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Z jednání ZO

Volby do krajského zastupitelstva

Veřejné zasedání dne 15. 8. 2016
Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- projektovou dokumentaci posklizňové linky
s podmínkou současně okolí stavby osázet
zelení z exponovaných pohledových stran –
minimálně sever a jih.
- dodatek č. 1, smlouvy číslo 262/2016. Dodatek č. 1 je uzavřen mezi obcí Sebranice,
a firmou AGILE spol. s.r.o., IČ 15030741,
Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí.
- předložený návrh domu pro výstavbu
v lokalitě „DOLEC“ na pozemku p.č. 369/2
v K.Ú. Sebranice u Litomyšle.
- vybavení tabletové učebny pro první stupeň
ZŠ Lubná-Sebranice v ceně 369 421 Kč.
Vybrána byla firma Coma s.r.o. z Poličky.
- pokračování na hlavním výkresu návrhu
Územního plánu obce Sebran ice
bez připomínek.
- výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Sebranice, okres Svitavy ve smyslu §23, odst. 3
Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) na
28 dětí ve třídě pro školní rok 2016/2017.
ZO vzalo na vědomí:
- informaci o možnostech mobilního rozhlasu
v obci.
- žádost Agro družstva Sebranice o nákup
části pozemků p.č. 423/2 a 441 v k.ú. Sebranice u Litomyšle na vědomí s tím, že vše
bude řešeno společně s pozemky pod plánovaný sběrný dvůr obce Sebranice na pozemcích Agro družstva Sebranice.
- žádost na opravu příjezdové cesty k čp. 107
a 148.
Lenka Karalová, starostka obce

Vážení občané,
ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou v naší
obci konat volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016. Volební místností bude
zasedací místnost Obecního úřadu v Sebranicích.
Voličem je nejen svéprávný státní občan
České republiky, který má trvalý pobyt v obci
a nejpozději 2. den voleb dosáhl věku 18 let,
ale i státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň 1. den voleb má
trvalý pobyt v obci, dále který alespoň 2. den
voleb dosáhl věku 18 let a není-li omezen na
osobní svobodě.
V případě krajských voleb lze hlasovat na
voličský průkaz. Na ten může hlasovat volič
v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či
v zahraničí. O voličský průkaz může volič
požádat písemně do pátku 3. 9. 2016, žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče, nebo osobně do
středy 5. 10. 2016 do 16.00 hod. po předložení občanského průkazu.
Volební místnost se otevře v pátek
7. 10. 2016 ve 14.00 hod. a uzavře se ve
22.00 hod. a v sobotu 8. 10. 2016 bude otevřena od 8.00 do 14.00 hod.
Občané, kteří by chtěli volit, ale ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, ať se nahlásí na obecním
úřadě. Volební komise je navštíví s přenosnou
volební schránkou.
OÚ Sebranice

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 12. 9. 2016 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Pravidelný svoz odpadů
Září, říjen 2016
Popelnice: 9. 9., 23. 9., 7. 10.
Plasty: 12. 9., 10. 10.
Papír: 30. 9.

Moštování
Začíná období sklizně ovocných plodů.
Snažme se zhodnotit každé jablko, které nepřijde na uskladnění ve zdravý a lahodný
nápoj.
Moštovat se bude každý pátek počínaje
16. září od 9 do 17 hodin s polední přestávkou. Poslední moštování by proběhlo
28. října 2016.
Za výbor ČZS Josef jílek

Sběr nebezpečného odpadu
V měsíci září proběhne v naší obci sběr
nebezpečného odpadu. O přesném termínu
svozu budete včas informováni prostřednictvím místního rozhlasu a plakáty.
OÚ Sebranice
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v září oslaví
své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Marie Kopecká
90 let
Ludmila Kulhavá
60 let
Pavel Šlezinger
50 let
Jiří Vopařil
50 let
Miluše Vomáčková
50 let
„Vše, co je podle přírody,
je hodno úcty.“
Marcus Tullius Cicero
V srpnu se na společnou cestu
životem vydali snoubenci
Jana Pohorská a Jan Klouda
Sebranice
Radiměř
Novomanželům gratulujeme!
„Milovat, to není jen pohled věnovaný
jeden druhému. Znamená to dívat se
společným směrem.“
Anthony Saint-Exupéry

Vzpomínka
V tomto roce je tomu 20 roků, co zemřel
pan Ladislav Lorenc, Třemošná 143.
Vzpomínají manželka a děti

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat zastupitelům
naší obce pod vedením starostky Lenky Karalové za získání titulu „Vesnice Pardubického
kraje“. Naše obec za přispění občanů vzkvétá
a zpříjemňuje v ní žití.
Lorencovi, Třemošná 143

Živý obraz
Spolek archaických nadšenců pořádá
již tradičně

na sv. Václava 28. září 2016
Živý obraz u kolejí na Kněžství.
Začátek ve 14.00 hodin.
Téma obrazu: SLAVNOSTNÍ ZALOŽENÍ
OVOCNÉHO SADU ZA BUDOUCÍ
ŽELEZNIČNÍ STANICÍ POD
DOHLEDEM MÍSTNÍHO VECHTRA

Zveme srdečně všechny diváky a hlavně
ty, kteří mají zájem zúčastnit se obrazu
v dobovém oblečení.

Sebraničtí si užívají…
Umíme pracovat i se bavit. Všem sebranickým patří velké poděkování za aktivitu a účast na prezentaci obce při oslavách a předání zlaté
stuhy. Všichni jsme si to užívali. Ukázali jsme sami sobě, že umíme tvrdě pracovat i se dobře pobavit.
Všem děkuji, děkuji, děkuji. Ale jedeme dál… Postoupili jsme do kola celostátního a bez Vás lidičky, občané, sousedi, přátelé, menší přátelé, by nebylo nic, každý jste součástí, ať chcete nebo nechcete, života v Sebranicích.
Ve dnech od 28. 8. do 3. 9. 2016 bude probíhat celostátní komise. K nám do Sebranic přijede komise 31. 8. 2016 ve 14 hod. Ve čtyřech
hodinách, tj. od 14 do 18 hod. máme komisi možnost přesvědčit, že je dobré v Sebranicích žít, s námi být. Stačí účast, podpora.
Vaše starostka Lenka Karalová a zastupitelstvo obce
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Sebraničtí si užívají…

Zájezd do Luhačovic
Další naší společnou akcí bude vyhlášení celostátního kola
Vesnice roku 2016 v Luhačovicích dne 17. září 2016. Obec
Sebranice vypraví do Luhačovic autobus(y). Účastníci, ať se
hlásí do pátku 9. září 2016 na tel.: 461 745 133 nebo osobně
v kanceláří OÚ. Přihlášení je závazné.
Program je v Luhačovicích zajištěn po celý den a vyhlášení je v 16.00 hod. (Až tam se dozvíme, jak jsme dopadli).
Odjezd autobusu v 5.00 hod. ze Sebranic od obecního úřadu, z Pohory od kapličky v 5.05 hod. Příjezd zpět do Sebranic v pozdních nočních hodinách.

