SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE
SEBRANIC
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 13. 6. 2016
Přítomno bylo 7 členů ZO.
ZO schválilo:
- smlouvu OŽPZ /16/22165 mezi obcí Sebranice a Pardubickým krajem za účelem poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Oprava
chodníků kolem koupaliště, sportoviště
v obci Sebranice“ ve výši 100 000 Kč.
- žádost o poskytnutí dotace ve výši
714 773 Kč pro žadatele Sdružení majitelů
skupinového vodovodu Poličsko. Účelem
finančního příspěvku je „Výstavba infrastruktury pro soubor rodinných domů
v lokalitě Třemošná, Sebranice (SO 02 –
Vodovod)“.
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
mezi obcí Sebranice a Sdružení majitelů
skupinového vodovodu Poličsko za účelem
Výstavby infrastruktury pro soubor rodinných domů v lokalitě Třemošná, Sebranice
(SO 02 – vodovod) ve výši 714 773 Kč.
- smlouvu č. 11/2016 mezi obcí Sebranice
a Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko–
Desinka na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka – obci Sebranice“.
Celkový náklad 33 900 Kč.
- smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2016
mezi obcí Sebranice a Mikroregionem Litomyšlsko na Obnovu veřejných prostranství
v Mikroregionu Litomyšlsko – obec Sebranice v celkových nákladech 11 500 Kč.
- závěrečný účet za rok 2015 dobrovolného
svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko.
- Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko.
- pronájem obecního bytu paní Sotonové, byt
č. 3/253.
- výměnu obecního bytu panu Štěpánkovi za
větší, č. bytu 8/251.
- rozpočtové opatření č. 2 v příjmech i výdajích 1 100 000 Kč.
- výroční zprávu svazku Kraje Smetany
a Martinů za rok 2015.
- závěrečný účet svazku Kraje Smetany
a Martinů za rok 2015.
- žádost o poskytnutí dotace ve výši
150 000 Kč pro žadatele Kraj Smetany
a Martinů. Účelem finančního příspěvku je
nákup drobné komunální techniky pro užívání obce.
- prodej pozemku paní Lorencové a Lněničkové, dle geometrického plánu č. 337,304 –
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108/2015 za cenu obvyklou 35 Kč/m a s tím,
že náklady na vklad do katastru si hradí kupující.
- závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok
2015.
- poskytnutí použitého stolu a několika židlí
do restaurace v KD ze sálu. Až se na sál koupí nové židle, postoupí se tyto do restaurace.
- návrh domu p. Václava Křivky s tím, že
fasáda bude světlá a střecha červená dle zadaných kritérií.
ZO vzalo na vědomí:
- „Vyhodnocení stanovisek, námitek
a připomínek z veřejného projednání, pokyny
pro zapracování do dokumentace pro opakované veřejné projednání Územního plánu
Sebranice“.
ZO pověřilo:
- starostku obce k zajištění výběrového řízení
na akci Obnova místní komunikace
„Třešňovka“. Výběr dodavatele proběhne
30. 6. 2016 za účasti výběrové komise ve
složení pan Pavel Jílek, Jiří Patočka a Petr
Pohorský. Starostka obce je pověřena
k sepsání smlouvy o dílo s vybranou fi a zajistí realizaci a financování akce s MMR.
ZO se rozhodne:
- o prodeji pozemků v k.ú. Kaliště p.p.č. 18/1,
318 a 11 až po setkání na místě samém.
ZO neschválilo:
- žádost o příspěvek Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost.
- žádost pana Kocicha o snížení nájmu pro
restauraci v KD v Sebranicích.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 11. 7. 2016 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Provozní doba OÚ
Obecní úřad oznamuje, že úřední dny
jsou pouze v pondělí od 7.00 do 17.00 hod.
a ve středu od 7.00 do 16.00 hod.
Ostatní dny po domluvě.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková
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Všem jubilantům, kteří v červenci
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Jílek
Jan Kopecký
Jiří Hasil
Ludmila Klusoňová

90 let
65 let
60 let
55 let

„Podílej se na radosti jiných.
Přitom zůstane vždycky něco
pro vlastní radost.“
Theodor Fontane
V květnu se narodila
Stella Nováková,
v červnu se narodil Šimon Gál
Rodičům blahopřejeme!

Pozvánka na Anenskou pouť
Kulturní komise obce Sebranice
Vás srdečně zve na

ANENSKOU POUŤ
NA VYSOKÉM LESE
která se koná

v neděli 24. 7. 2016.
V 15 hodin začne mše svatá
a od 16 hodin bude posezení s harmonikou
a malým občerstvením.

Poděkování
Děkujeme panu Kalvodovi za pomoc při
sekání trávy v obci.
Jan Gutveis

Prosba
Obec Sebranice prosí občany, kdo by měl
600l nádrž na vodu a byl by ochotný vyměnit
ji za 1000l, ať se ozve na obecním úřadě, tel.:
461 745 133. Předem děkujeme.
Jan Gutveis

Pravidelný svoz odpadů
Červenec, srpen 2016
Popelnice: 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8.
Plasty: 18. 7.
Papír: 22. 7.

Vesnice roku 2016

Okénko včelařského kroužku a soutěž o ceny

Vážení spoluobčané,
jménem Zastupitelstva obce Sebranice Vám s potěšením mohu oznámit, že naše obec zvítězila v krajském kole soutěže „Vesníce roku“.
Slavnostní předání ocenění - zlaté stuhy - proběhne v sobotu
6. 8. 2016 v naší obci. Společná oslava tohoto ocenění bude probíhat
téhož dne odpoledne až do ranních hodin. Na tuto oslavu Vás srdečně
zveme. Díky prvenství v krajském kole můžeme užívat titul:
„Vesnice Pardubického kraje roku 2016“. Celostátní kolo, do kterého
po titulu krajského kola postupujeme, proběhne v období od 28. 8. do
3. 9. 2016.
Všem Vám za Vaši podporu a aktivitu děkujeme.
Lenka Karalová, starostka obce

Při poměrně příznivém jarním počasí, kdy včeličky mohly využít
skoro všechnu květenu naší přírody a nejvíce stále se rozrůstající lány
řepky, jsme mohli začít s vytáčením medu.
Děti se pustily do práce s velkou radostí a hlavně chutí na med.
Společnými silami jsme umyli potřebné vybavení na stáčení medu.
Pak už jen vybrat plásty, omést včelky, odvíčkovat zavíčkované plásty a v medomedu vytočit. Práce nám šla pěkně od ruky a výsledkem
byl krásně žlutý květový med.
A nyní pár otázek pro veřejnost:
1) K čemu používá včelař kuřák?
Odpověď: Ke zklidnění včel.
2) Čím se chráníme proti včelímu bodnutí?
Odpověď: Vhodným oblečením je včelařský klobouk nebo kukla
a včelařské rukavice.
3) Jakou barvu obleku je vhodné používat při práci se včelami?
Odpověď: Používá se světlé oblečení.
4) K čemu používá včelař smetáček?
Odpověď: K ometání včel z plástů.
5) Co jsou to přířezy?
Odpověď: Jsou to nařezané laťky na stloukání včelích rámečků.
6) SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Co je to rozpěrák?
Odpovědi zasílejte na obec@sebranice.cz nebo sdělte na tel.:
461 745 133 nebo osobně na OÚ Sebranice do 20. 7. 2016. Autor
první správné odpovědi bude odměněn.
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla – Jak se
nazývá překlopné prkénko před vchodem do úlu? Nazývá se leták.
Jiří Křivka

Komisi jsme přivítali v restauraci „Na koupališti“

Přesouvání včel do nové košnice
Foto: M. Čermák

Malí hasiči předvedli, jak trénují
Foto: M. Čermák 2x

MUDr. Zahnášová Jaroslava – dovolená
Pohádkový les

Od 1. 7. do 15. 7. 2016 nebude MUDr. Zahnášová ordinovat
Zastupuje: MUDr. Grodl v ordinačních hodinách:
PO: 7.00–12.00 hod a 13.00 –15.00 hod v Borové, tel.: 461 743 207
ÚT: 10.00–12.00 hod a 13.00-15.30 hod. v Telecím, tel.: 461 746 133
ST: 7.00–10.00 hod. v Borové
ČT: 7.00–11.00 hod. v Tleecím a 13.00–18.00 hod. v Borové
PÁ: 10.00–12.00 v Borové

V neděli 26. června 2016 ožil přilehlý les za koupalištěm pohádkovými postavami. Tradičně pěkný, v krásném prostředí lesa, pro děti
do 8 let, včetně ideálního vyžití a pohodového odpoledne. Po projití
stanovišť dostaly děti odměnu a mohly si opéct špekáček.
Jana Svobodová

MUDr. Hrouzek v Dolním Újezdě, tel.: 461 631 114:
PO: 7.30–12.00 hod.
ÚT: 13.00–18.00 hod.
ST: 7.30–12.00 hod.
ČT: 13.00–16.00 hod.
PÁ: 7.30–12.00 hod.

Předprodej vstupenek
Na Obecním úřadě v Sebranicích jsou k zakoupení vstupenky na
vystoupení k poslechu a tanci MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA,
které se bude konat 17. 9. 2016 od 15.00 hodin na prostranství před
kulturním domem v Horním Újezdě. Za nepříznivého počasí na sále
KD. Cena vstupenky: 160 Kč.

