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Z jednání ZO

Poděkování

Veřejné zasedání dne 11. 7. 2016
Přítomno bylo 8 členů ZO.

Vážený otče Vojtěchu,
děkujeme Vám za Vaši tvořivou činnost a duchovní práci v naší obci.
Přejeme Vám, ať i nadále potkáváte radost, dobré lidi a na Sebranice
vzpomínáte tak, jako my budeme vzpomínat na Vás, s úctou a láskou.
Lenka Karalová a zastupitelé obce

ZO schválilo:
- smlouvu o dílo č. 521 216 na Obnovu místní komunikace
„Třešňovka“. Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice,
IČ 00277339, 569 62 Sebranice 30 a DS DELTA s.r.o., IČ 27521907,
569 63 Lubná 183.
- závěrečný účet za rok 2015 Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“.
- příspěvek z rozpočtu obce Sebranice formou dotace ve výši
2000 Kč pro Okresní sdružení hasičů Svitavy na pořízení praporu
Okresního sdružení hasičů Svitavy.
- pronajmutí bytu č. 9/251 panu Burešovi.
ZO přijalo:
- doporučení výběrové komise Obnova místní komunikace
„Třešňovka“, uzavřít smlouvu o dílo s firmou DS DELTA s.r.o.
ZO vzalo na vědomí:
- návrh umístění budov a nádob chystaného sběrného dvora pro další
postup projektanta.
- návrh firmy SURPMO. Budou vzneseny dotazy na firmu Surpmo
k navrženým lokalitám a zašleme tuto verzi na stavební úřad Litomyšl.
Lenka Karalová, starostka obce

Okénko včelařského kroužku a soutěž o ceny
Léto je v plném proudu, sice zatím trochu
chladnější, prázdniny také moc ubíhají a nikdo
by ani nepomyslel, že u včeliček končí včelařská sezóna.
Pro nás to znamená vytočit zbytky medu
a sundat medníky. Dále musíme prohlédnout
včelstva, jestli matky dobře kladou, aby byla
zajištěna početná generace zimních včel a upravit prostor v úlu pro
správné přezimování.
Pak již pořádnou dávku cukerného roztoku na místo medu, který
jsme jim odebrali.
A nyní pár otázek pro veřejnost:
1) Čím se dělají otvory pro včelařský drátek na rámku?
Odpověď: Otvory se vyvrtávají vrtákem nebo propichují.
2) K čemu se používá rojáček?
Odpověď: Rojáček se používá na smetení roje.
3) K čemu slouží krmítka?
Odpověď: Používají se k doplnění zásob na zimu.
4) Co je to sluneční tavidlo?
Odpověď: Je to zařízení na vytavení starých plástů slunečními paprsky.
5) V jakém zařízení se vytáčí med z plástů?
Odpověď: Toto zařízení se jmenuje medomed.
6) SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: K čemu se používá náběh a smyk?

Pozvánka
Zveme občany na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 15. 8. 2016 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Společenská kronika

Odpovědi zasílejte na obec@sebranice.cz nebo sdělte na tel.:
461 745 133 nebo osobně na OÚ Sebranice do 20. 8. 2016. Autor
první správné odpovědi bude odměněn.
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla – Co je
rozpěrák? Je to kovová tvarovaná pomůcka k odtrhávání zámků
v úlu a ke škrabání různých nečistot, propolisu i vosku.
Jiří Křivka

Všem jubilantům, kteří v srpnu oslaví své narozeniny,
srdečně blahopřejeme:
Josef Vomáčka
Helena Kučerová
František Vopařil
Věra Šturcová
Marie Schoberová

87 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Zlatá svatba
V sobotu 9. července 2016 oslavili společných 50 let života manželé Ludmila a Vojtěch Zindulkovi, Sebranice 106. Toto významné životní jubileum oslavili v zasedací místnosti obecního úřadu,.
Výročí svatby je oslavou lásky, důvěry, sounáležitosti, tolerance,
pochopení. V manželském životě je také důležité přijmutí toho druhého takového, jaký je. Je o odpouštění a vzájemném obdarování i sdílení těžkostí všedních dní.
Manželům Zindulkovým k tomuto významnému jubileu srdečně
blahopřejeme a přejeme ještě mnoho dalších společných let prožitých
v lásce, pohodě a ve zdraví.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

„Co je vlastně přátelství?
Přátelství je určité poselství lásky.“
Giuseppe Capograssi
V červenci se narodila Zuzana Hanáková.
Rodičům gratulujeme!
V červenci jsme se rozloučili
s panem Stanislavem Pokorným.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Prosba
Prosíme občany, aby si zkontrolovali čárové kódy na popelnicích
a kdo má na popelnici kódy č. OSEB10000369 a OSEB10000379, aby
se ozval na obecní úřad (tel.: 461 745 133, e-mail:
obec@sebranice.cz) z důvodu evidence popelnice.
Děkujeme.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Pravidelný svoz odpadů
Srpen, září 2016
Popelnice: 12. 8., 26. 8., 9. 9.
Plasty: 15. 8.
Papír: 19. 8.

Foto: M. Čermák
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Anenská pouť na Vysokém Lese

Vzpomínky z dětství

Svátek sv. Anny jsme oslavili v neděli 24. července na Vysokém
Lese mší a zpěvem. Poutníci přišli v hojném počtu. Dospělí pobesedovali a děti řádily v lese.
Pivo, limonáda, štamprlička, společně s koláči, kávou a zmrzlinou
nechyběly tak jako na správné pouti.
Čtyři harmoniky společně doprovázely zpěváky a z tváří všech
vyzařovala spokojenost.
Byla to krásná pouť a už teď se těšíme na další. Děkujeme za to
všem, kdo se svou přítomností na ní podílel.
Poutníci z Vysokého Lesa

