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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 21. 8. 2013
Přítomno bylo 7 členů ZO.
ZO schválilo:
− program zasedání,
− projektovou dokumentaci „Snížení
energetické náročnosti obecního úřadu
a kulturního domu v Sebranicích,
− Zadávací dokumentaci pro veřejnou
zakázku ,,Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a KD
v Sebranicích“,
− jmenování pětičlenné komise pro výběrové řízení veřejné zakázky ,,Snížení
energetické náročnosti budovy obecního úřadu a kulturního domu v Sebranicích“,
− rekonstrukci sociálního zařízení včetně
nového sanitárního vybavení v KD,
− smlouvu o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a obcí na úroky pro
2 bytové jednotky ve výši 100 tis. Kč.

Důležitá oznámení
Upozorňujeme občany, že do konce
září, tj. do 30. 9. 2013, vybíráme druhou
splátku poplatku za odvoz domovního
odpadu.
Žádáme Vás, abyste při platbě upřednostňovali zasílání poplatků převodem na
účet obce č. 1217273389/0800 a jako
variabilní symbol uvedli číslo domu.
Splátku je možné uhradit též hotově
v úředních hodinách na OÚ nebo složenkou.
Děkujeme.

Veřejné zasedání ZO na měsíc září
bude aktuálně oznámeno
na vývěsní desce obecního úřadu
a na webových stránkách obce.
Děkuji za pochopení.

Pravidelný svoz odpadů

Poděkování

Pozvánka

Září, říjen 2013
Popelnice:
13. 9., 27. 9., 11. 10.
Plasty:
16. 9., 14. 10.

Všem jubilantům, kteří v září oslaví
své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Marie Kopecká
Božena Pohorská
Josef večeře
Ludmila Klusoňová
Irma Stehlíková
Ludmila Vopařilová
Václav Kovář
Jaroslav Čermák

87 let
87 let
86 let
81 let
81 let
70 let
60 let
60 let

Nepřehlédněte
Milí spoluobčané,
konec prázdnin nám přinesl několik důležitých změn, o kterých bych Vás chtěla
touto cestou informovat.
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce kulturního domu se v říjnu tohoto roku nebude
konat tradiční Podzimní výstava, neboť
má v této době probíhat oprava střechy kulturního domu.
V sobotu 31. 5. 2014 se v naší obci uskuteční Setkání rodáků. Poznamenejte si
prosím toto datum do svých kalendářů
či diářů, aby vám nic nebránilo v účasti na
společném setkání. Kulturní komise ve spolupráci s místními složkami již nyní chystá
pro všechny bohatý kulturní program a těší
se na vaši účast.
Mám bohužel pro Vás i jedno nepříjemné
upozornění. V poslední době došlo v naší
obci k několika případům krádeží. Buďte
prosím více obezřetní, chraňte si pečlivě
svůj majetek, všímejte si podezřelých osob
ve svém okolí. V případě potřeby neváhejte
kontaktovat Policii České republiky.
Děkuji.
Lenka Karalová, starostka obce

ZO vzalo na vědomí:
− částečné pokácení vichřicí poničeného
stromu u kostelní zdi,
− informaci Římskokatolické farnosti
v Sebranicích ve věci nebezpečí vzrostlých stromů kolem kostela.
Lenka Karalová, starostka obce

Společenská kronika

Děkujeme všem, kteří nám dne
10. 8. 2013 pomohli, nebo nabídli svoji
pomoc při požáru auta.
Kučerovi, Sebranice 157
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,,Být šťasten sám a jiné
blažit - to je pravý úkol
člověka.“
Anonym
V srpnu jsme se rozloučili s panem
Oldřichem Šlesingerem.
,,Kdo v srdcích žije - neumírá.
František Hrubín

V srpnu se na společnou cestu životem vydali snoubenci
Jana Reinoldová a Milan Dvořák
Sebranice
Radešínská Svratka
Srdečně gratulujeme!