Foto: J. Svobodová
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Divadelní představení

Informace - VHOS, a.s.

V neděli 29. května 2016 od 17.00 hodin vystoupili na sále kulturního domu žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Bohuslava Martinů Polička s hrou na motivy Agathy Christie Hercule Poirot zasahuje. Herci zvládli tento celkem těžký kousek bravurně. Především
představitel detektiva Poirota, který musel zvládat i cizí slova, zvládl
svou roli na výbornou.
Hra byla napínavá až do konce, kdy jsme se dozvěděli, že pachatelem je úplně někdo jiný než ke komu původně směřovaly důkazy.
Děkujeme za návštěvu v Sebranicích, i když je škoda, že místních
občanů mnoho nepřišlo. Důvodem bylo jistě slunečné počasí, které
spíše lákalo ke strávení nedělního odpoledne venku.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Od roku 2016 je na ČOV Polička při požadavku na čištění odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy) požadováno prokazatelné
doložení skutečnosti, že se jedná o vody tohoto charakteru.
Proto ČOV Polička požaduje splnění jedné z následujících podmínek: a) sepsání smlouvy mezi provozovatelem ČOV Polička (VHOS,
a.s.) a producentem odpadních vod, a to na základě reálné produkce
odpadních vod, které jsou akumulovány v bezodtokové jímce,
b) požaduje doložení stavebního povolení nebo ohlášení stavby prokazující, že se jedná o bezodtokovou jímku.
Smlouvu s občany sepíšeme na obecním úřadě a odešleme
na VHOS, a.s.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Přišlo nám psaní
Nepatřím mezi pravidelné přispěvatele Sebranických novin. Tentokrát mi to ale nedá, abych se nepodělila o několik postřehů z minulých dní.
V posledních měsících nám před očima mizí naše stráně. Nechci
se zde vyjadřovat k důvodu kácení, ale jen ke způsobu, jakým se tak
děje. Podle způsobu kácení jsem nejdříve měla pocit, že máme co do
činění s lesními zloději, bohužel je to aktivita obce – tedy nás všech.
Kdykoli otevřeme stránky naší obce, můžeme se dočíst, kolik skvělých ocenění naše vesnice obdržela a jak výborně si vedeme v různých soutěžích.
Proto se ptám:
proč jsou káceny stromy (i listnaté) v červnu?
proč se kácí stromy, když hnízdí ptáci?
proč se nemohlo alespoň počkat, než vyvedou mladé?
budeme schopni opravit zničenou cestu?
vážíme si takto práce místních, kteří po léta dobrovolně každé jaro
zametali a starali se o tuto cestu?
můžeme k tomu jen mlčky přihlížet?
Máme právo na zelenou stuhu za péči o zeleň?

Foto: I. Jílková

Třídění odpadů
Vzhledem k zavedenému novému systému třídění odpadů prosíme
občany, aby na tříděný odpad (plast, papír) používali výhradně průhledné pytle, které obdrží na obecním úřadě. Pytle jsou vydávány
zdarma, max. po 10 ks. Pytle je nutné označit čárovým kódem - rozlišují se čárové kódy na plasty a na papír.
Dále Vás žádáme, abyste do pytle s plasty dávali pouze vymyté
plastové nádoby bez zbytků jídla a také pouze ty nádoby, které
do plastů patří (dle brožury, kterou obdržely všechny domácnosti).
Pokud se mezi plasty objeví nevymyté obaly, odpady jsou znehodnoceny. Objevují se plastové obaly se zbytky jídla, které jsou plesnivé a značně zapáchají. Dále pak jsou předávány odpady, které do
plastů nepatří, jako obal od motorového oleje, což je odpad nebezpečný, a tím pádem dochází k znehodnocení odpadů, které s tímto přijdou do styku. V tomto případě jsou pak technické služby nuceny tyto
plastové odpady uložit na skládku a nepředat k dalšímu využití, čímž
třídění postrádá smysl.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

KAŽDÉHO, kdo má rád tuto vesnici musí bolet srdce...
Buďme občany ne jen, když se hrají fotbalové zápasy, když sedíme v místní hospůdce, když hrajeme obecní mariáš... Ale hlavě si
sami neničme přírodu, kterou ve městech již dávno nemají a zachovejme si zdravý selský rozum.
Jindřiška Kučerová

Vážená paní Kučerová,
Zastupitelstvo obce Sebranice se na kácení stromů připravovalo
již od roku 2015 na svých zasedáních:
Usnesení č. 4/2015, bod č. 7: ZO projednalo na svém zasedání opravu terasy koupaliště s tím, že se opraví v roce 2016. Úkol projít naše
lesy a sehnat modřínové dřevo na obložení.
Usnesení č. 1/2016, bod č. 11: ZO schvaluje vyčistit část břehu na
p.p.č. 100/1 a 243/5 v k.ú. Pohora.
Usnesení č. 3/2016, bod č. 9: ZO schválilo záměr komise pro zeleň
vykácet všechny stromy na parcelním pozemku pod hasičskou zbrojnicí a znovu osázet. ZO schválilo opravit cestu od garáže až nad
bytové domy, až se stromy vytěží.
Lenka Karalová, starostka obce

Ukázka, jak nemá vypadat vytříděný odpad.
Foto: TS Hlinsko

SEBRANICE JSOU DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE TŘÍDIT!
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Noc kostelů v Sebranicích

Slavné Anenské pouti

,,Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude“ – tento
verš z knihy Zjevení se stal letošním mottem akce Noc kostelů. Myšlenka otevřít v noci svatostánky vznikla ve Vídni, kde kostelní noc
věřící poprvé spontánně uspořádali v roce 2005. V Česku se akce
konala poprvé o čtyři roky později v Plzni a v Brně, o rok později se
rozšířila po celé republice. Pravidelně se jí účastní zhruba půl milionu
lidí. V Pardubickém kraji se brány církevních památek otevřely na
80 místech. Poprvé se k nim v pátek 10. června připojila i naše farnost a zpřístupnila kostel sv. Mikuláše v Sebranicích.
Během Noci kostelů se konají tradiční bohoslužby, ale i kulturní
program či výklad o historii místa. Noc kostelů má přiblížit návštěvníkům z řad nevěřících křesťanství jako životní inspiraci a víru jako
základní rys lidské existence. Kostely chce ale prezentovat i jako
důležitou součást společenského života. Zpřístupněny bývají některé
běžně nepřístupné části kostelů, například varhanní kůry, sakristie,
věže, krypty a klášterní zahrady.
Páteční program v sebranickém kostele začal v 18 hodin bohoslužbou za
doprovodu dívčí schóly. Od 19 hodin
pokračoval až do 23. hodiny půlhodinovými bloky, ve kterých se střídala hudební vystoupení s individuálními prohlídkami kostela, filmem nebo adorací.
Návštěvníci se seznámili nejen s historií
kostela, ale také původního hřbitova,
který se nacházel kolem. Hodně lidí
využilo možnosti a vystoupilo do věže,
kde si kromě zaslouženého výhledu
mohli zkusit rozeznít zvony.
Kapela WXP vystoupila s Pavlem
Horníčkem a byla to krása, slyšet toto
spojení talentů. Zaplněný kostel je po
právu odměnil velkým potleskem. Varhany, tyto hudební královny
kostelů, krásně rozezněly sestry Vendula a Barbora Boštíkovi, a to
skladbami, které na běžné mši neuslyšíte. Nádhernou atmosféru vytvořil pěvecký sbor složený z přátel, kteří se náhodně mezi sebou
domluvili a k radosti své i naší přišli zazpívat. Ovace hodné Národního divadla sklidili Michaela Vostřelová, Ivo Klusoň, Martina Kučerová, sestry Petra Pospíšilová a Marie Lišková (roz. Pohorské z Lubné)
a manželé Mirka (roz. Renzová z Lubné) a Maťo Trávníčkovi. Poté
přišla chvíle, která k místu jako je kostel neodmyslitelně patří. Chvíle
ztišení a rozjímání, ke které přispěla i nadcházející noc. Film The
Butterfly Circus (Motýlí cirkus) vyprávěl příběh člověka
s postižením, který překonal sám sebe, objevil své přednosti a stal se
inspirací pro druhé. To už se blížil závěr večera a tóny tria fléten
v podání Hany Drobné, Lucie Krejsové a Nikoly Glänznerové zcela
naplnily kostel. A to tak mocně, že se zdálo, že každou chvíli kolem
vás úplně samozřejmě projde anděl. Poslední tečkou programu byla
adorace za doprovodu dívčí schóly, kdy se celý kostel ponořil do tmy
a světlo prostoru dodávaly jen plameny desítek čajových svíček.
Děkujeme farní radě, Otci Vojtěchovi, Otci Petrovi, účinkujícím
i návštěvníkům za to, že se společně podíleli na nevšedním zážitku –
první sebranické Noci kostelů.
Radka Kučerová