mohly jsme se od něho odloučit. Mluvily jsme jaký by to byl trestuhodný čin kdyby někdo zůmyslně kříž provalil.
Nás dětí školáků bylo 14, a zůstaly jsme všichni po celý život
věrni Bohu a víře svatováclavské. Ten den jsme přišly pozdě do školy, když jsme šly ze školy byl kříž už uklizen, zůstalo jen prázdné
místo a nám dětem u srdéček zůstal bol, jak kdyby nám někdo milovaný do nenávratna odešel. Ten rok a zvláště v zimě jsme měly do
školy smutné cesty, když jsme kříže neviděly.
Rok 1901 byl vyhlášen Milostivým Létem. Na prázdném místě
byl postaven nový kříž a to z pískovce a kamena, a 26. červenec byl
posvěcen. My děti jsme měly radost, že samy v poli nebudem. Ten
Kristus Pán nás bude chránit.
Hodně strachu a pláče jsme užily v roce 1899 kdy dne 30. září
odpoledne ke 4. hodině byly v Pohoře dva požáry současně.
V chalupě č. 63 u Karlova si děti ve stodole zatopily, což zavinil
7letý nezbedný kluk který vyčmuchal uschované sirky na římse u
stropu, a oheň rozdělal. Od něho vítr zanesl jiskry na sousední chalupu Rosálie Klusoňové č. 61. Jelikož byl silný moravský vítr, tak hořící došek zanesl na kopec na stavení Jana Křivky č. 11, které bylo
dřevěné a doškové. Oheň se rychle rozšířil, takže se vše nezachránilo,
i všichni lidé byly na poli. Na stáji spal když napitý se vrátil z trhu
v Litomyšli nevlastní otec mladého Křivky. Sotona pocházející
z Trstěnice. Přez to že byl silně popálen, podařilo se mu dostat dolu,
ale za deset dní přezto zemřel. Požárem bylo zničeno, nábytek většina
nářadí, kobyla s hříbětem, 6 prasat, býk, jalovice, 2 telata. Celková
škoda odhadnuta na 2.717 zlatých, stavení pojištěno bylo na 1.200 zl.
Roku 1900 byla taková sila myší tak zvaných polních hrabošů,
takže mnoho zničily na osení.
Obyvatelé této malé vesničky všeobecně Vochvald zvané byli
všichni řádní katolíci, každou neděli chodili do kostela na Sebranice.
Děti byly povinni tež do školy na Sebranice. V létě to byla pěkná
procházka, ale hůř bylo v zimě za špatného počasí musely děti zůstávat u přátel neb známých ve vsi, já jsem býval u strýčka Havranova
v Pohoře č. 25.
V osadě žili sousedé klidně, spokojeně, a vzájemně si pomáhali.
Ke každé chalupě patřilo asi 20 měřič pole. Každý na svém hospodářství pilně pracoval, a v zimě chodili jako dřevaři do lesa. P. Bůh žehnal jejich práci, přičiněním přikupovali pole „pustiny“ od statku
z Pohory a Lezníka, i radní pole na Chmelickým.
Roku 1861 postavili jejich předkové svým vlastním nákladem
kapličku. Ta na svátek sv. Anny již byla nová kaple zasvěcena, byla
slavně posvěcena a měli první pouť. Na věžičku zavěšen byl zvonek,
který měl čistý stříbrný hlásek a bylo jej daleko slyšet. V dřívějších
dobách visel zvonek na veliké lípě u chalupy č. 7. Do nové kapličky
scházeli se sousedé pravidelně každou neděli odpoledne,
k pobožnosti, též v květnu tam konali májové pobožnosti.
V letech 1876 až 1884 byla provedena stavba silnice po „Dolním
lese“, a roku 1896 až 1899 dělala se silnice po vsi a do „Horního
lesa“ až ke Květenskem lesům a nad chalupu. Na stavbách silnic
pracovali mužský z Hochvaldu a z okolních vesnic. Hlavním vedoucím stavby byl soused František Kuře z č. 10, muž to moudrý, bystrý
a uměl s lidmi pěkně jednat. Po ukončení staveb silnic Hochvaldovských, podnikl stavbu silnic v lesích Mendrických, od nás as 3 hodiny cesty pěšky vzdálených. Nejdříve tam postavili boudu
k přenocování a kuchyň. Projektování silnice, lámáni kamena, vůbec
všechnu práci řídil Kuře sám. Najal dělníky z okolních vesnic, kteří
se v neděli k večeru na Hochvaldě sešli, tam přenocovali, a ráno šli
na pracoviště. V sobotu k večeru se z Mendriky zase na Hochvald
vrátili. Tu byla výplata, měli prý slušné platy, byli spokojeni. Měli
s sebou harmonikáře, zvláště v hospodě pak bylo veselo. Tak to šlo
co pamatuji po tři léta, v zimě se nepracovalo. Hlavním pomocníkem
Kuřovým byl soused Kuchta č. 11. Kuře jakož pokrokový člověk měl
první v okolí tehda div světa – jizdní kolo – neb tehdy – Bicikl –
zvaný. U mnohých tím stoupala jeho popularita, ale přezto mnohým
jizda na kole byla k smíchu a tak složili na to písničku.
Nepamatuji si písničku celou, v refrému se zpívalo: Jede Kuře –
jede na kole – spadne do pangetu je samá bakule. Jaké popularitě se
těšil – Bicikl – svědčí fotografie z konce minulého století pořízená
o nějaké slavnosti neb murice před hospodou. Skupinu tvoří tamní
občané po krajích mezi nimiž je i matka as 7letá a pradědeček. Uprostřed muzikanti, zvaní as dle kapelníka – Zeberaini, před nimi pak je
bycikl – kolo – u něho majitel v bílém klobouku a kalhotách vedle
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Vzpomínky z dětství
Přepis z kroniky Vysokého Lesa
Roku 1897 začla jsem chodit do školy. Tenkrát začínalo vyučování v 9 hodin, čtyřikrát v týdnu se učilo na celý den, dvakrát na půl
dne. My děti měly jsme svůj čas, hodiny samy pro sebe. Vyšly jsme
za Voštici, a už jsme neviděly kříž u silnice na poli Pohorských č. 23.
Kříž byl dřevěný, vysoký s plechovou stříškou. Tehdy jezdila pošta
koňmi z Poličky do Litomyšle a zpět. Když se blížila k zastávce
postilión, taky troubil, a na zastávce u kříže listonoši ze Sebranské
pošty předávali mu a odebírali od něho poštu. Toho času byli listonoši Jiří Andrle z Třemošné č. 22. a Josef Klusoň z Pohory č. 16. Postilión býval u kříže kol 8. hodiny, a to bylo pro nás dost času do školy.
My děti jsme vždy kříž uctivě pozdravovaly, v létě kytičky
k němu kladly. Když jsme ten kříž viděly nikdy jsme se sami v poli
nebály, a také se nám na těch cestách nic zlého nestalo. Až jednou –
to my navždy utkvělo v paměti. Chodila jsem třetí rok do školy, bylo
to v září roku 1900. V noci přišla bouřka s prudkým deštěm a větrem.
Ráno když jsme šly do školy, bylo zase krásně jasno, jak po bouři
bývá.
Vyjdeme za „Vošticí“ a jak obvykle hledáme očima kříž u silnice,
ale ten jsme k našemu úžasu neviděly. Chvíli jsme stály, rokovaly jak
je to možný. Pak jsme se daly do běhu, a utíkaly k silnici. Tam jsme
spatřily kříž ležet na poli, jako uctivě položený, ačkoliv podle západního větru měl ležet přez silnici. Tolik jsme už jako děti měly rozumu. Chodily jsme kolem kříže, plakaly jsme, líbaly jsme jej, a ne-3-

