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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 16. 9. 2013
Přítomno bylo 7 členů ZO.
ZO schválilo:
- nájem bezbariérového bytu pro pí Janu
Makovskou,
- koupi pozemku p. č. 11, ostatní plocha
v k. ú. Kaliště za cenu obvyklou,
- smlouvu č. 111010013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ v Sebranicích“,
- zapojení do projektu Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z Prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží. Typ projektu Pořízení kompostérů pro obce (domácí
individuální kompostování).
ZO vzalo na vědomí:
- žádost o ošetření stromů v lokalitě Kaliště. Záležitost bude projednána s p. Hauptem
a v komisi pro zeleň,
- dílčí přezkoumání hospodaření obce Sebranice za rok 2013 ze dne 25. 9. 2013.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Veřejné zasedání ZO na měsíc
listopad
bude aktuálně oznámeno
na úřední desce Obecního úřadu
a na webových stránkách obce.
Děkuji za pochopení.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka

Společenská kronika

Kulturní komise obce Sebranice a místní
složky pro Vás připravily na poslední dva
měsíce roku 2013 několik akcí pro zpestření
přicházejících sychravých dnů. Doufáme, že
si vybere každý.

Všem jubilantům, kteří v listopadu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:

LISTOPAD

sobota 23. 11. 2013
od 9.00 do 16.00 hodin
v jídelně Agro družstva Sebranice
ADVENTNÍ VÝSTAVA
prodejní výstava adventních vazeb
a věnečků, pořádá slečna Portlová
sobota 23. 11. 2013 od 20.00 hodin
v KD v Sebranicích
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
pořádá TJ Sokol Sebranice

PROSINEC
neděle 1. 12. 2013 v 16.30 hodin
u kapličky na Pohoře
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
- děti obdarují andělé s nadílkou
- sváteční slovo pronese starostka obce
a Otec Vojtěch Glogar
Připraven je krátký kulturní program
i občerstvení.

Upozornění
Od 31. 10. 2013 začíná pravidelné Cvičení rodičů s dětmi. Cvičit se bude každý
čtvrtek od 16.30 hodin v Kulturním domě
v Sebranicích.
Přijďte si s námi zacvičit!
Lidye Nagyová

Helena Spěváková
Anna Trávníčková
Marie Zerzánová
Josef Jílek
Jaroslav Sýkora
Jan Drobný

75 let
65 let
65 let
55 let
55 let
50 let

„Šťasten, komu dnové plynou
mezi poklidem a dřinou,
kdy i blaženost a bída,
samota a svět se střídá.“
Emanuel Geibel
V měsíci říjnu se narodili děti
Kateřina Kadidlová,
Šimon Kotouček,
Josef Motyčka
a Jan Trávníček
Rodičům blahopřejeme!

Upozornění
Ve čtvrtek 31. října 2013 bylo zahájeno
pravidelné cvičení pro ženy a dívky, které
bude probíhat v Mateřské škole
v Sebranicích.
Od 18.00 hodin PILATES s overbaly
(kdo nemá vlastní, jsou v MŠ k dispozici).
Od 19.00 hodin ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
také s overbaly.
Vhodné jsou podložky na cvičení a samozřejmě pohodlné oblečení.
Těším se na vaši účast.
Vendula Tmejová

Pravidelný svoz odpadů

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Listopad, prosinec 2013
Popelnice:
8. 11., 22. 11., 6. 12.
Plasty:
11. 11., 9. 12.

Odhalení Killerovy kaple
V neděli 27. října proběhlo slavnostní odhalení a vysvěcení
Killerovy kaple v osadě Vysoký Les.
Slavnostního svěcení se zúčastnili P. Mgr. Vojtěch Glogar
(Římskokatolická farnost Sebranice) a Štěpán Klásek (Církev
československá husitská, farnost Litomyšl). Krátké hudební vystoupení měl písničkář Petr Linhart.

a původní železný dveřní zámek, který byl však silně poničen korozí. Později byl u cesty náhodně nalezen také klíč k tomuto zámku.
Obnova Killerovy kaple proběhla od května do října roku 2013,
během 12 veřejných sobotních brigád. Kaple má kamennou podezdívku, cihlové stěny a šindelovou střešní krytinu. Na stavbě
kaple se fyzicky i finančně podíleli dobrovolníci z blízkého
i vzdáleného okolí. Při obnově kaple byly používány především
původní technologie, jako je vápenná malta, křížové zaklenutí
stropu, podlomení na štítové stěně, a mnoho dalších.
Brigády na obnově kaple organizoval Spolek archaických nadšenců a rodina Kmoškova, Sebranice.
SAN

KILLEROVA KAPLE
Původní kamennou kapli postavil sudetoněmecký statkář
Killer s přezdívkou Krenes ze Chmelíka č. p. 27, na svém pozemku. Podle stavitele byla kaple nazývána Killerova, Krenesova
nebo Grenesova. Kaple byla postavena jako poděkování za zázračné zachránění života Killerovy manželky. Na hospodyni
Killerovou spadla právě poražená borovice, zrovna když nesla
dřevorubcům oběd. Po vyproštění hospodyně zpod stromu všichni s překvapením zjistili, že žije a dokonce
nemá nejmenší zranění.
Selka prý při pádu stromu vzývala Matku Boží, která nad ní držela
ochrannou ruku. Z toho
důvodu byla kaple postavena a zasvěcena
Panně Marii.
Minulost kaple je
z velké části zastřena
nejasností. Především
není jasná doba jejího
postavení. Její existence
je z map indikačních
skic stabilního katastru
doložitelná minimálně
k roku 1839. Kapli
z literárních pramenů
zachycuje pouze několik málo zmínek roztroušených v kronikách
přilehlých obcí, bohužel se však nezachovalo žádné historické
zachycení původní podoby kaple. Proto její podoba byla rekonstruována pouze podle zachovalých zbytků stěn a vzpomínek
pamětníků.

