - Podlubníčku

Inzerce
František Vomáčka

v sobotu 12. června od 18 hodin
a
v neděli 13. června od 10 hodin

 masáže
 baňkování
 reflexologie
 reiki
 dornova metoda

Akce se uskuteční i za nepříznivého počasí.
Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni a na Vaši návštěvu se těší
účinkující i pořadatelé!

tel. 739 071 637 e-mail: ferdavomacka@seznam.cz
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Návštěva hejtmana Pardubického kraje
Milí čtenáři Sebranických novin,
v úterý 18. května přijel na krátkou návštěvu naší obce
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Někteří z Vás o
jeho návštěvě již slyšeli, jiní nikoli. Ale pro Vás všechny jsem se
toho dne vydala po jeho stopách, abych Vám mohla cestu pana
Martínka k nám přiblížit, a to nejen slovem, ale i obrazem.
Pardubický hejtman se v úterý ráno zúčastnil vojenského
cvičení v Květné, které si kladlo za cíl předvést součinnou
spolupráci mezi policejními, vojenskými a občanskými složkami
při obraně tamního muničního skladu.
Po jeho skončení se Radko Martínek v doprovodu starosty
Květné Ing. Petra Škvařila, starosty Městečka Trnávky Václava
Neubauera, starosty Svojanova a současně předsedy Agrární
komory ve Svitavách Ing. Josefa Graciase, své tiskové mluvčí
Magdaleny Navrátilové, kterou můžete znát jako dřívější
šéfredaktorku Svitavského deníku, a dalších členů svého týmu
přesunul do Poličky, kde jej již u Borovské pekárny očekával
předseda Agrodružstva Sebranice Ing. Jindřich Jílek, aby

Po zdravé svačince se hejtman Pardubického kraje krátce
zastavil na Lezníku v družstevní porodně a předvýkrmu selat.
Tady byl velmi překvapen, v jaké čistotě jsou selata
odchovávána, a nevěřil tomu, že je možné zachovávat tu ( jak se
sám vyjádřil) téměř laboratorní podmínky.
Dalším bodem hejtmanova programu byla exkurze do
nového kravína v Sebranicích, který byl postaven v roce 2007.
A nejednalo se o žádnou nudnou prohlídku, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Pan Martínek a ostatní hosté si prohlédli

Prohlídka kravína

Ing. Jindřich Jílek a hejtman Radko Martínek právě
společně přestřihli pásku a otevřeli tak první sebranický
automat na mléko.

společně slavnostně otevřeli první sebranický automat na mléko.
Přestřižení pásky se zúčastnil také majitel Borovské pekárny, a
tak
si hosté kromě mléka pochutnali také na koláčích, koblihách a
krajících chleba. Při té příležitosti pan Martínek zavzpomínal na
své dětství, kdy musel každé ráno chodit s bandaskou pro mléko.
A běda, když zapomněl. Ing. Jílek na tomto místě zdůraznil, že
snahou sebranického družstva je nabídnout lidem kvalitní, čerstvé
mléko, tedy takové, se kterým se ve velkoobchodech v
plastových a kartonových obalech rozhodně nesetkají. V brzké
době (pokud nenastanou technické problémy) by měl být uveden
do provozu další automat, a to na Sebranicích u prodejny Qanto.
Impulzem ke zřízení tohoto automatu byla skutečnost, že lidé,
kteří dříve vlastnili krávu, nyní mléko sami kupují. ,,K vesnici
zkrátka patří dobré, čerstvé mléko a my ho máme,“ dodal
předseda družstva.

nový kravín a hlavně se zajímali o novou techniku při dojení
krav. Robotizace v zemědělství je už zcela běžnou záležitostí,
ale sebranické Agrodružstvo je přece jen v tomto směru
výjimkou. Krávy se tu totiž chodí dojit samy. Samoobslužné
automaty při dojení zpracují a vyhodnotí mnoho informací jak
o samotném mléce, tak o dojnici a pomáhají tím nejen k lepší
péči o zvířata, ale i k dobré dojivosti krav. Zárukou kvality
mléka při dojení je pravidelná dezinfekce. Protože se s
podobným zařízením doposud Radko Martínek neměl možnost
seznámit, byl překvapen, co všechno počítač dokáže.
Zaměstnanci družstva ochotně odpovídali na všechny otázky, a
že jich nebylo málo. Na závěr si návštěvníci prohlédli přípravnu
mléka a v kanceláři pak už jen žasli nad množstvím diplomů a
ocenění, které Agrodružstvo v chovu dojnic nasbíralo.
Protože se ale už přiblížilo poledne, pozval Ing. Jílek
všechny přítomné na společný oběd do místní jídelny. Při této
příležitosti se s hejtmanem našeho kraje setkali také zástupci

Na obědě - zleva Ing. Jílek, hejtman Radko Martínek a starosta
Sebranic František Kalvoda

obce - starosta František Kalvoda a zastupitelé Jiří Patočka a
Václava Tmejová. Společně pana Martínka u nás přivítali, a
přestože ho odpoledne čekal další program, zbyl po obědě čas i
na krátký rozhovor o současných problémech v zemědělství a
na venkově obecně.
Radka Kučerová

Slavnostní chvíle - první ochutnávka mléka
Zleva: Ing. Petr Škvařil, Radko Martínek a Ing. Jindřich Jílek
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Fotbalové ozvěny OP

Fotbalové ozvěny elévů
První jarní soutěžní turnaj v Čisté

Po zápase chvilka poezie - Svátek má dnes Jiří, rumem
do nás míří!

