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Pozvánka na divadelní představení

Všem jubilantům, kteří v srpnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Vomáčka
Anna Patočková
Anna Tmějová
Marie Klejchová
Božena Kučerová
Rosalie Jílková
Josef Hynek
Ludmila Klusoňová
Hana Čermáková
Zdeněk Vraspír

86 let
83 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
60 let
55 let

„Náš největší úspěch není
v tom, že neupadneme,
ale v tom, že po pádu
vždy znovu vstaneme.“
Konfucius

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 17. 8. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Počítačový kurz pro seniory
Ve dnech 2.–6. listopadu 2015 v čase od
14 do 17 hodin se v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Sebranicích bude konat
BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ
PRO SENIORY – ZAČÁTEČNÍKY. Možnost výuky kurzu i na vlastních přenosných
počítačích.
Přihlašujte se, prosím, na Obecním
úřadě v Sebranicích, tel.: 461 745 133.
OÚ Sebranice

Pravidelný svoz odpadů
Rozloučení s prázdninami

Srpen, září 2015
Popelnice:
14. 8., 28. 8., 11. 9.
Plasty:
17. 8., 14. 9.

Místní organizace KDU-ČSL
srdečně zve děti všech věkových kategorií, jejich rodiče a prarodiče na tradiční

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
které se koná v neděli 30. srpna 2015 od 14.00 hodin na louce „U Tří kocourů“.
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Nástup letních prázdnin ve sportovním areálu v Sebranicích
V. ROČNÍKU PĚTIBOJE DVOJIC se stal tým ČEZT (Stříteský Josef st., Stříteský Josef ml.), druhé místo vybojoval tým DÉMONI
(Hegr František, Kleinbauer Martin), třetí místo získal tým KUVAJT
(Květenský Martin, Kalánek Pavel). Pozice čtvrtého až osmého místa
obsadily týmy: KAMARÁDI (Češka Milan, Klíma Petr), 2 PROMILE (Rompotl Pavel, Tutko Marek), DESTRUKCE (Ing. Jílek Jindřich, Jílková Jana), JJ (Jílek Jindřich, Vachůtka Jan) a POSEKA
(Prokůpek Vojta, Tměj Filip).

Základy tenisu dětem
Nová generace tenistek a tenistů, kteří se zúčastnili připraveného
kursu, se může pochlubit základními dovednostmi tohoto sportovního
vyžití a chutí ke hře vylepšovat tak svoji zručnost a šikovnost.
Kurs proběhl za přítomnosti zkušeného tenisového instruktora
pana Pavla Saquy z Litomyšle, který vyučoval děti ve dvou skupinách na kurtu u koupaliště v Sebranicích. Po všechny dny ideálně
přálo počasí, a věřím, že to byl všem příjemně strávený čas nadcházejících letních prázdnin …

Společné foto
Foto: M. Čermák 3x
Horní řada zleva: Jaroslav Vostřel, Vojtěch Procházka, Martin Svoboda,
Jiří Procházka, David Svoboda, Petr Kárský, Max Patočka, Martin Břeň
a Lukáš Novotný
Dolní řada zleva: Markéta Jílková, Lucie Vítová, Adéla Kárská, Ilona Vítová,
Kateřina Němcová, Emily Martinů a Barbora Košňarová
Foto: D. Procházková 2x

Poličský bagr – XV. ročník, sobota 11. 7. 2015
Do letošního ročníku tzv. smíšených dvojic (žena, muž) se přihlásilo celkem 18 párů. Cestování a poznávání nových míst k prázdninám přirozeně patří, a tak kromě hráčů z Poličky a jejího okolí, byla
v areálu koupaliště v Sebranicích příležitost pohostit hráče z Bratislavy, z Brna, z Bechyně v Jižních Čechách, z Chocně, Nového Města
na Moravě, Sněžného. Počasí po celý den opět ukázalo svoji vlídnou
letní tvář, i když ráno bylo velmi chladno (pouhých 6 ºC!).
Na turnaji vládla příjemná atmosféra, při sportovním vyžití a vzájemných setkáních …
Jana Svobodová

Sebranický pětiboj dvojic – V. ročník, sobota 4. 7. 2015
Horké letní počasí, které doprovázelo začátek prázdnin, tak přálo
a vybízelo přednostně k jedné z disciplín, štafetovému plavání
2x50 m. Dalšími disciplínami, které patří tradičně k této celodenní
sportovní akci, jsou hod na basketbalový koš, nohejbal, plážový volejbal a tenis. Do soutěže se zapojilo celkem 8 dvojic. Vítězem
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