Přepis z kroniky Vysokého Lesa
Nejvýznamnější každoroční událostí v osadě byla pouť sv. Anny,
jíž je tamní kaple zasvěcena. Na ní se vždy všichni osadníci jak mladí
tak starší, i mládež z okolí se těšila. Tato Hochvaldská pouť se těšila
velké oblibě a patřila k největší a nejvyhledávanější v okolí, a to pro
své krásné romantické prostředí, v idylickém zákoutí ve stínu šumících staletých velikánů.
I když připadla na konec července, plného to léta času kdy dozrávaly klasy, neb v ranním roce už bývaly žně v plném proudu. Ale to
neodradilo osadníky aby se na pouť náležitě nepřipravil. Dříve se již
kolem chalupy uklidilo a zametlo neb celá náves patřila poutníkům.
V sobotu se peklo, smažilo pro hosty, příbuzné a známé kteří nechyběli v žádné chalupě.
V neděli poutní ranní mše sv. v chrámu Sebranickém, byla vždy
slavná obětovaná za osadníky Vysokoleské, jíž se skor všichni osadníci zůčastňovali. Před polednem přicházeli první zvaní poutníci
k slavnostnímu obědu. Po poledni začínalo být na návsi rušno. Začli
přicházet další poutníci k hospodě a ke kapli, kamž k druhé hodině
přicházelo poutní procesí ze Sebranic, a druhé z Lezníka.
V čele procesí byl nesen křížek, za ním dvě korouhvičky, pak šly
děti, mládež, muži a v největším počtu ženy. Šli za zpěvu a modlení
které předříkávali dva spěváci, v minulosti se nebranským procesím
přicházívali i kněží. U kaple byla vykonána pobožnost, po níž zpěváci byli pozváni sousedy k pohoštění, i ostatní poutníci buď šli
ke známým, neb k hospodě, kde už po ukončení pobožností začínala
se poutní muzika.
V zahradě byl zřízen parket, který kol dokola obestavěn byl smrčky pestrobarevnými lampióny. Kol dokola byly samé lavičky se stoly
u níhž bylo už brzy odpoledne plno. Přišlo sem hodně Němcu
z okolních zvláště z Chmelíka. Hrávala tu vždy slavná Lipavská kapela, která dělila se na tři skupiny, tu ji vždycky řídil p. Tměj
z Karlova, vesele vyhrávala tanečníkům i k poslechu. Při tanci se
zpívalo jak česky tak německy, jejich nejoblíbenější a nejvíce žádanou písničkou která byla i jakousi hymnou Vysokolesáků byla – v té
krásné Šumavě, která se zpívala současně česky tak německy.
Ulicí po vsi proudilo sem a tam množství lidstva, hovor český
se tu mísil s německým, nebylo žádné nenávisti, ani nikdy nebylo
vidět aby pro národnost došlo k nějaké výtržnosti nebo rvačce. Muzika se protáhla vždy dlouho do noci, tancovalo se při světlech lampiónů, což prý bývalo nejhezčí.
Jednou se pamatuji, že k večeru se hnala bouřka a bylo viditelné
že přijde déšť což by překazilo muziku. Tak mládež obojího národa
rozhodla že bouří si zábavu nenechají ujít, a tak že budou tančit
na sále na hoře. Ale ten byl plný sena, a tak tanečníci se dali do jeho
uklízení. Zdělali kabáty a odnášeli jej do stodoly, pak zametli
a v tancování se pokračovalo, za bouřky a deště.
Kolotoč a houpačky sem na pout nejezdily pro nesjízdnost cesty
by se sem nedostali, nynější silnice Trstenická byla lesem ještě cestou. Boud s cukrovím a perníkem tu bývalo několik.
My jsme už před polednem přicházeli na pouť k dědečkovi a babičce do roubené chaloupky porostlé vínem, která přesto že byla malá, byla útulná a bylo v n vždy příjemně.
V této starosvětské světničce byl i starodávný nábytek vyřezávané
židle a lavice, stůl s nohama křížem, u dveří stála též starodávná květovaná černá kamna. Nad stolem na stěně byla řada obrazu svatých,
po staru vedle sebe na kojeně narovnaných, mnohé byly ještě na skle
malované. Nebyly to jen lecjaké obrázky, ale byly přinesený i až
ze vzdálených poutních míst, kamž se dříve pěšky procesím chodívalo.
Byly až z Tyrol z Maria Cell, Wambeřic, a ze všech známějších
poutních míst u nás. Babička dovedla ke každému obrázku vyprávět,
o místě a kraji odkudž byl přivezen. Na pouť se sem sešla celá přízeň.
Ze Sebranic přijížděli kočárem, jezdil s nimi i švagr tety Václav Stříteský vedle r č. 18., svobodný, byl písmák, + r. 32, 79letý, v chování
typický staročech taktež v názorech. Po dobrém obědě, mužští vydatně pokuřovali a on vyprávěl poutavě o starých zašlých časech, pamatoval pruskou vojnu 1866, a věděl skoro všechno co kde a jak dříve
bývalo, což všichni se zájmem poslouchali.
Pokračování příště.
Sepsala Anna Zindulková, Vysoký Les č.p. 8

Smíšený sbor kamarádů
Foto: R. Kučerová 2x
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Kraj Smetany a Martinů
Vážení čtenáři,
zveme Vás ke čtení a soutěžení v novém cyklu z Kraje Smetany
a Martinů, tentokrát na téma Tajemná a zajímavá místa v Kraji Smetany a Martinů. Každá ze 14 členských obcí svazku představí zajímavý článek a také soutěžní otázky. Ať se Vám nový seriál líbí!

Proběhne námětové cvičení výjezdové jednotky SDH Bystré. Program bude pokračovat na hasičské zahradě ukázkami hasičských
dovedností a soutěžemi pro děti i dospělé. K tanci i poslechu bude
hrát DJ Žužu. Občerstvení bude zajištěno.
30.–31. 7. 2016 – Mistrovství SAC ČR 2016 – cyklistické závody
amatérských cyklistů, které budou rozděleny do 2 dnů. První den
proběhne časovka jednotlivců a druhý den silniční závod. Podrobné
informace a přihlášky na www.bystre.cz
Litomyšl
1. 7.–26. 8. 2016, 18.00 a 19.30 hod., Toulovcovy prázdninové
pátky, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Každý pátek o prázdninách se koná pohádka nejen pro děti (od
18.00 hod.) a koncert nejen pro dospělé (od 19.30 hod.)
8. 7. a 9. 7. 2016 – Modelářské letiště Vlkov, Litomyšl
Aerovleky
Setkání modelářů s modely výkonných větroňů a maket. Starty budou
prováděny aerovleky pomocí vlečných motorových letadel. Zajímavá
podívaná pro příznivce bezmotorového létání
16. 7. 2016 Life – Litomyšl festival
od 11.00 hod., Primátorská hráz, Litomyšl
Vystoupí: No name, Marek Ztracený, Voxel, Vladimír Mišík & Etc,
Th!s & Vojta Kotek, Dirty Way, Dědovy blechy.
Vstupné: 280 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, IC Svitavy, IC Vysoké
Mýto), 360 Kč na místě, 500 Kč V.I.P.
Lubná
5. 7. 2016 od 13.00 hod. – letní areál Lubná - LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA – hrají: Poličanka, Bobrůvanka, Libkovanka, parkování
v areálu, občerstvení, vstupné 130 Kč
23. 7. 2016 od 20.00 hod. – letní areál Lubná – pouťová zábava hraje Rytmik Jedlová
30. 7. 2016 od 20.00 hod. – letní areál Lubná – pouťové dozvuky –
zábava – hraje ROCK FACTOR.
Oldřiš
1. 7. 2016 od 17 hod. v areálu za Orlovnou „Den otců i těch budoucích aneb soutěžní odpoledne pro celou rodinu”. Soutěž
o nejoriginálnější nemotorový dopravní prostředek, soutěž o nezručnějšího tátu. Soutěže pro děti a celou rodinu. Končí táborákem s kytarou.
15.–17. 7. 2016 – Pouťové slavnosti v Oldřiši. V pátek 15. 7. 2016
od 20.00 hod. diskotéka na parketu za Orlovnou. V sobotu
16. 7. 2016 od 20.00 od taneční zábava na parketu za Orlovnou –
hraje Kyvadlo. V neděli 17. 7. 2016 – odpoledne posezení s hudbou
Polička
Do 31. 8. 2016 velký a malý výstavní sál Centra Bohuslava Martinů,
Poznávej se – interaktivní výstava o lidském těle navazuje na
úspěšnou výstavu Hry a klamy z IQ Landia Liberec.
2.–6. 7. 2016 – Královské slavnosti na hradě Svojanově. Formou
tradičních hradních slavností budou probíhat představení kouzelníka,
kejklíře, ukázky historických tanců a historického šermu. Nedílnou
součástí je příjezd družiny krále Přemysla Otakara II. a královny
Kunhuty na hrad.
12.–17. 7. 2016 – Život na věži – kostýmové prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
23. 7. 2016 – Festival akustické hudby na Svojanově. Již sedmý
ročník festivalu, představující netradiční hudební žánr klasické country a folk neozvučené hudby.
Pomezí
16. 7. 2016 – oslavy 130 let založení SDH Pomezí v areálu u ZŠ
horní
Sebranice
24. 7. 2016 – Anenská pouť na Vysokém Lese – v 15 hodin začne
mše svatá a od 16 hodin bude posezení s harmonikou a malým občerstvením.
28. 7. 2016 – pohádka Jeníček a Mařenka – od 17 hodin na Kališti
u křížku pod lípami, zahraje loutkové divadlo Kozlík.
Široký Důl
2. 7. 2016 – Sraz veteránů
9.00–12.00 hod. – prezentace
13.00 hod. – vyjížďka dle mapy
15.00 hod. – vyhlášení – automobil srazu, motocykl srazu, dobové
oblečení srazu, bohatá tombola. 1. cena veterán
Startovné: zdarma do r. v. 1945, do r. v. 1980 – 100 Kč