Moštování
Začíná období sklizně ovocných plodů.
Snažme se zhodnotit každé jablko, které
nepřijde na uskladnění, ve zdravý a lahodný nápoj, který vydrží podstatně déle.
Moštovat se bude každý pátek počínaje
13. září od 9 do 17 hodin. S polední
přestávkou.
Za vylisování 1 l moštu by zákazník
zaplatil 4 Kč. Poslední moštování by bylo
25. října 2013.
Za výbor ČZS Josef Jílek

Co je u nás nového?
REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚTSKÁ ZÁBAVNÁ SHOW
Kulturní komise obce Sebranice připravila pro zpříjemnění
prázdninového dne ve středu 31. 7. 2013 od 15.30 hod. na prostranství u jídelny Agrodružstva pro děti zábavnou show s klaunem
a kouzelníkem Čárymáryfukem. Byl zde připraven skákací hrad,

V průběhu školních prázdnin proběhla v budově základní školy
naplánovaná výměna topení. Obec se rozhodla stávající nevyhovující topení vyměnit za nové, efektivnější. S jeho pomocí by
měla obec na provozu školy ušetřit nemalé prostředky. Proto byly
na půdu školy nainstalovány tepelné výměníky, udělány nové
rozvody a ve všech učebnách namontovány nové radiátory. Na
investici obec využila peněz z dotace OPŽP. Současně s touto
rekonstrukcí proběhlo vybudování nové jazykové a výpočetní
učebny. Vše si budete moci prohlédnout při Dni otevřených dveří, které se uskuteční v sobotu 26. října.
Lenka Karalová, starostka obce

různé soutěže, hry a dětská diskotéka. Za každou soutěž dostaly
děti odměnu a na závěr nafukovací balónek. Ani dospělí nebyli
ošizeni – mohli si dopřát kávu a všichni pak limo dle potřeby.
Nejen děti, ale i dospělí si krásně užili tento letní den, symbolicky
naplánovaný na polovinu prázdnin.
Děkujeme VŠEM, kteří tuto akci pro děti připravili.
Rodiče a prarodiče
Dovolte nám připojit se s poděkováním za vstřícnost a ochotu
spolupráce vedoucí jídelny paní Bisové, vedení Agrodružstva Sebranice a firmy SKH Sebranice, bez jejichž pomoci a svolení by
tato akce nemohla proběhnout na tomto oblíbeném prostranství,
které je vytvořeno zde.
Kulturní komise

Foto: M. Čermák 2x

Poděkování

Foto: M. Čermák 3x

Rádi bychom touto cestou poděkovali rodinám Klusoňových,
Vomáčkovým a Kuchtových, které po vzájemné dohodě spravili
obecní cestu. Příjezd vedoucí k jejich domům svépomocí zpevnili
a upravili. Velmi dobře si uvědomujeme, že jedna z povinností
obecního úřadu je správa a údržba místních komunikací. Na
obecním úřadě evidujeme několik žádostí o opravu. Této zodpovědnosti se nevyhýbáme, ale vše je pouze otázkou financí a to se
pak samozřejmě odráží na realizaci. Pro obec je velkým přínosem
každá iniciativa a aktivita ze strany Vás občanů, které si vážíme
a velmi Vám za ni děkujeme.
Zastupitelé obce
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Sváteční slovo