ZUŠ Dolní Újezd

Co se ti na výletě na zámek Potštejn nejvíce líbilo?
Ukázky prací žáků 2. třídy:
„Jeli jsme dlouho. Skoro všichni si hráli na mobilu nebo na tabletu. (Poznámka pro rodiče – Chce to taky koupit.) Když jsme dorazili
na zámek, bylo to tam jako v pohádce. Šli jsme do Pohádkova a potom na záhadu ztraceného pokladu. A pak jsme jeli na ekofarmu
a učili se poznávat bylinky. A taky jsme vyráběli bylinkové mýdlo.“
„Byla tam hraběnka, kašpar, kouzelník a hrabě, který třicet let
hledá poklad.“
„Na výletě se mi nejvíc líbilo, jak jsem jel autobusem a jak jsem
dělal mýdlo a jak jsem dělal čaj. A ještě jedna hodina nakupování.
Sto třicet korun je za chvíli pryč. Koupil jsem si: ledovou tříšť, nanuka, pružinu.“
„Líbilo se mi, když jsme nakupovali i jeli autobusem, protože
jsme seděli úplně vzadu a mávali jsme na auta za námi.“
„Nejvíc se mi na výletě líbil park a mohli jsme si tam koupit zmrzlinu a bylo pěkně.“
„Královnin pokoj – Měla nádherné šaty s krajkami a ozdobami,
malou truhlu se šperkami a perlami, hezké paruky a náušnice.“
„Nejvíc se mi líbil alchymista. Měl nějaké divné jméno. Kebulus?
Jednomu klukovi, Honzovi, dal lektvar zapomnění a Zuzce lektvar
lásky.“
Zuzana Laštovicová

Základní umělecká škola Dolní Újezd
pobočka Sebranice
Základní umělecká škola Dolní Újezd – pobočka
Sebranice oznamuje, že ve výtvarném a nově
i v literárně-dramatickém oboru jsou ještě volná místa
pro všechny, kdo rádi tvoří, malují, recitují, vyrábějí loutky nebo
zkouší své první herecké scénky.
Zájemci o výuky v těchto oborech se mohou hlásit průběžně na
emailovou adresu: reditelka@zus-du.cz, a to nejpozději do
11. 9. 2015.
Všem čtenářům přejeme krásné léto a pomalu ubíhající prázdniny.
Těšíme se na Vás v září!!!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

PŘÍBĚHY

TVOŘIVOST

VLASTNÍ TVORBA

DÍTĚ JAKO SPOLUTVŮRCE

PRÁCE S KNIHOU

HRA A PROŽITEK

VYPRÁVĚNÍ

IMPROVIZACE

ČTENÍ

Náš výlet
Ze Sebranic jsme vyjeli autobusem v 8:15. Nejprve jsme jeli na
zámek Potštejn a tam šli do Pohádkova a tam jsme plnili úkoly
s pohádkama. A potom nás šašek Klopejtko zavedl na zámek a prý že
se ráno při snídani ztratil obraz. A tak jsme ho šli hledat. Nejprve
jsme našli hraběnku Annu Marii a tak jsme šli s ní hledat ztracený
obraz. A potom jsme našli čaroděje Lukuluse Kebuluse z Lindu a ten
nám dal vypít lektvar lásky a zapomnění. A čaroděj testoval na tom
ztraceném obraze lepidlo a tak jsme ho šli s ním vrátit. Ale najednou
tam někdo šel a tak nás vypustil tajným východem ven. Pak jsme šli
do parku plnit úkoly a když jsme je splnili, dostali jsme odměnu. Pak
jsme jeli autobusem na ekofarmu do Oucmanic. 2. třída vyráběla
bylinkové mýdlo a my jsme vyráběli recyklovaný papír. Každý si
vyrobil 2 – 3 papíry. A potom jsme jeli na náměstí do Ústí nad Orlicí
a měli jsme hodinu na nákupy a já jsem šel do kebabu na hranolky
a pak jsem ještě nakupoval. Potom jsme jeli autobusem domů a přijeli
jsme kolem 17:40. Byl to hezký výlet.
Jan Nechvíle 3. třída

VÝTVARNO

SKUPINOVÉ CÍTĚNÍ
PRÁCE S LOUTKOU
UMĚLECKÝ PŘEDNES
DRAMATICKÁ PRŮPRAVA
PRÁCE S PROSTOREM, POHYBEM

SPOLEČNÁ TVORBA
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
NASLOUCHÁNÍ A RESPEKT

SPOLUPRÁCE

DIVADLO

Zápis do 11. 9. 2015 v kanceláři ZUŠ v Dolním Újezdě
nebo na níže uvedených emailových adresách
Bližší informace:
Kontakty:

Náš školní výlet 11. 6. 2015
V 8:15 jsme jeli na zámek Potštejn. Potkali jsme služebnou Maryšku, která nás vzala do Pohádkova. A potom jsme šli do zámku.
Kde nás chvíli provázel šašek Klopejtko. Pak nás chvíli provázela
paní kněžna Anna Marie.
Potom nás převzal čaroděj Lukulus Kebulus z Lindu. Potom jsme
jeli na ekofarmu do Oucmanic, kde jsme si vyrobili papír a 2. třída si
vyrobila bylinkové mýdlo. A jeli jsme dál. Dojeli jsme do Ústí nad
Orlicí na náměstí, kde jsme měli hodinový rozchod. Koupil jsem si
zmrzlinu a pití a jeli jsme do Sebranic. Vystoupil jsem na Třemošné.
Vojtěch Nagy 3. třída