Pokračování na další straně

Vzpomínky z dětství

Slavné Anenské pouti

Pokračování z předchozí strany

Pokračování z minulého čísla
Přepis z kroniky Vysokého Lesa
Vzpomínka na poslední slavnou pouť
Píše se rok 1935, jeden z nejteplejší roků od začátku století. Rok
ranní horký, s letními teplotami přez 30 °C, zvlášť bohatý na mednou
snůšku hlavně lesní. O pouti tohoto roku byly žně již v plném proudu.
Když jsme šli na Vysoký Les, žita byla většinou již v mandelích,
pohoda léta byla nádherná. Vzduch voněl mateřídouškou,
a v zamženém obzoru se vlnil horkem, z mandel a dozrávajícího obilí
se ozýval cvrkot cvrčků, přerušovaný voláním křepelek, pět peněz.
Léto budiž pochváleno – řekl by básník o létě letošním.
Tak jako jindy přišla procesí a po pobožnosti začla muzika. Jak se
dalo čekat lidstva se tu sešla zvlášť veliké množství, snad více ani
nikdy nepamatuji. Ulicí se to valilo jak řeka, řeč tu zněla s poloviny
německá. Němcům přezto že hnědý mor Hitlerova učení již zachvátil
i sousední německé vši, přišlo veliké množství. Na parketu muzika
vesele vyhrávala a kolem u stolu bylo plno. Byli tu bohatí němečtí
sedláci, vyšňořeni, se zelenými výložkami na límcích a manžetami na
rukávech.
Bavili se tu, popíjeli, dobře jedli z hostinské kuchyně a kouřili
vonné doutníky. To si tenkrát každý dopřát nemohl. Takových tu
přítomných bylo hodně, kteří tomu jen žádostivě přihlíželi, nemohouce si dopřáti co jim srdce ráčilo. Byl to nejhorší krizový rok, rok nezaměstnanosti a bídy. Tak se aspoň přišli povyrazit a poveselit poslechnutím muziky.
Viděl jsem několikrát jak takovýto nemaje na pivo procházeli
mezi lavičkami, a když viděli že společnost bavíce a smějíce se vespolek, neměli právě džbánek s pivem na očích, hbitě jej vzali a vypili. Také bylo vidět jak mnohý vyhazovali z piva vosy a vypili ho,
když jej majitel nechal proto stát. Někdo i zůmyslně nepozorovaně
vosu do piva hodil, aby si jej mohl vypít sám.
U hospody byla hlava na hlavě, veselí tu bylo dosud přátelské, bez
jakékoli výtržnosti ze strany Němců. Dlouho do noci hudba zněla
ozvěnou lesa, vesele se tancovalo při svitu lampiónů, které vytvářelo
spolu se svitem luny přímo kouzelné pohádkové prostředí. Nikomu se
nechtělo spát, rozjaření Němci při tanci výskali a vyskakovali. Nikdo
s přítomných tu netušil že touto krásnou teplou nocí se uzavírá slavná
epopej tak oblíbených Hochvaldských poutí.
Soumrak poutí
Příštím rokem na pouť již tolik lidu jak loni nepřišlo. Němců ani
polovička, neb již jich valná část zvláště mládeže byla otrávena nacistickým jedem. Přišli sem i provokatéři aby tu vyvolávali výtržnosti,
jeden kluk s vostavkem se na návsi pral s klukama místními, což bylo
jak symbol doby. Do roku 35 měl hospodu pronajatou Frant. Stříteský z Pohory č. 22, po něm F. Puchem, Němec. Na pouť dělal velké
přípravy, zabilo se prase, ale málo se toho prodalo, neb hlavní tržbu
tu vždy nechali Němci. Čeho se loni šentíři nedostalo to letos zůstalo
neprodáno, na pouti na kterou spoléhal hodně prodělal. Muzika se
konala, ale účast byla slabá. Poměr němců k nám se stále shoršoval.
Příští rok to bylo ještě horší. Muzika začla, ale as k páté již muzikanti
skončili a odešli
Roku 1938 netradičně pouť Hochvaldská se konala před svátkem
sv. Anny 24. července. Odpoledne se mimo obvyklé pobožnosti konala slavnost osvěcení nového dřevěnného kříže umístěného mezi
dvěma lipami u kapličky.
Kříž posvětil místní p. farář Dp. Jan Kočvara. Kázání měl k současné situaci, v němž příkře odsoudil Hitlerovo učení a jeho stoupence zvlášť u nás žijící Němce, předpověděv jim špatné konce. Mnozí
z Němců tu přítomným se to nelíbilo. Snažili se kázání hlasitým mluvením a výkřiky narušit. Tu dobu byl již poměr většiny Němců vůči
Čechům zcela nepřátelský. Provokace Henlainovců vrcholily. Sám
ďábel do nich vlez, říkali mnozí kteří s nimi přicházeli do styku,
a nyní viděli jak dříve přátelský vzájemný poměr se změnil jimi
v nenávist. Mnozí zvláště staří to nemohli ani pochopit, taktéž náš
dědeček.
Kříž byl postaven nákladem našeho dědečka Jana Zindulky z č. 8.
hajného v. v. – Slavnosti svěcení se od nás zůčastnilo dosti lidu.
Roku 1938 se skončila poslední Hochvaldská pouť bez muziky,
v očekávání blížících se nedbalých událostí. Vše zapadalo do nenávratna, - na slavné tyto poutě zůstaly jen krásné vzpomínky,- které
jsem se snažil vylíčit. Kříž zhotovil Václav Kabrhel č. 7.
Sepsala Anna Zindulková, Vysoký Les č.p. 8

pak další populární osoba, hostinský s dlouhou dýmkou sahající až ke
kolenům a v druhé ruce s půllitrem.
Také byly na Hochvaldě pořádány dva slavné dřevařské bály,
nevím přesně, as v letech 1898–1900. V neděli odpoledne sešli se
všichni dřevaři na „Brně“ v Dolním lese, a za soumraku šli s hudbou
lampiónovým průvodem na Hochvald k fořtovni, tam byli pozváni
hosté „páni z lesního úřadu ze zámku v Litomyšli, majitelé pil Háša
z Litomyšle a Pražan z Poličky, lesníci z okolí a jiní. Po nějakých
proslovech se všichni odebrali do hospody k nenucené taneční zábavě, veselo bývalo víc než dost, až do rána bílého. Společenských
rozdílů se nečinilo.
Sepsala Anna Zindulková, Vysoký Les č.p. 8

Obnova křížové cesty u Schlesingerovy kaple
Členové Spolku archaických nadšenců společně s Výtvarným
studiem v Dolním Újezdě by rádi společně s vámi, občany a farníky,
obnovili zaniklou křížovou cestu u Schlesingerovy kapličky ve Vysokém lese. Obrazy zde byly původně zavěšeny na stromech ještě
v 60. letech minulého století, ale pak byly odstraněny a uloženy neznámo kde. Snažíme se, aby křížová cesta vznikla stejně tak, jako
obnovené kapličky, a to za spoluúčasti a pomoci vás všech. První
část finančních prostředků na obnovu křížové cesty jsme získali od
nadace O2, ale druhá polovina finančních prostředků nám stále chybí.
V letošním roce vytvořila studentka Výtvarného studia v Dolním
Újezdě Terezie Pavlišová návrhy jedné z podob křížové cesty. Zakoupením grafických listů Křížové cesty finančně přispějete na obnovu křížové cesty ve Vysokém Lese. K zakoupení bude na obecním
úřadě v Sebranicích a Lubné za cenu 200Kč.
Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům
Za SAN Lenka Kmošková

Schlesingerova kaple s částí křížové cesty
60. léta 20. století, neznámý autor

I. zastavení – Pán Ježíš odsouzen
k smrti
Návrh: Terezie Pavlišová 2016

V. zastavení – Šimon pomáhá
Pánu Ježíši nést kříž,
Návrh: Terezie Pavlišová 2016
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Kraj Smetany a Martinů