V sobotu 1. 5. 2010 jsme odjeli do Čisté
téměř kompletní. Z 15členného kádru chyběl
jen Lukáš Madejewský, který byl po
nachlazení. Hrálo se za účasti těchto mužstev:
Čistá, Sebranice, Morašice, Cerekvice.
Zahajovací sestava našeho mužstva:

FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL JEVÍČKO 3 : 0 (0:0)
Jiříky máme v týmu tři (Haupt, Kárský, Pavliš), stejně se
jmenuje i předseda Patočka, takže mohlo být veselo. Nevím, to už
jsem byl dávno doma (tedy lépe řečeno v Litomyšli ,,Na sídlech“).
Pokud nějaká ta oslava byla, tak především i z výsledku, o kterém
se ovšem v poločasové přestávce dalo s úspěchem pochybovat.
První čtvrthodina druhé půle o celkem jasné výhře ale rychle
rozhodla. Sestava stejná jako před týdnem v Radiměři:
Schüch
J. Radiměřský
Neumeister Z. Horníček
Kárský
J. Horníček
Nezbeda
Patočka
Kalánek
Červ
Karlík
Změny: 72. Karlík - M. Chadima, 80. Červ - K. Radiměřský,
83. Kalánek - Klusoň. Výborný rozhodčí Čada, který pořádek na
hřišti udržel bez pomoci žlutých karet. Diváků přišlo v krásném
jaru kupodivu o pár desítek méně než je zvykem, pod dvě stovky,
tak asi 180. Ale co by za to jinde i ve vyšších třídách dali...
Ve 3. minutě mohl zakončit sólo Kalánek, místo toho však až
příliš nezištně přihrával. Pro příště - buď na lidi, Pavle, zlý a
nedávej jim balónek. Jevíčko dobře bránilo a vydrželo to tak po
celý poločas. Další gólovku jsme pak měli až ve 20. minutě, a
dokonce v době, kdy nás bylo deset (krvácející Červ v péči
dobrovolných samaritánů za lajnou), Nezbeda se však do centru J.
Horníčka nepoložil a byl z toho aut. Pak ještě dvakrát Kalánek v
jakés-takés šanci, nejprve mu míč uzmul vybíhající Jedlinský, pak
pálil těsně mimo tyč. Milimetry chyběly ve 40. min. Karlíkovi, aby
míč tečoval do sítě po střele J. Horníčka. Hosté udrželi v poli
přinejmenším vyrovnanou hru, příležitosti však neměli, snad jen z
kopačky střídajícího Němečka. Ale hráli, co potřebovali, a do
pauzy jim to vycházelo. Díky ovšem naší nedůslednosti v
koncovce a malému důrazu. Průběh první půle shrňme na závěr
ještě jednou básní: "Podél lajny trenér kráčí, nemá asi náladu, říká
si, ať všichni hráči kopou raděj zahradu."
Pánové si vzali z toho všeho potřebné ponaučení a hned pár
vteřin po výkopu tomu bylo už zcela jinak. Po akci Kalánka se
dostal k míči J. Horníček a za pomoci nepříliš šťastného zásahu
brankáře otevřel skóre - 1:0. Než se stačili hosté vzpamatovat,
rozehrála v 50. minutě dvojice J. Horníček - Karlík zprava roh, na
centr naběhl vysoký bek J. Radiměřský a hlavou zvýšil na 2:0.
Soupeř viděl, že obranné taktice je tím pádem odzvoněno a snažil
se pak hru poněkud otevřít. To už však naši byli ,,v laufu“, zvlášť
když v 61. minutě po centru J. Horníčka znovu vydařenou
hlavičkou Patočka přidal třetí branku, 3:0. Zkáza pro Jevíčko přišla
tedy vesměs ze vzduchu. Však tyto situace při tréninku hoši pilně
nacvičují a nese to zřejmě své ovoce. V dalším průběhu se dobře
do hry zapojili i tři střídající v našem dresu, další góly se však už
nekonaly - zejména z kopačky Červa a z hlavy Patočky tomu tak
být mohlo. Střídali i hosté, a to dobře hrajícího Nguyena, který při
odchodu z placu uplatnil krásné české slovo, které se zřejmě jako
první perfektně naučil - ,,do pí.i!!!“ Jevíčko ovšem velmi
sympaticky bojovalo až do konce, snížit mohlo v 85. min. vtipně
vyslanou střelou Khýra, ten si však na Schücha nepřišel.
Pro 24. duben to tedy bylo všechno, pokud jde o fotbal
samotný. Vedeme už o osm bodů, protože Bystré i béčko
Moravské Třebové venku prohrály. Zdaleka nic není ještě hotovo,
těžká série zápasů nás nyní čeká, třeba už teď opět doma proti na
jaře pozoruhodně rozjeté Čisté (včera poslala hodně do kolen
,,Horňák“). Pozor, hraje se vložené kolo ve čtvrtek 29. dubna od
17 hodin opět na našem hřišti v Sebranicích! Věřme, že diváci
přijdou den před ,,čarodějnicemi“ i v tento nezvyklý termín v
důstojném počtu!