Podle zájmu otevření tříd
v Dolním Újezdě/Sebranicích/
Morašicích/Trstěnici

Škola: 461 631 458

Mgr. Jana Frišová /ředitelka/:
731 150 587, mail: reditelka@zus-du.cz
pro žáky 1. stupně ZŠ
Marcela Kohoutová /zástupkyně/:
školné 100 Kč/měsíc
739 435 867, mail: zastupce@zus-du.cz
pedagog Mgr. Jindra Homolová www.zus-du.cz

Loutkové divadlo
V neděli 19. července 2015
zavítalo do naší obce, jako již
tradičně každé letní prázdniny, loutkové divadlo Kozlík,
které odehrálo od 17 hodin na
Kališti pod lípami tentokrát
Vodnickou pohádku.
Děkujeme loutkovému
divadlu Kozlík za příjemně
strávené nedělní odpoledne
a budeme se těšit opět na
příští prázdniny.
Samozřejmě také děkujeme organizátorům a všem,
kteří přišli pohádku zhlédnout.
OÚ Sebranice

Náš výlet
Nejvíce se mi líbilo v ekofarmě v Oucmanicích. Protože jsme si
mohli zrecyklovat ze starého papíru na nový a moc mě to bavilo.
Vyrábělo se to takhle, že se roztrhal starý papír na malé kousíčky
a pak se to muselo v mixéru rozmixovat a pak se to nalilo do lavoru
s vodou. Pak se to vzalo sítko a muselo se ponořit do toho lavoru
s tou vodou a s rozmixovaným papírem. Pak se to sítko vytáhlo
a vostal tam ten rozmixovaný papír a překlopilo se to na dvojitý papír, houbičkou se z toho vysála všechna voda a pak se to muselo vyžehlit žehličkou, aby se vysušila všechna voda a pak se to z toho
dvojitého papíru vyloupne.
Jaroslav Vostřel 3. třída

Foto: M. Vopařilová
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Zprávičky z naší školičky
část zpět na zahradě a v průběhu odpoledne ji děti společnými silami
celou pomalovaly.

Jak skončil školní rok v naší mateřské škole
Já vím, že zprávy ze školy jste četli již v červencovém zpravodaji,
ale my jsme ve školce končili až v úterý 30. června. Byly před námi
ještě hodně důležité akce a červencový zpravodaj už byl v tisku. Tak
vám informace předkládám až nyní.
Ale opět se vrátím trochu zpět.
Akce v průběhu roku se většinou
opakují, takže nám duben končil
již tradičně velkým sletem čarodějnic a čarodějů a stejně tradičně
k závěru čarodějnické vycházky
patří i zchlazení pomocí nanuků,
na které každý rok dostaneme
peníze v masně u Ondráčků. Nutno říci, že děti nikdy neprotestují.
Navštívil nás pan Šulc
s ukázkami dravců. Všechny děti,
které měly zájem, si nechaly na
ruku přilétnout poštolku, viděli
jsme létat orla mořského, káni
harrisovu, sokola, ale v rukách
pana Šulce se objevilo i malé liščátko. Dětem na pozdrav zaklapal zobákem ochočený čáp.
Kromě tradičních divadelních pohádek viděly děti i hudební program pana Martina Kubáta z Dolního Újezdu s názvem O malém
Bedříškovi. Obsah se týkal hudebního skladatele Bedřicha Smetany.
Byl pro děti velmi pěkně připravený, poutavý, nechyběly samozřejmě
ani ukázky skladeb, pan Kubát stihl i dobové převleky. Děti byly do
programu zapojeny. Nejenže zpívaly, ale společně s protagonistou
využily i hudební nástroje.
Dětský den. Tak ten je v naší
mateřské škole už dlouhou dobu
spojen s účastí a pomocí rodičů.
Letos naplánovaly paní učitelky
program, během kterého měly
děti prokázat, jak jsou schopny
reagovat na neobvyklé situace –
jak a komu nahlásit požár, jak
reagovat, když uvidí někoho
zraněného – všechno toto musíme učit děti s myšlenkou, že
nemají mobil, tak jim znalost
telefonních čísel moc nepomůže.
A myslím si, že i rodiče si uvědomili, co je vlastně pro tyto
případy nutné děti učit. Nechybělo opékání buřtů. A nanuky.
Ale přece jen měly děti jeden mimořádný úkol. Během jarních
měsíců nám na zahradě u školky skáceli smrk za domečkem. To děti
sledovaly, následně pomáhaly odklízet malé větve a okukovaly
i práci pana Františka Malého st., když přišel připravenou osekanou
kládu nařezat a odvážel ji domů. Zároveň mu děti předaly obrázkové
návrhy na indiánský totem. A na dětský den už byla vrchní vyřezaná