Kraj Smetany a Martinů

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – srpen 2016
Borová
5. 8. 2016 – RETROKINO začátek cca 21.00 hod. v areálu u sokolovny. Program bude upřesněn.
Bystré
8.–13. 8. 2016 – Řezbářské sympozium – Woodart 2016 – na téma
„Lavičky a židličky, posaďte se lidičky“. Celý týden budete mít opět
možnost sledovat práci řezbářů, v sobotu proběhne společenské odpoledne. Akce se bude konat na hasičské zahradě, občerstvení zajištěno.
25. 8. 2016 – Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro
děti na motivy knihy Most do země Therabithia. Akce se bude konat
od 15.30 do 19.00 hod.
Dolní Újezd
13. 8. 2016 – II. Italská noc
V přírodním areálu v Bořkově pořádá Sokol DÚ od 20 hod.
Hraje KaM bít
19. 8. 2016 – Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 19 hod. Ivo Jahelka, Proteď, Poutníci, Jaroslav Samson Lenk, HB Country. Následuje Country bál.
Předprodej vstupenek 150 Kč, na místě 180 Kč. děti do 15 let a ZTP
70 Kč.
20. 8. 2016 – Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 13 hod. Lokálka, Flashback, Neřež, Žalman a spol., Kopyto, Sova&Sláma, Věra Martinová, Choroš, Epydemye.
Předprodej vstupenek 240 Kč, na místě 280 Kč, děti do 15 let a ZTP
100 Kč. Permanentka prodej pouze v předprodeji 350 Kč.
Litomyšl
6. 8. 2016, 10.00–22.00 hod., Toulovcovo náměstí, Litomyšl – Litomyšlský pivní festiválek
Soutěže, široké pivní portfólio a další skvělá zábava. Vystoupí kapely: The Night´s Joy, Nil, ZZ Top revival, Lucky Joke a další. Vstup
zdarma.
8. 8.–11. 8. 2016, Smetanovo náměstí, Litomyšl – Kinematograf
bratří Čadíků
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli. Promítání výhradně českých filmů. Vstupné dobrovolné.
14. 8.–21. 8. 2016, Různá místa v Litomyšli – Litomyšlské dny barokní tradice
Kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti.
Program: koncerty, přednášky, výstava, latinská mše, pobožnosti aj.
Více na http://baroknilitomysl.wz.cz/
27. 8. 2016, 11.00–16.00, Modelářské letiště, Vlkov u Litomyšle Leteckomodelářský den aneb Dnes létáme pro vás – setkání nejlepších pilotů s dokonalými modely. Předvedení letových a akrobatických ukázek. Pro školáky hezká tečka za prázdninami. Komentovaný
program od 13.00–16.00. Občerstvení zajištěno.
Oldřiš
6. 8. 2016 od 21.00 Oldřišská večerní o pohár starosty obce. Noční soutěž v požárním útoku. Areál za Orlovnou.
28. 8. 2016 od 15.00 hod – Běh na Lucký Vrch a zpět + pivní běh.
4. Ročník amatérského běhu pro děti a dospělé. Hlavní závod
5,3 km a další kategorie pro děti + pivní běh. Občerstvení zajištěno.
Polička
Do 31. 8. 2016 – Poznávej se! - interaktivní výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Na šedesáti exponátech zapůjčených
z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci
vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly. Chcete si posedět na
hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost
své ruky, vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku?
6.–7. 8. 2016 – Divadelní pouť na hradě Svojanově – Po oba víkendové dny budou probíhat vystoupení divadelních souborů na horním
nádvoří hradu. Připravuje se i večerní program. V prostorách hradního areálu vznikne rovněž stylové tržiště s ukázkami řemesel
a výtvarnými dílnami pro děti.
19.–21. 8. 2016 – Festival Polička 555 – Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba,
jazz, rock divadlo, věžní hudba.
20.–21. 8. 2016 – Třicetiletá válka na Svojanově. Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná

bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Pomezí
27. 8. 2016 – loučení s prázdninami – areál u ZŠ horní
Sebranice
14. 8. 2016 Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře od
16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
26. 8. 2016 Koncert na rozloučenou se sezónou – v restauraci „Na
koupališti“ od 18.00 hod. Zahraje kapela W.X.P. a UNOTRIO.
Vstupné dobrovolné.

SAN Vás zve
Nabídky kurzů na 2. pololetí 2016
2. září – KURZ PLETENÍ OŠATEK ZE SLÁMY - Světnice č. p. 8,
14–19 hodin, vede Lenka Kmošková
28. září – ŽIVÝ OBRAZ u kolejí na Kněžství, začátek ve 14 hodin,
téma obrazu bude zavčasu oznámeno, vítáni jsou všichni návštěvníci
v dobovém oblečení
8. října – DEN PRAVĚKÝCH ŘEMESEL – odlévaní bronzu, pečení
chleba, tkaní, Sebranice zahrada č.p.8
14. října – KURZ ZPRACOVÁNÍ LNU – lámání, česání, spřádání
na přeslenu a kolovratu, Světnice č. p. 8, 14–19 hodin, vede Jiří
a Lenka Kmoškovi
4.–5. listopadu – KURZ ŘEZBÁŘSTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
A MÍRNĚ POKROČILÉ – Světnice č. p. 8, pátek 14–19 hodin, sobota 9–15 hodin, vede František Malý ml.
26. listopadu – KURZ VÝROBA POSTAVIČEK Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ – Světnice č. p. 8, 9–14 hodin, vede Lenka Kmošková
10. prosince – KURZ VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB ZE SLÁMY – Světnice č. p. 8, 9–14 hodin, vede Dagmar Kuncová

Pardubický kraj spustil slevový systém pro seniory
Pardubice (15. 7. 2016) - Pardubický kraj spustil letos v červnu
projekt Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let věku možnost
čerpat slevy pět až padesát procent u vybraných poskytovatelů v celé
České republice a v Dolním Rakousku.
Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování
slev a dalších výhod seniorům. „Projekt je zaměřen na snížení finančních výdajů seniorů při běžných nákupech a při provozování volnočasových aktivit. Zajišťuje seniorům větší dostupnost kulturních, přírodních a jiných památek a také podporuje drobné živnostníky. Vstup do
projektu a vydání slevové karty Senior Pas je pro všechny zájemce
zdarma,“ informuje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel
Šotola.
Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také
v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce poskytovatelů slev. Seznam všech poskytovatelů slev je přehledně uveden na webových stránkách projektu www.seniorpasy.cz.
V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát poskytovatelů,
mezi které patří například Optik Otava, Solná jeskyně u Purkmistra,
Wellness centrum Ječmínek nebo Knihkupectví Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují České dráhy. Dávají až 36% slevu na
In Kartu.
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje bude vydán tištěný katalog, ve kterém najdou senioři všechny poskytovatele, kteří
jsou v kraji do projektu zapojeni. Katalog poskytovatelů bude adresně
distribuován držitelům karet přímo do poštovních schránek. Do konce
roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů slev v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje minimální slevu 5 %,
je označena samolepkou projektu Senior Pas.
Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji
a minimální věk 55 let. Registrace je možná pomocí registračního
formuláře a také telefonickou formou na čísle 840 111 122. Další
možností je registrace online přímo na stránkách projektu
www.seniorpasy.cz, nebo emailovou formou na adrese pardubice@seniorpasy.cz. Na základě registrace bude vystavena karta, která
bude uživatelům doručena poštou, případně si ji mohou vyzvednout
na výdejním místě v Pardubickém kraji.
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Exkurze do kravína
Ve středu 29. 6. jsme s prvňáky navštívili moderní kravín v Agro
družstvu Sebranice. Provázel nás předseda družstva Ing. Jílek.
Každá kravička tam má na krku čip a v počítači mají o ní všechny
informace.
Největší zájem dětí je vždy o telátka. Viděli jsme i čerstvě narozená. Jedno se před námi postavilo, druhé bylo ještě trochu mokré
a nabíralo sílu. Na závěr nám pan Zindulka vysvětlil princip bioplynky.
Zuzana Laštovicová