Tajemná místa Kraje Smetany a Martinů – obec Borová
BOROVÁ nabízí klidný odpočinek i příležitost ke sportům v náručí lesů, vonných luk a potoků na táhlých kopcích s pěknými výhledy.
Je zde řada pěších, v zimě běžeckých tratí, nechybí zde značené cykloturistické stezky. Kopec Skalka nalezneme na okraji obce v části,
jež je podle kostela, který je této světici zasvěcen, nazývána Svatou
Kateřinou. Na vrcholku, v šeru původního bukového lesa, se skrývá
drobný skalní útvar – Skalka. Toto místo je opředeno mnoha pověstmi…..
„Před dávnými časy stával na
Skalce hrad. V něm sídlil ukrutný
rytíř se svojí čeledí. Ta se ze všech
sil snažila vyrovnat divokosti
a ukrutnosti svého pána. Rytíř
přepadal okolní vesnice, loupil,
pálil a vraždil. Pod touto drsnou
slupkou dřímal jediný ušlechtilý
cit, a to nesmírná láska k jeho
dceři Máni.
Rytířova dcera si vyšla jednoho letního dne do blízkého lesa.
Chtěla si natrhat květy, které měla velmi ráda. Zašla pod vysoké koruny stromů, kde leskla se hladina hluboké studně, na které pluly
květy stulíků. Nahnula se, aby květy utrhla, ale spadla do studně
a utonula. Tam ji večer pánova čeleď našla mezi květy. Aby zahlušil
bolest nad ztrátou milovaného dítěte, rytíř loupil a vraždil ještě více.
Ale všeho do času… Byl čas žní, schylovalo se k večeru. Od severu i západu hnala se temná mračna. Všechno ztichlo. Prošel blesk,
zahučel hrom. V malé chvilce rozpoutala se veliká bouře. Hrad se
chvěl v základech. Vtom někdo
zabušil na hradní bránu. Poustevník
jakýsi, až z rychumburského borového háje prosil o přístřeší
v hrozné bouři. Nedostalo se mu
však vlídného přijetí. Suroví zbrojnoši tropili si z poustevníka posměch, a když je napomínal, aby se
Boha báli, že jeho trest zachvacuje
zločince jako blesk, zbili ho a za bránu vyhodili, div o život nepřišel.
V novém oslepujícím blesku bylo viděti poustevníka, jak hrozí
hradu a říká jakási tajemná slova. Bouře zesílila. Vše zmizelo ve tmě
oslepujícím bleskem. Když ráno sluníčko vyšlo, hrad už na Skalce
nestál. Jen několik skal, tvrdých jako srdce rytířovo, čnělo k obloze.
Od těch dob jsou prý v lese Královci na lesních mokřinách vidět
světýlka. Je to duch zlého rytíře a jeho zločinných druhů, čekající na
dobré slovo, aby je z muk vysvobodilo.“
Soutěžní otázky:
1. V jaké nadmořské výšce se kopec Skalka nachází?
2. Jak se nazývá poznávací stezka, které je kopec Skalka součástí?
3. Kolik má tato stezka zastávek?
Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 20. července 2016. Autor první správné odpovědí získá dárek od obce
Borová.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červenec 2016
Bystré
11.–14. 7. 2016 – Filmový týden v Kině Bystré – filmy „Lída Baarová, Osm hrozných, Revenant zmrtvých vstání a Pat a Mat ve filmu“. Promítat se bude každý den v 19.00 hod., dětské představení od
17.00 hod. v kině.
17. 7. 2016 – Letní kino – „Jak básníci čekají na zázrak“. Promítání začíná od 21.30 hod. na zahradě za Hasičskou zbrojnicí.
16. 7. 2016 – Zábavné odpoledne se SDH Bystré od 14.00 hod.
-5-

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Úspěch v dějepisné soutěži
K 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. vyhlásilo letos na
jaře Východočeské muzeum v Pardubicích soutěž pro základní školy
a víceletá gymnázia s názvem "Lucemburkové na českém trůně". Do
soutěže se zapojilo i desetičlenné družstvo druhého stupně naší školy. Během března a dubna žáci vypracovávali písemné odpovědi na
60 otázek týkajících se života hlavních osobností rodu Lucemburků
a také reálií období, ve kterém tento panovnický rod na našem území
vládl. Součástí úkolů bylo také zpracování rodokmene a výtvarné
ztvárnění lucemburského rodového erbu. Výsledky práce byly potom
zaslány do pardubického muzea k posouzení odbornou porotou. Odpovědi našeho týmu byly vyhodnoceny jako druhé nejlepší. Od prvního místa nás dělil pouze jeden bod!
Závěrečné kolo soutěže se konalo ve středu 1. června přímo na
půdě Východočeského muzea. V rytířských sálech pardubického
zámku, v němž muzeum sídlí, se sešlo sedm nejlepších družstev ze
základního kola a ta formou historického kvízu bojovala o co nejlepší umístění. Naši školu reprezentovali Martin Břeň a Jakub Večeře
z deváté třídy, Bára Košňarová a Jirka Šturc ze sedmé a Vendula
Boštíková z osmé třídy. Konkurence byla veliká a soutěž tím napínavá od začátku do konce. Naše družstvo si vedlo znamenitě. Ve velké
konkurenci ostatních nakonec vybojovalo a zároveň obhájilo druhé
místo ze základního kola. Všem soutěžícím gratulujeme!
Mgr. Leona Plešingerová

•
•
•
•
•
•
•
•

Tomboly bylo fakt hodně.
Byl to nezapomenutelný večer.
Ples se mi moc líbil a byl jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit.
Bylo to super.
Jediná nevýhoda byla, že to hrozně rychle uteklo.
Chtěla bych poděkovat organizátorům i spolužákům, že jsem si to
mohla naplno užít.
Myslím, že se nám to všem moc povedlo.
Za rok se plesu určitě rád zúčastním.
Mgr. Andrea Kvasničková a žáci deváté třídy

XII. školní ples spojený se šerpováním žáků 9. třídy

Minifotbal McDonald´s Cup – oblastní kolo I. kategorie
Dne 3. 5. 2016 se vybraní žáci z 1., 2. a 3. třídy zúčastnili meziškolního fotbalového turnaje v Litomyšli. Celkem se přihlásily
4 školy. Naše družstvo se umístilo na krásném 1. místě.
Poděkování patří těmto žákům:
Jiří Mokrejš, Jakub Vostřel, Petr Vopařil, Vojtěch Procházka, Martin
Svoboda, Tadeáš Glänzner, Sebastián Klejch, Martin Němec, Štěpán
Němec, trenérům p. Mokrejšovi a p. Procházkovi.
Pořadí:
1. ZŠ Lubná – Sebranice
2. ZŠ Dolní Újezd
3. ZŠ Zámecká Litomyšl
4. ZŠ Trstěnice

Družstvo soutěžících

Ples školy
V sobotu 14. 5. 2016 se na Skalce v Lubné uskutečnil již
XII. školní ples pořádaný Radou rodičů a žáky deváté třídy. Nejlépe
o plese vypovídají autentické dojmy a postřehy žáků samotných.
• Při nacvičování na ples jsme se velmi sblížili.
• Příprava nám dala mnoho práce, ale vyplatilo se to.
• Výzdoba byla perfektní, hodně lidí nám ji chválilo.
• Tématem byly „noviny“, proto jsme tam měli různé novinové
kytky, citáty, srdíčka…
• Byla jsem příjemně překvapena, kolik dorazilo lidí.
• Program byl velmi bohatý.
• Obdivovala jsem malé holčičky, protože neměly při předtančení
trému, a jestli ano, tak to na nich nebylo vidět.
• Líbilo se mi, jak jeden kluk tancoval breakdance. Udivilo mě, co
všechno se dá s lidským tělem udělat.
• U kouzelníka jsem se snažila zjistit triky. Nepovedlo se mi to.
• Nástup a tancování jsme zvládli bez chyby.
• Překvapilo mě, jak se moji spolužáci změnili v obleku a šatech.
• Při šerpování mě pořád fotil jeden vytrvalý fotograf, ale přežil
jsem to.
• Fotograf byl sympatický a pěkně fotil.
• Líbil se mi tanec s rodiči, i když mi to moc nešlo.
• Stínové divadlo nebyl špatný nápad. Zabralo nám to hodně času,
ale stálo to za to.
• Nejvíce se mi líbilo půlnoční překvapení a konfety.
• Dobrá byla i večeře díky školním kuchařkám.
• Moderátoři zvládli svoji úlohu výborně. Když něco spletli, neztratili hlavu a nějak to opravili.
• Kapela hrála dobře a krásně jsme si zatancovali.