S autem „Máňou“ přijeli také hasiči, aby si děti užily trochu vody.
A červen frčel dál. Výlet do ZOO v Jihlavě. Kdo jste tam nebyl, doporučujeme! Velmi pěkná zahrada i pro malé děti.
Tradiční je pro naši školku i účast na Sportovních hrách mateřských škol v Litomyšli, kde naše děti již třetím rokem dosáhly na
stupně vítězů. V roce 2013 jsme byli první, v roce 2014 druzí a letos
jsme si krásné druhé místo zopakovali! Je to v konkurenci hlavně
velkých městských školek velký úspěch.
Dopravní hřiště si vyzkoušely malé i velké děti, pohlídaly je dvě
policistky z Poličky.
Léto se hlásilo, sluníčko svítilo, na obloze ani mráčku, tak jsme se
vydali s velkými dětmi na delší vycházku za starými známými. Dříve,
když bylo ještě SKH, kde prodávají a opravují zahradní techniku
a spoustu dalších věcí, vedle jídelny Agro družstva, chodili jsme
kolem hodně často. A často jsme se stavovali na návštěvu. Pan Flídr
si pokaždé s dětmi zazpíval. Pan Horáček měl vždy v zásobě nějaké
sladkosti. A tentokrát jsme dostali vzkaz, že pan Flídr ani neví, které
nové písničky děti znají, a pan Horáček, že musí mlsat sám.

Tak jsme vyrazili. Na Pohoru, kolem kravínů až k hlavní silnici
z Poličky do Litomyšle. Nebo obráceně? U kravína jsme okoukli
telátka, ve výběhu u Tmějů jsme sledovali dovádění dvou hříbat.
A když jsme došli? Samozřejmě, že si děti s panem Flídrem zazpívaly! A pan Horáček samozřejmě rozdával bonbóny. Všechno jsme si
prohlédli, zjistili jsme, jaké vlajky tady mají vyvěšené. Poznali jsme
i Japonskou, protože jsme právě ve školce cestovali po celém světě.
I když jen prstem po mapě. S nadšením děti sledovaly automatickou
sekačku.
A pak! Prostranství areálu je plné traktůrků, sekaček – těch starších, opravených. A děti dostaly svolení k průzkumu. Téměř vše bylo
dovoleno! Jen ne nastartovat a odjet. Dokonce i holčičky seděly za
volantem. Sedačky byly obsazené a přijíždějící zákazníci se divili, co
se tady děje. Na rozloučenou a na shledanou ještě jedna písnička.
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Zprávičky z naší školičky

Fotbal pro rozvoj

A školní rok se blížil do finále. Rozloučení se školáky proběhlo již
druhým rokem v prostorách MŠ za účasti dětí, které jdou v září do
1. třídy ZŠ. Z naší školky jich bude 19. Jen mě trochu – vlastně hodně – mrzí, že v Lubné při zakončení školního roku slavnostně přivítali do ZŠ pouze lubenské budoucí prvňáčky. Proč?
Na našem rozloučení a vyslání dětí do školy byli přítomni samozřejmě i rodiče těchto dětí. Po oficialitách a krátkém programu jsme
chvíli poseděli při kávě, čaji a nějaké té dobrotě a pak se rodiče začali rozcházet. Děti zůstaly. Byl čtvrtek a my jsme měli poslední noc ve
školce. Připravené byly spacáky, oblíbení plyšáci, telefonní čísla na
rodiče, kdyby se snad někomu móóóc stýskalo. Večerní procházka do
okolí školky a čekalo nás promítání starého kouzelného filmu
„Honzíkova cesta“. Vyčistit zoubky, zavrtat se a spát. Pravda je, že
tentokrát pár slziček ukáplo. Ale ráno už bylo zase vše v pořádku.
A vůbec jsme netušili, co nás ještě čeká!

V neděli 7. června se v Sebranicích na fotbalovém hřišti konal
jubilejní 10. ročník celornárodního projektu Fotbal pro rozvoj,
který pořádalo poličské sdružení Pontopolis a Organizace INEXSDA.
Turnajový den začal v 10.00 hod. zápasy šesti dětských fotbalových týmů podle pravidel fair play. Hlavní cenu fair play si odnesly
děti z týmu Sekáčů.
Za dospělé hrálo celkem osm týmů. Tým Sestřiček ze Sebranic
nakonec vyhrál hlavní cenu fair play. Cenu ale postoupili týmu Lubeňáků. Medaile vítězným týmům předával zástupce organizace MYSA
z Keni.

Do Sebranic přijel i autobus cizinců z Pobytového střediska pro
žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí. V jejich fotbalovém týmu tak
hráli hráči ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu či Ruska. Několik žen připravilo jejich národní speciality, jak sladké či slané. Diváci tak mohli
ochutnat třeba pravý arménský medovník nebo ruský cuketový dort.
Kdo neměl chuť na cizokrajnou kuchyni, mohl si dát grilovanou kýtu,
párek v rohlíku nebo čerstvou palačinku.
Největší úspěch na sebranickém fotbalovém hřišti sklidila taneční
skupina Ugandian
dancers band. Kdo
chtěl, mohl si vyzkoušet hrát na
africké
bubny.
Dospělé diváky
potěšil
ma s é r
z Mongolska, který
zde za mírný poplatek masíroval
šíji.