Přestože byla kaple zděná z kamene, zachovala se do 20. století pouze skrovná část původní stavby do výšky podezdívky, a to
navíc ve velice dezolátním stavu. Díky nekvalitní střešní krytině,
ale také díky nezájmu ze strany místních obyvatel, začala Killerova kaple po druhé světové válce značně chátrat, až nakonec zcela
zanikla.
Při průzkumu pozůstatků
původní kaple bylo kromě
stavebního materiálu nalezeno několik skleněných střepů, železné skoby
k upevnění obrazů, ale především původní ozdobné
železné kování závěsů dveří
Foto: SAN 13x
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Volby do Poslanecké sněmovny

Nový kroužek na 1. stupni základní školy
Děti prvního stupně naší základní školy dostaly možnost navštěvovat od října kroužek zdravotní tělesné výchovy. Nejprve
tuto nabídku přijímaly s nejistotou. Po objasnění, jaká je vlastně
náplň tohoto zájmového kroužku, pomohli zřejmě především rodiče a uznali, že správné držení těla od dětských let je zárukou zdravého vývoje lidského organismu. Při návštěvách zdravého cvičení
nejde o žádnou hlučnou, dynamickou senzaci. Naše cílené, pomalé, relaxační sestavy probíhají naopak v klidu při slovním doprovodu cvičitelky, jak jednotlivé svalové partie těla posilovat a zpevňovat. Tuto vlídnou atmosféru mohou posílit i příjemné tóny
vhodné hudby.
Mgr. Marie Dřínovská

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se konaly předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013. V Sebranicích byly
výsledky takovéto:
Počet voličů celkem:
Počet vydaných obálek:
Počet platných hlasů:
Počet neplatných hlasů:
Účast v %:

743
527
525
2
71%

Pořadí stran podle počtu získaných hlasů:
KDÚ-ČSL
ČSSD
TOP 09
KSČM
ANO 2011
ÚSVIT TOMIA OKAMURY
ODS
STRANA ZELENÝCH
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
SPO ZEMANOVCI
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR
POLIT. HNUTÍ ZMĚNA
DSSS
KAN

Evropský den jazyků na I. stupni
Dne 26. 9. 2013 jsme oslavili Evropský den jazyků. Letošní rok
jsme pro naše žáky připravili atraktivní finštinu, která se dětem
moc líbila.
V hodinách angličtiny se žáci učili základní fráze a pozdravy,
naučili se poznávat finskou vlajku, viděli fotografie hlavního města Helsinek, seznámili se s finskými pohádkami i pohádkovými
postavičkami. Poslechli si veselou finskou písničku k tanci i poslechu. Dozvěděli se, že Finové si velmi oblíbili našeho Milerova
krtečka.
Na konci hodiny si vyplnili zábavný pracovní list a nakreslili si
svého mumínka.
Mgr. Hana Klusoňová

164 hlasů, 31,12 %
73 hlasů, 13,85 %
67 hlasů, 12,71 %
58 hlasů, 11,01 %
52 hlasů, 9,87 %
32 hlasů, 7,02 %
22 hlasů, 4,17 %
13 hlasů, 2,47 %
12 hlasů, 2,28 %
11 hlasů, 2,08 %
8 hlasů, 1,92 %
3 hlasy, 0,57 %
2 hlasy, 0,38 %
2 hlasy, 0,38 %
1 hlas, 0,19 %

Volební komise byla tentokrát v tomto složení:
Předseda: Lucie Jílková
Místopředseda: Marcela Jílková
Zapisovatelka: Iva Jílková
Členové: pí Věra Fialová z Poličky
Radka Kučerová
Tereza Stříteská
Jana Svobodová
Veronika Vopařilová

Foto: ZŠ

Nejmladším voličem byl Jiří Vopařil, který krátce před konáním voleb oslavil 18. narozeniny, a nejstarší voličkou byla paní
Marie Klejchová z Kaliště.
25. říjen nebyl jen prvním dnem konání voleb, ale také prvním
dnem v životě nového občánka Josífka Motyčky.
Iva Jílková

Školní jídelna v Sebranicích
V naší sebranické škole se strávníkům opravdu snažíme vařit
chutně a zdravě, nejsou to pro nás jen prázdná slova. Vaříme především z čerstvých surovin, každý den kolem 160 obědů.
Vaříme tradičními postupy jako doma. Odmítáme návrhy dodavatelů používat sypké směsi do polévek a omáček, i když by
nám to ulehčilo práci. Veškeré základy pod omáčky i do polévek
připravujeme bez použití těchto ochucovadel.
Z domova jsou děti vybaveny rozdílnými stravovacími návyky
a chutěmi. Děti, zejména prvňáčci, si na trochu odlišné jídlo, úpravu nebo zcela nové potraviny postupně zvykají, pokaždé tedy
nechtějí vše, co jim na talíř nabídneme. Co se jim nezamlouvá,
doporučujeme jim alespoň trochu ochutnat. Stává se pak, že si
přijdou přidat a tím nám udělají velkou radost. A co jim nejvíce
chutná? Je to rajská omáčka, svíčková, z mletého masa pak např.
čevabčiči.
Snažíme se vařit podle pravidel zdravého životního stylu. Jídelníček musí být pestrý a splňovat požadavky spotřebního koše.
Třeba luštěniny a ryby nesmí na jídelníčku chybět jako hlavní
jídlo minimálně dvakrát do měsíce. Děti už ochutnaly také jáhly,
cizrnu i pohanku...
Záleží nám na dětech, a proto se snažíme dělat svou práci
s láskou. Těší nás, že je to znát, neboť nám strávníci jídlo chválí
a to je pro nás největší poklona.

Nejmladší volič, Jiří Vopařil

Božena Horáčková

Foto: J. Svobodová 2x
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Švecovi u voleb

Živý obraz
V sobotu 28. 9. 2013, na svátek sv. Václava, se v kapličce na
Kněžství konala svatba c. k. vrchního Vechtra. Jednalo se o historicky pátý živý obraz pořádaný Spolkem archaických nadšenců, tentokrát s názvem SVATBA c.k. VRCHNÍHO VECHTRA ŽELEZNIČNÍ STANICE SEBRANICE V KAPLIČCE
NA KNĚŽSTVÍ S NÁSLEDNOU HOSTINOU V MALÉM
SÁLE HOSPŮDKY POD LIPOU A ODJEZD NOVOMANŽELŮ ZVLÁŠTNÍ VLAKOVOU SOUPRAVOU NA SVATEBNÍ CESTU DO VÍDNĚ NA PREMIÉRU OPERETY
"PROSO" AUTORA J.C. Živého obrazu se zúčastnili nejen
někteří občané Sebranic, ale i lidé z blízkého okolí či dokonce
z míst vzdálenějších.
V malém sále hospůdky Pod Lipou byla připravena svatební
hostina, na které nechyběly ani tradiční svatební koláčky. Celé
odpoledne slunce hřálo, a tak nic nebránilo tomu, aby svatebčané
mohli posedět a popovídat si. Poté novomanželé odjeli na svatební cestu do Vídně na premiéru operety od Járy Cimrmana.
Živý obraz se velmi vydařil a už nyní se těšíme na příští svátek sv. Václava.
Iva Jílková