17: 1
4:2
3:9
1 : 13

9 bodů
6 bodů
3 bodů
0 bodů

Nejlepší střelci:
8 branek - Mokrejš /Lubná – Sebranice/
6 branek - Glänzner /Lubná – Sebranice/

Další zdařilé umístění fotbalistů v McDonald´s Cup I. kategorie
V úterý 10. 5. 2016 naši nejmladší fotbalisté reprezentovali velmi
pěkně naši školu na okresním kole ve Svitavách. Vybojovali hezké 2. místo.
Poděkování si zaslouží trenér p. Procházka a tito žáci:
z 1. třídy: Štěpán Němec, Martin Němec, Dominik Kopecký a Josef
Vopařil
z 2. třídy: Sebastián Klejch, Jakub Bartoš, Tadeáš Glänzner, Martin
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
Svoboda a Vojtěch Procházka
ze 3. třídy: Jakub Vostřel a Jiří Mokrejš

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Mgr. Ilona Břeňová

Foto: ZŠ 6x

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Také letos na jaře pořádala naše škola cyklistickou soutěž. Kromě
vyplňování dopravních testů a testů první pomoci byla její součástí
i jízda zručnosti. Ta proběhla ve středu 20. dubna na prostranství kolem Skalky. Překážkovou dráhu, kterou s většími či menšími úspěchy
projelo 64 žáků z páté až osmé třídy, sestavili žáci z deváté třídy. Cyklisté s nejnižším počtem trestných bodů pak reprezentovali naši školu
18. května v okresním kole ve Svitavách.
Kategorii mladších tvořili tři žáci z páté třídy a jeden ze šesté Veronika Jiráňová (5.), Dominika Mastíková, (5.), Štěpán Filipi (5.)
a Lukáš Neumeister (6.). Starší potom ze sedmé a osmé třídy - Lucka
Letáčková (7.), Katka Němcová (7.), Marek Bartůšek (8.) a Jan Renza
(8.). Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, kterými byly dopravní testy,
poskytnutí první pomoci zraněnému, jízda zručnosti a jízda po dopravním hřišti s dodržováním veškerých pravidel silničního provozu. Ačkoli naši žáci bojovali statečně, konkurence z ostatních škol byla tak
velká, že se jim na medailové pozice dosáhnout nepodařilo.
Mgr. Leona Plešingerová

Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka
Je pátek 3. června. Ráno je sychravé,
vypadá to, že bude pršet stejně jako včera.
Po srazu v 7.45 hod. na obecním úřadě se
naši sportovci převlékají do dresů – tmavě
modrých tepláků, zeleného trika se znakem obce, bílo-modré mikiny a zelené
kšiltovky, vše opatřené rozlišovacími
nápisy Obec Sebranice. V 8.00 hod. jsou
sportovci a jejich doprovod (pro dnešní
den speciálně určené trenérky Maruška
Šplíchalová a já) připraveni k odjezdu.
Do cíle – sportovního areálu v Mladočově – dorazíme lehce před
čtvrt na devět. Máme čas, protože nástup všech soutěžících je
v 8.30 hod. Usedneme k určenému stolu a dostáváme malé láhve
s pitím a tatranku. Vyzývají nás k nástupu. Vedle sebe stojí družstva
mladších a starších žáků ze 13 obcí Mikroregionu LitomyšlskoDesinka. Každou obec zastupuje 10 dětí, celkem je jich tedy 130.
V pravidlech je určeno, že družstva musí být smíšená a musí v nich
být zástupci z každého ročníku. Po uvítání ze strany starosty pořádající obce Poříčí Františka Bartoše a předsedy Mikroregionu starosty
Dolního Újezda Stanislava Hladíka si slovo přebírá Láďa Mauer,
který hru vymyslel a připravil. Vysvětluje pravidla soutěže, která je
letos zaměřena hlavně sportovním směrem s velkým důrazem na
týmového ducha.

Účastníci okresního kola ve Svitavách

Za sportem i výrobou knihy do Letohradu
Žáci 8. třídy zavítali v rámci svého školního výletu do Letohradu,
kde absolvovali různorodý program. Nejdříve v úterý 24. května dopoledne navštívili biatlonový areál, kde zhlédli zajímavou tréninkovou jednotku českého reprezentačního družstva mužů.
V plné přípravě byly k vidění i naše největší hvězdy Michal Šlesingr
a Ondřej Moravec. Odpoledne se žáci zúčastnili interaktivního projektu Týden knihy, který se odehrával v malebném historickém prostředí na tvrzi Orlice. Spolu s tiskaři, knihaři a studenty oboru Knihař SOŠ a SOU Lanškroun poodhalili tajemství vzniku knihy v průběhu historie, zalistovali si v Mattioliho herbáři z 16. století, vyzkoušeli Gutenbergův lis, ale především se aktivně zapojili a vyrobili si
vlastní knížku. Po tajuplném přenocování přímo na tvrzi žáci ve středu dopoledne ještě absolvovali prohlídku starobylé pevnosti. Následoval chutný oběd ve stylové restauraci, a poté již návrat do svých
domovů. Letošní výlet se zkrátka vydařil.
Mgr. Jindřich Novotný

Prohlížím si tváře našich letošních reprezentantů. Za mladší nastupuje Monika Jílková, Tadeáš Glänzner, Ilona Vítová, Daniel Šmíd
a Ondřej Kopecký. Starší tým přijel ve složení Tereza Glänznerová,
Víťa Kuchta, Lukáš Jílek, Barbora Kučerová a Jakub Večeře. Je nutné zvolit kapitány. Družstvo mladších volí nebojácného a ostříleného
Ondru, zatímco starší vsází na Jakubův intelekt a rozhled. Zatím nikdo z nich netuší, co je na trase čeká. Kapitáni dostávají kromě ústních pokynů i mapu s vyznačenými 13 stanovišti a časový rozpis.
Znovu ostatním opakují, že nejvíce záleží na vzájemné spolupráci.
Každé družstvo musí být na stanovišti v přesně určený čas, na zadání
hry je vyhrazena 1 minuta, další 2 minuty dostanou na nácvik úkolu
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Naše radost nebere konce. Skvělé výkony, zasloužená vítězství.
Tak ještě společná fotka, přípitek šampusem a jedeme domů. Unavení a šťastní.
Radka Kučerová

a vymyšlení taktiky. Na samotné plnění úkolu jsou přiděleny 4 minuty. Obě družstva běží a plní zadání současně, rozhodčí úkol nezadají
dřív, než bude všech 10 dětí na stanovišti.
Začíná se v 9.05 hod. Hned na prvním stanovišti jsme málem přišli o kapitána starších. Běh ke kolíku zvládl hravě, ale držet se ho
v předklonu jednou rukou a 6x se rychle kolem něj zatočit a běžet
zpátky ke svému týmu bylo nad jeho motorické síly. Místo dopředu
běžel či spíše šel doprava a vypadalo to, že se rozhodl opustit nejen
družstvo, ale i Mladočov a raději okouknout krásy blízké Desné.
Dopadlo to dobře, hlava se umoudřila a Jakub s námi zůstal. Až potom nám ale přiznal, že od raného dětství nesnáší kolotoče. Další dvě
hry se nám moc nedařily. Nastřílet za 4 minuty co nejvíce gólů, bylo
nad síly staršího teenegerského (rozuměj počítačového) družstva.
Mladší ale zazářili, hlavně díky Ondrovi a Danovi, neboť jak praví
klasik ,,hřiště je jejich druhým domovem“. Střílet prakem kouli
z izolepy na okno vám hned tak někdo nedovolí. Ne tak
v Mladočově. Škoda, že za vysklené okno nebyly body navíc, to by
mohly Morašice pomýšlet na vítězství už od začátku.
Třetí disciplína a našim se stále moc nedaří. Zdá se ale, že jim to
nevadí. Fandí si, povzbuzují se navzájem, pomáhají si. Když se něco
nepovede, nehádají se, neuráží, spíš se tomu zasmějí. Další disciplíny
probíhají v podobném duchu. Házení frisbee v běhu, basketball
v lese, běh s kládou, skupinový běh na lyžích, sestavování čertů
z kroužků na čas, člunkový běh. Přenášení velkého pěnového kotouče
na hlavě vypadá lehce a odpočinkově. Ne všem to ale jde. Ilonka
Vítová například a teď cituji: ,,Má na hlavě takovou šošolku, takže
tam nechce nic držet“. Přála bych vám ale vidět tu její vytrvalost
a snahu pořád zkoušet dojít s kotoučem až do cíle. Žádný vztek, žádná rezignace. Obdivuhodné a poučné.
Úkoly běží jeden za druhým, žádný velký odpočinek, maximálně
pár minut. Rozdíl tu ale přeci jenom je. Našim borcům se začíná dařit. A ne jen v jedné disciplíně. Když jim rozhodčí říkají, že v daném
úkolu překonali dosavadní rekord a za chvíli slyší totéž i jinde, vkrádá se jim do hlavy neodbytná myšlenka, že by se nemuseli umístit
vůbec špatně. Malí i velcí. Je na nich vidět, že je hry baví. Sladili se,
přesně si nahrávají, nepletou se navzájem pod nohy, taktiku pečlivě
promýšlejí. Spolupracují, makají na 100 %. Nejtěžší úkol je ale čeká
na předposledním stanovišti. Za 4 minuty co nejvíckrát vyběhnout
a seběhnout prudký kopec dlouhý 100 metrů. Když jsem ten s prominutím - krpál viděla, pomyslela jsem si cosi o duševním zdraví organizátora a z taktických důvodů zůstala nahoře. Přede všemi
smekám. Všichni to vyběhli 3x, někteří 4x a Víťa dokonce myslím
5x. Nechápu.