SDH informuje
Zprávy z hasičského sportu

Milovaní,
každá doba v sobě nese něco krásného. Záleží jenom na nás, pro
co jsme zrovna vnímaví. Jeden vnímá již blížící se zimu, jiný dokáže žasnout nad tím, co dokáže podzim v sobě vykouzlit. Mluví
se o babím létě, kdy sluníčko prozařuje přírodu všemi barvami.
Přesto, že už mu chybí síla tepla, dává ho tolik, aby mnohé mohlo
dozrát. A tak je to čas, který přímo zve k vděčnosti. K vděčnosti
za to, co považujeme za samozřejmé.
Mezi prvními slovy, které maminky učí své děti, je slůvko
„děkuji“. Nejde jen o slušné vychování, ale o vědomý projev
vděčnosti i za nejobyčejnější věci, kterými nás někdo obdaruje.
Vděčný člověk se ohlíží. Nejen proto, aby vzpomínal, ale aby si
uvědomil, co všechno má kolem sebe a za co všechno třeba ještě
nepoděkoval.
Každý z nás je obdarovaným. Mnohé dary nosíme v sobě, jiné
dostáváme od druhých. A důvodem k vděčnosti není jenom to, co
můžeme uchopit do svých rukou. Důvodem je jistě každý projev
dobroty a lásky druhého člověka.
Podzim je též příležitostí k tomu, abychom děkovali ze všechno, co se urodilo. Čemu dobrý Bůh požehnal a co vyrostlo na našich polích a zahradách. A proto tak, jak jsme na počátku jara
prosili o Boží požehnání našich polí a zahrad a zároveň si uvědomovali svou odpovědnost za správné zacházení s těmito dary
a také ochotu spolupracovat s Bohem na jejich rozvíjení, je tento
čas příležitostí k vděčnosti Tvůrci za dary potřebné k životu.
A pokud nám svět, ve kterém žijeme není lhostejný, přemýšlíme nad tím, jak ho změnit k lepšímu. Možná, že právě zde se nabízí cesta. Je to s námi stejně, jako v příběhu o malíři a jeho barevných křídách:
,,Nikdo nevěděl, kdy se ten muž ve městě objevil. Jakoby na té
rušné třídě plné obchodů, restaurací a kinosálů, po níž se po celý
den procházeli lidé a na níž si dávali dostaveníčko zamilovaní, byl
odjakživa. V kleče kreslil barevnými křídami anděly a nádherné
krajiny zalité sluncem, šťastné děti, rozkvétající poupata a sny
o svobodě. Lidé si na něj zvykli. Sem tam mu někdo hodil drobnou
minci. Občas se někdo zastavil na pár slov. Lidé s ním mluvili
o svých starostech a nadějích, o svých dětech, o všem, co nosili ve
svém srdci. O radostech i starostech. Muž naslouchal. Hodně
naslouchal a málo mluvil. Jednoho dne si však sbalil věci a chystal se odejít. Kolem se shromáždili lidé a dívali se něj. „Nech nám
něco na památku.“ Muž ukázal prázdné ruce. Co by mohl dát? Ale
lidé stáli a čekali. Sundal tedy batůžek ze zad a vyndal křídy. Své
barevné křídy, které zářily všemi barvami a kterými kreslil. Každému dal kousek křídy a beze slova odešel. Co lidé s těmi křídami
udělali? Někdo si je vystavil doma za sklem, jiný je odnesl do muzea umění, další ji strčil do zásuvky a většina na ni úplně zapomněla.“
Bůh nám také, jako těm lidem malíř, dal do rukou stejnou možnost. Záleží jen na nás, jak s jeho dary naložíme. Moc bych vám
přál, abychom společně objevovali. A k tomu a také ke vděčnosti
za každý dar, vám ze srdce žehnám.
P. Vojtěch Glogar

Poslední zprávy o aktivitě SDH Sebranice končily informací
o závodech v Lubné. Po nich jsme neusnuli na vavřínech. Ani
muži ani ženy. Jen děti ukončily tréninky zmrzlinovým pohárem
první pondělí prázdnin po tréninku, který byl pojat jako závod
mezi oběma družstvy A i B. Družstvo A prohrálo jen o jedinou
vteřinu!

My dospěláci jsme trénovali poctivě dál, protože nás čekal
v sobotu 3. 8. noční závod v požárním útoku v Oldřiši. Samotný
závod začínal ve 21 hodin. Nejprve nastoupili muži. Závodit jich
přijelo 26 družstev a naši borci uhájili krásné 18. místo s časem
22,45 s. Po nich šli na řadu veteráni. Tam zatím zastoupení nemáme! Byla jich jen 3 družstva a po nich už začaly bojovat ženy.
Souboj jedenácti družstev byl dost vyrovnaný. My vybíhaly se
startovním číslem 5 asi 40 minut po půlnoci a doběhly s časem
23,78 s průběžně na 2. místě. Po odběhnutí všech družstev jsme
skončily 6. Zklamané jsme ale vůbec nebyly a trenér Míra snad
taky ne. I naši chlapi zářili spokojeností z výsledků obou družstev. Slavnostní ukončení závodů a rozdání cen proběhlo po
2. hodině ranní. Bylo to dost únavné, ale zároveň krásné a netradiční. Oslavy některých z nás probíhaly až téměř do ranních hodin. To ale nebyl takový problém.
Velice nás překvapila a zároveň potěšila podpora spoluobčanů ze Sebranic, kteří nám přijeli fandit. Děkujeme a zveme na
další závody, na které dál trénujeme. Nejprve se chystáme 14. 9.
do Čisté a 28. 9. na ligový závod do Sádku.
Za závodníky Lydie Nagyová

Pozvánky
Letos se již po 15. setkáme v neděli 15. září pod křížem na Kališti, abychom si znovu uvědomili Boží lásku a zažili hezké společenství. Začátek je v 15 hodin. Srdečně vás zveme.
Foto: Nagyovi 2x

V sobotu 19. října v našem farním společenství přivítáme otce
biskupa Jana Vokála, který 40 mladým lidem udělí svátost křesťanské dospělosti – biřmování. Jedná se o svátost, skrze kterou
křesťan přijímá zodpovědnost za svou víru s touhou jí zodpovědně
žít a mít odvahu je předávat druhým.