Zindulka Jiří
Kryštufek Jakub
Bartoš Patrik
Jiráň Jan
Kučera Lukáš Kysilka Matěj
Šmíd Dominik
Boštík Filip
Střídali: Kysilka Lukáš, Jílek Lukáš, Kuchta Vít., Vrabec Radek,
Šturc Jiří, Jílek Martin.
Výsledky našeho mužstva:
Sebranice - Čistá
3 : 0 (1 : 0)
Branky: Boštík Filip, Kuchta Vít., Jílek Martin
Sebranice - Morašice
4
: 2 (2:1)
Branky : Boštík Filip, Kučera Lukáš, Jiráň Jan 2x
Sebranice - Cerekvice
2
: 0(1:0)
Branky : Kysilka Matěj, Kučera Lukáš
Musím pochválit celé mužstvo za bojovnost. Jsem rád, že se
vedle těch zkušenějších prosazují i ti nejmenší. Někteří z nich
vstřelili svoji první branku a další z nich, Kučera, Šmíd, Bartoš,
začínají být oporami mužstva.
Druhý jarní soutěžní turnaj 8. 5. v Morašicích
V sobotu 8. 5. odjelo naše mužstvo bez třech omluvených
hráčů do Morašic. Jednalo se o zkušenější hráče, přesto se s tím
ostatní dobře vyrovnali a byli opět úspěšní. Stejně jako družstvo
mužů jsme na jaře ještě nezaváhali a s náskokem vedeme
tabulku.
Zúčastněná mužstva: Morašice, Cerekvice, H. Újezd, Sebranice
Zahajovací sestava našich:
Zindulka Jiří
Kysilka Matěj
Madejewský Lukáš
Šmíd Dominik Kučera Lukáš
Jiráň Jan
Jílek Martin
Boštík Filip
Střídali: Jílek Lukáš, Kuchta Vít., Vrabec Radek, Šturc Jiří
Výsledky našich:
Sebranice - H. Újezd
5
: 2 (2:0)
branky: 1. poločas: 6. min. Jiráň, 9. min. Kysilka M.
2. poločas: 17. min. Kysilka M., 19. min. Kučera,
22. min. Jiráň
Sebranice - Cerekvice
2
:
1
(1:1)
branky: 1. poločas: 7. min. Jiráň
2. poločas: 15. min. Jiráň
Sebranice - Morašice
4
: 0
(2:0)
branky: 1. poločas: 10. min. Boštík, 12. min. Šmíd
2. poločas: 18. min. Boštík, 22. min. Boštík
Protože nám dnes chyběli dva obránci, museli jsme zamíchat
sestavou. Jsou to ještě malí kluci, a tak změna postu je pro
některé trochu problém. Ale všechno nahradili bojovností, takže
musím opět chválit všechny. Přesto bych chtěl o trochu víc
vyzdvihnout vzadu bezchybného Lukáše Madejewského, na
postu obránce neúnavně útočícího Matěje Kysilku, a střelecky
úspěšného Filipa Boštíka a se čtyřmi brankami dnes našeho
nejlepšího hráče Honzíka Jiráně.
V sobotu 12. 6. 2010 pořádáme okresní finále přípravek, snad
s naší účastí. Začátek v 9 hodin.
Přijďte povzbudit naše nejmenší fotbalisty !!!!
Fotbalové ozvěny elévů připravil jejich trenér Václav Kovář.