9:00–17:00 hod.
11:00 hod.
14:00 hod.

16:00 hod.
17:00 hod.

A proč to všechno děláme?
1. Společné aktivity nás sbližují.
2. Kdo si hraje, nezlobí.
3. Když jsme se dali na vojnu, musíme bojovat.
4. A nějaká ta koruna navíc pro obec se hodí…
Tak proč ne ☺!

Program Luhačovice
Jarmark venkova,
Lázeňské náměstí, Luhačovice
oficiální zahájení Jarmarku venkova
zahájení hlavního programu Mezinárodního
festivalu dětských folklorních souborů Písní
a tancem Luhačovice,
Lázeňské náměstí, Luhačovice
vyhlášení výsledků soutěže
Vesnice roku 2016, Lázeňské náměstí,
slavnostní setkání Zlatých 2016
a vyhlašovatelů soutěže
Hotel Vyhlídka, Pozlovice

Jarmark venkova je prezentace českého, moravského a slezského
venkova prostřednictvím finalistů Vesnice roku 2016. Prezentace
příkladů dobré praxe, tradic a zvyklostí, historicky a turisticky zajímavých míst a památek a zajímavých regionálních specialit.
Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku je jedinou příležitostí,
kde se mohou společně prezentovat finalisté daného ročníku soutěže.
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Poděkování

Okénko včelařského kroužku a soutěž o ceny

Byla jsem požádána sousedy ze Třemošné, paní Anežkou Klejchovou, Dvořákovými, Zindulkovými, O. Šlesingerem, Š. Lindvayem
s paní Jiřinkou a i vzdálenějších sousedů je jistě více, kteří byli na
slavnosti v kulturním domě 6. srpna 2016, radovali se z umístění
Sebranic v soutěži Vesnice Pardubického kraje, byli nadšeni celým
programem a za vše chtějí poděkovat.
Při příchodu na oslavu jsme o nejvyšším umístění již věděli, ale
jaký krásný program nás čeká, to jsme netušili. Chtěli bychom proto
poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, starostce obce Lence Karalové, místostarostům, Radce Kučerové s kulturní komisí, celému zastupitelstvu a také za to, že si dodali odvahy obec do soutěže přihlásit,
ale především se spoustou lidí vše připravit tak, aby se v soutěži obstálo a nakonec i vyhrálo.
Odpolední oslava začíná dechovou hudbou „Pohoranka“, která
nám krásně vyhrává téměř bez přestání přes tři hodiny. Následuje
představení obce aneb Týden v Sebranicích. Je to výborný nápad
předvést skutečný život v Sebranicích od neděle do neděle, ve všech
barvách života, tak jak ho žijeme, jaké máme koníčky, co koho baví,
čemu se věnuje, či v co věří.
Všichni účinkující na jevišti, a že jich je opravdu hodně, musí
mít velkou odvahu a to jak děti, ale možná ještě větší ti dospělí, kteří
nejsou vystupovat zvyklí. Týdnem nás provází zpravodajství dvou
rozhlasových stanic, celostátní a regionální, kdy hlasatelé Vendulka
Tmějová a Marek Jílek zcela profesionálně a k tomu ještě vtipně vždy
uvádí dané vystoupení.

Jak jsem již minule psal, plodiště jsme upravili, kolem plodu zavěsili léčivo (tzv. gabóny).
Jsou to dýhové destičky napuštěné léčivem
a včelky toto léčivo na svých nožičkách roznášejí po úlu.
Také jsme začali krmit cukerným roztokem,
který se lije nejčastěji do čtyřlitrových sklenic.
Včely si z prosakovacích víček nebo misek odebírají tento roztok
jako nektar z květů a ukládají do plástů, kde z něho ještě odpaří vodu,
aby jim to nekvasilo. Každé včelstvo dostává 16 až 20 kg cukru.
A nyní pár otázek pro veřejnost:
1) Co je to vařák?
Odpověď: Je to zařízení k získávání vosku ze starých plástů působením páry.
2) Čím se odvíčkují medné buňky na plástu?
Odpověď: Vosková víčka se odvíčkují nejčastěji speciální vidličkou
nebo vyhřívaným nožem.
3) K čemu slouží vysířovací lampy?
Odpověď: Vysířovací lampy se nejčastěji používají na vysířování
uskladněných plástů (souší).
4) Co je to nevyzrálý med?
Odpověď: Nevyzrálý med je med s větším obsahem vody než 20 %.
5) Čím se včelám dodává potřebná voda?
Odpověď: Voda se včelám dodává různými druhy napaječek.
6) SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Co se děje s medem, který je delší dobu uskladněn a ztuhne?
Odpovědi zasílejte na obec@sebranice.cz nebo sdělte na tel.:
461 745 133 nebo osobně na OÚ Sebranice do 20. 9. 2016. Autor
první správné odpovědi bude odměněn.
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla –
K čemu se požívá náběh a smyk? Používá se pro nabíhání včel do
úlu a na smetání včel při tvoření smetenců nebo při plnění oplodňáčků včelami.
Jiří Křivka

Pohádka na Kališti
Na požádání kulturní komise k nám v polovině prázdnin zavítalo
loutkové divadlo „Kozlík“. Na místě jako stvořeném pro pohodová
setkání a odpočinek nám zahrálo tradiční,
všem velmi známou, pohádku „Perníková
chaloupka“. Pohádka byla rozdělena do
třech krátkých dějství, kdy účinkující
během dvou malých přestávek vyzývali
děti k zodpovězení otázek k právě dokonanému ději. K tomu, za doprovodu veselých písniček, jsme se po ca. 45 minutách
všichni těšili ze šťastného konce. Na závěr si mohly děti loutky zapůjčit a vyfotit
se s nimi. Společný zážitek umocňovalo
nádherné počasí letního podvečera a přítomnost mnoha dětí a dospělých.
Děkujeme tímto „sousedům“ Trávníčkovým za každoroční součinnost při organizaci letní pohádkové akce.
Za kulturní komisi, Jana Svobodová