− Výlet byl zajímavý, byl to dobrý nápad.
− Kolektiv byl přátelský.
− Byl to skvělý zážitek a jsem ráda, že jsem jela.
− Jsem rád, že jsem jel, protože byla sranda a neučili jsme se.
Hana Dvořáková a žáci 6.–9. třídy

Foto: ZŠ 2x

Dodatečný zápis do ZUŠ Dolní Újezd
„Máte splín? Zajděte k nám na výstavu a vnímejte
barvy a tvary.

Titanic v Praze
Předposlední červnové pondělí se vypravili žáci 6.–9. třídy do Prahy na unikátní světovou výstavu Titanic. Následující postřehy účastníků zájezdu dokazují, že šlo o akci zdařilou a také velmi zajímavou.
− Na výlet jsem se moc těšil a podle mě se to vyplatilo.
− Jeli jsme pěkným modrým autobusem.
− Cesta byla zajímavá, jelikož jsem ji prospal.
− V autobuse jsme si užili spoustu zábavy.
− Žáci byli ve srandovní náladě a paní učitelky také.
− Cestou nám chvílemi pršelo, ale když jsme dojeli, bylo sucho.
− Na výstavě bylo hodně lidí různých generací.
− U vchodu byli hezcí kluci, kteří dávali palubní lístky a vstupenky.
− Všichni jsme dostali lístky se jmény skutečných cestujících, kteří
tehdy na Titanicu pluli. Na konci prohlídky jsme si mohli zkontrolovat, jestli jsme přežili, nebo ne.
− Naštěstí jsem byl naživu, protože jsem byl žena a ty to měly snazší.
− Na Titanicu bych nechtěla být, musela to být katastrofa.
− Překvapilo mě, že nás nikdo výstavou neprovázel. Sami jsme si
mohli přepínat výklad na audiopřehrávači.
− Bylo vtipné, jak jsme chodili se sluchátky. Vypadalo to, jako když
telefonujeme.
− Až na to, že mi přehrávač mluvil slovensky, to bylo dobré.
− Součástí výstavy byl i film, kde jsme se dozvěděli, jak se Titanic
stavěl.
− Věci z vraku byly vcelku zachovalé.
− Líbily se mně krásně zařízené pokoje 1. třídy, zatímco v 3. třídě
byly jen dřevěné postele a skříně.
− Myslela jsem, že tam bude víc kajut a chodeb.
− Nejvíce mě zaujala stěna z ledovce, do kterého bylo možné obtisknout ruku.
− Nejúžasnější bylo, že jsme se fotili na přídi lodi.
− Moc se mi líbil model Titanicu.
− Čekal jsem toho méně, než tam bylo.
− Čekal jsem trochu víc, moc poslouchání, nedalo se sednout.
− Představoval jsem si to jinak, ale bylo to zajímavé.
− Výstava se mi moc líbila. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavostí.
− Vadil mně potom dlouhý rozchod.
− V nákupním centru nás to moc bavilo, protože nakupování je nakupování.
− Z celého dne mám dobrý pocit a zopakovala bych si ho.

Je vám smutno? Poslechněte si s námi dobrou hudbu.
Jste unaveni? Zatančete si, budete koukat, jak tělo ožije.
Chcete zapomenout na své starosti?
Pojďte k nám do divadla na dobré představení.
Na všechny neduhy a smutky existuje lék.
My ten lék známe, je to náš

„duhový klíč ze ZUŠKY.“

Zveme vás k dodatečnému zápisu do naší školy.
Nezaručíme vám, že se stanete novým houslistou Pavlem Šporclem
nebo snad hercem Josefem Abrhámem či snad malířem Maxem Švabinským. Co vám ale můžeme slíbit - že se u nás spoustě zajímavých
věcí naučíte, že nebudete plýtvat svým časem a schopnostmi.
Nejsme volnočasové zařízení, jsme školou a učíme se být hudebníkem, malířem, tanečnicí či hercem. Učit vás budou lidé, kteří jsou ve
svém oboru odborníky, mnohdy aktivními praktiky a ještě se mohou
navíc stát vašimi přáteli, kteří vás povedou světem umění krok za
krokem. Pojďme se o to všichni společně pokusit, máte-li zájem.
DODATEČNÝ ZÁPIS DO ZUŠ
pro školní rok 2016/2017
ve dnech 2. 9. a 5. 9. 2016
od 10.00–15.00 hodin
v prostorách Základní školy v Sebranicích.
Volná místa jsou ještě v těchto oborech: výtvarný, literárnědramatický, taneční
V hudebním oboru je několik posledních volných míst:
- v pěveckém oddělení
- v oddělení dechových nástrojů (zobcová flétna, trubka,
baskřídlovka, pozoun)
- v oddělení bicích nástrojů
Těší se na Vás učitelé ZUŠ Dolní Újezd.
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Prázdninové střípky ze ZUŠ Dolní Újezd