V poledne přijel tatínek Vojtíka Zindulky – velký Vojta, že večer
vyrážejí na dovolenou s lodí na vodu a že by chtěli veselé auto. Jestli
nám ho může nechat na zahradě. Jedinou podmínkou bylo, aby barvy
byly omyvatelné vodou. Kdo by nechtěl? Kdy se vám povede, abyste
mohli pomalovat celé auto! Však se děti snažily. Obě strany auta byly
celé modré, samá vlnka, loďky, ryby, dokonce i palmy. Pomalovaná
byla i kola, dokonce i rezerva přidělaná na zadní straně. Z té jsme
nakonec udělali usměvavého smajlíka. A na přední straně byl namalovaný Vojtík, jeho maminka i tatínek a dopsáno přání šťastné cesty.
No a to je vlastně všechno.
Jen ještě jedna maličkost. Asi je to poslední článek o mateřské
škole, který píšu. Odcházím na „důchodcovskou Havaj“.
A chtěla bych moc poděkovat všem, se kterými jsem kdy spolupracovala. Paním učitelkám, všem provozním. Těm, které tam jsou
teď, přeji, ať je práce baví. Ať jsou pro ně děti vždy na prvním místě!
A zároveň jsem přesvědčena, protože je znám, že to tak bude. Rodičům. Byli jste skvělí. Máte skvělé děti. Ať vám dělají jen a jen radost.
Vždycky vás ráda uvidím.
Vendula Tmejová

Cílem projektu Fotbal pro rozvoj je bojovat proti rasismu a xenofobii. Fotbalové týmy jsou smíšené, hráči jsou různých národností,
věku i pohlaví. Hraje se podle pravidel fair play, tedy bez rozhodčího.
Za Pontopolis Markéta Tauerová
www.pontopolis.cz

Pouť ke kapli sv. Anny
Pouť ke kapli sv. Anny
Tradiční pouť na Vysokém
Lese, která se konala letos již
popáté, tentokrát v neděli
26. července 2015, se vydařila.
Avizovaní harmonikáři František Vopařil a Václav Kabrhel
byli posíleni Ladislavem Klusoněm, takže jsme tu nakonec měli
takovou „Veselou trojku“.
D ě ku j e me mu z i k a n t ů m
a všem, kteří se Anenské pouti
zúčastnili, za vytvoření radostné
nálady, kterou podpořilo i pěkné
počasí.
OÚ Sebranice

Foto: M. Tauerová 3x
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Dobrá propagace naší obce

Kraj Smetany a Martinů

Jako sebranického patriota mě vždy potěší zmínka o Sebranicích.
Ať je to v tisku (třeba to, že jsme prohráli ve fotbale – to zabolí, ale
fotbal zato žije hlavně u mládeže a v dospělých snad bude časem líp),
ale televize je televize. V té bylo koncem měsíce června o Sebranicích dost slyšet.
Na programu ČT2 v pořadu Náš venkov nejprve velice dobře reprezentovala rodina Kmoškova, které patří za zviditelňování obce
velký dík.
Na programu ČT1 v obnoveném programu Zpívá celá rodina sebe
i obec výborně zviditelnila rodina Boštíkova. Toto kolo totiž suverénním způsobem vyhrála. To opravdu potěší. Potěší i to, když mi sourozenci zavolají, že i v jejich bydlišti jim lidé říkají (cituji): „Ty jsi ze
Sebranic, Boštíkovi byli opravdu dobří.“
Nedalo mi to, navštívil jsem rodinu Václava Boštíka a položil jim
pár otázek. Zde jsou jejich odpovědi:
Josef Minář (dále jen JM): Dovol, abych Vám poblahopřál k úspěchu.
Václav Boštík (dále jen VB): Děkuji.
JM: Jak jste se vůbec do soutěže přihlásili? Probíhal nějaký konkurz?
VB: Dcera v reklamě zjistila, že je možno se přihlásit. Řekl jsem, že
jdeme do toho, ale nikomu se nechtělo. A tak jsem krom sebe a nadaného Vojtíška do toho ještě dle regulí zapojil neteř Katku. Bylo to
za 5 minut 12. Bylo nás více rodin a nás zkrátka vybrali.
JM: Jak probíhá vlastní příprava pořadu? Kdy proběhlo natáčení?
VB: U nás doma byl štáb skoro celý den. V Brně se natáčelo v únoru
3 dny – kamerový zkoušky, zkoušky s kapelou, generálka.
JM: V hledišti bylo krom rodiny vidět pár známých tváří v čele s aktivně fandící Miluškou Kalánkovou. Jak se tam dostaly?
VB: ČT na své náklady vypravila autobus, mohli jsme si přivézt známé. Krom rodiny, některých občanů Sebranic, tam byla převážná část
z kapely Svitavská dvanáctka a kolegové z Media 2.
JM: Byla mezi soutěžícími rodinami rivalita?
VB: Ne. Byli to úžasní lidé, přátelé. Všichni si to užívali a navzájem
si to přáli.
JM: Měli jste před vystoupením trému?
VB: Určitě i já, i když jsem zvyklý. Nejmenší měl Vojta. Zdravá
tréma je však dobrá, a to člověku přidá.
JM: Jak jsi se cítil, když po Tvém podání Caruso porota povstala?
VB: To jsem nečekal, avšak jsem si to užil. Připravoval jsem se na to
4 týdny. Navedl mě na to kapelník skupiny Top Dream Company
Petr Harmáček. Řekl: „Máš konzervatoř, tak to dej“.
JM: V porotě byla samá hudební hvězda, nepůsobily nad vámi soutěžícími nadřazeně?
VB: Vůbec ne. Sice přišli až na generálku, ale brali to jako soutěž
rodin. Byli sympatičtí, nebyli přísní.
JM: Pomohl vám, řekněme i psychicky, moderátor Kopta?
VB: Byl v pohodě. Nepovyšoval se, i když má konzervatoř. Snídali
jsme spolu, skamarádil se s Vojtíškem. Dodal mu sebevědomí. Proto
mu dal masku, která měla být maskou Spidermana, ale defacto to
byly červené slipy, které Vojtíškovi zůstaly na památku.
JM: Dojemné bylo přiznání malého Vojty s vypůjčeným motýlkem
a kšandy. Prý to dostal od kostymérek na památku.
VB: Ano, zůstalo to na památku, že Sluníčko pěkně zazpíval.
JM: Kam pojedete na vítěznou dovolenou?
VB: Do Bulharska. I když se to někomu bude zdát divné, ale pro
celou rodinu si ještě něco doplatíme.
JM: Dík za rozhovor a přeji jménem svým i občanů Sebranic mnoho
dalších úspěchů a ať o Tobě ještě uslyšíme.
Připravil Josef Minář