Foto: M. Čermák

Neděle začíná mší, která již po staletí je každou neděli v půl
osmé ráno, páter nám krátce promlouvá do duše, žehná všemu konání, malí ministranti čtou úryvek z knihy knih. Následuje bujaré veselí,
živým obrazem jsme vtaženi na ostatky, sálem na jeviště jde kůň
i medvěd s celou skupinou masek včele s fašankovým starostou, ten
žádá starostku obce o povolení se bavit, to je uděleno, tančí se, zábava vrcholí, ještě poráží a vzkřísí kobylu. Je třeba trochu hasit, a tak
přibíhají malí hasiči s hadicemi, terči a při veselé disko-hudbě nám
předvedou své hasické i pohybové umění za potlesku diváků a ke
spokojenosti jejich trenérek – žen. Naopak malí fotbalisti nastoupí se
svými trenéry – muži, pěkně nacvičené sestavy dvou týmů ukazují
kouzla s míči a za neustálého potlesku diváků se fandí týmu sebranickému. Krásně bzučící scénku uvádí malí včelaři, zatím co si včelař
pospává, dětičky včeličky se mu vyrojí a on je i jejich královnu musí
obtížně, za pomoci vodní mlhy a kouře, dostávat zpět do úlu. Opět
přes celý sál přichází průvod, nyní v selském oblečení, zahrádkáři s
kosou i hráběmi nesou na ošatkách dary přírody, plody zahrad i chléb
a koláče, na jevišti zpívají děkovnou píseň za úrodu a ještě písničku
za doprovodu harmonik „Pod naší lípou lavička stojí“, jsme dojati. V
zápětí již nastupují ve svých uniformách myslivci i se svými čtyřnohými pomocníky všech velikostí, pejsci se procházejí po jevišti jako
manekýnky po molu a odchází se svými páníčky na čekanou. To již
začíná večer a znázorňují jej tanečnice v baru, pohled na sebranické
ženy při tančení kankanu byl úchvatný, což vyjadřovaly i spokojené
pohledy jejich manželů. Týden v Sebranicích končí, je opět neděle,
končí i mše, odchází zpět ze sálu dlouhý průvod všech účinkujících.
Končí i naše vzpomínání na krásný kulturní zážitek, který byl
ještě umocněný dobrým jídlem, koláčky i kávou. Ještě jednou všem,
kteří se na přípravě podíleli, moc a moc děkujeme.
B. Kučerová

Foto: J. Svobodová 2x
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Třídění odpadů

Kotlíkové dotace

Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných
obalů představuje statisícové úspory nebo
naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr
prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr
do soukromých popelnic přímo od domu
nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž
princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady
na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo
nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně
nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň
poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/
nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných
PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

městnanci krajského úřadu podrobně vysvětlí všechny náležitosti
nezbytné ke správnému podání a získání dotace. Jsem přesvědčený,
že obyvatelé kraje o této možnosti vědí, ale nemusejí znát všechny
detaily, což by je mohlo od podání žádosti odradit. Proto chceme
ukázat, že se nejedná o složitý proces a získání dotace je vcelku snadné,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Koho navíc
zajímají další možnosti úspory energií, tomu poradí v zámeckém
pivovaru zástupci Státního fondu životního prostředí ČR. Na semináři budou totiž poskytnuty také aktuální informace o probíhající výzvě
k podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Odborníci budou hovořit například o investicích do zateplení nebo změnách způsobu vytápění v rodinných domech. Navíc budou k dispozici
pro individuální konzultace a poradenství.
Podrobné informace mohou občané nalézt na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Další bezplatné informační semináře ke kotlíkovým dotacím se uskuteční také ve Skutči,
Lanškrouně, Moravské Třebové, Heřmanově Městci a Žamberku.

Hmotnost

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

Tak trochu jiné rodičovství

1,2 kg nepošlapaných
PET
3,5 kg pošlapaných
PET

1,2 * 5 =
6 Kč
3,5 * 5 =
17,5 Kč

12 Kč

6 – 12 =
Ztráta – 6 Kč
17,5 – 12 =
Zisk + 5,5 Kč

„Jsem pěstoun a jsem na to hrdá,“ říká paní Jana. V době, kdy jí
a manželovi odrůstaly děti, se stali dlouhodobými pěstouny dětí, které
to štěstí vyrůstat ve své rodině neměly. „Hodně se v této oblasti změnilo, lze se rozhodovat mezi pěstounstvím na přechodnou dobu nebo
pěstounstvím dlouhodobým; rozsáhlá je rovněž síť středisek, kde
poradí, vše vysvětlí, nemluvě o snadno dostupných informačních
portálech,“ dodává pěstounka, která nyní dlouhodobě pečuje o dvě
děti ve věku deset a šest let. A není jediná. Pěstounů přibývá, přesto
jich stále není ani v Pardubickém kraji dostatek. Možná to můžete
pomoci změnit i vy.
„Pěstoun umožní dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí a nabídne
příležitost naučit se všem sociálním i citovým vazbám, bez kterých se
pak v dospělém životě neobejde. Jsou totiž věci, které zažijete jen
v rodině,“ říká Bc. Dagmar Stříteská ze střediska Podpory pěstounské
rodiny Farní charity Litomyšl, které pěstouny na Litomyšlsku doprovází a pomáhá jim od samého začátku celého procesu. „Jsme tu pro
všechny, kteří o pěstounskou péči projeví, byť jen nezávazný, zájem.
Osobní schůzku si lze sjednat jednoduše na telefonním čísle
734 367 074 nebo 739 344 699; rovněž lze využít naší mailové adresy ppr@lit. Každému k dispozici je také připravena celostátní bezplatná telefonní linka 800 888 245, na níž vyškolení odborníci zodpovědí veškeré konkrétní dotazy. Detailní informace o pěstounství jsou
rovněž dostupné na interaktivním portále www.hledamerodice.cz
a v tištěné příručce Já Pěstoun, kterou si mohou zájemci na uvedené
adrese stáhnout, nebo objednat zdarma. Nechybí tu ani příběhy pěstounů a mnoho praktických a zajímavých, pravidelně aktualizovaných témat,“ vyjmenovává další možnosti Dagmar Stříteská.
Středisko Podpory pěstounské rodiny sídlí na Dukelské ulici
v budově tzv. Jindrovy vily. V minulém roce poskytovalo potřebné
služby téměř dvaceti pěstounským rodinám z Litomyšlska.
„Nesmírně si vážíme všech, kteří se rozhodnou poskytnout svůj domov a náruč dítěti, které zůstalo na život samo a jsme připraveni jim
poskytnout potřebnou pomoc a podporu,“ uzavírá krátké představení
této nabídky Dagmar Stříteská.
Martina Soukupová
Fundraising a PR
Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
tel: 730 55 11 07, email:fundraiser@lit.cz; http://litomysl.charita.cz/

12 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou 6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží
jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve,
krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci
obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete.
Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli
tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku
moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve
vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných
obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

Osvědčení o úspoře emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv. 61,479
tun, úspora energie: 1 399 522 MJ.
Množství odpadu, které naše obec vytřídila v roce 2015 a předala
k využití a objem finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM,a. s.:
Tuny
Částka (Kč)
Rok 2015 celkem
58,463
80 274,50
1. čtvrtletí 2015
16,719
19 932,00
2. čtvrtletí 2015
11,097
17 277,50
3. čtvrtletí 2015
14,994
19 597,00
4. čtvrtletí 2015
15,653
23 468,00

Našlo se jízdní kolo

Kotlíkové dotace

V naší obci se
našlo jízdní kolo
modré barvy, značky
„madison“.
Kdo by kolo na
fotografii poznal, ať
se přihlásí na obecním úřadě,
tel.: 461 745 133.
OÚ Sebranice

Chcete se dozvědět více o podmínkách pro získání kotlíkových
dotací, způsobu podání žádostí nebo systému proplácení? Chcete
vědět, jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musíte splňovat? Na tyto, ale i mnohé další otázky odpoví odborný seminář, který
připravil pro žadatele Pardubický kraj. V Litomyšli se uskuteční 12.
září od 16.00 hod. v zámeckém pivovaru. Zároveň se dozvíte o možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám. Zájemci se
mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je
bezplatný.
„Zájem o první kolo dotací a seminářů nás ujistil v tom, že i před
vyhlášením druhé výzvy uspořádáme tyto semináře, na kterých za-5-

Konec školního roku v naší školce
„Letošní červen měl málo dnů“.........chtělo by se mi říct. Málo
dnů na to, co vše jsme si s kolegyněmi pro děti připravily a chtěly
s nimi prožít!