Tým starších žáků
Foto: OÚ Poříčí 3x

Co nového u malých hasičů?
Okresní kolo hry Plamen v Moravské Třebové
V minulém čísle Sebranických novin jsme vám slíbili, že se podělíme o zážitky z dvoudenních závodů, které se konaly ve dnech 27.
a 28. května v Moravské Třebové. A podělíme se velmi rádi, protože
tyto závody byly hodně úspěšné.
Ale dříve než začnu, chtěla bych se omluvit dvěma našim hasičům, na které jsem zapomněla v minulém článku. Ve výčtu závodníků na požárním útoku v Pomezí jsem neuvedla Jirku Vomočila
a Adámka Pešku, kteří závodili na béčkách. Doufám, že je mi odpuštěno a slibuji, že příště si dám větší pozor. Děkuji.
Dvoudenní závody, kterých jsme se rozhodli zúčastnit, byly pro
nás náročné na přípravu a náročné i z toho hlediska, že jsme vybírali
ze všech dětí jen deset, které pojedou. Nakonec jeli reprezentovat tito
malí hasiči: Adámek Peška, Anička Kopecká, Denča Čechová, Jirka
Vomočil, Matoušek Votřel, Ondra Pohorský, Pepa Nagy, Péťa Kárský, Tom Ondráček a Vojta Nagy.

Naši reprezentanti

V pátek 27. května v půl osmé ráno jsme natěšení a zdravě nervózní vyráželi ze Sebranic do Moravské Třebové. Vypravit se nebylo
úplně jednoduché, všechny věci, nářadí a hlavně děti, jsme museli
narovnat do osobních aut a jedné menší dodávky, kterou zajistil Pavel
Nagy. Tímto děkujeme firmě Fides za její zapůjčení. V tu chvíli jsme
si velmi uvědomovali, jak moc chybí našemu sboru vícemístný tranzit s prostorem pro nářadí. Věříme však, že příští rok bude vyhověno
žádosti o dotaci na tento dopravní automobil, kterou podala na náš
impuls paní starostka. Během pobytu v Moravské Třebové se k nám
navíc dostala informace, že to vypadá velmi nadějně.
Na místo konání jsme dojeli s dobrou časovou rezervou a plni
odhodlání zúročit vše, co jsme natrénovali. Snažili jsme se připravit

Tým mladších žáků

Je konec. Všechny disciplíny máme za sebou. Jdeme na oběd a po
něm čekáme na vyhlášení výsledků. Organizátoři nás napínají. Vyhlašovat se začíná odzadu tabulky. S postupným vyhlašováním jsou
děti napnutější a napnutější. Už budeme nejhůř sedmí, teď nejhůř
čtvrtí, šeptají si mezi sebou. Čeká je všechny ale velké překvapení.
,,Druhé místo v kategorii mladších získává tým ze Sebranic“, zazní
z mikrofonu. Ohromný jásot, gratulace a předání poháru. Teď přicházejí na řadu starší. Stejný proces, stejné šeptání. Napětí by se dalo
krájet. ,,První místo získává obec Sebranice!“ Hurá, a je to doma!
-8-
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s naší účastí se můžete podívat na internetu na této adrese:
http://sport5.cz/detail/hasici-vpred-1581/
Navečer nás čekala poslední disciplína pátečního dne, a to běh na
60 m s překážkami – přebor jednotlivců. Do této soutěže jsme přihlásili Vojtu Nagye, Péťu Kárského, Jirku Vomočila, Toma Ondráčka,
Matouška Votřela a Ondru Pohorského. Závodníci na této disciplíně
musí být nejen rychlí, ale musí perfektně zvládat i techniku spojování
hadic. Jde tedy o souhru více dovedností daného jednotlivce, a to
vyžaduje dlohodobou intenzivní přípravu. A to se právě tady, v Moravské Třebové, zúročilo Vojtovi Nagyovi, který zaběhl svůj rekord
a s časem 17,94 s obsadil v kategorii mladších chlapců příčku nejvyšší, zlatou. Společně jsme poprvé zažili nádhernou euforii z tohoto
vítězství, ty pocity si budeme určitě dlouho pamatovat. Více o Vojtovi a jeho úspěchu se dočtete v rozhovoru níže. Nesmíme však zapomenout na další závodníky. Všichni do toho dali vše, co mohli,
a obsadili celkem pěkná místa z počtu 26 závodníků – Jirka Vomočil
byl 11., Tom Ondráček 14., Matoušek Votřel 17., Ondra Pohorský
20. a Péťa Kárský kvůli oběma neplatným pokusům obsadil příčku
poslední, což vůbec nevadí, alespoň ví, čeho se má příště vyvarovat.
Ze stadionu jsme večer odcházeli spokojeni a po celém dni na
slunci také pěkně unaveni. Ale po večeři a odpočinku jsme zase nabrali síly a mohli se tak zúčastnit karnevalu, který se konal v areálu,
pod širým nebem. Lydy Nagyová pro náš tým vymyslela a vyrobila
krásnou společnou masku – pastelky. Oblékli jsme se do jednobarevných triček různých barev a na hlavě jsme měli “čepičku” ve tvaru
ořezané pastelky, jejíž špičku Lydy na místě nabarvila podle barvy
trička. Bylo to originální, vtipné a hlavně společné a jednoduché na
přípravu. Na karnevale jsme si zatancovali a zazpívali a nakonec jsme
byli také při vyhodnocování masek oceněni porotou. Dostali jsme
ovocné „šampaňské”, kterým jsme si připili v sobotu před odjezdem
domů. Pak už ale bylo třeba jít spát, protože nás čekal další náročný
den.
V sobotu po snídani jsme se odebrali opět na stadion, kde nás
čekal požární útok a štafeta 4 x 60m s překážkami. Sobotní zápolení
jsme zahájili požárním útokem. První pokus zaběhly děti ve skvělém
čase 21,60 s a druhý pokus chtěly mít ještě lepší. Ale překazila ho
přišlápnutá hadice, jak se to někdy stává. Nevzdaly to a pokus dokončily, což je velmi důležité. V celkovém pořadí na této disciplíně obsadily 8. místo.

děti na tyto závody důkladně, poslední trénink ve čtvrtek před odjezdem jsme odjeli na Lezník, kde jsme společně s leznickými hasiči
trénovali štafetu požárních dvojic, štafetu 400 m s překážkami CTIF
a požární útok. Vzhledem k tomu, že zatím nejsme vybaveni potřebnými překážkami, rádi jsme využili nabídky kamarádů z Lezníka
přijet potrénovat společně a využít tak jejich zázemí a vybavení. Velmi si této spolupráce ceníme.
Okresní kolo hry Plamen se konalo tentokrát v Moravské Třebové,
jak jsem již několikrát uváděla, a zázemí pro něj poskytla Vojenská
střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany. V areálu
školy je nově vybudován krásný sportovní stadion s umělou trávou
a tartanem, kde se dětem velmi dobře běhalo. Pro vedoucí to bylo
náročné z toho titulu, že se na stadion nesmělo s žádným jídlem, sladkým pitím, žvýkačkami, zmrzlinou apod. Ale to jsme my s našimi
dětmi zvládali dobře. Jiné kolektivy bohužel toto nedodržovaly
a ještě po sobě nechávaly hromádky odpadků. Technická četa nezvládala vše uhlídat, a tak jim večer před předáváním stadionu správci
nezbylo nic jiného, než všechny ty odpadky posbírat. Tato věc je
velmi politováníhodná, neboť se to děje i na jiných soutěžích, kdy po
různých kolektivech zůstávají pod stoly a lavičkami kelímky, plastové lahve a jiné odpadky. Měli bychom vychovávat děti
k zodpovědnosti, ohleduplnosti, ochotě pomáhat a chránit životní
prostředí. Cílem sdružování dětí v kolektivech mladých hasičů (MH)
by neměla být jen účast na soutěžích v požárním sportu. Kolektivy
MH by měly fungovat jako jiné další organizace, které pracují
s dětmi. To znamená celoroční činnost, která má několik oblastí
zájmu a v jejím výsledku by měli být dospělí lidé, kteří v sobě mají
správné morální zásady, zodpovědnost a ohleduplnost. S naší skupinou dětí tento cíl máme a snažíme se ho plnit. Je samozřejmé, že ne
všechny děti u hasičů vydrží, neboť mají i jiné zájmy, ale pokud se
nám podaří vychovat třeba jen několik hasičů, kteří budou pokračovat
v našich stopách, je to obrovský úspěch.