Dolní Újezd
1. 8. 2015 – Oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů – V přírodním areálu v Bořkově, od 14.00 hod. zahájení oslav,
žehnání praporu, ukázka historické hasičské techniky, vystoupení
kapel: Poličanka, Rufus, DĚDA MLÁDEK ILLEGÁL BAND, Rytmik, zábava pro děti, skákací hrad, pěnová lázeň. Vstup od
14.00 hod. zdarma, od 18.00 hod. 50 Kč.
8. 8. 2015 – Hry bez katastru
V přírodním areálu v Bořkově od 10.30 hod. proběhnou 47. HBK.
V netradičních disciplínách bude soutěžit 30 pětičlenných smíšených
družstev. Újezdská spolkiáda nabídne společenskosportovněrecesisticko-zábavné klání v duchu hesla Her bez katastru:
„SPORTU ZDAR A SRANDĚ ZVLÁŠŤ“!
21.–22. 8. 2015 – Újezdské babí léto, v přírodním areálu Bořkov
21. 8. 2015 – od 19.00 hod. COUNTRY BÁL, od 19.00 hod. vystoupí Pouta, 19.50 hod. FíciI, 20.40 hod. Epydemie, 21.45 hod. František
Nedvěd a Tiebreak, 22.50 hod. HB Country.
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč, děti do 15 let a ZTP
70 Kč.
22. 8. 2015 – od 13.00 hod. vystoupí A.M.Úlet, 13.40 hod. Sakrapes,
14.30 hod. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, 15.40 hod. Jana Rychterová a spol., 16.55 hod. Cop, 18.10 hod. Žalman a spol., 19.15 hod.
překvapení, 20.00 hod. Roman Horký a Kamelot s Bohoušem Josefem, 21.30 hod. Jan Nedvěd.
Vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 280 Kč, děti do 15 let a ZTP
100 Kč.
Litomyšl
8. 8. 2015 od 10.00 do 22.00 hod.– Litomyšlský pivní festiválek
Toulovcovo náměstí, Litomyšl – živá hudba, soutěže, široké pivní
portfólio
www.litomysl-veselka.cz
15. 8. 2015–21. 8. 2015, denně od 8.00 do 17.00 hod. – Výstava
květů pozdního léta
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Tradiční prodejní výstava, parkoviště přímo v areálu, občerstvení
zajištěno. Vstup zdarma.
www.skolky.cz
21. 8. 2015–23. 8. 2015 Memoriál Elišky a Čeňka Junkových –
Státní zámek Litomyšl
Výstava historických vozidel na prvním zámeckém nádvoří (pátek,
sobota). Bohatý doprovodný program, vyjížďka účastníků, uctění
památky Č. Junka v rodné obci.
www.veteranklublitomysl.cz
Lubná
1. 8. 2015 – 20.00 hodin – zábava – pouťové dozvuky se skupinou
Kambít – letní areál Lubná
Oldřiš
8. 8. 2015 – Oldřišská večerní o pohár starosty obce – noční hasičská soutěž. Začátek ve 21.00 hod. v areálu za Orlovnou. Po skončení
soutěže bude diskotéka.
28. 8. 2015 – Letní kino – Můj vysvlečený deník. Začátek ve
21.00 hod. v areálu za Orlovnou.
29. 8. 2015 – Letní kino – Sedm trpaslíků – dětské promítání. Začátek ve 21.00 hod. v areálu za Orlovnou.
V případě špatného počasí se promítá v areálu pod střechou altánu.
Polička
8.–9. 8. 2015 – Závody ve skateboardingu Polička 2015
15.–16. 8. 2015 – Třicetiletá válka na Svojanově – hromadná bitva,
dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky …
21.–23. 8. 2015 – Festival Polička *555 – 24. ročník – tentokrát
i s příjezdem královské družiny se zakládací listinou a staročeským
jarmarkem. Spirituál Kvintet, Mandrage, Ondřej Havelka a Melody
Makers, Kamelot, Ilona Csáková, Láďa Kerndl, Bohuš Josef, Václav
Hudeček, věžní hudba a další.
Svojanov
5. 7.–20. 9. 2015 – výstava fotografií Jaroslava Mareše – výběr
z tvorby 2005–2015, výstavní sál městyse Svojanov
Výstava je přístupná během otvírací doby Informačního centra.