Foto: M. Čermák 3x

Foto: I. Nádvorníková 4x
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Letecká soutěž

Tip na podzimní výlet

Vítězství nad deštěm
Stejně jako vloni, uspořádal LMK Litomyšl 14.-15. září na
zatravněných plochách pod letištěm v Poličce soutěž rádiem
řízených modelů kategorie F3J. Výsledky této soutěže jsou započítány jako nominace reprezentantů pro Mistrovství světa na rok
2014 v Martině. Sjelo se 41 účastníků, včetně skupiny pilotů ze
Slovenské republiky. Přestože nám opět nepřálo počasí a celou
sobotu jsme přežili v restauraci na koupališti, neděle vše vynahradila. Ve zkráceném programu, pouze 4 základní kola
+ 3 finálové lety, docházelo ve vzduchu k velmi zajímavým
soubojům i výsledkům. Po 4 základních kolech postoupilo do
finále 7 soutěžících. Tříkolové finále nakonec stanovilo tyto
výsledky: 1. Jano Littva ml. SVK, 2. Jaroslav Vostřel LMK Litomyšl, 3. Luboš Pospíšil LMK Česká Třebová.

Na rozloučenou za Maxem, Boženou a Vladimírem Iljičem
Poslední výlet bych navrhoval na Kozlov, Hory a do České
Třebové. Chodívali jsme to za mlada pěšky tam i zpět, později
už zpátky autobusem a na „stará kolena“ pěšky už jen ze zastávky na Svinné dolů do Třebové.
Zaparkujte v Litomyšli a po zelené značce kolem zámku vyražte po silnici do Suché. Odbočka vlevo vede přes ves do kouzelného Ptačího lesa přes romantické zákoutí Zákopy ke hřbitovu nad Svinnou. Zde přejdeme doprava na žlutou značku, která
nás dovede do Kozlova. Tam je možno navštívit chaloupku,
kde žil a pracoval malíř Max Švabinský.
Načež pokračujeme k autobusové zastávce a od ní krátce
doleva po silnici na Třebovou. U pravotočivé zatáčky odbočíme
vlevo do lesa a sejdeme ke kapli Na horách. To jsou bývalé lázně
a poutní místo, kde před 163 lety pobývala spisovatelka Božena
Němcová. Ale nejen že pobývala. Je veřejným tajemstvím, že
tam prožila pěkný láskyplný románek s knězem (!) Matoušem
Klácelem a aby toho nebylo málo, začala si nejen techtle, ale
i mechtle s jakýmsi doktorem Helceletem. Nevěrnice jedna.
Dost historie - dnes je Na horách známá výletní restaurace,
kde se můžete dosyta občerstvit. Pak už čeká jen příjemný kilometr a půl dlouhý sestup po asfaltové silničce
k autobusové zastávce směr Litomyšl. Také zde je hospoda,
dříve U pivovaru, která se dnes oficielně jmenuje U Lenina. Před
mnoha lety tam totiž dlouho sloužil populární hostinský, který se
Vladimíru Iljičovi nápadně podobal. A českotřebovští štamgasti
a recesisté si dali nedávno konečně jméno tohoto velikána světové politiky do názvu restaurace. Šťastnou cestu!
Zdeněk Vandas

Žáci 3. třídy na obecním úřadě

To, že si s námi počasí zahrávalo, potvrdily kapky deště krátce po vyhlášení výsledků. Ani to však nemohlo pokazit dojem
z celé soutěže a všichni slíbili, že příští rok dorazí zase. LMK
Litomyšl i obec Sebranice se zapsaly do modelářského povědomí velice dobře. Důkazem toho je, že nám bylo přiděleno Mistrovství republiky pro rok 2014.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Sebranice, Agro družstvu Sebranice, Městskému úřadu Litomyšl i panu
Kopeckému za pomoc při zajišťování této soutěže. Děkuji i personálu restaurace, kde se všem líbilo, a přestože se nelétalo,
budou jistě všichni na tuto sobotu ještě dlouho vzpomínat.
Ještě jednu maličkost nakonec. Jaroslav Vostřel se tímto výborným výsledkem s předstihem nominoval na Mistrovství světa
v Martině v roce 2014 již před poslední soutěží, která se konala
v Podhořanech. Na této soutěži si odbyl svůj soutěžní křest Jaroslav Vostřel ml., žák 2. třídy základní školy v Sebranicích. Absolvoval soutěž ve velmi těžkých podmínkách (silný vítr). Přesto
vše dobře dopadlo, skončil mezi dospělými sice poslední, ale
pohár za odvahu od pořadatele si jistě zasloužil. Takto skončila
letošní úspěšná sezóna a ještě jednou děkuji všem, kteří se podílí
na pořádání soutěží nebo jinak pomáhají podporovat tento krásný sport.
Jaroslav Vostřel

Foto: R. Kučerová 2x

Foto: LMK Litomyšl 2x

Štěbetavé dětské hlásky, dupot malých bot – to bylo neklamné znamení, že do zasedací místnosti obecního úřadu ve čtvrtek
24. října zamířili žáci 3. třídy společně se svojí třídní učitelkou
Mgr. Hanou Klusoňovou.
V hodině prvouky si povídali o dějinách své obce a při té
příležitosti si přišli na obecní úřad prohlédnout opisy starých
kronik, školní kroniky, staré fotografie, pamětní knihy, výstřižky
z novin, pohřební knihy, plakáty, pozvánky.
Tedy materiály, ze
kterých lze historii
obce poznat nejlépe.
Děti nejvíce zaujala
pamětní kniha, ve které
hledaly svá jména
z vítání občánků a
fotografie, na kterých
poznávaly svoji rodinu
a blízké přátele.
Bylo to velmi milé setkání, které, jak doufá, nebylo z těch
posledních.
Radka Kučerová
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Zpráva pro rodiče malých hasičů

Informace Regionální rozvojové agentury PK

Chtěli bychom vás alespoň přibližně informovat o tom, co se
chystá na tyto dva měsíce.
Plánovali jsme opět víkend v Krkonoších, bohužel akci musíme z technických důvodů přesunout, zřejmě na konec školního
roku. Zvolili jsme proto náhradní akci. A to pochod na zamluvenou chatku do Budislavi. Vyrazili bychom v sobotu ráno 21. září
pěšky směrem na Lubnou přes Zimku. Domů se vydáme v neděli
22. září po obědě. Děti by šly jen s batůžky se svačinou a pitím.
Chata má omezenou kapacitu, proto budeme spát i na zemi, ale to
snad zvládneme. Samozřejmě bude také záležet na počasí.