14. 6. přijel pan Karel Nejman s enviromentálním programen
Dravci a sovy. Každý si mohl pohladit káně, sovu, dokonce i orla.
Největším zážitkem pro děti ale bylo, když jedno z káňat ulétlo do
protilehlé stráně, potom na střechu školky a později do lesíka za školkou. Vše nakonec dobře dopadlo a káně se vrátilo ke svému pánovi.

Začalo to již 1. 6., kdy jsme slavili Den dětí. Venku bylo krásně,
školková zahrada se hemžila dětmi, přijelo divadlo JOJO s Cirkusovou pohádkou. Pro děti byly připraveny úkoly, malování na obličej,
opékání párků,…

23. 6. jsme se s dětmi vydaly až k daleké státní sinici do firmy
SKH, kde si každý mohl „osedlat“ vystavený stroj. Poznáte mezi
dětmi budoucího traktoristu či traktoristku?
Návštěva sebranického koupaliště.
Krásné letní počasí, modré nebe bez mráčků..... Kdo mohl tušit, že
letních dnů, jako byl ten 24. 6., bude letos o prázdninách pomálu.

7. 6. přijel k nám do školky pan Martin Kubát, aby nám přiblížil
hudbu J. S. Bacha. Na hudební hostinu jsme se s dětmi patřičně připravily a nastrojily.

28. 6. si na nás udělal čas náš milý
včelař pan Jiří Křivka, ochotně dětem
ukázal všechno včelařské nádobíčko a dal
nám ochutnat svůj sladký zlatavý poklad.
29. 6. jsme se loučily s našimi předškoláky, kterým přejeme šťastnou cestu!!!
Starý školní rok skončil, nový začíná.... A my se těšíme na další všední
i nevšední zážitky, další zajímavé výlety
a představení a hlavně na spokojené dětské úsměvy, které jsou pro nás tím nejsladším zadostiučiněním!!!
Za kolektiv MŠ
Jana Mokrejšová Zleva nahoře: Ladislav Čech, Tomáš Střítežský

10. 6. jsme s dětmi podnikly výlet do nedalekého Janova na rodinný statek, kde se každý
svezl na koni, shlédl zážitkový program s pejsky a s sebou domů si
od vezl vlastno ručn ě o zdobenou koňskou pod ko vu .

zleva dole: Petr Kovář, Adéla Kysilková, Matyáš Vomáčka; foto: MŠ 12x. Více fotografií ke
shlédnutí na www.sebranice.cz/materskaskola
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Základní škola podpořila Konto Bariéry
Projekt Nadace Charty 77, Konto Bariéry, je první a dosud kontinuální sbírka, která funguje od roku 1992 s více než desetitisíci dárci.
O Bariéře jsem se dozvěděl díky profilu Gabriely Koukalové, vítězce
SP v biatlonu 2015/2016. Začal jsem vyhledávat informace, jak na to.
Informace jsem předal ve škole a začali se ke mně přidávat další zájemci.
My jsme pomáhali koupením klaunovského nosu, protože konto
má motto ,,Pomáhej (s) humorem.“ Klaunovský nos stál 50 Kč + 5
Kč poštovné, které jsem nakonec vracel. Celkem se koupilo 71 nosů,
a tím jsme přispěli nemocnému Péťovi, který ochrnul po tragické
autonehodě, 3 550 Kč. Jako dík nepřišly pouze nosy, ale i další předměty s motivem Konta Bariéry – placky, stojánky na pohlednici či na
fotografii a usměvaví klauni ve formě špendlíku. Nakonec jsme se
vyfotili a natočili krátké video, které můžete najít na stránkách školy
(www.zslubna.cz), stránkách Konta Bariéry (www.kontobariery.cz),
youtube - ,, Pomáhej s humorem – Pozdrav pro Péťu“ (www.youtube.com/watch?v=k9B5DfcjMiA) nebo na Facebooku
Konta Bariéry (https://www.facebook.com/KontoBARIERY/?
fref=ts), kde je dokonce naše společná fotografie na úvodní fotografii.
Děkuji všem dárcům, pedagogům, kteří žáky uvolnili z hodiny
kvůli natáčení videa, paní ředitelce za schválení této akce a Janu Renzovi za střih videa.
Martin Břeň, žák 9. třídy

Do školního sboru Lubenika letos docházelo 17 žáků ze Sebranic
a Lubné. Do sestavy sboru také patří 5 chlapců. S naším sborem zpíval i skutečský Skusbor, který nám pomohl se zpěvem při koncertech
v lednu a červnu.
A kde jsme vystoupili? Sezónu jsme zahájili při svěcení kapličky
na Vysokém lese. V prosinci jsme poprvé vystoupili v Litomyšli
v rámci Adventních trhů na zámeckém návrší. V Praze jsme předvedli své umění v rámci Velikonočních trhů. Červená Karkulka byla
uváděna během Dne matek v Sebranicích a Lubné a také ještě dvakrát
v Litomyšli. V červnu jsme se setkali s představitelkou Karkulky
z filmu Tři bratři Lucií Marií Šťouračovou, v rámci připomínky zmíněného filmu, kterou pořádalo litomyšlské muzeum. Naposled byla
opera sehrána v Jindrově vile v Litomyšli na konci června, kde jsme
byli potěšit seniory.
Na závěr děkuji dětem ze sboru za hezké hudební chvíle, rodičům
za pomoc při činnosti sboru a všem nám přeji pohodové léto plné
sluníčka.
Mgr. Vladimír Opletal,
sbormistr
Sběr víček pro Esterku
V letošním školním roce proběhl na naší škole sběr víček pro Esterku. Škola v červnu firmě EKO trade plus s. r. o. předala 89,4 kg
víček. Finance z víček využije Esterčina rodina na údržbu nezbytného
auta, případně na potřebnou pomůcku pro její rozvoj či na speciální
výživu.
Malá Esterka bydlí s rodiči a mladší sestřičkou nedaleko Prahy.
Narodila se v červnu 2012 s genetickou vadou pojmenovanou
CHARGE syndrom. Ten způsobil několik vrozených vývojových
vad. V případě zájmu můžete navštívit její stránky na Facebooku –
Háčkem pro Esterku.
Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv množstvím na sběru
plastových víček.
Mgr. Ilona Břeňová

Pozvánka na zahájení školního roku 2016/2017

Společné foto Sebranice

Společné foto Lubná

Lubenika – ohlédnutí za školním rokem
Rád informuji čtenáře o činnosti sboru v letošním školním roce.
Určitě jsme zažili spoustu pěkných hudebních zážitků, a tak bych se
chtěl s Vámi o ně podělit.
Nejdříve jsme připravili vánoční program, ve kterém jsme zazpívali pásmo koled. Po novém roce jsme nacvičili písně, které složil
Emil Hradecký a které byly pro zpěváky to pravé ořechové. Tyto
písně jsou plné humoru a hudebních vtípků, jejich hrdiny jsou zvířata.
Pohádkou Červená Karkulka jsme vzdali hold Zdeňku Svěrákovi,
který jako autor dětských minioper oslavil letos osmdesáté narozeniny.
-7-

Kraj Smetany a Martinů
zaměřena na přiblížení prvních dvou etap cesty, cesty z Číny do Turecka a cesty z Turecka do Portugalska, od 17 hod. v Komunitním
sále MFD.