Pozvánky na srpen

Kdysi
jsme
s dětmi zpívali moc
hezkou písničku, kde
se
zpívalo:
„Malinovou
vůní
prázdniny již voní……“, a tak doufám, že tu vůni cítí
všichni naši žáci, ale
i my, učitelé a rodiče.
Když jsem chystala
Piknik se Zuškou 26. 06. 2016
tento článek, říkala
jsem si, že bych potřebovala nejen jednu stránku, ale možná hned
několik. Tolik se toho za uplynulý školní rok událo. Koncerty a třídní
koncertíky u nás v sálku, projekty (Tvořivé dílny, II. ročník Domácího muzicírování… atd.), vystoupení na přehlídkách a soutěžích,
výstavy, Den medu, Muzejní noc v Litomyšli, Letní piknik se Zuškou, Jazzová kavárna, Hudební kavárna ke Dni matek …….
Nemohu nevzpomenout na úspěšné uvedení malé operky „O dvanácti měsíčcích“, kterého se zhostili žáci našich pěveckých sborů, na
vystoupení Instrumentálního souboru na Stavění Máje či na samostatný adventní koncert těchto hudebních souborů v kostelech v Dolním
Ú j e z d ě a v S e b r a n i c íc h . V z n i k l n o v ý č a s o p i s
„Zuškopis“ (dvouměsíčník), který vydávají žáci literárnědramatického oboru společně se svou paní učitelkou Mgr. Jindrou
Homolovou. První vydání se za velké podpory obce stalo součástí
přílohy Obecních novin. Druhé vydání „Zuškopisu“ je možné si prohlédnout a přečíst na webových stránkách či na školním facebooku.
Dobrodružná byla cesta našich výtvarníků, v den zimní dopravní
kalamity, do Lanškrouna na výstavu a výtvarnou dílnu, kterou pro ně
připravila paní učitelka MgA. Soňa Valentová.
Letos se dařilo v soutěžích především hudebníkům. Benjamínek
v hudebních soutěžích – Jan Odehnal,
získal svojí hrou na akordeon zasloužené 2. místo v okresním kole, a to
i přesto, že na akordeon v době soutěže hrál pouhý půlrok. Právem získal
titul Žáka ZUŠ za rok 2016. Ale
i naše pěvecké sbory se v soutěžích
neztratily a přivezly si ze sborového
klání dvě bronzová pásma.
Jak už to tak bývá, studenti přicházejí a odcházejí. Na konci školního
roku se náš instrumentální soubor pod
vedením paní učitelky Marcely Kučerové s několika muzikanty rozloučil.
Přišli jako nepopsaný muzikantský
list a ukončili studium jako sebevědomí lidé, kteří u nás načerpali spoustu
dovedností a zkušenosti ze společné- Žák ZUŠ za rok 2016 –
ho muzicírování. Vždy je mi velmi Jan Odehnal
smutno, když se musím s někým
z nich rozloučit. Většina z nich se bude hudbě dál věnovat a tak věřím, že na zážitky z Instrumentálního souboru budou dlouho vzpomínat a že se na naše vystoupení budou rádi vracet.
A co chystáme na nový školní rok? Přes léto neleníme a máme
naplánované další úpravy a rekonstrukce v naší škole. V září se v naší
škole objeví nejen noví žáčci, ale i nová pedagogická posila, kterou
vám rádi představíme v zářijovém vydání novin.
Na závěr bych ráda poděkovala všem svým kolegům, od paní
ekonomky, až po všechny vyučující a hlavně i našim žákům. Je to
totiž především jejich práce. A dobrou školu dělají „dobří“ lidé. Musím poděkovat i dalším zúčastněným, zejména rodičům, kteří jsou
ochotni jezdit s dětmi, odvážet je z vystoupení, koncertů atd. Nenechávají své děti zahálet a přispívají tak k atmosféře našich akcí, i ke
kulturnímu dění v obci, a nejenom tam.
Díky rovněž všem ochotným příznivcům, kteří za nás tak
„vehementně kopou“, kteří nás podporují a ochotně pomáhají.
Přeji našim žákům, ať si ty „malinové prázdniny“, které jsou právě
v polovině, pěkně užijí a všichni se ve zdraví v září opět setkáme.

Kulturní komise
obce Sebranice
Vás srdečně zve
v neděli 14. 8. 2016
od 16.00 hod. na

POSEZENÍ POD LÍPOU
u kapličky na Pohoře,
hraje kapela Jana Pohorského.
Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.

Koncert na rozloučenou
se sezónou
se uskuteční
v pátek 26. srpna 2016
od 18 hodin
v restauraci
„Na koupališti“.

Zahraje kapela W.X.P.
a UNOTRIO
Vstupné dobrovolné.

Vesnice roku 2016
SEBRANICE – Vesnice roku Pardubického kraje pro rok 2016!
. . . Získání titulu a DÁREK pro vás, vážení spoluobčané . . .
Dlouhodobá a kolektivní práce, vás občanů, byla oceněna. V noci
ze čtvrtka 23. 6. na pátek 24. 6. 2016 jsme se od hodnotící komise
Pardubického kraje, prostřednictvím paní starostky Lenky Karalové,
dozvěděli radostnou zprávu. Naše vesnice získala zlatou stuhu a tím
titul Vesnice roku Pardubického kraje pro rok 2016. Odvaha přihlásit
se do této soutěže byla v nás, v 9 zastupitelích, kteří jsme se s pomocí
mnoha z vás pokusili o prezentaci naší obce, která je velmi dobrým
místem k životu. Téměř v každém z nás však postupně rostla touha
po prvenství, neboť jsme si čím dál více uvědomovali, že to, co nám
v běžném životě připadá jako prosté, obyčejné, standardní, se vymyká životu v jiných obcích. Navíc od roku 2000, kdy již naše vesnice
tento titul za úřadu tehdejšího starosty pana Františka Kalvody poprvé získala a v dalších letech byla znovu úspěšná v získání samostatných stuh (v r. 1999 modrá – za společenský a kulturní život,
v r. 2003 zelená – za péči o zeleň a životní prostředí, v r. 2008 oranžová – za spolupráci se zemědělskými subjekty, do série nám schází
bílá – za práci s mládeží), jsme se nyní nemuseli vůbec obávat odvahy předvést, jak se naše vesnice v průběhu let mění, rozvíjí, ale hlavně – jak žije. Neměli jsme co ztratit – mohli jsme pro naši vesnici jen
získat, a to se povedlo.
V souvislosti s tímto oceněním bude rozpočet obce pro r. 2017
bohatší o dotaci ve výši 1 mil. Kč. Mezi zastupiteli panuje shoda
využití dotace tak, aby se co nejvíce a nejlépe dotkla běžného života
vás všech. Takovým dárkem, který by byl přínosem všem generacím
v pozici pěších, cyklistů, motoristů a dalších účastníků frekventované
dopravy, se například nabízí vylepšení nepřehledné dopravní situace
na prostranství u kapličky na Pohoře. Tato situace byla v předjaří
r. 2016 diskutována s projektantem, který řeší studii chodníků a přechodů z důvodu bezpečnosti chodců v naší obci právě v lokalitě přilehlé směrem k zastávkám na Třemošné, pokračováním ke koupališti
a provázaností na lokalitu Sebranice. Prozatím však nepředbíhejme,
podmínky dotace nám dosud předloženy nebyly a přejme si, ať jsou
co nejvíce vstřícné k všestrannému využití v naší obci.
Další odměnu a dárek, vážení občané, přijměte v balíčku kulturního zážitku při příležitosti oslavy vítězství v této soutěži, a to v sobotu
6. 8. 2016 od odpoledních hodin. Jste všichni srdečně zváni do kulturního domu a na jeho přilehlá prostranství.
Z pozice prvenství v Pardubickém kraji se automaticky řadíme
spolu s dalšími vítězi jednotlivých krajů v České republice do celostátního kola a tím nás čeká další společná práce. Již víme, že hodnotící celorepubliková komise naši vesnici navštíví ve středu
31. srpna 2016 ve 14 hodin a komise se v daný den u nás zdrží přesně vymezené 4 hodiny. Pojďme se společně připravit a představit náš
život v obci, tak jak jsme denně, v průběhu týdne a v průběhu roku
zvyklí. Jen, hold, musíme to „stlačit“ do 4 hodin. Každému z Vás,
kdo si v daný čas bude umět udělat volno a přiložit „ruku k dílu“
budeme vděčni a budeme předem velmi rádi, dáte-li nám o sobě vědět. Udělejme si společně radost, která je-li sdílená, je vždy mnohem
větší …
Závěrem mi dovolte návrat v myšlenkách k velmi dobře odvedené
práci v naší vesnici před r. 1989, která je na mnoha místech stále
prospěšná běžnému životu dnes. Tichou vzpomínku věnujme, prosím,
panu Josefu Dřínovskému.
S přáním příjemných letních dnů vám za obecní úřad a zastupitele
přeje,
Jana Svobodová