Domácí spalování odpadů významně ohrožuje zdraví
Pardubice, 23. 9. 2013 - S příchodem sychravých podzimních
dní se obce často začínají halit do zvláštně páchnoucí mlhy, která
se valí z komínů některých domů. Domácí spalování odpadů je
jedním z nejméně ohleduplných způsobů chování k okolí vůbec.
Vznikají při něm nebezpečné látky, které mají prokazatelně rakovinotvorné vlastnosti.
Jak se ekologicky zbavit nenošeného oblečení?
Pardubice, 3. října 2013 - Textilní materiály jsou mimo jiné zdrojem vláken, která
měla v minulosti využití i v papírenském
průmyslu. V současnosti se můžete setkat se
zvláštními kovovými kontejnery pro sběr
textilu, které se začaly objevovat po celé
ČR. Cca 50 % textilu může ještě posloužit
svému účelu a putuje do tzv. second handů,
35 % se rozstříhá a nabízí firmám v automobilovém a strojním průmyslu, kde hadry Kontejner na textil
a obuv
využijí například na čištění nebo leštění.
Zdroj:
www.ekologickelisty.cz

Obaly - trend současné doby
Pardubice, 7. 10. 2013 - papírové obaly - mohou být označeny
značkou PAP, nebo číslicemi 20, 21 a 22, stejně jako časopisy,
noviny, reklamní letáky patří do modrého kontejneru.
Plastové obaly - označují se HDPE, LDPE, PP či PS. Pro tyto
obaly je vyhrazen kontejner žluté barvy.
Obaly ze skla - dají se opakovaně využívat a tato možnost řadí
sklo na špici současných ekologických obalů. Kvalita skla se použitím recyklátu nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 80 %
střepů. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat obaly ze skla
s označením GL 70, 71, 72. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, sklo čiré vhazujeme do bílého kontejneru a sklo barevné a tabulové do zeleného.
Nápojové kartony - v Pardubickém kraji mohou občané vhazovat
nápojové kartony (s označením C/PAP, 81, 84) do žlutých kontejnerů společně s plasty. Z nápojových kartonů se následnou recyklací získává dlouhé papírové vlákno, které je velmi kvalitní a papírny mají o tento materiál zájem. Kartony se také používají
k výrobě stavebních desek, ze kterých je možné postavit i celé
domy.
Hliníkové obaly - nejčastěji v podobě nápojových plechovek,
obalů od paštik, víček u mléčných výrobků. K odlišení hliníkového obalu nám pomůže označení ALU nebo číslo 41. Tento tenkostěnný hliník odevzdáváme ve sběrných dvorech, popřípadě do
kontejnerů k tomu určených.

Foto: Kopečtí 2x

5. října máme v plánu zkusit ještě jednu soutěž v Mladějově.
Závodit se bude v útoku a štafetě. Po této soutěži přesuneme tréninky k nám na zahradu. Vynecháme útoky a štafety a budeme se
soustředit na vázání uzlů, značky a střelbu ze vzduchovky, abychom to zvládli do soutěže požární všestrannosti. Tentokrát pojedeme do Jevíčka, a to 19. října, snad už nebude moc velká zima.
Tímto branným závodem máme v úmyslu trénování přes zimu
ukončit a začít naplno opět až na jaře. K tomuto rozhodnutí nás
vede zkušenost z minulé zimy. Usoudili jsme, že se míčové hry,
stavění překážkové dráhy a vymýšlení různých her na zabavení

Olej do kanalizace rozhodně nepatří
Pardubice, 9. 10. 2013 – Otázku, kam s použitým jedlým olejem, si položila většina z nás. Problém současné doby je ten, že
lidé prakticky nevědí, jak se použitého oleje zbavit. Po ochlazení
odpadní vody se vypuštěný olej v kanalizaci mění na hrudky
máslové konzistence, jež se postupně nabalují a zachycují další
příměsi. Tím vzniká riziko, že dojde k ucpání potrubí. Nejvhodnějším řešením je bezplatné odevzdání použitého oleje do sběrného dvora, odkud je předán společnosti zabývající se recyklací olejů
z domácností.

dětí míjí účinkem. Na tolik dětí by nás bylo potřeba do tělocvičny
víc.
Sami si také můžete na internetových stránkách OSH Svitavy
vyhledat podrobné informace ke každé soutěži, kam pojedeme.
Budete tak mít alespoň rámcový přehled, co nás za ten den čeká.
Nelze totiž odhadnout čas návratu ze závodů, svoji roli hraje
i počasí!
Po dohodě s některými rodiči přesouváme schůzky malých
hasičů na čtvrtek od 16:30 hod. u koupaliště. Dětí se nám schází
už 16 ,,kusů“. Máme z toho velkou radost, ale není lehké skloubit
náš volný čas se všemi aktivitami a kroužky dětí. Snažíme se to
všechno sehrát dohromady.
Sami sbíráme zkušenosti a určitě rádi přivítáme každý realizovatelný návrh. Pokud máte zájem a chuť si s námi o všem popovídat přijďte v pátek v 18:00 hod. k Hastrmanovi.
Ohni zdar, Kopečtí

Tuk v potrubí
Zdroj: www.trideniodpadu.cz
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RRA PK, www.rrapk.cz

Kraj Smetany a Martinů
bývá turnaj v mariáši. Přes léto funguje v areálu za Orlovnou kiosek s občerstvením, probíhají tu turnaje v nohejbalu, fotbalové
utkání ženatí versus svobodní. Prázdninové páteční nebo sobotní
večery se zde promítá letní kino. V podzimních a jarních měsících
se v Orlovně pořádají i besedy se zajímavými lidmi na různá zajímavá témata. Druhý červencový víkend probíhají v Oldřiši tradiční třídenní pouťové slavnosti.