Poděkování
V srpnu přišel na obecní úřad děkovný dopis od PhDr. Vítězslava Králíka, ředitele občanského sdružení Diakonie Broumov.
V něm vyjádřil svoji vděčnost všem občanům, kteří přispěli použitým ošacením při konání jejich sbírky. Působením komerčních
firem došlo k nedostatku sbírek ošacení pro potřebné, proto byla
Vaše pomoc pro Diakonii velkým přínosem. Současně poděkoval
za pochopení a podpory jejich práce, kterou konají pro všechny,
kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Lenka Karalová, starostka obce

V neděli 20. října, o slavnosti posvěcení kostela v Sebranicích
a kaple v Lubné, budeme také děkovat za letošní požehnanou
úrodu. Srdečně zveme.
(poznámka: posvícení – je den, ve kterém prožíváme vděčnost za
kostel jako místo Boží přítomnosti mezi námi s místo vzájemného
setkání křesťanů)
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Fotbalové ozvěny mužů
JEN STRUČNĚ O ZÁPASECH V PŘÍPRAVĚ
Klusoň
Opršál

Je toho docela málo: sehrána 3 utkání, z toho po 1 výhře, rem í z e
i
p r o h ř e ,
s k ó r e
1 2 : 8 .
SEHRÁLI: 3x Tomáš Klusoň, Pavol Zahoran, Tomáš Patočka,
Marek Opršál, Jan Horníček, Pavel Mitáš, Jiří Vopařil, Jiří Malý,
Jan Chadima. 2x Pavel Kalánek, Lukáš Bednář. 1x Jiří Pavliš, Jan
Patočka, Jiří Haupt, Zdeněk Horníček, Zdeněk Lorenc, Tomáš
Kalánek, Dominik Kopecký, Vojtěch Prokůpek, Jiří Kárský,
Jakub
Tauer,
Karel
Radiměřský.
STŘELCI BRANEK: 2x Jan Horníček, Pavel Mitáš, Jiří Malý.
1x Pavol Zahoran, Marek Opršál, Pavel Kalánek, Jiří Vopařil, Vojtěch Prokůpek, Karel Radiměřský.

Změny: 60. Jireček - Z. Horníček, 71. Opršál - Bednář, 84. Vopařil - Pavliš. Rozhodčí: Komínek (Lanškroun) - Adamský
( S e m a n í n ) ,
Š e j n a
( L i b c h a v y ) .
Bylo jasné, že bod by byl úspěchem. Začalo se hodně opatrně ve snaze neudělat chybu. V 16. minutě nastřelili domácí tyč,
o čtyři minuty později přišla chvíle Tomáše Jirečka, který dvakrát za sebou tvrdě pálil, ale gólman Krátký byl v obou případech na místě. Rozhodčí tlačili nenápadně domácím, to se ostatně čekalo (všichni tři kolem Ústí), přesto možnosti před bránou soupeře byly. Střelu J. Horníčka srazil brankář na roh, střelu-centr Opršála měl také. Gól jsme dostali až dvě minuty před
poločasem z nařízeného přímého kopu hned za čárou velkého
vápna, pročež se do kabin šlo za stavu 1:0 pro Ústí.
Hned po přestávce byl ošetřován Kysilka, když musel vyběhnout po neodmávaném ofsajdu a byl zraněn. Přečkal to živ
a zdráv bez úhony a měl příležitost několikrát i pak vyniknout.
Na druhé straně jsme nehráli nijak pasivně, dvakrát měl možnost
Pavel Kalánek, když střílel krásně z voleje a tři minuty poté se
možná trochu střelou ukvapil, byla šance jít sám. V 72. minutě
jsme dostali druhou branku po centru, když jsme před bránou
střelce nepokryli. Nevzdávalo se to ani pak, několikrát se prosazoval střídající Zdeněk Horníček, nic z toho ale nebylo a domácí
celkem
zasloužené
vítězství
pohlídali.
Ruku na srdce, tato porážka se tak trochu čekala. Další kolo
hrajeme ovšem doma s Verměřovicemi, tedy s tak zvanými ,,Turky“, s nimiž jsme jaro doma končili. Tehdy úspěšně, je
třeba to v kompletnějším složení zopakovat. Hraje se opět
v sobotu sedmnáctého v 17 hodin.