Tajemná místa Kraje Smetany a Martinů –
město Bystré
Za dva roky to bude šest set padesát let, co bylo Bystré povýšeno
na město. První doložená písemná zmínka o Bystrém pochází dokonce z roku 1349. Ještě před tím se o něm měl ale (r. 1012) zmínit Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české.
Zda se tak skutečně stalo, popř. zda nedošlo k chybné interpretaci,
asi nedoložíme. Skutečností ale je, že ani ne kilometr na západ od
Bystrého stojí Boží muka připomínající místo původní osady, která
byla vypálená po údajné bitvě v 11. století mezi Čechy, Poláky
a Uhry. Možnou pravdivost dokládají úlomky hliněných nádob
a zbytky roubené studny, z nichž některé podle archeologů pocházejí
právě z 11. století. Poté však byla osada znovu vystavěna kilometr na
východ na místě dnešní Podkovy. Proč? Tak to již nastiňuje pověst
o stavbě kostelíka na výšině uprostřed původní osady dodnes zvané
„U kostelíčka“.
„Osadníci, kteří přijali křesťanství, pilně sváželi kámen ke stavbě.
Přes jejich snahu kamene nepřibývalo. Co za dne svezli, v noci zmizelo. Stařešinové a tajní ctitelé starých bohů nemohli potlačit radost
nad tím, že původní pohanské obětiště nebude znesvěceno stánkem
nového Boha. Křesťané však pokračovali ve svém úsilí a na stráž ke
svezenému kamení postavili šest nevinných panen, oděných v bílá
roucha, které se podle staré víry nemusely bát zlých duchů. Ráno
vyprávěly panny, že kolem půlnoci začal náhle vát vlahý západní
větřík a s ním se snesla skupina andělů k naveženému kamení. Každý
z nich uchopil jeden kámen, zamávali křídly, bíle řízy zavlály a odletěli k východu. Zmizelý kámen našli pak osadníci na návrší vzdáleném asi 700 metrů na východ. Považovali to za jasný pokyn nebes,
aby postavili svůj kostelík na určeném místě, tam, kde stojí i dnešní
chrám…“
Stavbu kostelíčka i původní osadu samou připomíná výše zmíněná
Boží muka, která byla postavena r. 1999 na památku předků. Zajímavostí je, že ji zdobí kopie nejstaršího dochovaného obrazu z farního
kostela, obrazu svaté rodiny. Symbolické je pak to, že byla postavena
z kamene sebraného z polí, na nichž se bysterští tolik napracovali
a která byla zdrojem jejich obživy.

Dolní Újezd
3. 9. 2016 – Vinobraní
V přírodním areálu v Bořkově od 20 hodin pořádají hasiči.
Hraje MIX
11. 9. 2016 – Jízda zručnosti
Pro děti na parkovišti před nákupním střediskem od 13 hod. Soutěží
se na odstrkovadlech, koloběžkách a kolech
11. 9. 2016 – Podvečer s Dolnovankou
Od 17 hod. před Domem s pečovatelskou službou. Při nepřízni počasí
se akce nekoná.
Litomyšl
10. 9. 2016 od 12:00, Fish fest – Sportovní areál za sokolovnou
Litomyšlské rybí hody open air, vystoupí kapely Elixir, Volnost,
Pendl, Night´s Joy a Jakub Vaníček. Vstup zdarma.
15. 9.–18. 9. 2016 – Mladá Smetanova Litomyšl
43. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum.
17. 9. 2016 od 8.00 do 17.00 hod. – Smetanovo náměstí, Litomyšl,
Starodávný jarmark
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný program na pódiu.
Oldřiš
18. 9. 2016 od 14.00 hod – „Člobrdiáda, aneb člobrdo, pojď si
zahrát člobrdo…“
Turnaj dětí i dospěláků v oblíbené stolní hře. Hlavní výhrou je „zlatý
pohár“.
Hraje se v zasedací místnosti obecního úřadu.
24. 9. 2016 od 14.00 hod. – Drakiáda na kopci za školou v Oldřiši
Polička
12.–17. 9. 2016 – Mime Fest – 5. ročník mezinárodního festivalu
pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po páté vrací do Poličky. Divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy.
24.–25. 9. 2016 – Svatováclavské slavnosti na Svojanově. Netradiční hradní slavnost připomínající oblíbené zábavy panstva v 19. století.
Zvěřinová kuchyně v hradní restauraci. V rámci slavností koncert
folkové kapely Jen tak tak – v sobotu 24. 9. 2016 od 17.00 hod.
Dny památek – 3.–4. 9. 2016 barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů – 50% sleva na vstupném. Ve dnech 10.–
11. 9. 2016 prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma.
Hrad Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněné vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů A + B za cenu okruhu A.

Soutěžní otázka: Komu je zasvěcen farní kostel v Bystrém? Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 14. září
2016. Autor správné odpovědi získá dárek od města Bystré.

Sebranice
2. 9. 2016 – Kurz Pletení ošatek ze slámy, 14–19 hodin
v Sebranicích č.p. 8, Spolek archaických nadšenců, přihlášky
604 590 474
28. 9. 2016 – ŽIVÝ OBRAZ u kolejí na Kněžství – začátek ve
14 hodin, téma obrazu bude zavčasu oznámeno, vítáni jsou všichni
návštěvníci v dobovém oblečení.
Pořádá Spolek archaických nadšenců.
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
září 2016

Telecí
3. 9. 2016 – od 13.00 hod. – Oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v obci. Ukázka hasičské techniky, Hasičská veselice
s Poličankou, taneční zábava hraje kapela Rockfaktor
24. 9. 2016 od 13.00 – Loučení s Létem – dětské odpoledne spojené
s pouštěním draků – fotbalové hřiště TJ Sokol Telecí

Borová
18. 9. 2016 – „FORMANSKÝ DEN“ – XVIII. ročník, zahájení
v 10 hod. s bohatým programem: westernová soutěž, vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah a dostihy.
Bystré
10. 9. 2016 – Zámecké slavnosti – v prostorách historického zámeckého nádvoří i parku od 13.00 hod. Připraven je bohatý program.
17. 9. 2016 – Setkání hasičských praporů okresu Svitavy spojené
s žehnáním nového praporu okresního sdružení, začátek ve 13 hod.
29. 9. 2016 – S kolem kolem světa – beseda s cestovatelem Petrem
Mazalem, který se vydal na kole napříč kontinenty. Beseda bude
-8-

Z kroniky Vysokého Lesa

Co nového u malých hasičů?