Foto: obec Oldřiš 2x

Kraj Smetany a Martinů se představuje
OLDŘIŠ
Obec Oldřiš leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, částečně
spadá do chráněné oblasti Žďárských vrchů. Vesnice se rozkládá na obou březích Černého potoka, který patří mezi přítoky řeky
Svratky. Součástí obce jsou také osady Přibylov a Dědek v jižní
části a v severní části podél silnice I/34 leží osada Babka. Babka se
jmenuje Babkou, protože ji dle pověsti založila babka, stará výměnkářka z Oldřiše. Vystavěla zde hospodu, která byla na Babce
prvním stavením. Osada Dědek na protější straně obce se jmenuje
Dědek, aby Babka nebyla sama a Přibylov podle toho, že tam další
chalupa „přibyla“. Název Oldřiš vznikl zřejmě přivlastňovací příponou z osobního jména Oldřich a znamenal Oldřichův (např.
dvůr).
V písemných pramenech se Oldřiš poprvé objevuje v roce 1349
v listině pražského arcibiskupa. V jiné listině z roku 1474 potvrzuje
český král Vladislav Jagellonský práva a výsady města Poličky
a tímto se Oldřiš zřejmě stala součástí poličského panství, ale předpokládá se, že se tak stalo ještě v předhusitském období. Ještě na
počátku 20. století pracovaly v obci 4 mlýny, z toho 3 s pilami.
Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, v zimě pak tkalcovstvím,
výrobou vlasových sítěk a vyšíváním prádla. Zatím nejvyššího
počtu obyvatel dosáhla Oldřiš v roce 1896, kdy v 188 domech žilo
1160 lidí.
V roce 1888 zde byla zřízena trojtřídní obecní škola s českým
jazykem. Dnes je nově z velké části opravená, a poskytuje základní
vzdělání do páté třídy. Ve stejném roce jako škola vzniká hasičský
sbor, který v současné době je na velice dobré úrovni. Obec má
vlastní výjezdovou hasičskou jednotku, dvě sportovní družstva
mužů, dvě žen a jedno družstvo veteránů. Pravidelně se zúčastňují
hasičských soutěži, kde dosahují velice dobrých výsledků. Sami
pak pořádají v obci Oldřišskou večerní soutěž. Dalším aktivním
spolkem je Myslivecké sdružení Oldřiš-Borová a Orel jednota
Oldřiš (založen 28.9.1913). Kulturním centrem obce je Orlovna
z roku 1929 a sportovně-kulturní venkovní areál za Orlovnou.
V Orlovně se dochovala krásná ručně malovaná opona a ručně
malované divadelní pozadí i kulisy z dob ochotnického divadla
„Jirásek“.

V zimě se občané schází v předvečer Štědrého večera na návsi
u rozsvíceného vánočního stromečku ke zpívání koled.
Pěkné počasí láká místní i turisty k procházce ke „Zbořeným
mostům“. Je zde rybník a zachovalé kamenné oblouky mostu,
který spojuje Oldřiš se Širokým Dolem. V minulosti tudy prý
vedla kupecká cesta z Moravy do Vídně. Mostní oblouky se mimo
jiné staly předlohou obecního znaku, který je Oldřiši přidělen od
roku 2010.
Vydáme-li se po turistické značce do kopce směrem na Přibylov, odměnou nám budou krásné výhledy na celou obec, široké
okolí a za pěkného počasí jsou vidět i vrcholky Jeseníků, Orlických hor a Krkonoš. Do Oldřiše se dostanete autem po silnici
z Poličky ve směru na Sádek, nebo ze směru od Hlinska přes Borovou, popřípadě vlakem. Přes obec vede i cyklistická stezka
č. 4022.
Srdečně vás zveme na návštěvu naší obce, přijďte se podívat,
jak je u nás hezky.

Projděte naučné stezky Kraje Smetany a Martinů

V obci je nedávno dostavěná moderní mateřská škola pro 25
dětí, je tu prodejna Jednoty a pohostinství. Oldřiš je zplynofikována a máme vlastní vodovod. Děti zde mají nově zbudované hřiště
s hracími prvky na společné zahradě školy a školky. Za mrazivého
počasí se za školkou uměle vytváří ledová plocha na bruslení.
Pro unavené turisty je po celé délce obce zbudováno několik
odpočívadel. Na své cestě obcí mohou vidět několik drobných
staveb – tzv. křížků, většina z nich pochází z 19. století.
V roce 1897 byla zprovozněna železnice Svitavy - Polička Skuteč. S menšími změnami funguje dodnes. Slouží místním, ale
o víkendech jsou vypravovány i speciální spoje pro turisty, cyklisty
i běžkaře. Babku spojuje s městy autobusová doprava.
Obecní úřad připravuje pro děti pravidelně dětský karneval,
dětský den a drakiádu. Dospělí mohou využít některý z četných
plesů v Orlovně, které pořádají hasiči, myslivci a skupina mládežníků. V obci lze navštěvovat cvičení pro ženy, jógu, obecní knihovnu, pravidelné odpolední setkání důchodců u kafíčka, na podzim

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů vás zve na procházku po
svých naučných stezkách. Nově vydaný materiál popisuje celkem
19 stezek regionu. Svazek nabízí nejen nové informační tabule,
kde jsou stezky přehledně uvedeny včetně mapy, ale i vytištěné
letáky, které obsahují podrobný popis jednotlivých stezek. Každá
naučná stezka obsahuje informace o názvu, GPS výchozího bodu,
délku stezky v km, její tematické zaměření, obtížnost a také potřebné informace, zda je na stezce možnost občerstvení a WC.
Inspirujte se naší nabídkou naučných stezek Kraje Smetany
a Martinů při procházce podzimní přírodou. Projít můžete např.
stezku „Kolem Svojanova“, „Údolím Kavinského potoka“, „Lesní
školu v Květné“, „Borovskou poznávací stezku“, naučné stezky
v Bystrém, Litomyšli, Sebranicích, putovat můžete i po Městských
lesích Polička.
Letáky Naučné stezky Kraje Smetany a Martinů si lze vyzvednou v informačních centrech regionu.

Ing. N. Šauerová, svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
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Fotbalové ozvěny mladší přípravky
Turnaj Mladší fotbalové přípravky Sebranice 15. 9. - 1. místo
Sestava:
Brankář:

Obrana:

Útok:

Turnaj v Dolním Újezde 21. 9. - 1. místo
Sestava:
Brankář:

Mokrejš Jirka - 1. zápas
Klejch Damián - 2. zápas
Kopecký Ondra - 3. zápas
Kárský Petr
Brabenec Dan
Filipi Štěpán
Vostřel Jakub
Svoboda David
Vomočil Jirka

Svoboda Martin
Šmíd Dan

Kopecký Ondra

Obrana:

Karský Petr
Mokrejš Jirka

Brabenec Dan
Klejch Damián

Útok:

Svoboda David
Vomočil Jirka

Svoboda Martin
Šmíd Dan

1. zápas: Dolní Újezd : Sebranice 2:5 (1:2) (Šmíd, Kárský,
Svoboda D., Svoboda M., Brabenec)

Dále střídali: Vopařil Petr, Vostřel Matěj
1. zápas: Sebranice : Svratka 7:1 (4:0) - Kopecký 2x, Šmíd,
Klejch, Svoboda D., vlastní 2x

Po propršeném týdnu na nás čekal v Újezdě kvalitní trávník.
Ospalý začátek z naší strany soupeř zaslouženě využil ke vstřelení vedoucí branky. Naši kluci postupně přidali na důrazu a do
poločasu otočili stav utkání. Po přestávce jsme již kontrolovali
hru, ale domácí po naší ztrátě míče ihned vyráželi do rychlých
brejků a dost nás zlobili.
Zápas dobré úrovně naši kluci dotlačili přeci jenom
k vítězství.