Vysoká výhra taky na počest třicátníků
FK SEBRANICE - DOLNÍ ÚJEZD B 8 : 0 (6:0)
Sedm kulí jako v Sarajevu. To je ze Švejka, že. Tady bylo ještě
o jednu "kuli" víc. Po nulové koncovce minule v Kameničkách
jsme takovou vzpruhu potřebovali. Sestava:

Klusoň
Kárský

Kysilka
Zahoran
Prokůpek
Chadima
J. Horníček
Kalánek
Mitáš
Vopařil
Jireček

Kopecký
Zahoran T. Patočka
Chadima
J. Horníček
Mitáš
Kalánek
Vopařil
Malý

"Hokejově" střídali Prokůpek, Radiměřský a Opršál. Branky
celkově J. Horníček 2, Malý 2, Kalánek, Prokůpek, Radiměřský
a Opršál po 1. Suverénní rozhodčí Petr Jiráň.
Nejprve byl k vidění ukázkový vzoreček co se dá taky zahodit v podání Vopařila a Kalánka, pak trefil Kárský břevno. Načež
už začaly góly padat. V 11. minutě KALÁNEK obloučkem přes
Pavliše (soupeř neměl gólmana, tak jsme jim vypomohli) na 1:0.
Po centru Vopařila zprava zvýšil v 17. min. PROKŮPEK na 2:0.
Krátce poté odcentroval Mitáš a MALÝ dal třetí branku.
V
30. minutě byl autorem gólu znovu MALÝ - 4:0. V 35.
min. se připomněl Karel RADIMĚŘSKÝ a zvýšil na 5:0. Nebývalé šestigólové skóre poločasu uzavřel z pokutového kopu J.
HORNÍČEK. V přestávce si hosté asi uvědomili, že bude-li to
takhle pokračovat, hrozil by jim dvouciferný debakl. Začali hrát v
defenzívě o hodně zodpovědněji a hru alespoň opticky poněkud
vyrovnali. Dalším dvěma gólům však zabránit už nedokázali.
V 73. minutě zvýšil na 7:0 Marek OPRŠÁL a poslední slovo měl
pět minut nato Honza HORNÍČEK. Hosté měli jedinou opravdovou gólovku, kterou jim zmařil náš patnáctiletý brankář Dominik
Kopecký, když bravurně kryl prudkou střelu mířící pod břevno.
Konec tedy 8:0. Pak se mohlo už v pohodě oslavit dvojí kulaté
výročí třicátníků Zdeňka Horníčka a Tomáše Klusoně. Zda se
budeme vracet v časném sobotním odpoledni v dobrém rozmaru
i za týden z prvního mistráku v Ústí, toť otázka. Zopakujeme - li
výkon z prvního poločasu s Újezdem, mohlo by to vyjít, i když
soupeř Ústí B bude jistě daleko kvalitnější. Hraje se už ve 13.30
hodin (lepší začátek si v těchto vedrech domácí určit nemohli),
soudcovat by měl nováček soutěže Komínek z Lanškrouna.

Bez pořádných střelců to do budoucna asi nepůjde
FK SEBRANICE - SOKOL VERMĚŘOVICE 1 : 3 (0:2)
Prohra v prvním podzimním domácím mistráku nám přinesla
paradoxně posun v tabulce nahoru. Čistá dostala doma podstatně
větší příděl (3:7 po nerozhodném poločase) a na skóre jsme se
dostali po dvou kolech před ní. Dost ale černého humoru. Sestava:
Kysilka
Klusoň
Zahoran
T. Patočka Chadima
Mitáš
Kalánek J. Horníček
Opršál Prokůpek
Vopařil
62. Chadima - Bednář, 80. Opršál - J. Patočka, 88. Prokůpek Pavliš. Rozhodčí Kunc (Staré Město) - Saňák (Králíky), Schejbal
(Svitavy).
Opět bez útočníků (jediný dorostenec Vopařil forvardem původně není) jsme začali překrásně, gólem už ve 2. minutě. Ten
však nebyl uznán, pomezní Saňák odmával ofsajd - mimochodem delegovat lajnového sudího jako jediného až ze vzdálených
Králík, to je majstrštyk obsazovacího úseku. V 9. minutě si nerozuměl brankář Verměřovic se svým bekem, k míči se dostal
Prokůpek, ale šanci jak hrom zahodil, když neuvěřitelně zblízka
přestřelil. Vymstilo se to hned z akce na druhé straně, když nepokryté křídlo odcentrovalo na J. Sklenáře, který dal hlavou na
0:1. Vyrovnat mohl v 17. minutě Kalánek, když po jinak velice
povedené kombinační akci na jeden dotek ve výhodné pozici
místo střely přihrával. Je pravda, že jsme hráli prakticky bez