Přepis z kroniky Vysokého Lesa
Osada Vysoký Les – dříve všeobecně Hochvald zvaná, byla založena roku 1817 uprostřed polesí téhož jména, které tehda litomyšlskému hraběti Jiřímu Waldštejnovi náleželo. Původně osada byla
úplně v lese, neboť v těch dobách les až k věštici sahal, což můj pradědeček Jan Pohorský z č. 20 rozený roku 1821 pamatoval. Nejdříve
byla vykonána studna, poněvadž bez vody není života. První stavení
jako fořtovna byla chalupa č. 9. Zindulkova neb Honrinova zvaná
který v ní byl posledním obyvatelem. Nynější fořtovna č. 1 byla postavena později. Stavení to zděné se čtyřmi obytnými místnostmi
s budovami hospodářskými a bytem pro lesního adyjunta. Pak postavena hospoda č. 2. Z okolních vsí přicházeli sem nový osídlenci, aby
tu našli živobytí jako dřevorubci, a z mýtiny a vykácením kol lesa
získali trochu půdy.
Obydlí prvních osídlenců bylo skromné. Byly to malé dřevěné
roubené chaloupky, s malými okénky kryté došky a šindelem. Chaloupek postupně přibývalo, staré se přestavovaly, a ku konci století
tu bylo 11 čísel, dle soupisu z r. 1890, a 15 domácnostní se 103 obyvateli. Nejsou tu rody průvodních starousedlíků, ale lidé se tu hodně
střídali. Kdo se tu zmohl a měl našetřeno, hleděl když v okolí přišel
do prodeje statek neb větší chaloupka to koupit a osadu opustit. Tak
v polovině minulého století, tu prý bylo v pěti chalupách u Drobných,
ku konci století tu již nebyl žádný. Ku konci minulého století bylo
v hospodě č. 2 u Stříteských. Tito hospodu propili a odstěhovali se na
Mostecko, kde pracovali v uhelném revíru. Jednou když přijeli se
sem podívat, smáli se tu lidem, že tu v blbákově nic neudržují, že
jsou rádi že jsou pryč, tam že po práci se vesele pije a tancuje. Toho
si tam dávali plnými doušky, ale přešla leta, on přišel k úrazu a nemohl pracovat. Pojistit se pro ten případ nedal a tak se octli v nouzi.
Tu se dopisem obrátili s velkým prosem na naši obec, kamž měli
dosud příslušenství. Když starosta ve veřejné schůzi přednesl žádost
občanům, ti ztropili křik a rámus, že kdyby tak dělali jak oni neměli
by také nic. Hospoda byla tehdy výnosná, pěkná zděná budova
o kolika místnostech, bylo k ní ještě 2 ha pole.
Pokračování příště

strannosti, zasoutěží si v požárních útocích a užijí si spoustu zábavy
s kamarády. V sobotu 3. září se zúčastníme závodu Kamenecká šedesátka, který se koná v Kamenci u Poličky a pro některé děti to bude
poslední příležitost zaběhnout si přebor jednotlivců v kategorii mladší
žáci a žákyně. Hned další sobotu 10. září pojedeme závodit o malý
kousek dál, do Sádku. Zveme rodiče, kamarády a příznivce hasičů,
aby nám přijeli fandit a podpořit nás, rádi vás uvidíme.
Po závodech v Sádku se budeme intenzivně připravovat na závod
požárnické všestrannosti, kterým začíná nový ročník hry Plamen.
Tento závod se koná 15. října v Mladějově na Moravě a abychom se
opravdu dobře připravili, uděláme si s dětmi malé soustředění, které
se uskuteční 7. a 8. října na sále kulturního domu.
Těšíme se na všechny akce, které nás čekají, a doufejme, že se
můžeme těšit i na pěkné výsledky všech závodů.
Jana Ondráčková

Vystoupení malých hasičů na vyhlášení Vesnice PK roku 2016
Foto: M. Čermák

Václavské posezení

Co nového u malých hasičů?

Sbor dobrovolných hasičů Sebranice
Vás srdečně zve na

Čas běží svižným tempem, prázdniny
budou za námi a se začátkem školy se opět
rozběhnou také zájmové kroužky. A tak
i my, hasiči, se začneme zase pravidelně
scházet.
S dětmi jsme se naposledy viděli před
prázdninami v pátek 1. července, kdy jsme
oslavili konec školního roku a začátek
prázdnin. Kluci Nagyovi s Tomem Ondráčkem pro všechny připravili šipkovanou
s hasičskou tématikou, kterou pak sami vyhodnotili a nechyběly ani
medaile a diplomy. Poté jsme zapálili táborák a začali novou tradici
„pálení vysvědčení“. Opekli jsme si buřty, popovídali si a děti odcházely domů s drobnými dárky a sladkostmi. Odpoledne jsme si pěkně
užili a těšili se na vše, co nás čekalo o prázdninách.
Když se vrátím ještě zpět do minulého školního roku, tak začátkem června navštívila naši obec hodnotící komise soutěže Vesnice
roku. Velmi rádi jsme se s dětmi zúčastnili ukázky tréninku na hasičském hřišti u Mikulášku a jsme potěšeni, že jsme svojí „troškou do
mlýna“ přispěli k získání titulu Vesnice roku 2016 Pardubického
kraje. Slavnostní vyhlášení krajského kola této soutěže se konalo
v sobotu 6. srpna v kulturním domě, kde jsme se podíleli na programu Týden v Sebranicích. S dětmi jsme měli nacvičené vystoupení na
hasičský ples, které se líbilo a mělo, jak se říká, šťávu. A tak jsme
toto vystoupení zvolili i pro tuto příležitost. Děti vzaly účast na této
výjimečné akci velmi zodpovědně, a i když byly hodně nervózní,
užily si to. Vystoupení se povedlo a za slova chvály, která se k nám
dostala, jsme velmi vděčni.
Další prezentace naší činnosti nás čeká 31. srpna, kdy naši obec
navštíví celostátní komise soutěže Vesnice roku. Přejme si, aby součinnost všech místních organizací, našich zastupitelů a občanů přinesla své ovoce i v celostátním kole.
A co nás čeká na poli hasičského sportu? V pátek 26. srpna půjdeme stanovat do Lezníka, kde si děti zaběhnou závod požárnické vše-

Václavské posezení,
které se koná

v sobotu 8. října 2016 od 16.00 hodin
v přísálí kulturního domu v Sebranicích.
Zveme Vás na přátelské posezení s ochutnávkou
zabijačkových dobrot.
Těšit se můžete na prdelačku, mozeček, jitrničky, jelita a ovárek
přímo z kotle. Vychlazené pivo a štamprlička na dobré trávení
budou zajištěny
a k poslechu či tanci Vám zahrají místní harmonikáři.
Přijďte pobesedovat, pochutnat si a zazpívat s přáteli,
sousedy a s námi, hasiči.
Těšíme se na Vaši účast!