Karneval

Ale zpět k závodům. V pátek po příjezdu do areálu a celkem náročné registraci, jsme se odebrali k ubytování. Postavili jsme stany
a již za velkého horka jsme odešli na stadion na slavnostní nástup. Za
tónů vojenské hudby a v čele s budoucími vojáky jsme napochodovali před zástup vzácných hostů a organizátorů závodů. Po zahájení se
rozběhly první disciplíny, a to štafeta 400 m s překážkami CTIF,
požární útok CTIF a štafeta požárních dvojic. Požární útok CTIF
běhají jen starší žáci, takže se nás prozatím netýkal, ale na příští rok
se na něj budeme muset připravit. Jako první děti běžely štafetu
400 m s překážkami CTIF. Této disciplíny se účastní devět závodníků
a každý má jeden úsek. Tato disciplína není složitá, ale děti musí
dodržovat určité zásady, např. správné předávky štafetové proudnice,
předávky pouze v určeném území, správné překonání překážky, běh
bez přešlapů do jiné dráhy. Děti tuto disciplínu zvládly velice dobře.
Měly dva pokusy a oba byly velmi vyrovnané. V této disciplíně jsme
obsadili krásné páté místo z celkového počtu 24 družstev mladších
žáků. Další disciplínou byla štafeta požárních dvojic. Tady běželo
všech deset dětí ve dvou štafetách po pěti, tedy oba pokusy zároveň.
I když jsme tuto disciplínu měli perfektně natrénovanou od čtvrtka,
děti zazmatkovaly a nasbíraly poměrně dost trestných bodů. Stačilo
to na 13. místo. Právě na této štafetě nás natáčela televize Sport 5,
a tak děti měly zajímavý zážitek. Na reportáž z Moravské Třebové

Štafeta požárních dvojic; foto: SDH 3x

Na štafetu nastupovaly děti již dost unavené, ale dokázaly se vybičovat a zaběhly oba pokusy perfektně, což jim vyneslo krásné 3. místo. Po skončení obou disciplín z nás spadla nervozita a mohli jsme již
v klidu čekat na konečné výsledky.
Ke všem pěti disciplínám se připočítává ještě podzimní závod
požárnické všestrannosti, kde naši mladší žáci dopadli velmi dobře.
Po součtu všech disciplín jsme si z jarního kola hry Plamen odváželi
cenné 7. místo z počtu 24 družstev mladších žáků. Končili jsme zde,
v Moravské Třebové, s pocitem, že opravdu stálo za to věnovat tomu
čas a energii. Pro děti, i pro nás vedoucí, to byla velice cenná zkušenost, a když je ještě korunována zlatou medailí a sedmým místem, je
o to cennější.
Chci poděkovat našim dětem, že tuto soutěž vzaly tak zodpovědně, neměly problém s disciplínou a věřím, že si to náležitě užily. Příští rok bude sice náročnější na přípravu, protože budeme mít mladší
-9-
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i starší žáky, ale zase bude moci závodit více dětí a bude to o něco
zajímavější.
Po úspěšně zvládnutých okresních závodech se připravujeme na
další závod okresní ligy mladých hasičů, který se koná v sobotu
25. června na hasičské zahradě v Poličce. Závodit se bude v požárních útocích a běhu na 60 m s překážkami – přeboru jednotlivců.
Tady budou mít naši hasiči možnost nejen vyzkoušet si přebor jednotlivců, ale také dosáhnout lepších výsledků než v Moravské Třebové. O dojmy a výsledky z těchto závodů se s vámi rádi podělíme
příště.
Na závěr bych chtěla popřát za náš sbor všem spoluobčanům
a čtenářům Sebranických novin krásné léto, příjemně prožité dovolené a dostatek odpočinku.
Jana Ondráčková

Můj běh pro zlato aneb rozhovor s Vojtou Nagyem
Jak již víte z předchozího článku, náš mladý hasič Vojta Nagy
vybojoval na okresních závodech ve hře Plamen zlatou příčku v běhu
na 60 m s překážkami. Rozhodla jsem se s Vojtou udělat rozhovor,
abyste si mohli přečíst více o jeho úspěchu a jeho vztahu k hasičům
a požárnímu sportu. Věřím, že Vojtův příběh bude motivací pro další
mladé hasiče.
J. O.: Vojto, v první řadě Ti gratuluji k získání zlaté medaile
a děkuji Ti za celý náš hasičský sbor za reprezentaci na okresních
závodech v Moravské Třebové. Jaké byly Tvé první pocity, když
jsi zjistil, že jsi vyhrál?
V. N.: Nejdřív jsem nevěděl, jaký je přesný čas, ale tušil jsem, že
bude pod 20 s. Když jsem se dozvěděl, že mám čas 17,94 s a že jsem
první, tak jsem se rozbrečel radostí.
J. O: Co považuješ za nejdůležitější věc na cestě k úspěchu?
V. N.: Asi to, že to musí každého chytnout a bavit. Pak je potřeba
trénovat a věnovat se tomu.
J. O.: Od kdy jsi členem hasičského sboru v Sebranicích a kdy ses
vůbec začal zajímat o hasiče a požární sport?
V. N.: Začal jsem chodit do hasičů na podzim 2011, to jsem byl ještě
ve školce. Chodili tam kamarádi, tak jsem to chtěl taky zkusit. Ale
když jsme ještě bydleli v Brně, chodili jsme na dny otevřených dveří
k hasičům na Lidickou, kde mě zaujala technika a vybavení a asi tam
to všechno začalo.

V. N.: Jeden čas jsem chodil trénovat dvakrát týdně, jednou na Lezník a jednou k nám. Na Lezník jsem jezdil na kole, to byl taky dobrý
trénink. Taťka nám jednou z Brna dovezl vyřazené hadice, tak jsem
cvičil i doma na zahradě. S bráchama jsme běhali a spojovali hadice.
To mně taky pomohlo dostat ty spoje pořádně do ruky.
Celou zimu jsme chodili na sál a tam jsme trénovali spojování,
soutěžili mezi sebou v běhu a spojích. Na jaře jsme pokračovali venku, tam jsem kolikrát místo her radši běhal a spojoval hadice. Po
tréninku jsem tam zůstával déle a ještě běhal.
J. O.: Co bys vzkázal svým kamarádům hasičům?
V. N.: Když jsem v Moravské Třebové vyhrál, kamarádi mi říkali, že
by chtěli být jako já. Tak bych jim chtěl vzkázat, aby jim vydrželo to
nadšení a aby se jim jejich snaha zúročila tak jako mně.
J. O.: Jsou před Tebou letní prázdniny, pověz mi, jak je budeš
trávit?
V. N.: O prázdninách pojedeme celá rodina na vandr na Berounsko,
potom jedeme se skautským oddílem na tábor do Nedvědičky. Ještě
nás čeká dovolená v Beskydech a nakonec vyrazíme s taťkou do Jižních Čech. V srpnu taky začneme zase trénovat s hasičema a na konci
prázdnin půjdeme na dvoudenní hasičské soustředění do Lezníka.
J. O.: Vojto, děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti, aby sis užil krásné
prázdniny a budu se těšit na další společné zážitky.
Jana Ondráčková

SDH Sebranice
Hasičská soutěžní sezóna letošního roku je v plném proudu, proto
i my – sebraničtí hasiči se opět snažíme reprezentovat naši obec
v hasičském sportu – v požárním útoku.
Bohužel nám tak jako i jiným družstvům chybí dostatkem lidiček
„zapálených“ do tohoto sportu. Hlavně muži, kteří z tohoto důvodu
netrénují a nezávodí, což je škoda, jejich výkony v minulých dvou
letech byly velmi zdařilé.
Také my ženy se potýkáme s nedostatkem členek, ale na trénincích se scházíme společně s mladými děvčaty, vzájemně si vypomáháme a také předáváme zkušenosti.
Naše družstva se zúčastnila druhého letošního závodu Okresní
ligy Svitavska dne 12. 6. v Telecím. Startovní listina čítala 30 družstev mužů, 5 družstev veteránů a 18 družstev žen. Družstva sebranických hasiček „A“ ve složení Martina Vomáčková, Katka Jílková,
Nikola Glänzerová, Anna Kopecká, Markéta Kopecká, z důvodu
nemoci chyběly Anna Drobná a Eliška Kotoučková, a proto vypomohla Jana Vomočilová a Jana Jílková (z družstva B) a Olga Kultvašrová z SDH Lezník, a družstvo „B“ ve složení Kamila Trávníčková, Jana Vomočilová, Jana Kopecká, Radka Večeřová, Jana
Jílková, Nikola Glänzerová a Martina Vomáčková startovala kolem 15. hodiny.

Foto: archiv rodiny Nagyových 2x

J. O.: Tvoji rodiče jsou zároveň vedoucími mladých hasičů
v Sebranicích, považuješ to za výhodu?
V. N.: Určitě je to výhoda. Mamka s taťkou mně pomáhají, podporují
mě a všechno prožíváme spolu. Od malička jezdíme na závody, i na
ty dospělácké, a doma si o hasičích často povídáme.
J. O.: S jakým cílem jsi odjížděl na závody do Moravské Třebové?
V. N.: Chtěl jsem být na jednotlivcích v první desítce. Předtím mně
to vždycky uteklo o jedno až dvě místa. V Jevíčku, kde jsem byl
s Lezníkem, jsem skončil jedenáctý z dvaceti osmi. A před rokem
v Poličce jsem byl dvanáctý.
J. O.: Můžeš mi popsat, jak jsi se připravoval na plnění disciplín
požárního sportu?