Kraj Smetany a Martinů
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – srpen 2015
Bystré
3.–9. 8. 2015 – Řezbářské sympozium – Woodart 2015 – tradiční
řezbářské symposium tentokrát na téma „Voda znamená život – vodu
musíme chránit – Vodník ji pomůže bránit“. Celý týden budete mít
opět možnost sledovat práci řezbářů. Akce se bude konat na hasičské
zahradě. Občerstvení zajištěno.
27. 8. 2015 – Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro
děti na motivy knihy Legenda o pistolnici Murphyové. Akce se bude
konat od 15.30 do 19.00 hod.
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Fotbalové ozvěny starší přípravky
Po proslovu trenérů obou kategorií
a individuálním hodnocení hráčů došlo
i na vytoužený fotbálek. To, že si děti
umějí samy hrát, nám dokázaly i tentokrát – bez zasahování do organizace hry
vydržely na hřišti do naprosté tmy bez
nutnosti řešit nějaké prohřešky a spory.
Děkuji všem ještě jednou za spolupráci a ochotu při turnajích a věcí
s tímto spojených během celých
11 měsíců.
Hřiště nám spolehlivě a za každého
počasí připravoval jako každý rok pan
Josef Kopecký.
Rozhodčí: V. Kuchta, T. Klusoň,
T. Kalánek, Ing. M. Filipi.
Vojta Procházka bedlivě poZvláštní poděkování jsme letos při- slouchá své hodnocení od
soudili jednoznačně Janě Svobodové za tatínka a trenéra Jirky Projejí přínos, morální podporu a neúnavný cházky
zájem o fotbalové dění v našem týmu.
V mladší přípravce jsme se rozloučili s Damiánem Klejchem
a Jirkou Mokrejšem. Ze starší přípravky se loučili a do žáků přecházejí Filip Chadima, Lukáš Novotný a Adam Jůza. Kluci, děkujeme za
vaše úsilí a přejeme, ať v další kategorii bez problému zapadnete do kolektivu a fotbal si i nadále užíváte!
Jestli hledáte vítěze, toho nejlepšího,
tu hvězdu fotbalového nebe za uplynulou sezónu, tak jím nebyl nikdo jiný
než ……VŠICHNI z 24 dětí! Každý ví
sám nejlíp, co do tohoto kolektivního
sportu za rok vložil, co mu přinesl
a v čem se obohatil a zlepšil. Za poctivý přístup k fotbalu naprosté většiny
kluků si to bezesporu zaslouží!
Pro dobrý pocit a radost ze hry
z fotbalu není vždy zapotřebí výher za
„každou“ cenu. Proto se i nadále budeme snažit hrát takový fotbal, u kterého
Damián Klejch při vyhlášení
děti
budou chtít zůstat i do dospělosti.
a loučení v mladší přípravce
Jiří Mokrejš