Poličský bagr
V sobotu 6. 8. se na pískových hřištích ve sportovním areálu
v Sebranicích uskutečnil za téměř ideálního volejbalového počasí
XVI. ročník plážového volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr.
Soutěže se zúčastnilo celkem osm družstev včetně přespolních
z Brna, Bechyně v jižních Čechách a Litomyšle. Ze Sebranic se zúčastnil Jiří Procházka.
Vyhráli Malej s velkym. Druzí skončily Gumy z Bechyně a třetí
Dědci 101.
Náš dík patří obci Sebranice za vstřícnost s technickým zabezpečením celé akce a veliká pochvala za perfektně připravené zázemí
i hřiště.
Za TJ Spartak Polička, RS – Volejbal
Jaroslav K. Dvořák, policskybagr.nastrankach.cz
-9-
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Klopýtnutí v Bystrém bylo „asi“ potřeba… 8. 5. 2016
Sestava: v bráně dnes Kopecký Ondra
Obrana/útok Filipi Š., Svoboda D., Stráník F., Brabenec D., Mokrejš
J., Šmíd D., Klejch D., Vomočil J.
Tíha povinnosti vyhrát každý turnaj, laxní přístup v soubojích,
pořádná smůla v koncovce… To vše se sešlo zrovna v jeden den
a připravilo nás tím o první místo, ale hlavně, dnes jsme nepředvedli
na co máme! Po 31 zápasech BEZ prohry jsme si to snad mohli tak
trošku dovolit ☺. Stejně to však mrzí, ale i po tomto ne zcela povedeném turnaji jsme si stejně „bouchly“ šampaňské, a tak nějak jsme se
uprostřed sezóny zase nadechly pro zbývající část!

Výsledky:
Sebranice : Jevíčko 10:1 – Kopecký, Stráník, Svoboda D. 6x, Vomočil 2x
Sebranice : Kunčina 8:3 – Kopecký, Svoboda D. 3x, Stráník 2x,
Brabenec 2x
Sebranice : Bystré 10:0 – Kopecký, Svoboda D. 2x, Šmíd 2x,
Klejch, Kárský 2x, Brabenec 2x
Pořadí: 1. Sebranice, 2.Borová, 3. Kunčina, 4. Jevíčko
Nejlepší střelec turnaje: náš David Svoboda – 11 gólů
„Sladký“ VRCHOL sezóny a konec jedné silné generace
v kategorii přípravky se konal v D. Újezdě 4. 6. 2016
Sestava: Kopecký O., Filipi Š., Mokrejš J., Svoboda D., Brabenec D.,
Vomočil J., Šmíd D., Kárský P., Svoboda M., Glänzner Tadeáš,
Procházka V.

Výsledky:
Sebranice : Borová 2:2 – Svoboda D. 2x
Sebranice : Bystré 6:0 – Svoboda D. 4x, Mokrejš, Klejch Damián
Sebranice : Litomyšl 3:5 – Svoboda 3x
Pořadí: 1. Litomyšl, 2. Sebranice, 3. Bystré, 4. Borová
Jediný turnaj „doma“ na jaře jsme si pohlídali – 14. 5. 2016
Sestava: v bráně : Jirka Mokrejš
Obrana/útok: Filipi Š., Svoboda D., Stráník Filip, Brabenec D.,
Klejch D., Kopecký O., Vomočil J., Šmíd D., Kárský P.

Poslední turnaj, ve kterém jsme se chtěli opravdu předvést a rozloučit se s úspěšnou sezónou 2015/2016 se konal pod záštitou OFS
Svitavy na krásném trávníku v Dolním Újezdě. Po loňském výsledkovém nezdaru v Březové nad Svitavou, kde jsme obsadili na vyrovnaném turnaji až 5. místo jsme letos cítili větší šanci se ukázat. V cestě
nám však stála nejlepší mužstva v okresní soutěži, kterou hrajeme,
ale i díky pořadatelství domácí celek z Újezda, hrající o třídu výše
a dokonce o dvě třídy výše (krajský přebor) hrající celek TJ Svitavy.
Spravedlivému zápolení nasvědčoval fakt, že se hrál systém každý
s každým.
Bohužel na tento turnaj jsme opět – tak, jak se stalo zvykem –
nejeli všichni. Chyběl Filip Stráník a Damián Klejch. Kádr jsme tak
doplnili kluky z mladších – Martin Svoboda, Vojta Procházka a Tadeáš Glänzner, kteří mužstvo velice dobře doplnili a získávali tak
velmi cenné zkušenosti. Po celý turnaj – tedy 5 zápasů (Borová se na
poslední chvíli z bojů odhlásila) nám chytal výjimečně jen jeden
brankář, a to Ondra Kopecký, a do hry nám tak zasáhli 2 pětky.
Výsledky:
Sebranice : Kunčina 12:1 – Svoboda D. 8x, Kárský, Šmíd, Procházka V, Svoboda M.
- utkání s nečekaně vysokým skórem naladilo naše hráče na tu správnou notu.
Sebranice : Litomyšl 5:1 – Svoboda D., Glänzner T., Šmíd D.,
Mokrejš 2x
- po neproměněných mnoha šancí jsme z ojedinělé střely prohrávali,
ale trpělivou hrou jsme si došli pro zasloužené vítězství.
Sebranice : Svitavy 7:0 – Svoboda D. 3x, Brabenec D., Svoboda
M., Mokrejš, Kárský
- jak je možné porazit takto vysoko soupeře z okresního města? My
jsme hráli výborně a svitavští chtěli hrát otevřený fotbal od začátku
do konce.
Sebranice : Dolní Újezd 7:3 – Mokrejš 4x, Svoboda D. 2x, Svoboda M.
- jediný Újezd nás v obraně potrápil, ale jinak naši kluci šli jako
„buldoci“ za vítězstvím.
Sebranice : Čistá 7:1 – Brabenec D. 2x, Svoboda D.4x, Svoboda M.
- ztráta koncentrace, uspokojení z vítězství na turnaji a hra Čisté,
která nám nesvědčí, znamenaly náš nejslabší výkon na dnešním turnaji.

Rozlučka sezóny a závěrečný fotbalový zápas „Barcelona - Real Madrid“
Foto: D. Procházková 2x

Předvést se před rodinnými příslušníky doma na vlastním hřišti, to
je vždy výzva a každý se z našich hráčů těší, ale to přináší i na naši
hru většinou trému. Našim borcům se však zadařilo a hezkými kombinacemi jsme nedali šanci ani jednomu ze soupeřů a jakýkoliv
prostor na nějaké naše zakolísání. To, že jsou kluci opravdový TÝM,
svědčí i skutečnost, že každý z hráčů přál jinému ze spoluhráčů si dát
alespoň jeden gól. To se v drtivé většině povedlo a 8 našich hráčů se
tak důstojně rozloučilo v této kategorii před vlastním publikem, který
na závěr turnaje zaslouženě tleskal!
Děkuji za hladký průběh turnaje Víťovi Kuchtovi – hlavnímu
pořadateli a rozhodčím Tomášům Klusoňovi a Kalánkovi.