Jako na divadle. Párkrát zněl potlesk na otevřené scéně!
FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL ČISTÁ 5 : 0 (2:0)
Čtvrteční vložená kola se nám většinou daří. A to i přesto, nebo
právě proto, že to některé kluky, kteří jsou přes týden vzdáleni,
stojí třeba i den dovolené, věnovaný na oltář fotbalu. Rozhodčí Petr
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Fotbalové ozvěny
Svoboda tak mohl přivést na hřiště náš tým v kompletní sestavě.
Diváků přišlo ve všední den 163. Jo - a ještě pan Bobeš Pospíšil,
takže 164. Jenže ten se nacházel většinou poblíž kiosku, takže
vznikl zapeklitý problém, zda ho mezi diváky započítat nebo
nikoliv. To na hřišti žádný problém nebyl, Čistá přes veškerou a
poctivou snahu prostě nestačila. Skóre bylo jasné a mohlo být i
vyšší. Diváci si často hlasitě zaaplaudovali a hráči si trochu toho
potlesku výkonem skutečně zasloužili. Sestava stabilní:
Schüch
J. Radiměřský
Neumeister Z. Horníček
Kárský
P. Kalánek
J. Horníček
Nezbeda
Patočka
Červ
Karlík
Střídání: 69. Nezbeda - Jireček, 75. Červ - M. Chadima, 79.
Kalánek - Klusoň. Připraveni ještě Haupt a K. Radiměřský.
Po delší pauze kvůli zranění a nemoci se na hřišti s úspěchem
objevil už také Tomáš Jireček. Na gól jsme tentokrát nečekali tak
dlouho jako minule proti Jevíčku. V 17. min. po přihrávce
Karlíka otevřel skóre Jakub Červ a vedli jsme 1:0. Po necelých
čtyřech minutách, tedy ve chvíli, kdy na pomyslném ukazateli
času byla číslice 21, porušil Honza Karlík doslova a do písmene
fyzikální zákony a z neuvěřitelného, takřka nulového úhlu poslal
míč do sítě podruhé - 2:0. Čistá v prvním poločase ještě jakžtakž
hrála solidní partii a párkrát naši branku ohrozila. Zejména tři
minuty před poločasem Robert Schüch zachránil docela jistý gól.
Větší nebezpečí a častěji však hrozilo svatyni hostujícího
brankáře Boštíka, žádná z dalších šancí se do přestávky však už
neujala.
Pět minut po pauze přesnou přihrávku Kalánka zužitkoval
Honza Horníček a zvýšil na 3:0. A bylo jasno. A vzápětí mohlo
být ještě jasněji, neboť Karlík nastřelil břevno a odražený míč
poslal Červ nad bránu. Načež do hlediště vjel kamion firmy
Vaněk a spol., který si spletl cestu do sousední firmy - zazdálo se,
že přijela pojízdná tribuna pro diváky. V 60. minutě zasáhl
bravurně Boštík, když střelu J. Horníčka vytěsnil na roh. O dvě
minuty později další akci téhož hráče Jan Radiměřský přetavil
(tento módní příšerný výraz teď v novinách často používají) ve
čtvrtou branku - 4:0. A branka, kterou uzavřel stav Honza
Horníček v 72. minutě, vejde do dějin - nádherná střela z více než
třiceti metrů, na kterou neměl brankář nárok. Bylo to už 5:0 a
splnili jsme tak přání diváků ,,dejte jim bůra“. Pak lid začal
skandovat ,,deset, deset“, ale na to jsme už neměli dosti času i
šancí a Čistá by si ani takový příděl nezasloužila. Víc než těch pět
to však být mohlo. Po rohu trefil Radiměřský břevno, šanci
střídajícího Jirečka zmařil Boštík a obrana hostů přestála i
několik dalších závarů. Na druhé straně zasahoval vážněji Schüch
jen jednou, a to ještě po naší chybě v rozehrávce. Konec tedy
,,jenom“ 5:0, střelci branek - J. Horníček 2, Červ, Karlík, J.
Radiměřský.
Jak známo, vedeme o jedenáct bodů, protože Moravská
Třebová opět prohrála, a to dost pěkně (v Janově 5:1!).
Nejvážnějším soupeřem je nyní tudíž Bystré, které porazilo
Jaroměřice těsně 1:0 a má dohrávku k dobru, ovšem na horké
půdě v Kamenné Horce. A do Bystrého právě tuto neděli jedeme!
Půjde o hodně a budeme potřebovat podporu našich věrných
diváků, kteří rádi doprovázejí mužstvo na hřiště soupeřů. Pojeďte
obzvlášť tentokrát! Výkop v 17 hodin.