Na úvod sezóny prohráli, ale herně rozhodně nepropadli
JISKRA ÚSTÍ n. Orl. B - FK SEBRANICE 2 : 0 (1:0)
Ústečtí avizovali, že béčko změní na juniorku. Zčásti to také
naplnili, polovina týmu byla složena z hráčů pod dvacet let věku.
My jsme se museli tentokrát obejít prakticky bez útočníků, prohra
se tím pádem dostavila, ale byla víc než čestná. Oproti jarnímu
zápasu tamtéž byl dojem ze hry podstatně příznivější. Sestava:

Pokračování na další straně
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Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů

Fotbalové ozvěny mužů
Pokračování z předchozí strany
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opravdických útočníků, ale do šancí jsme se přesto dostávali a
tohle se musí dávat. A totéž se opakovalo o tři minuty později,
kdy Vopařilovu střelu zblízka výborný gólman Pražák stačil vyrazit. Hosté působili mnohem lepším dojmem, byli pohyblivější,
hráli chytře a co hlavně - své ne tak časté šance proměňovali.
Jako v 29. minutě, kdy Kysilka stačil přízemní střelu Smejkala
jen tečovat - 0:2. Pak už jen Opršál v nadějné pozici střílel vysoko nad a v poslední minutě poločasu Horníčkovu střelu brankář
zneškodnil. Druhý poločas byl z naší strany herně o něco lepší.
Měli jsme v poli víc ze hry, ale dobrou čtvrthodinu před Pražákem nic pořádného v koncovce k vidění nebylo. Až v 62. minutě
zahrál dobře rohový kop Horníček a jeho centr ZAHORAN dopravil do sítě, když gólman Pražák míč lovil až za čárou. 1:2 "ono to přece jen půjde", řekli si naši, ale to by museli být v zakončení o poznání důraznější. V 67. minutě se otřáslo jen břevno
brankové konstrukce hostů a následně přišla srážka hlavami našeho Mitáše a obránce soupeře - nakonec po důkladném ošetření
bez následků. V 70. minutě hodili hosté zprava dlouhý aut,
v nastalé skrumáži se nejlépe orientoval T. Sklenář a prudkou
střelou bez jakýchkoliv rozpaků při zemi zblízka zvýšil na 1:3.
To byla pro nás rána do vazu. Hosté dvougólový náskok s přehledem a bez větších potíží uhlídali celých dvacet minut až do konce
a do větších šancí naše hráče už nepouštěli.
Začali jsme tedy dvěma porážkami. Teď nás čeká v sobotu
čtyřiadvacátého v 17 hodin další zápas v Moravské Třebové, kde
jsme zjara uhráli remízu, když vyrovnání domácích přišlo v poslední minutě z penalty. Kdeže ty jarní sněhy jsou, teď už musíme zabrat fest a naplno znova.