Jana Frišová
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Co nového u malých hasičů?
Psala se sobota 25. 6., osmá hodina ráno, a pro mladé hasiče to
znamenalo den jejich dalších hasičských závodů, které se tentokrát
konaly v Poličce, v prostorách hasičské zahrady. Jednalo se o třetí
závod okresní ligy Svitavska v požárním útoku a navíc se závodilo
v běhu na 60 m s překážkami, tzv. přeboru jednotlivců. Do Poličky
jsme se s dětmi dopravili osobními auty a hasičskou avií, kterou jeli
starší žáci. Děkujeme touto cestou Marcele Vítové za pomoc při přepravě dětí na tuto soutěž.
Počasí toho dne bylo velmi krásné, sluníčko pálilo, naštěstí v prostorách hasičské zahrady je spousta stromů, které nám v čase čekání
na závod poskytovaly stín.
Soutěže v požárním útoku a přeboru jednotlivců se zúčastnily děti
v družstvu A – Ilonka Vítová, Péťa Kárský, Tom Ondráček, Jirka
a Matýsek Vomočilovi, Ondra Pohorský, Daník Volf, v družstvu B –
Maty Večeře, Matoušek Votřel, Péťa a Josífek Vopařilovi, Denča
Čechová, Natálka Kučerová, Anička Leksová a Adámek Peška jako
náhradník. Závodu se tentokrát nemohli zúčastnit kluci Nagyovi
s rodiči.
Mladší žáci nejprve startovali své dva pokusy v požárním útoku.
Děti se velmi snažily, do závodu daly veškerou svou energii a zapálení do hasičského sportu. I když se objevily problémy, které poznamenaly výsledný čas, děti si s nimi dokázaly poradit a útok vždy dokončily. Družstvu A se počítal čas 27,8 s, což znamenalo z celkového
počtu 28 družstev 14. místo. Družstvo B běželo útok poprvé, ve výsledku se umístilo s časem 35,6 s na 25. místě.
Je samozřejmé, že když s dětmi jezdíme na hasičské závody, snažíme se všichni o co nejlepší umístění. Ale není to u nás prioritou, jde
především o výchovu dětí k „hasičině“ celkově, o získání správného
vztahu k ostatním dětem i dospělým, a také k veškerému materiálu
a vybavení. Na trénincích i závodech zapojujeme děti do přípravy
a údržby nářadí, učíme je, že to není jen o tom přijít ke smotaným
a připraveným hadicím. Děti si musí samy hadice smotat, očistit
a připravit na určené místo. A právě na soutěži v Poličce již bylo
vidět, že se děti učí dobře.

Tato disciplína je náročná i pro vedoucí. Děti nastupují na start
v soutěži často dost po sobě a každý má dva pokusy. Takže je to
i takový závod pro vedoucí v motání a přípravě hadic a ostatních
pomůcek pro dalšího závodníka. Děkujeme tímto Petrovi Pohorskému za jeho velkou pomoc.

Foto: M. Čermák 2x

Péťovo umístění nás moc těší
a celkově snaha všech dětí nás
vedoucí motivuje do dalších činností s nimi. Momentálně se věnujeme dětem ve věkovém rozmezí
5–11 let a jsme moc rádi za to, že
jsou mezi sebou kamarádi, hrají si
spolu, nedělají mezi sebou rozdíly,
ba naopak se podporují a pomáhají
si navzájem. Pak když se na trénincích nebo při závodech sejdou
všichni, a je jich 21, usnadňují nám
tímto tu nelehkou starost a zodpovědnost za ně.
Nyní je čas prázdnin, děti si
užívají volné dny plné sluníčka,
Zlatý medailista Péťa Kárský
letních radovánek, dovolených
s rodiči nebo u prarodičů či na táborech. I my, vedoucí, se snažíme
relaxovat a jako děti nabíráme síly do nové sezóny. Děti, které v září
půjdou do páté třídy, nám přejdou před říjnovým závodem požárnické všestrannosti do kategorie starších žáků a v této kategorii budou
nyní nejmladší. Budou se tak setkávat se silnějšími soupeři, musí se
připravit na nové sportovní překážky v disciplínách. Ale jak již víte,
máme šikovné hasiče, kteří se svými výkony pomalu mohou rovnat
starším závodníkům. Ti, kteří zůstanou v kategorii mladších žáků,
budou dále trénovat a zdokonalovat se v daných disciplínách. Můžeme se tak těšit na další pěkné výsledky, a kdoví, třeba i na další medaile.
Radka Večeřová

Start požárního útoku

V odpoledních hodinách jsme se s dětmi přesunuli na disciplínu
jednotlivců, kde své dva pokusy startovali nejdříve chlapci, poté děvčata. Z našich hasičů si ji chtěli zkusit zaběhnout, a utkat se tak poprvé v souboji s druhým závodníkem ve vedlejší dráze, Adámek Peška,
Denča Čechová, Natálka Kučerová a Ilonka Vítová. A pak hasiči,
kteří již s touto disciplínou mají zkušenost z Moravské Třebové. Byla
to tak pro ně výzva pokusit se napravit chybičky, zlepšit si čas, či se
třeba přiblížit času našeho zlatého medailisty Vojty Nagye. Jednalo
se o Péťu Kárského, Toma Ondráčka, Jirku Vomočila a Matouška
Votřela. A taky že se to povedlo! Z celkového počtu 36 soutěžících
chlapců se na 16. místě umístil Jirka Vomočil, Tom Ondráček obsadil
20. místo, 26. skončil Matoušek Votřel a Adámek Peška byl 28. Mezi
děvčaty, z celkového počtu 44 dívek, obsadila pěkné 21. místo Deniska Čechová, Natálka Kučerová se umístila 27. a Ilonka Vítová 29.
Kdo nás ale nejvíce překvapil, byl Péťa Kárský, kterého jsme ještě
nezmínili. Péťa doslova přelétl překážky, bleskurychle spojil hadice
a když časomíra v cíli ukázala čas 16,97 s, nevěřili jsme vlastním
očím! Péťův čas již nikdo z mladších závodníků nepřekonal, a tak si
náš další mladý hasič odvezl domů ze soutěže zlatou medaili.