Na domácí turnaj jsme měli k dispozici 13 hráčů, takže největší problém v uvozovkách byl všechny hráče zapojit do hry. Kluci
chodí na tréninky poctivě, a tak si každý zasloužil bojovat o vítězství. Všichni, co se zapojili do hry, hráli s nasazením, takže
nebyl problém střídat kohokoliv. Dobrý základ naší hře dával
v bráně Jirka Mokrejš, jeho rychlé rozehry dělaly Svratce problémy a nám umožnili pěkné kombinace.

2. zápas: Sebranice : Svitavy „B“ 14:0 (8:0) - Mokrejš 6x, Šmíd
4x, Kárský 2x, Svoboda D., Klejch

2. zápas: Sebranice : Horní Újezd 14:5 (7:3) - Mokrejš 5x, Kopecký 3x, Svoboda M. 2x,Svoboda D., Vostřel J., Šmíd, Kárský

V tomto utkání jsme proti soupeři, který přijel na turnaj
s jedním hráčem na střídání, dobře kombinovali a dobře stříleli.
Odměnou byla vysoká výhra a dobrý pocit z předvedené hry.

Horňák se zatím na turnajích „rozkoukává“, což naši kluci
náležitě využili k vysoké výhře. První trefy v mistrovkém zápase
si připsali Martin Svoboda a Kuba Vostřel - jen tak dál! Většinu
utkání odehráli kluci mladšího věku, ale i tak to na Újezd tentokrát stačilo.

3. zápas: Sebranice : Horní Újezd 17:2 (8:0) –Šmíd 6x, Mokrejš
5x, Svoboda D. 3x, Klejch 2x, Kárský
I v posledním zápase byl Újezd dost odevzdaný soupeř. Naši
hráči si udělali ze zápasu střelnici, což v případě hezké střely po
přihrávce bylo na potlesk, ale často se bohužel stávalo, že nepřipraveni jsme hlava nehlava stříleli z každé pozice a připravili se
tak o další góly.
Více klidu by přineslo lepší pocit z vítězství, i tak kluci na
tomto turnaji byli po kolektivním výkonu po zásluze vítězi!

3. zápas: Sebranice : Dolní Újezd 6:4 (2:1)-Šmíd 3x, Mokrejš,
Karský, Filipi
Kvalitní utkání, ve kterém jsme nechali hrát spíše kluky 2005,
bylo vyvrcholením turnaje. Po většinu času jsme měli míč na
svých kopačkách. Chyby v kombinaci - na které mají kluci
v tomto věku své bezvýhradné právo - soupeř několikrát potrestal, ale kdybychom byli produktivní v útoku, tak bychom dali
2 x tak více branek. Útočné akce v tomto zápase zleva, zprava
připravoval především David Svoboda. Hattrick si připsal po
krásných gólech D. Šmíd.

Další výsledky:
H. Újezd – Svitavy „B“ 4:5
D. Újezd – H. Újezd
9:1
D. Újezd – Svitavy „B“ 9:4

Na závěr jsme opět pro všechny kluky připravili odměny.
Zásluhou příspěvku p. Horáčka (firma SKH Sebranice) si každý
hráč bez výjimky odnesl z turnaje perníkovou medaili. Týmy pak
šampaňské a nějakou sladkost.
Dále děkuji všem, kteří pomohli s přípravou turnaje, rozhodčím V. Kuchtovi a H. Chadimovi za odpískání zápasů. Úsměv
všech dětí na závěr je nám odměnou!

Pořadí turnaje:
1. Sebranice……9 bodů, 36:4
2. Dolní Újezd…6 bodů, 20:10
3. Svitavy „B“….3 body, 9:22
4. Horní Újezd…0 bodů, 7:31

S medailema 15. 9.
Foto: P. Brabencová

Pořadí turnaje:
1. Sebranice…….9 bodů, 27:10 3. Svratka……….3 body, 14:21
2. Dolní Újezd….6 bodů, 36:12 4. Horní Újezd….0 bodů, 10:42

Borová 8. 9.
Foto: J. Svobodová
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Připravil Jiří Mokrejš
-trenér mladší přípravky

Fotbalové ozvěny mužů
SOKOL LIBCHAVY - FK SEBRANICE 4 : 0 (3:0)
Důležité minuty:
7. spolupráce bratrů Horníčků zakončena střelou hlavou mimo
17. první branka domácích, když Kysilka první střelu vyrazil
a dorážka se ujala - 1 : 0,
23. už je to 2:0, Stejskal zužitkoval špatné odehrání míče a střelou
z vápna skoroval,
26. Z. Horníček unikl, ale nastřelil jen gólmana Pinkavu,
28. opět Z. Horníček, jehož centr poslal Prokůpek nad břevno,
33. domácí po rohovém kopu zvyšují Kopfštejnem na 3:0,
36. dvakrát v akci Prokůpek, nejprve střela tečována na roh a po
něm střílel vedle,
41. nebezpečný centr domácích a střela byla jen tečována,
50. centr zleva do vápna a neobsazený Ďuriš zvyšuje už na 4:0,
55. ránu Patočky Pinkava jen vyráží a po rohovém kopu střílíme
nad bránu,
61. velká šance domácích zůstala nevyužita,
67. trestný kop J. Horníčka tečuje Zahoran mimo tyče,
78. nadějný lob střídajícího Karala, z něho Malý střílí těsně vedle
levé tyče,
83. a 87. dvě šance našich, nic z toho,
91. Konec zápasu.
Sestava:
Kysilka
Klusoň
Zahoran T. Patočka
Bednář
Vopařil J. Horníček Mitáš
Prokůpek
Jireček
Z. Horníček