Borová
22. 9. 2013 – Formanský den - XV. ročník
- od 8:00 - zápis koní, od 10:00 hodin - slavností zahájení. Připraven bohatý program: Vozatajský parkur,
soutěž v kládě, těžký tah, westernová soutěž, dostihy a spousta
dalších tradičních ukázek dovedností koní a jezdců.
Zváni jsou všichni majitelé, chovatelé a milovníci koní.
Bystré
14. 9. 2013 – Zámecké slavnosti
- Domov na zámku Bystré zve na tradiční zámecké slavnosti
s bohatým programem. Začátek v 13:00 hod., od 20:00 večerní
program a taneční zábava.
Dolní Újezd
28. 9. 2013 - Vinobraní
- v sokolovně od 20:00 hod., hraje Vepřo, knedlo, zelo,
vstupné 60 Kč.
Litomyšl
14. 9. 2013 - II. Litomyšlské vinobraní
- 10:00-22:00 Smetanovo náměstí – víno, burčák, cimbálová
muzika a skupina ˇXILT.
21. 9. 2013 - Starodávný jarmark
- 8:00-17:00 Smetanovo náměstí - řemeslné trhy a hudební doprovodný program.
20. 9. - 22. 9. 2013 - Mladá Smetanova Litomyšl
- divadlo, hudba, tanec, podrobný program na
www.hudebnimladez.cz.
Lubná
28. 9. 2013 - 5. ročník - Lubenská šťopička
- ochutnávka destilátů, bohatý kulturní program, občerstvení
zajištěno, 10:00 - u Pálenice, 14:00 - Skalka Lubná, z programu dechová hudba Valanka - uvede herec a moderátor Miloň Čepelka, módní přehlídka, večer zábava - skupina QWALT
Polička
21. – 22. 9. 2013 – Slavnosti lovu na Svojanově
- šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé večerní vystoupení. Akce s loveckou tematikou připomene oblíbenou tradici majitelů hradu nejen v 19. století.
16. - 22. 9. 2013 – Mime Fest
– 2. ročník mezinárodního festivalu pantomimy.
Divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy. Boris Hybner, Radim Vizváry…
Sebranice
14. – 15. 9. 2013 – Soutěž rádiem řízených modelů větroňů
- kategorie F3J, pořádá LMK Litomyšl místo konání: letiště Polička.
28. 9. od 14 hodin – Živý obraz Járy Cimrmana
- u kolejí na Kněžství v Sebranicích, pořádá Spolek archaických
nadšenců. Vítáni jsou všichni, kteří najdou odvahu přijít
v dobovém oblečení a stanou se součástí živého obrazu.

Připravil Zdeněk Vandas.

Ve stopách slavného rodáka
Tím rodákem je myšlen loupeživý rytíř Vavřinec Toulovec
z Třemošné. I když si ho v poslední době přisvojila Litomyšl
(dokonce tam jeho kostýmovaný dvojník senzacechtivé turisty
městem provází), jeho kořeny jsou nesporně právě zde. Třemošná
- ta je přece už pradávno součástí Sebranic. Dle pověsti (ne zcela
jasně doložené) měl tento český "Jánošík", který prý bohatým
bral a chudým dával, své panství také v Budislavských skalách
a v maštalích po něm nazvaných.
Chcete-li projít oblast Toulovcových maštalí a přilehlých skal,
nejpříhodnějším východiskem bude asi obec Budislav. Možností
je jistě více, ale navrhoval bych nástup na červenou turistickou
značku. Kolem skalních útvarů Panský stůl (s případnou odbočkou k Toulovcově rozhledně) a Cikánka lze dojít na křižovatku
se značkou žlutou. Po ní si to zamíříte k chatě TJ Jiskra Litomyšl
ve Vranicích. U ní přejděte na modrou k Dudychově jeskyni,
načež vás zelená odbočka vlevo dovede k Hrnčířské skále a do
hlavního centra Toulovcových maštalí. Poté můžete projít po
červené a posléze po žluté značce pod skalními útvary Pancéřová
loď, Velryba, U kostelíčka, Hrad a Pod deštníkem Městské
maštale a vrátit se zpět do Budislavi. Těch možností je samozřejmě víc, lze si z nich na poměrně malém prostoru dostatečně vybrat.
A nejlépe uděláte, když si pro tento pěší výlet zvolíte datum
28. září, tedy na svatého Václava. V tento den totiž odbor Českých turistů Litomyšl pořádá tradiční pochod rytíře Toulovce na trasách 8, 15 nebo 30 kilometrů. Start je ve Vranicích
průběžně od ranních osmi hodin. O vyčerpané poutníky se dojemně postará celodenní obsluha stánků v místě startu a cíle, nebo
přilehlé hospůdky u Toulovce. Nemějte starost - mistrovský fotbal s Řetovou začíná na sebranickém hřišti o půl páté, takže začátek hravě stihnete.