Ani všichni dobří rodáci by tentokrát soupeři nepomohli
SOKOL BYSTRÉ - FK SOKOL SEBRANICE 1 : 3 (1:2)
V malebném městečku Bystré režisér Vojtěch Jasný v roce
1968 natáčel skvostný film Všichni dobří rodáci, který se
zakrátko stal na dlouhých dvacet roků filmem trezorovým. V
první květnovou neděli tamtéž zavítali fotbalisté ze Sebranic, aby
se tam pokusili získat další body do čela tabulky. Právě Bystré
bylo na podzim jediným a dosud také posledním týmem, které
nás porazilo. Před početnou diváckou kulisou, kterou zhruba z
jedné třetiny tvořili příznivci od nás (a také z Litomyšle!), jsme
nastoupili v sestavě:
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R. Schüch
J. Radiměřský
Neumeister
Z. Horníček
Kárský
P. Kalánek
J. Horníček
Nezbeda
Patočka
Červ
Karlík
Střídání jediné: 61. Nezbeda - Haupt. Připraveni Klusoň, M.
Chadima, K. Radiměřský, rozhodčí P. Dvořák - Brandejs, Schejbal
(všichni ze Svitav).
Začali jsme na velmi dobrou. Dvě nebezpečné střely v rychlém
sledu za sebou z kopaček Patočky J. Horníčka kryl brankář Schüch
- ten z Bystrého, samozřejmě. V 7. minutě byl za vápnem faulován
Patočka. Na střelu levačkou se jakoby rozbíhal Nezbeda,
nenápadně se však k míči přitočil Karlík a pravačkou obloučkem
přes zeď zajistil vedení 1:0. Vyšlo to přesně tak, jak jsme chtěli!
Rychlý gól však dostal do obrátek spíš soupeře, Bystré v dalších
dvaceti minutách přitlačilo na pilu a museli jsme se bránit. Robert
Schüch dvakrát zabránil pohromě, od nás zaujal v té době jen volej
Nezbedy vedle. Ve 22. minutě se po přihrávce do běhu dostal k
míči domácí útočník, utekl a podél vybíhajícího našeho brankáře k
tyči vyrovnal na 1:1. O pět minut později utekl po pravé straně
Kalánek a po jeho centru obránce zasáhl míč v tísni rukou. Kopala
se samozřejmě penalta, kterou proměnil osvědčený exekutor Karlík
- znovu jsme vedli o gól, 2:1. Závěrečná čtvrthodina poločasu
přinesla už zase vyrovnanou hru bez větších šancí, dvě minuty před
půlkou mohl Karlík zkompletovat hatrick, střela z úhlu zasvištěla
kolem tyče do autu.
Druhých pětačtyřicet minut naši pojali jako svůj majstrštyk.
Soupeře jsme obezřetně pohlídali mimo dostřel naší branky a mírné
převaze chyběly jen góly. Mohl ho dát nejprve Červ, když po
bleskově hozeném autu a následném Karlíkově centru přestřelil
prázdnou bránu. V 57. minutě v rychlém kontru z naší poloviny
pádila k brance dvojice J. Horníček - Kalánek, pohotová výměna
míčů a J. Horníček navýšil naše vedení na rozdíl dvou gólů - 3:1.
Načež se o naši ofenzívu několika vtipnými akcemi starali zejména
Honzové Horníček a Karlík, kteří - jak se zdá - našli za pár jarních
zápasů společnou fotbalovou řeč, mohou kombinovat takřka
naslepo. Pravou stranu hřiště okupoval solitér Pavel Kalánek, jehož
jméno figurovalo u všech našich akcí ve zbývajícím čase hry. Dvě
jeho střely tahal gólman jen na roh, v 78. minutě zase místo střely
,,nezištně“ přihrával (to už tady jak známo bylo...). A v 84. min.
vymyslel právě pan Kalánek krásnou věc - vystihl, že J. Schüch je
hodně z brány ven a zdálky ho přehodil - chybělo málo a míč
zaplul do sítě počtvrté. A takový Tomáš Patočka hraje nalevo tak
nenápadně a úspěšně, až to začíná být nápadné. Domácí fakt nic
vyloženého až do konce neměli, vzadu to všechno dirigoval v
pohodě Michal Neumeister a jeho předstoper Zdeněk Horníček se
mohl často vysouvat dopředu a doplňovat střed. A konec zápasu
mohl přijít v naprostém poklidu.
V sobotu nás čeká ,,béčko“ Dolního Újezda, které jistěže
béčkem být vůbec nemusí. Újezd A je ovšem v I. A třídě ve hře o
konečné 3. místo, které může být barážovým o krajský přebor (v
neděli mají doma Valy). Ale to je jejich věc. V našem okresním
přeboru po nečekaných domácích porážkách Jaroměřic a
Mladějova je v současné době přímo ohroženo všechno od pátého
místa dolů. Což může být pěkná mela, vzhledem k tragickým
výsledkům Rychnova v I. B třídě budou zřejmě do III. třídy
sestupovat poslední čtyři. My máme ovšem podstatně příjemnější
starosti. Tak tedy: sobota 8. května v 17 hodin Sebranice—Dolní
Újezd ,,B“!!
Vítězství vybojované, ale i vyhrané - a to s těžkým soupeřem
FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL DOLNÍ ÚJEZD B 3 : 1
(1:1)
Výhra je cenná, neboť hosté zahráli velmi dobrou partii a bylo
obtížné je udolat. Podařilo se to až ve druhém poločase, kdy se
potvrdilo, že na jaře máme těch druhých pětačtyřicet minut herně
vždy lepších. Sestava bez omluveného Jirky Kárského vypadala
takto:
Schüch
J. Radiměřský Neumeister
Z. Horníček
Jireček
P. Kalánek
J. Horníček
Nezbeda
Patočka
Karlík
Červ