Příprava základny
Foto: R. Večeřová 2x
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Fotbalové ozvěny přípravek
Bylo to krásné a najednou jsou letní prázdniny v plném proudu.
Nová sezóna začne pravidelnými tréninky od poloviny srpna 2016
s tím, že po několika debatách a zvažování, se na okresním svaze
nakonec opět přihlásily všechny fotbalové kategorie. V okrese zůstane zachována zvlášť mladší a zvlášť starší fotbalová přípravka ze
Sebranic. Naše kategorie žáků ve spojení kluků z Dolního Újezdu si
zahraje krajskou soutěž a po dlouhé době zůstanou rozděleni na
mladší a starší žáky. Ať v této kategorii nebo u kategorie přípravek,
je velmi důležité, že si kluci budou hrát to, co je jejich věku a zdatnosti blízké, nebudou hendikepováni fyzickými rozdíly v nárůstu
postavy a koho to baví, pravděpodobně tak bavit bude dál.
Za rodiče a TJ Sokol Sebranice děkuji tímto trenérům Jiřímu Procházkovi a Jiřímu Mokrejšovi za nespočetné množství hodin a jejich
volný čas, který pravidelně 2x týdně za každého počasí při trénincích
a 1x o víkendu při turnajích v celé sezóně 2015–2016 věnovali našim, celkově 24 dětem.
Poděkování si též zaslouží pan Josef Kopecký a pan Josef Kysilka
za vždy vzorně připravené, posečené a nalajnované hřiště (což se už
v poslední době opravdu málokde vidí – vytýčení hřiště se nahrazuje
plastovými „bobíky“, což má daleko od klasiky a není to ono). Tak
jen tak dál … a s chutí do týmové fotbalové hry!
Jana Svobodová

Lepší závěr sezóny obou fotbalových přípravek
jsme si neuměli představit…
U většiny dětí docházkou hojně navštěvované tréninky při podzimní části, v halové zimní přípravě a poté v jarní části, byl znát
vzrůstající výkon týmu, který vyvrcholil turnajem O pohár mladších
přípravek, konaný v sobotu 28. 5. 2016 na stadionu v Litomyšli. Již
do té doby kluci vyhrávali, co se dalo a byla radost vidět jejich kombinační týmovou hru s proměněnými střeleckými zakončeními
v jednotlivých zápasech. Vše však ještě nestačilo na to, aby to NEJ
nám kluci předvedli právě při největším turnaji v Litomyšli. Zde bylo
přihlášeno 8 týmů z okresu (Sebranice, Litomyšl, Bystré, Čistá, Horní
Újezd, Borová, Březová nad Svitavou a Jaroměřice) a naši kluci se
právem dostali do finále, kdy se střetli s domácím týmem z Litomyšle. Po počátečním gólu domácích, kteří se uvedli vedení 0:1, naši
kluci v touze po vítězství brzy otočili a zaslouženě tento zápas vyhráli
7:1. Stali se tak vítězi a držiteli Poháru mladších přípravek pro rok
2016.

Závěrečný okresní turnaj „O pohár mladších přípravek“ v Litomyšli a vítězství TJ Sebranice. S trenérem Jiřím Procházkou,
horní řada zleva: Matěj Vostřel, Štěpán Němec, Tadeáš Glänzner, Jakub
Vostřel, Matyáš Filipi,
dolní řada zleva: Martin Němec, Matěj Vomočil, Josef Vopařil, Dominik
Kopecký, Petr Vopařil, Vojtěch Procházka, Martin Svoboda a brankář Sebastian Klejch. V sestavě chyběl: Jakub Bartoš

Ani jsme se mnozí z nás nevzpamatovali z euforie a už tady byla
další sobota, 4. 6. 2016 a tentokrát turnaj O pohár starších přípravek, jehož organizaci zaštítila TJ Sokol Dolní Újezd. I zde se odehrával napínavý turnaj o soupeřích z Dolního Újezdu, Čisté, Svitav,
Litomyšle a Kunčiny. Turnaji však od počátku vévodil tým kluků ze
Sebranic. Z důvodu omluvenek některých základních hráčů bylo
mužstvo posíleno o podporu třech hráčů z mladší přípravky a ti svůj
počin kombinačně odlišné hry (zde 5+1, v mladších zvyklí hrát 4+1)
splnili s očekáváním na výbornou. A takový byl i závěr turnaje, podpořen rodiči, trenéry a přihlížejícími diváky, před kterými se stali
vítězi a držiteli Poháru starších přípravek pro rok 2016.
Oba výjimečné turnaje se odehrály za velmi teplého a slunečného
počasí, což vytrvalosti a najití závěrečných sil moc neprospívá. Přesto
to oba týmy dokázaly! Pokaždé si pak kluci mohli užít obrovskou
radost při vyhlášení, kterou „zatím“ vídají jen v televizi – při korunování zlatými medailemi a při pozvednutí poháru do výše … Velmi
jim to bylo přáno ze strany rodičů, trenérů a od předsedy Komise
mládeže OFS Svitavy pana Mgr. Jindřicha Novotného, který při gratulacích klukům a trenérům, Jiřímu Procházkovi a Jiřímu Mokrejšovi,
nenacházel slov pocty, díků a obdivu.

Závěrečný okresní turnaj „O pohár starších přípravek“ v Dolním Újezdě
a vítězství TJ Sebranice. S trenérem Jiřím Mokrejšem,
horní řada zleva: Tadeáš Glänzner, Štěpán Filipi, Daniel Brabenec, Martin
Svoboda, Daniel Šmíd, Jiří Vomočil,
dolní řada zleva: Jiří Mokrejš, Vojtěch Procházka, David Svoboda, Petr
Kárský a brankář Ondřej Kopecký. V sestavě chyběl: Damián Klejch a Filip
Stráník.; foto: J. Svobodová 5x

P. S: Při příležitosti posledního okresního turnaje v sezóně 2015–
2016 byli v Dolním Újezdě souběžně vyhlášeni střelci okresu s nejvyšším počtem nastřelených branek. Překvapeni, ale velmi potěšeni
byli trofejí „Nej střelec“ obdarováni bratři David a Martin Svobodovi. Za celou sezónu bylo Davidovi sečteno 129 nastřelených branek
v okresní kategorii starší přípravka a Martinovi 92 branek v okresní
kategorii mladší přípravka. Oba z TJ Sebranice, kteří se svými kamarády patří mezi nejvíce nadšené fotbalisty.
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Letní kino Sebranice

Nabídka pronájmu nebytových prostor
Obec Lubná nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově Obecního úřadu, Lubná čp. 327 v 2. NP
(bývalá zubní ordinace o výměře 20 m2)
za účelem poskytování služeb pro místní občany.
Více informací podá Josef Chadima, starosta obce, tel. 606 725 707.

SAN Vás zve

Kurz povede Lenka Kmošková
Cena 600,- Kč
V ceně je lektorné, materiál a drobné občerstvení.
Vlastnoručně si vyrobíte ošatku ze žitné slámy
Světnici č.p. 8 najdete v domě č.p. 8 b Sebranicích u Litomyšle naproti kostelu.
Je to prostor bývalé prodejny smíšeného zboží.
Více o našem spolku na www.sebranice.cz/san.
Objednávky na telefonu 604 590 474 nebo mailem cp8sebranice@seznam.cz
Spolek archaických nadšenců, o.s., 569 62 Sebranice 8, IČ22834672

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.

Poličský bagr
Pozvánka na výstavu zvířat

Upozornění

6.–7. 8.
13.–14. 8.
20.–21. 8.
27.–28. 8.
3.–4. 9.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Srpen, září 2016
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. Z. Králová,
Litomyšl,
MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
MUDr. M. Kučerová, Polička,
MDDr. V. Martinec, Litomyšl,
MDDr. P. Novák,
Sloupnice,

461 100 497
461 619 670
461 724 635
461 615 402
465 549 236
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