Vzhůru do nebe!
Letecký modelářský klub (LMK) Litomyšl pořádá ve
dnech 14. a 15. září 2013 soutěž rádiem řízených modelů
větroňů kategorie F3J na letišti v Poličce.
Soutěže se zúčastní kompletní reprezentační družstvo České
republiky, které získalo tento rok druhé místo na mistrovství
Evropy v Turecku. Zúčastní se jí také nový mistr republiky
Jaroslav Vostřel, který byl také členem reprezentačního týmu
v Turecku.
Zveme tímto příznivce leteckého modelářství, přijďte shlédnout zajímavé létání a boje o
body pro kvalifikaci na Mistrovství světa v Martině 2014.
Na Vaši návštěvu se
těší organizátoři LMK Litomyšl.

Zdeněk Vandas (příště Toulání kolem Luckého vrchu)
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MIMFEST je tu!

Živý obraz

NA MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PANTOMIMY MIME

Spolek archaických nadšenců
Vás srdečně zve
28. září 2013 na svátek sv. Václava
ke kolejím na Kněžství,
kde se v době od 14 hod.
uskuteční Živý obraz Járy Cimrmana

FEST DO ČESKA PŘIJEDOU ŠPIČKY OBORU
Česká pantomima zažívá velkou obrodu a začíná se opět řadit
mezi světovou špičku. Představí se na druhém ročníku Mezinárodního festivalu pantomimy. Na Mime Festu vystoupí i mezinárodně
uznávaní mimové z mnoha evropských zemí, ale i USA. Součástí

Vítáme všechny, kteří najdou odvahu přijít v dobovém
oblečení a stanou se součástí živého obrazu.

festivalu budou také mimové v ulicích, představení pro školy a
workshopy.
Druhý ročník mezinárodního festivalu pantomimy MIME

Konec sezóny

FEST se uskuteční letos opět ve východočeské Poličce ve dnech

HOSPŮDKA U HASTRMANA

16. -22. 9. 2013. Na festivalu se představí mezinárodně uznávaní

na koupališti

profesionální mimové nejen z Česka, ale i z USA, Slovenska, Ma-

Ukončila svůj sezónní provoz.
Otevřeno bude do 30. 9. 2013

ďarska, Polska a Německa. Zásadním je i mezinárodní fúze pantomimických vzdělávacích center a vystoupení jejich studentů, tedy

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle

nové generace mimů zemí Visegrádu a Německa. Vedle představení pro veřejnost se diváci mohou těšit i na mimy na poličském
náměstí.
České pantomimické umění bude prezentovat například Boris
Hybner, Anna Polívková, Vojta Švejda či Radim Vizváry, ze

Pátek
Sobota

Slovenska Miro Kasprzyk a Adrian Ohrádka, z Polska Bartolo-

od 11 do 22 hodin

od 11 do 24 hodin

miej Ostapczuk nebo přední představitelka německé pantomimy
Anke Gerber.
Představí se i nové pantomimické soubory, např. dívčí soubor

Inzerce

Mime Fatal, Mime Marmelade ze Slovenka, polské seskupení Teatr Sztuka Ciala, berlínský mim Elastisch nebo český soubor Divadlo pantomimy, které pod názvem Kluci z Pixly představí tragikomický příběh o pěti klucích, kteří opustí dětský domov. Velkým
lákadlem jsou i představení studentů Katedry pantomimy HAMU,
např. s velmi úspěšnou pantomimou Piráti.
Nedílnou součástí programu tvoří pantomimické dílny, které
povedou profesionální mimové. Na workshopy se mohou přihlásit
jak studenti uměleckých škol, tak i široká veřejnost.
Organizátoři festivalu Mime Fest: MgA. Radim Vizváry, Ph.D.
a Pontopolis o.s. Více informací poskytuje tisková mluvčí festivalu Markéta Tauerová

Upozornění
Rozpis služeb zubní pohotovosti
září, říjen 2013
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
7. - 8. 9. MDDr. L. Orgonášová, D. Újezd,
461 631 126
14. - 15. 9. MUDr. J. Pokorná,
Litomyšl,
461 615 414
21. - 22. 9. MUDr. J. Sejkorová,
Polička,
606 205 501
28. - 29. 9. MUDr. S. Ševčík,
Polička,
461 724 423
5. - 6. 10. MUDr. P. Ševčíková,
Polička,
461 724 423
12. - 13. 10. MUDr. D. Švecová,
Litomyšl,
461 613 663
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