Fotbalové ozvěny
Rozhodčí Heger z Moravské Třebové, branky Karlík, J.
Horníček, Nezbeda - Renza. Diváků se sešlo a z okolí sjelo na
jaře nejvíc. Když započítáme i početnou obsluhu kiosku, která z
fotbalu nic neměla, protože byla ve stálé permanenci, možná že
byla prolomena magická hranice tří set duší v hledišti. Dvě
střídání: 59. Jireček - Klusoň, 87. Karlík - K. Radiměřský.
První šanci měl Dolní Újezd, který přijel s docela poctivým
béčkem, což je třeba kvitovat. Schüch musel dobře mířenou
hlavičku vyrážet na roh. Ve 12. minutě Patočka v dobré pozici
po Červově akci se do míče opřel jen váhavě a gólman mu to
hravě chytil. V 17. minutě přijel služební vůz s panem
Vavřínem a přivezl hned gól. Postaral se o něj ovšem především
Honza Karlík, který pohotově zužitkoval centr J. Horníčka z
pravé strany, a vedli jsme 1:0. Pak jsme měli už ze hry víc my,
ale chtělo to pojistku v podobě druhé branky. Červ ve 24. min.
přišel k šanci jako slepý k houslím po kiksu obrany, ale
balónem se trefil přímo do náruče brankáře. Největší možnost
měl po půlhodině hry Karlík, dobře zamířil k tyči, ale výborný
Klusoň v brance míč stačil zlikvidovat. Zachytal si krátce poté
po střele J. Horníčka pod lať, kterou vyrážel na roh. Hosté však
podnikali i nebezpečné protiútoky a v jednom z nich v 37. min.
Renza z dobrých pětadvaceti metrů nádhernou střelou do
šibenice vyrovnal na 1:1. Do kabin šla mužstva tedy za
remízového a nic nerozhodnutého stavu.
Druhá půle začala tak, jak začít měla. V 50. minutě zleva
vystřelil Honza Horníček do horního rohu brány, a přestože si
brankář na míč sáhl, ten skončil v síti. 2:1! Pak musel dolů
Tomáš Jireček, který není po zranění stále ještě pořádně fit, ale
máme tady druhého Tomáše - Klusoně, který pak zvládl i pro
něho nezvyklou levou stranu obrany. Do šance se posléze dostal
právě proti Újezdu s velkou chutí hrající Kalánek, v 64. minutě
se do brejku pustil Karlík, ale na kluzkém terénu se smekl a
bylo po nadějné situaci. Přišla 73. minuta. Jan Horníček zprava
zahrával trestný kop, přetáhl to hodně doleva na Pepu Nezbedu
a ten po rychlém zpracování poslal míč do branky potřetí. 3:1 a
to už vypadalo velice dobře. V dalších minutách Zdeněk
Horníček při jednom ze svých četných průniků středem střílel
těsně mimo branku a J. Horníček vzápětí nastřelil tyčku. Pět
minut před koncem mohl ještě Nezbeda přidat svůj druhý gól,
hosté bojovali až do konce, ale gólovku už v závěru žádnou
neměli. O našem zaslouženém osmém vítězství jara v řadě tak
nebylo pochyb.
Lid se tak mohl opět veselit. A to i včetně těch našich
skalních příznivců, kteří svůj veskrze kladný vztah k ohnivé
vodě poněkud pokrytecky vydávají za předzápasový,
poločasový a pozápasový rituál. Jmenovat raději nebudeme,
abychom nedostali na držku jak Sobotka. V neděli 16. května
jedeme k dalšímu utkání do blízkého Horního Újezda, který
včera přivezl bod z Opatova. Hraje se v 17 hodin a věříme, že
auta i velocipedy budou v hojném počtu ze Sebranic na této
silnici k vidění.
Žádné slitování ani s těmi našimi nejbližšími
TJ HORNÍ ÚJEZD - FK SOKOL SEBRANICE 0 : 2 (0:0)
Takový je holt ten fotbalový život. Zvlášť v letošním finále
okresního přeboru. Čtyři kiláky vzdušnou čarou vzdálený Horní
Újezd hraje horko těžko o záchranu. My však hrajeme o postup,
který není ještě vůbec jistý, a nemůžeme si dovolit nic podcenit.
Dolů půjdou maximálně čtyři, a když se Rychnov zachrání v I.
B (teď vyhrál v Pomezí), tak ,,jen“ tři. Nás zajímá především
předek tabulky a teď následuje po čertech obtížná série. V
sobotu druhá Moravská Třebová, příští čtvrtek vložené kolo v
Dlouhé Loučce a pak do Mladějova. Když to v těchto dvou
týdnech jakžtakž dopadne, teprve pak lze o něčem příjemném
uvažovat. Na překvapivě výborný trávník na ,,Horňáku“ (po
dvoudenních deštích) nastoupilo toto mužstvo:

J. Radiměřský
P. Kalánek

Schüch
Neumeister Z. Horníček
J. Horníček
Nezbeda
Karlík
Červ

Kárský
Patočka

Střídali: 78. Kalánek - Klusoň a Nezbeda - Haupt, 88. Červ - K.
Radiměřský. Trojice rozhodčích Ondráček - Brychta, Ožvoldík
odřídila zápas na jedničku. Góly Karlík a J. Horníček.
Kolik bylo diváků, to lze u zábradlí, na přilehlé komunikaci směr
Budislav - Praha, na stráni a u kiosku jen obtížně odhadnout, ale
opět hodně jich přicestovalo i v tomto dušičkovém počasí ze
Sebranic. A pochopitelně že všichni svými prostředky. V nedělním
pozdním odpoledni ze sebranického ,,Veřejného dopravního
terminálu Jaroslava Turbaka“ (zatím to není ještě název oficiální)
žádný pravidelný spoj směr Horní Újezd dle platného jízdního řádu
neodjíždí. Dík za účast a fandění!!!!!!!!!!!!!
Po šesti minutách jsme mohli už vést, naši totiž začali hodně
zhurta. Hned v 1. minutě vyslal střelu Z. Horníček, ta byla ještě
spíše rázu propagačního, pak však zasáhl domácí Prokop v brance
po trestném kopu Karlíka a vzápětí stejně tak na roh vytáhl gólman
míč po kombinaci Patočky a Kalánka. V 18. min. pálil mimo tyče
Kalánek, domácí se dostali do první šance až ve 23. minutě. Rychlý
kontr Újezda musel zachraňovat až Schüch. Načež měl dvě
možnosti J. Horníček - tou první byla docela bomba těsně nad
břevno a pak konečně někdo pochopil, že největší nebezpečí na
mokrém terénu hrozí brankářům po zemi. Skákavou Honzovu střelu
lovil Prokop za sebou z brankové lajny. V poslední čtvrthodině
poločasu se osmělili i domácí a tento úsek byl z jejich hlediska
nejlepší, ale také jediný. V 35. min. rychlou akci Újezda zastavil jen
správně zdvižený praporek pomezního Ožvoldíka, ve 42. min.
ojediněle, leč zatrachtile nebezpečně chyboval Patočka a požár
uhasil starý dobrý Robert Schüch.
Nedělejte blbé chyby a konečně se pořádně trefte! Řečeno o
přestávce. (Notně nastydlý pisatel se v oné čtvrthodince nacházel v
přilehlém kulturáku na horkém a chutném grogu, ale tak to asi
bylo.) A hned z prvního útoku chyběly na křížný centr J. Horníčka
zprava centimetry při dobíhačce Karlíkovi a Patočkovi. Nato jsme
zahrávali sérii tří rohů, jeden nadějnější než druhý (a třetí), ale nula
od nuly pošla. V 63. minutě zmařil sólo Karlíka vyběhnutím
gólman Prokop, který si asi zachytal víc než při svém angažmá na
krajském přeboru v Poličce. V 70. min. by však neměl nárok po
centru Kalánka a chytré hlavičce (doslova i přeneseně) Jakuba
Červa, po níž míč orazítkoval břevno. Přesně čtvrthodinu před
koncem zahrál domácí obránce metr za vápnem rukou a to neměl
dělat. Míč si postavil podobně jako zcela nedávno v Bystrém Honza
Karlík a přes zeď zajistil vedení 1:0. Pak přišlo dvojí střídání
najednou, velezkušený Jirka Haupt a na prahu nejlepšího
fotbalového věku se nalézající Tomáš Klusoň přinesli do hry nové
prvky, hru jsme kontrolovali a domácí přes veškerou neutuchající
snahu už na korekci neměli. Navíc přišla minuta s pořadovým
číslem 86. Opětně nutno říci, že ti dva, o nichž bude nyní řeč, se tak
dlouho hledali, až se našli (v tom nejlepším slova smyslu): Honza
Karlík vyslal přesným pasem na pravé straně dopředu Honzu
Horníčka, který si lehce poradil se svým hlídačem a z úhlu propálil
po zemi Prokopa. Až to pěkně o brankovou konstrukci zazvonilo a
bylo to zvonění pro nás rajské a konečné. 2:0 pro Sebranice! Pak už
jen střídání vysokého Červa ještě mohutnějším K. Radiměřským,
děkovačka četným příznivcům a hotovo.
Takže v sobotu 22. května v 17 hodin je u nás druhé mužstvo
tabulky, Slovan Moravská Třebová B!!!! Zvláštních pozvánek do
vlastních rukou jistě netřeba.
Fotbalové ozvěny připravil Zdeněk Vandas.

Provoz koupaliště v Poličce
Provoz letního koupaliště bude zahájen 21. 6. 2010. V areálu
koupaliště se nachází plážové hřiště, tenisový stůl, velká skluzavka,
brouzdaliště s tryskající vodou a skluzavkou, dřevěná houpačka pro
nejmenší.
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let zdarma
děti od 3 do 15 let 15,- Kč, po 17. hod. 5,- Kč
dospělí
30,- Kč, po 17. hod. 10,- Kč
držitelé ZTP a ZTP/P a jejich průvodci 15,- Kč, po 17. hod. 5,- Kč
Současně upozorňujeme, že provoz krytého bazénu končí 17. 6.
2010.
Jitka Kmošková, vedoucí plav. bazénu Polička
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Kam za kulturou
POLIČKA
Tylův dům
∗ středa 16. 6. od 19 hodin
ČESKÉ NEBE - divadelní představení souboru J.
Cimrmana, nová hra plná hlášek a jedinečného humoru
∗ pondělí 21. 6. od 19 hodin
SOUBOJ TITÁNŮ - dobrodružný film USA, do 12 let
nevhodný
∗ úterý 22. 6. od 19 hodin
MAMAS & PAPAS - filmové drama ČR, do 12 let
nevhodný
∗ středa 23. 6. od 19 hodin
KATKA - časosběrný dokument ČR, do 12 let nevhodný
∗ od 6. 6. do 30. 6. 2010
JAMIE AULT - výstava obrazů
Centrum Bohuslava Martinů
∗ sobota 5. 6. od 19 hodin
11. ROČNÍK VEČERNÍHO PUTOVÁNÍ POLIČKOU
Začátek večerního putování je v Centru B. Martinů, kde
budou připraveny tištěné programy s mapkou.
Výstavy:
∗ ZRZAVÝ MARTINŮ aneb Pojďte si hrát s panem
malířem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů
- od 15. 5. do 25. 7. 2010
∗ KTERAK PAN UČITEL ku vzdělání a dobrým
mravům svá dítka vedl
- od 25. 5. do 29. 8. 2010
∗ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
- od 1. 6. do 30. 6. 2010