Mitáše. V 55. minutě ještě neskóroval, když vystihl chybnou
kličku beka, ale o dvě minuty později to už vyšlo. Ano, PAVEL
MITÁŠ po centru Horníčka hlavou přehodil špatně postaveného
Hůlku v brance (dvaadvacetiletý někdejší gólman Litomyšle
a krátce i Semanína), stav byl 3:2. Teď jsme byli útočnější už my,
například Malý mohl skórovat opět po centru Honzy Horníčka,
hlavou poslal míč jen nad břevno. Řetová měla ojedinělou šanci
čtvrthodinu před koncem. Na druhé straně Hůlka minul při odkopu balón a situaci zachraňoval na brankové čáře. Když v 83. minutě zvýšil PAVEL MITÁŠ na 4:2, zdálo se být hotovo. Dvě
minuty poté však musel vytáhnout báječný zákrok Kysilka, vabank hrající hosté vzápětí měli z pekla štěstí, když střela střídajícího Marka Karala lízla jen tyčku. V 87. min. ale Holinka snížil
na 4:3 a hned nato musel po zranění ruky střídat Horníček (jak
dopadl v litomyšlské nemocnici v této chvíli nevíme). Přečkali
jsme i dvouminutové nastavení a tři body zůstaly doma.
Teď jsme dvakrát za sebou venku, nejprve v Cerekvici a pak
v Čisté, v obou případech od 16 hodin. Doma tedy až za tři týdny
přivítáme Kamennou Horku, tudíž 19. října a to bude už
v 15.30 hod.
Byla jediná naděje. Hrát na 0:0. Zhasla ve 45. minutě.
SLAVOJ CEREKVICE - FK SEBRANICE 1 : 0 (1:0)
Tady musím být opravdu zlý. Hazardujeme s dobrým jménem
sebranického fotbalu i s přízní diváků. Nebodovat v této Cerekvici, to je na pováženou. Vše hrálo pro nás. Velké hřiště
s kvalitním trávníkem, jen hrstka domácích diváků, navíc velmi
slušných, korektní rozhodčí. Cerekvice, jak známo, přestála velké
zemětřesení, odchod hlavního sponzora, a tím pádem většiny
peněz chtivých opor, dobrovolný sestup o dvě třídy níž. Klobouk
dolů před tím, jak to tam všechno zvládli, ale zbylý kádr herně
kvality viditelně postrádá. Nedokázali jsme si s tím bohužel poradit. Hráli:
Kysilka
Klusoň Zahoran T. Patočka Bednář
J. Patočka Kalánek Mitáš Prokůpek
Vopařil
Malý
Změny: 69. Bednář - Chadima, 69. J. Patočka – Kuchta, 78. Vopařil - Z. Horníček. Rozhodčí Kolbaba (Třemošnice) - Vaško
(Hlinsko), Lukášek (Kameničky).
Úvodní čtvrthodina patřila spíš nám, ale bylo hodně znát, že
budou opět problémy s koncovkou. V 6. minutě srazil Malému
střelu bek na roh, o deset minut později se neprosadili v dobré
pozici Malý s Vopařilem. To bylo z naší strany tak asi všechno,
snad jen Kalánkův oblouček v 33. minutě měl být o něco delší a byly by z toho gólové parametry. To však už hráli víc domácí, Kysilkovi jednou vypadl míč z ruky a T. Patočka odkopával
do bezpečí, dvakrát pak úspěšně zasahoval náš brankář. Převaze
Cerekvice také chyběla koncovka. V našich nepříliš četných protiútocích byl dost opomíjen špatně hlídaný Vopařil. Přišel konec
poločasu a v té 45. minutě domácí dali rozhodující branku - 1:0!
Dostat tak laciný gól na stadionu, kde svítí hodiny, ukazují
45. minutu, neodkopnout v takové situaci míč kamkoliv do bezpečí - to je snad až hloupé!
Nic nebylo ztraceno, ale to by se muselo hrát ne tak mdle
a jakoby omrzele, podstatně aktivněji! Soupeř po změně stran
viditelně počítal s tím, že tento jediný gól bude stačit. Nemýlili
se, stačil bohatě! Cerekvice měla snad dvě příležitosti, v jednom
případě chytil Kysilka volej, pak střídající Chadima vykopával
z brankové čáry. Jinak v podstatě nic. Bohužel ani na druhé straně. Jen pět minut před koncem si vypracoval sérií svých kliček
šanci Malý, z úhlu však pálil pouze do boční sítě. Mohlo být vyrovnáno a i domácí by zřejmě tento výsledek brali. Nestalo se
a cerekvičtí tak přišli pěkně lacino ke všem třem bodům. Že nám
pro zranění či pracovní povinnosti chyběli tři jinak stabilní hráči
(J. Horníček, Jireček, Opršál), na to se nikdo ptát nebude.
Teď zase ven, do Čisté, kde nás čeká daleko bouřlivější prostředí, než tomu bylo v "komorní" Cerekvici. Snad i to vyburcuje
naše mužstvo k podstatně bojovnějšímu výkonu. Jiná cesta
k nějakému bodovému zisku nepovede.
Zdeněk Vandas

Změny: 46. Z.Horníček - Karal, 60. Mitáš - Malý, 72. Jireček Pavliš, 79. Bednář - Chadima. Rozhodčí Braun (Pardubice) Schmeiser (Roveň), Bednář (Lukavice). Branky Váně, Stejskal,
Kopfštejn, Ďuriš. Žluté karty 2:4 (Bednář, J. Horníček, Z. Horníček, Jireček). Příští kolo hrajeme doma v sobotu 28. září v 16.30
hod. proti Řetové.
Spokojeni museli být i ti nejnáročnější diváci
FK SEBRANICE - SOKOL ŘETOVÁ 4 : 3 (2:1)
Minulé dva nezdary (0:3 a 0:4) byly možná příčinou toho, že
"ochozy" nebyly zaplněny tak jak je na Sebranicích zvykem. Tentokrát se však předvedený fotbal docela líbil a když přišlo i vítězství, bylo po skončení veselo. Sestava:
Kysilka
Klusoň
Zahoran T.Patočka
Chadima
Prokůpek J. Horníček Mitáš
Kalánek
Jireček
Malý
Změny: 72. Jireček - Karal, 87. J. Horníček - Kárský, J. Patočka.
Připraven Lorenc a Pavliš. Rozhodčí Vaněk (Choceň) - Horníček
(Choceň), Mrázek (Chroustovice), delegát Faltus (Letohrad - bratranec známého imitátora). Branky: Mitáš 2, Malý, Zahoran - Müller, Lehký, Holinka.
Začalo se náramně svižně a bylo zřejmé, že se bude na co dívat.
Hosté, nováček z Ústecka, mají asi nejmladší mužstvo v soutěži
(snad kromě "juniorky" Ústí). Věkový průměr Řetové je 21 a půl
roku! Nejprve po střele Horníčka mířila dorážka Chadimy vysoko
do oblak, v 18. minutě nepohrdl JIŘÍ MALÝ nabídky nevydařeného odkopu hostující obrany a klasickým halfvolejem pod břevno
zajistil domácím vedení 1:0. Leč nebylo nám ale dopřáno těšit se
z něho déle než pouhých šest minut. Dravý Müller prošel až příliš
lehce obranou a střelou k bližší tyči vyrovnal na 1:1. V 31. minutě
zahrál v tísni obránce Řetové rukou a nařízenou penaltu proměnil
PAVOL ZAHORAN. Vedli jsme 2:1. Hosté však byli nadále
v ofenzivě nebezpeční, nejvíc "zlobil" s desítkou na zádech pomenším vzrůstem se pyšnící Bohunek. Ten v 40. minutě
však snad až moc zbrkle zazdil velkou šanci, když zblízka mířil
hodně vedle tyče. V poslední minutě poločasu šli hosté do deseti,
když byl po ostrém faulu jeden z nich vyloučen.
V deseti lidech, jak říká známé pravidlo, se hraje však docela
dobře, protože parta se obvykle semkne a všichni ze sebe vydají
maximum. Řetová to potvrdila hned tři minuty po přestávce, kdy
bylo znovu vyrovnáno na 2:2. Pak však přišly velké chvíle našeho
-9-