Příprava základny družstva „A“ před startem.
Foto: R. Večeřová

Družstvo „A“ zaběhlo čas 25,07 s., který nakonec stačil na
14. místo. I tak to je pěkné umístění, děvčata teprve začínají, potřebují především nasbírat zkušenosti a „odebrat trému“. Družstvo „B“
startovalo o několik minut později a povedl se jim velmi pěkný výsledný čas 21,72 s, což ve výsledku bylo krásné 9. místo.
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SDH Sebranice

Sebranický pětiboj dvojic

Na další závod jsme vyjely dne 19. 6. do sousední Lubné, kde
se rovněž konal závod počítaný do Okresní ligy Svitavska. Startovní
listina byla opět nabitá – 30 družstev mužů, 3 družstva veteránů
a 18 družstev žen. Počasí závodu mužů přálo, svítilo sluníčko a padaly celkově pěkné výsledné časy. Ženy začaly startovat po 14. hodině,
kdy se nad Lubnou začaly stahovat černé mraky a všichni jsme prosily svatého Floriánka, ať nás od deště ještě ochrání. Pět družstev žen
stihlo startovat „za sucha“. Jako šesté v pořadí šlo na start sebranické
„B“ a v tu chvíli začalo z nebe z ničeho nic doslova krupobití. Startér
(Pavel Uher) nám nabízel možnost přerušit závod a počkat, ale už
jsme byly po přípravě základny tak mokré, že jsme si „užily“ i závod
v dešti. A hasiče přece déšť nezastraší! A tak mokrá tentokrát nebyla
jen košařka Kamča, ale my všechny!! I přes tyto ztížené podmínky
se nám povedl čas 22,92 a výsledné 7. místo! Oba výsledné časy žen
z „B“ družstva nás velmi těší a vážíme si jich. Trénujeme a závodíme
totiž spíše ze záliby, protože víme, že na umístění na předních místech už nestačíme – na dráze soupeříme s družstvy děvčat věkově
o 15–20 let mladších než my.
Sebranické „A“ mělo pěkně rozběhlý útok, ale bohužel kvůli problémům na sání byl jejich pokus neplatný. Nic ale není ztraceno,
i takto se sbírají zkušenosti, děvčata ještě „vypilují“ co je třeba
a soupeřky se mohou bát.
Za děvčata připojujeme poděkování panu Zdeňku Jílkovi a firmě
AB plast za finanční příspěvek na nákup závodního oblečení pro
družstvo dorostenek („A“), každé takové pomoci si velmi vážíme.
Dalšího závodu máme v plánu se zúčastnit dne 2. 7. v Hartmanicích a poté se již těšíme na oblíbený večerní závod v Oldříši, konaný
6. 8. 2016.
Tak nám nadále držte pěsti a pokud můžete, přijeďte nám fandit,
rády Vás uvidíme.
Stále platí, že uvítáme další posily do družstva žen i dorostenek,
stačí jen trocha elánu, nadšení a ochota obětovat něco ze svého volného času pro krásný požární sport.
Za SDH Sebranice Radka Večeřová

V sobotu 25. 6. 2016 se v areálu koupaliště konal Sebranický pětiboj dvojic. Pětiboje se letos zúčastnilo 5 dvojic. Bylo to historicky
nejméně. Přisuzujeme to tomu, že VI. ročníku přálo sluníčko a úmorné horko po celý den. Voda v bazénu zato letos byla příjemným chladičem po celou akci.
Mužstva byla vyrovnaná. V letošním ročníku rozhodla disciplína
v házení na basketbalový koš.
Umístění:
1. místo: Marek Tutko a Pavel Rompotl
2. místo: Lubomír Obr a Michal Krejčí
3. místo: Pavel Kalánek a Daniel Kazda
4. místo: Vojtěch Prokůpek a Josef Šlesinger
5. místo: Josef Stříteský a Martin Květenský
Všichni si zaslouží
obdiv a dík za účast.
Sponzorům touto cestou
děkuji za krásné dary
věnované našim účastníkům.
Lenka Karalová,
starostka obce

Pozvánka na loutkové divadlo
Loutkové divadlo Kozlík vystoupí v Sebranicích

ve čtvrtek 28. července v 17.00 hodin
na Kališti pod lípou s pohádkou
Perníková chaloupka.
Uvidíte klasickou českou pohádku, která vypráví tradiční příběh Jeníčka a Mařenky a jejich lesního dobrodružství. V roli
herců se v překrásných kulisách představí osm velkých dřevěných loutek. Doprovázet je budou dva utajení loutkoherci
a plno veselých písniček.
Těšíme se na Vás.

Foto: M. Čermák 2x

Dvojkoncert na koupališti

Za Kulturní komisi obce Sebranice M. Vopařilová

V sobotu 18. 6. se v hospůdce na koupališti uskutečnil dvojkoncert – jedním z účinkujících byla kapela s názvem UNOTRIO – uskupení tří lidí: Pavel Horníček (zpěv a kytara), Jan Filipi (zpěv a kytara)
a Ondřej Filipi (cajon a zpěv). Další skupina, která večer vystoupila
byla sebranická skupina WXP.
Jelikož počasí přálo, byla hospůdka na koupališti úplně plná
a všichni si tak mohli vychutnat skvělý hudební zážitek obou kapel.
Vojtěch Motyčka

Nabídka letního tábora u koupaliště
Zájemci o kybernetiku a počítače mohou navštěvovat ve dnech
9.–15. července 2016 lektory tábora z Brna. V přísálí kulturního domu budou k dispozici počítače, materiál a lektoři s radou a pomocí.

Pozvánka na koncert
Koncert na rozloučenou se sezónou se uskuteční

v pátek 26. srpna 2016
v restauraci „Na koupališti“.
Udělejte si volno, jste všichni zváni.

Foto: V. Motyčka
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Pozvánka
Pátý ročník Pohodelského MINIFESTU
Sbor dobrovolných hasičů obce Pohodlí srdečně všechny zve na
pátý ročník multižánrového festivalu Pohodelský MINIFEST, který
se již tradičně koná za kulturním domem v Pohodlí a to v sobotu
23. července 2016 od 15 hodin.
A na co se letos můžete těšit? Především na pořádný nářez té nejlepší muziky, který se v okolí Litomyšle dá jen těžko sehnat! Během
akce se vystřídá celkem 6 kapel, takže si každý určitě přijde na své.
Mezi největší taháky jistě patří skupina BLACK MERCURY z Moravské Třebové, VZHŮRU A NÍŽ z Jihlavy nebo například zdejší
legendy Washington D.C. a idolové mladších WxP. Tohle všechno
a mnohem více - příjemná atmosféra, lidové ceny, atd. - můžete vidět
a zažít u nás na Pohodlí a to za krásných 50 Kč.
A co ještě dodat? Snad jen to, že všichni, kdo se na akci podílejí,
to dělají dobrovolně a zadarmo. Veškerý výtěžek z festivalu jde na
vybavení mladým hasičům i nadějnému družstvu mužů SDH Pohodlí.
Další informace se dozvíte na facebookových stránkách akce.

Domácí cukrárna – Anna Taberyová
Prodejní doba:
PO: 13.00–17.00 hod.
ÚT: 13.00–17.00 hod.
ST: 13.00–17.00 hod.
ČT: zavřeno

PÁ: 13.00–17.00 hod.
SO: 10.00–11.30 hod.
(v letních měsících do 16.00 hod.)
NE: 10.00–11.30 hod.
13.30–17.00 hod.
Po telefonické nebo osobní domluvě
Vás obsloužím
i mimo prodejní dobu
Anna Taberyová, 569 63 Lubná 304,
tel.: 724 225 497

Premiéra dokumentu: Sebranice sobě
Dne 28. 5. 2016 proběhla na sále kulturního domu v Sebranicích
od 18:00 hod. premiéra dokumentárního snímku o naší obci
s pracovním názvem Sebranice Sobě. Projekce se zúčastnilo na
50 spoluobčanů. V horkém a dusném počasí byla pro návštěvníky
nachystána vychlazená voda s citronem a pro zájemce káva nebo čaj
zdarma.
Celkem bylo natočeno přes 7 hodin záznamu a použito bylo pouze
41 minut do konečného výsledku. V dokumentu jsou obsaženy jak
současné tak historické video, které je doplněno o archivní fotografie
z obecního archívu. Natáčení celého dokumentu trvalo více jak dva
měsíce, jen samotný střih a digitální zpracování trvalo dva týdny.
Dabing a ostatní drobnosti se ladili doslova na poslední chvíli.
Tímto bych chtěl velice poděkovat obci Sebranice, spolkům, spoluobčanům, Mateřské a Základní škole a jejich pracovníkům, za to že
mně věnovali svůj čas a umožnili natočení záběrů do dokumentu.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 895 Kč. Všem velmi
děkuji. Výtěžek bude použit na další kulturní či filmové akce pořádané v kině.
Děkuji všem, kteří se na premiéru dostavili a také děkuji za zpětnou vazbu a hodnocení.
Vojtěch Motyčka

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

Ztratil se kocour
V pátek 3. června 2016 se nám ztratil kocour. Kocour je starý
1 rok, lidí se nebojí,
nemá obojek. Poznávacím znakem jsou černé
polštářky tlapek.
Prosíme ty, kdo by
někde kocoura, viz
fotografie, zahlédli, aby
se nám ozvali na tel.:
605 159 354.
Moc děkujeme.
Jílkovi,
Sebranice 320

Upozornění

2.–3. 7.
5. 7.
6. 7.
9.–10. 7.
16.–17. 7.
23.–24. 7.
30.–31. 7.
6.–7. 8.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Červenec, srpen 2016
(soboty, neděle, svátky)
MDDr. I. Elčknerová, Polička,
MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl,
zub. lékař F. Nataliya,
Litomyšl,
MUDr. L. Kašparová, Polička,
MUDr. E. Kopecká, Bystré,
MUDr. P. Kossler,
Polička,
MUDr. J. Kosslerová, Polička,
MUDr. Z. Králová,
Litomyšl,

733 152 435
461 612 733
461 612 733
775 724 524
606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
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