Pozvánky do Dolního Újezda
Výtvarné studio Mgr. Šárky Hrouzkové v Dolním
Újezdě
Vás srdečně zve na 11. ročník své výstavy,
tentokrát na téma VESMÍR
Sokolovna Dolní Újezd 5. - 10. 6. 2010
V sobotu a v neděli otevřeno od 9 do 20 hodin
a ve všední dny od 9 do 19 hodin.

Obec Dolní Újezd a občanské sdružení
Dechová hudba Dolnovanka
pořádají
IX. Podvečer s dechovou hudbou
v neděli 13. 6. od 17. 30 hod. do 19. 00 hod.
Pořad se koná před Domem s pečovatelskou službou
v Dolním Újezdě.
V případě špatného deštivého počasí se akce nekoná.
Občerstvení zajištěno!

Kino Lubná
9. 5. AVATAR
23. 5. PROKLETÝ OSTROV
6. 6. PEVNÉ POUTO
20. 6. VLKODLAK

LITOMYŠL
KINO
∗ Út 1. 6., St 2. 6., Čt 3. 6. a Pá 4. 6. od 19. 30 hod.
Mamas a Papas - intimní velkofilm Alice Nellis
Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka aj. 110 min.
Ml. do12 let nevhodný.
∗ Čt 17. 6., Pá 18. 6. a Ne 20. 6. od 19. 30 hod.
Ženy v pokušení
Komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou
Balzerovou v životní filmové roli. Mládeži přístupno.
∗ Čt 24. 6., Pá 25. 6. a Ne 27. 6. od 19. 30 hod.
Robin Hood - film USA
Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi
tohoto příběhu. Hrají: Russell Crowe, aj. Podtitulky.
Ml. do12 let nevhodný.
SMETANŮV DŮM
∗ Út 15. 6. od 19. 30 hod.
České nebe - divadelní představení, Divadlo Járy Cimrmana
Praha. Předprodej vstupenek od 1. 6. v IC Litomyšl.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
∗ od 16. 6. do 31. 8. 2010
Výstava STOPY JÁRY CIMRMANA
Putovní výstava obsahuje historii Divadla Járy Cimrmana a dále je
zaměřena především na osobnost Járy Cimrmana a jeho širokou,
rozsáhlou tvorbu učitelskou, vědeckou, divadelní atp. Slavnostní
zahájení proběhne v úterý 15. června 2010 v 17. 00 hod. v hlavní
budově RML za přítomnosti členů Divadla Járy Cimrmana.
LIDOVÝ DŮM
∗ So 5. 6. od 20. 00 hod.
Triolit - folk a country poslechový večer, vstup volný
Koná se v nekuřácké restauraci!
∗ Ne 27. 6. od 14. 00 do 18. 00 hod.
Třešňové odpolední čaje pro dříve narozené
ZÁMEK LITOMYŠL
∗ Ne 20. 6. od 10. 15 hod.
Mše s Mons. Tomášem Halíkem - hudební doprovod Missa Brevis
Jiřího Pavlici, účinkuje KOS Litomyšl a Komorní filharmonie
Pardubice. Koná se na II. zámeckém nádvoří.
SMETANOVO NÁMĚSTÍ
∗ Pá 11. 6. od 10. 00 do 16. 00 hod.
Český rozhlas pro děti... - pořad písniček, soutěží a her v horní
části náměstí
∗ Čt 17. 6., Pá 18. 6., So 19. 6. a Ne 20. 6.
Salaš u Franka Levoča
Po čtyři dny bude stát na Smetanově náměstí vedle pěší zóny
poblíž budovy městské policie dřevěná salaš U Franka. Zde se
celý den můžete občerstvit typickým slovenským jídlem a nápoji.
Hrát bude LEVOČAN.
∗ So 19. 6. od 8. 00 do 17. 00 hod.
Starodávný jarmark
- tradiční prodejní jarmark
∗ So 26. 6. od 8. 00 do 12. 00 hod.
XII. ročník nesoutěžní přehlídky mažoretkových skupin
Přihlásilo se 22 skupin z 10 měst.
∗ So 3. 7. od 11. 00 hod.
KdybyKulich
KdybyKulich je tak trošku podivný název pro neméně podivnou
mobilní artistní show. Show s podtitulem „letní vánici - inspiraci
vám přináší UNESCO“ bude plná kultury a tvořivosti bez hranic.
Závěrečné slovo bude mít čtení na dobrou noc. Odpolední
program bude plný her, hlavolamů a soutěží. Kdo z dětí by odolal
pravé letní koulovačce či stavění sněhuláků?
Pořádají svazky obcí Česká inspirace a České dědictví UNESCO.

Začátek v 19. 30 hod.
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