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů

SAN Vás zve
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Bystré
2. 11. 2013 – Strašidlo Cantervillské
– divadelní komedie Jana Skopečka na motivy povídky Oscara
Wilda v podání divadelního spolku Nahoď Vranová. Začátek
v 19:00 hodin v divadelním sále Sokolovny.
9. 11. 2013 – Svatohubertská zábava
– od 20.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina
Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně. Vstupné
50 Kč, všechny vstupenky budou zařazeny do losování o zajímavé zvěřinové ceny.

16. listopadu 2013 od 9 hodin

Dolní Újezd
2. a 3. 11. 2013
Výstava drobného zvířectva a zahrádkářských výpěstků.
Pořádají chovatelé a zahrádkáři Dolní Újezd v Chovatelském
středisku od 9.00 do 16.00 hodin.
16. 11. 2013
Pouťová zábava
Pořádá Sokol Dolní Újezd v sokolovně od 20 hod., hraje RYTMIK.

16. 11. - SAMHAIN - Oslava Keltského svátku. Koncert hudební skupiny Majerovy brzdové tabulky, recitace a povídání
Alfreda Strejčka, představení obnovy kaplí ve Vysokém lese,
doprovodná výstava. Samhain se koná od 18:00 hod. ve Sklepení Morie v č.p. 8.

!UPOZORNĚNÍ!
Kurz malování na hedvábí se ruší.

Litomyšl
3. - 5. 11. 2013, denně od 16:00 hodin
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music Club Kotelna. Soutěžní putovní přehlídka filmů, kterou
zahájí beseda s Radkem Jarošem na téma Hory shora.
Polička
19. 11. 2013 – koncert kapely Fleret
Tylův dům Polička od 19:00 hodin
23. 11. 2013 – 12. 1. 2014 – Vánoční výstava - VE SVĚTLE
VÁNOČNÍ SVÍCE
Výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava představí fenomén světla, tak jak provázel člověka životem, každým dnem i celým rokem před zavedením elektrického
proudu. Výstavu rozsvítí rozmanité historické lucerny, louče,
svíčky, svícny i lampy z městského, venkovského i církevního
prostředí. Výstava bude doplněna výtvarnými dílničkami pro
veřejnost i pro školy.
Sebranice
23. 11. 2013 - Adventní výstava
– prodejní výstava adventních vazeb a věnečků, koná se v jídelně
Základní školy v Sebranicích.
23. 11. 2013 - Kateřinská zábava
– pořádá TJ Sokol Sebranice, koná se v KD v Sebranicích.

Šimon Pánek v Litomyšli
Zámecké návrší Litomyšl a poličské občanské sdružení Pontopolis vás zvou na veřejnou debatu se Šimonem Pánkem, ředitelem spol. Člověk v tísni, největší humanitární organizace ve
Střední Evropě. Hlavním tématem debaty je humanitární a rozvojová pomoc zemím třetího světa, projekty spol. Člověk v tísni
v zahraničí, porušování lidských práv ve světě a mnohem více.
Debata je otevřená všem hostům, kteří se tak mohou ptát na vše,
co je zajímá.
Šimon Pánek je
- jedním ze zakladatelů organizace Člověk v tísni,
- jedním z nejznámějších
studentských
vůdců Sametové revoluci v roce
1989.
Prezident Václav Havel jej
vyznamenal medailí Za zásluhy.
V roce 2002 a v roce 2003 získal cenu Evropan roku.
Roku 2010 mu občanské sdružení Post Bellum udělilo cenu Paměti národa.
V Litomyšli 13. listopadu v 19:30 hod, Zámecké návrší
Akce je podpořena Českou rozvojovou agenturou.
Vstupné dobrovolné.

Upozornění
Upozornění

Rozpis služeb zubní pohotovosti
listopad, prosinec 2013
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
2. - 3. 11.
9. - 10. 11.
16. - 17. 11.
23. - 24. 11.
30. 11. - 1. 12.

MUDr. O. Zeman,
Polička,
MUDr. M. Adamcová, Polička,
MUDr. S. Adamcová, Polička,
MUDr. M. Kučerová, Polička,
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice 184,

733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 724 635
461 634 157

Redakce Sebranických novin upozorňuje občany, kteří by měli
zájem v Sebranických novinách zveřejnit pozvánku na určitou
akci, aby nás o těchto akcích informovali do data uzávěrky novin.
Jinak nemůžeme zaručit, že se tyto akce objeví v kulturní nabídce. Děkujeme za pochopení
Redakce novin

Sebranické noviny, noviny obce Sebranice u Litomyšle. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad Sebranice, 569 62,
Sebranice u Litomyšle, tel. 461 745 133, obec@sebranice.cz, www.sebranice.cz. Na vydání se podílely Lenka Karalová, Iva
Jílková. Grafická úprava: Iva Jílková. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory
redakce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo MK ČR E 12052. Náklad 400 výtisků. Bezplatné. Neprošlo redakční
jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 18. 11. 2013, vydání 1. 12. 2013.
Tisk AP tiskárna Osík.
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