Okresní finále smíšené přípravky ukončilo
naši úspěšnou sezónu 2014/2015
Letos se pořadatelství tohoto turnaje ujal březovský oddíl kopané
TJ Sokol. Do dějiště akce v letošním roce zavítal historicky rekordní
počet deseti družstev.
Na čtyřech skvěle připravených minihřištích se odehrávaly nejdříve boje ve dvou pětičlenných skupinách systémem každý s každým
a poté si to mezi sebou rozdaly o konečné pořadí v poháru týmy
umístěné na shodných příčkách z obou skupin. Malí fotbalisté se
pustili s velkou chutí do hry i přes panující tropické počasí a předváděli perfektní výkony.
My jsme po dvou výhrách a dvou těsných porážkách ve skupině
brali až 3. místo ve skupině. Porážka s Radiměří nás mrzí možná do
teď, svým chladným přístupem k zápasu jsme se připravili o hru
o medaile. V posledním zápase o umístění jsme zaslouženě porazili
Borovou a turnaj jsme tak opouštěli s úsměvem na tváři. Celkové
5. místo bereme přesto trochu jako neúspěch. Bylo na víc …
Do utkání o třetí příčku se dostaly celky Radiměře a Svitav
a dospělo to až do dramatického penaltového rozuzlení, které rozhodla až v osmé střelecké sérii lepší muška svitavského brankáře, který
proměnil svůj kop a jeho tým tedy bral bronz. Následující finálové
utkání mezi Březovou a Dolním Újezdem se stalo jednoznačnou záležitostí pro domácí, kteří deklasovali svého soupeře poměrem 8:1 a po
zásluze zvedli nad hlavu trofej pro vítěze turnaje.
„Jsem velice potěšen z velkého zájmu oddílů o účast na tomto
turnaji. Bylo to hezké zakončení sezóny, ve kterém si družstva mohla
poměřit svoje síly s týmy, které v průběhu uplynulého soutěžního
ročníku nepotkávala, protože nastupovaly v jiné regionální skupině.
Navíc pořadatelé z Březové, kterým děkuji za perfektní organizaci,
nastavili svým přístupem skutečně vysokou laťku, která se bude jen
těžko překonávat,“ neskrýval svoji radost nad průběhem velmi vydařeného turnaje Jindřich Novotný, předseda Komise mládeže OFS
Svitavy.
Z výsledků:
Pohár OFS Svitavy smíšených přípravek v Březové nad Svitavou
Skupina A: 1. Březová nad Svitavou (12 bodů), 2. Svitavy (9),
3. Borová (6), 4. Bystré (3), 5. Horní Újezd (0).
Skupina B: 1. Dolní Újezd (9), 2. Radiměř (9), 3. Sebranice (6),
4. Čistá (6), 5. Kunčina (0).
Zápasy o umístění – o 9. místo: Horní Újezd – Kunčina 6:1.
O 7. místo: Čistá – Bystré 1:2. O 5. místo: Borová – Sebranice 1:3.
O 3. místo: TJ Svitavy – Radiměř 2:1 (pen.). Finále: Březová
nad Svitavou – Dolní Újezd 8:1.

Přebírání žáků – Václav Kovář a Víťa Kuchta si přebírají do žáků
Filipa Chadimu, Lukáše Novotného a Adama Jůzu

Březová 7. 6. 2015; foto: M. Filipi

Zakončení fotbalové sezóny fotbalové přípravky 28. 6. 2015
Jak bývá zvykem, na závěr sezóny proběhla rozlučka, zhodnocení
sezóny, zhodnocení výkonů hráčů, předávání upomínkových předmětů – zkrátka taková tečka za náročnou sezónou, na které jsme se sešli
opět v plném počtu dětí i s rodinnými příslušníky. To, že se akce
podařila, je zásluhou všech, kteří přidali ruce k dílu, a to konkrétně:
občerstvovací buňka u hřiště jako vždy mistrně připravena Leošem
Wildrem a Romanem Flídrem. V ní nás obsloužily paní Iveta Čechová, Markéta Kopecká s Martinou Vomáčkovou. Ohniště připravili
Ondra Chadima s Fandou Jůzou z Lubné. Věcné ceny zafinancovala
naše tělovýchovná jednota, nemalou měrou přispěl pak i trenér Jiří
Procházka.

Trenéři děkují Janě Svobodové; foto: D. Procházková 4x
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Pozvánka do Trstěnice

Letní kino Sebranice

Divadelní spolek Vojnarka Trstěnice a Obec Trstěnice Vás srdečně zvou na

TRSTĚNICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2015
Program:
Pátek 21. srpna 2015 ve 20.00 hodin
Divadelní hra „O Bedřišce a Kajetánovi“
Sobota 22. srpna 2015 v 15.00 hodin
Divadelní hra „O Bedřišce a Kajetánovi“
Sobota 22. srpna 2015 ve 20.00 hodin
Divadelní hra „O Bedřišce a Kajetánovi“
Neděle 23. srpna 2015
Trstěnické dožínky
Od 13 hodin
krojovaný průvod vesnicí směrem ke škole
Od 14 hodin
zábavný pořad v přírodním areálu za školou

Hlavním hostem bude dechová hudba Veselka. K tanci a poslechu zahraje
také Pohoranka, vystoupí taneční soubor žen z Trstěnice, Mažoretky
z Pardubic, soubor České besedy z Bystrého.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení, které bude pro vás připraveno po
celou dobu konání Trstěnického divadelního léta.

Pozvánka do Dolního Újezda

OMLUVA
Velice se omlouvám všem, kteří se chystali v pátek 24. 7. 2015
na dětské představení. Představení bylo odehráno v úterý
21. 7. 2015. Děkuji za pochopení.
Vojtěch Motyčka

Prodej včelího medu
Na Obecním úřadě v Sebranicích
je k zakoupení čerstvý včelí med.
Jedná se o produkt místního dětského
včelařského kroužku.
Cena: 100 Kč za med
+ 12 Kč za sklenici.
Celkem za med: 112 Kč.
OÚ Sebranice

Upozornění

1.–2. 8.
8.–.9. 8.
15.–16. 8.
22.–23. 8.
29.–30. 8.
5.–6. 9.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Srpen, září 2015
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. J. Sejkorová, Polička,
MUDr. S. Ševčík,
Polička,
MUDr. D. Švecová, Litomyšl,
MUDr. I. Veselíková, Litomyšl,
MUDr. F. Zeman,
Litomyšl,
MUDr. O. Zeman,
Polička,

606 202 501
461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
733 152 435
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