Pět vítězství a plný počet 15 bodů, kladné skóre 39:6 znamená
jediné: jsme VÍTĚZI v Okresním poháru Svitav a krásný pohár putuje do Sebranic!!!
Druhé místo zůstalo v Újezdě a třetí flek brala Litomyšl.
Děkuji mému kolegovi z mladších, trenéru Jirkovi Procházkovi za
jeho pomoc při tomto náročném turnaji a za super spolupráci vůbec
v celé sezóně.
Nejlepší střelec dnešního turnaje náš David Svoboda – 18 gólů –
celkem i s tímto pohárem v 47 zápasech neuvěřitelných 147 branek –
po zásluze si tak převzal ocenění za střelce Okresu Svitavy! Další
pocty se dostalo Jirku Mokrejšovi, který převzal také pohár za hráče
turnaje. Být po mém, cenu za nejlepšího brankáře, dostane i Ondra
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Kopecký, ale to i když nebyl vyhlášen na turnaji každý mohl dobře
vidět. Jen tak dál, ale vše není, ještě jednou NENÍ nad společný
úspěch celého týmu!
Po několika letech moje působení hlavního trenéra u přípravky
končí. Letošní sezóna byla zcela výjimečná co se úspěchu na této
nejnižší úrovni týká – ale nezapomeňme – stále se fotbal učíme. Přeci
ale, jediná porážka od Litomyšle a dvě remízy v 47 zápasech hovoří
za vše. Nic není zadarmo – kluci museli překonat spoustu překážek
a ujít kus cesty. Letošních 88 akcí (tréninky, zápasy) za 10 měsíců
mělo opět smysl. Může za to skvělá docházka na tréninky a zápasy.
Chtěl bych tak poděkovat všem rodičům za to, že dětem umožnili
chození na fotbal. Jsem si jist že „ovoce“ ještě dozraje a pokud kluci
nezleniví, tak nás budou svými výkony těšit i nadále, protože potenciál rozhodně mají velký. Bylo mně potěšením sdílet Vaše radosti ale
i nezdary. Vzpomínám na smolná umístění na turnajích, kde jsme
třeba jen těsně nedosáhli na vítězství a jsem rád že jste vydrželi
a věřili mi moji „otřelou větu“: Abychom mohli vítězit, tak se musíme naučit nejdříve prohrávat!
Nejsme zdaleka u konce, spíš na začátku, ale kus dobré práce jsme
společně už udělali a nikdy nezapomenu na náš popěvek: Tak jsme
první no a CÓÓÓ!!! ☺
Připravil Jiří Mokrejš

čata dobře rozběhlý, objevily se ale malé komplikace na rozdělovači
a tak se nakonec časomíra zastavila na čase 32,57 s. Za výsledný čas
se nemusí vůbec stydět, důležité je to, že si uměla poradit a požární
útok dokončila. Ve výsledku děvčata obsadila pěkné 14. místo.
Družstvu B se povedl pěkný útok, nástřikové terče byly sraženy
v čase 22,27 s a výsledné 9. místo. Za toto umístění jsme opět rády.
Na tréninky se scházíme a závodíme (jak jsem i minule zmiňovala)
spíše pro radost a uvolnění se z koloběhu běžného života. O to nás
pak těší, že jsme opět požární útok dokončily a bez komplikací (což
se i nejlepším družstvům stane) a též umístění do 10. místa je bodováno do soutěže Okresní ligy Svitavska. A v neposlední řadě nás
přece jen těší, že „držíme krok“ těsně za těmi nejlepšími družstvy žen
jako jsou např. hasičky z Nedvězího, Bohuňova, Oldříše či Desné,
které umí zaběhnout požární útok v čase 17–20 sekund.
V srpnu, a to 20., jsme si jěště jely zazávodit v požárním útoku
do nedaleké Desné, která pořádala soutěž též počítanou do Okresní
ligy Svitavska. Přihlášeno bylo celkem 44 družstev: 26 družstev
mužů, 4 družstva veteránů a 14 družstev žen. Tentokrát s námi hasičskou aviíí jel a celý čas na závodech s námi trávil starosta SDH Frantíšek Klusoň, za což mu jěště jednou děkujeme. Soutěže v Desné se
zůčastnilo mix družstvo A i B – Nikola Glänznerová, Martina Vomáčková, Radka Večeřová, Jana Kopecká, Jana Vomočilová, Kamila
Trávníčková a vypomohla nám opět i Olga Kultvašrová ze zpřáteleného SDH Lezník.
Při desenské soutěži panovala celkově příjemná atmosféra, počasí
nám přálo – sluníčko pálilo. Při naší přípravě na základně s námi
dokonce příjemně povídali i rozhodčí a nám se hned připravovalo líp,
takže jsme v polovině limitu času na přípravu měly nachystáno
a mohlo se startovat. Požární útok se povedl bez komplikací ve výsledném čase 23, 39 s., a opět bodované 9. místo.
Pro letošek máme v plánu ještě se zúčastnit dne 24. 9. závodů
v Květné, což je i poslední závod celkově v tomto roce počítaný do
soutěže Okresní ligy Svitavska. O tom, jak dopadneme, Vás budeme
samozřejmě informovat a budeme rády i za Vaše povzbuzování přímo v Květné.
Pokud by jste měli zájem, veškeré požární útoky soutěžních družstev, i Sebranických hasiček, najdete na You Tube – Okresní liga
SY. Závod Sebranických hasiček z Desné najdete zde - https://
www.youtube.com/watch?v=3SBprhuhnhU
Za hasičky – Radka Večeřová

Jeden za všechny – všichni za jednoho: Danda Šmíd, Ondra Kopecký, Petr
Kárský, Štěpa Filipi, Damián Klejch, Jirka Mokrejš, David Svoboda, Jirka
Vomočil, Filip Stráník, Danda Brabenec
Foto: M. Čermák
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Ani letos, jako již poslední 4 roky, si Sebranické hasičky nenechaly ujít pozvání do Oldříše dne 6. 8. na noční závod v požárním útoku
(viz pozvánka výše). Oldříšská Večerní je u hasičských družstev čím
dál více oblíbený závod, letos se jich do 5. ročníku přihlásilo 56!
(zatím nejvíce v historii): 30 družstev mužů, 7 družstev veteránů a 19
družstev žen. Oproti loňskému roku na oldříšské dráze nebylo letos
tolik rychlých časů a bylo i několik nepodařených pokusů, což bylo
možná ovlivněno i počasím. Na to, že bylo začátek srpna, družstvům
počasí tolik nepřálo. Byla dost velká zima, ale hlavně že nepršelo.
Zazávodit si s chutí obě dvě družstva žen vyjela po měsíční pauze,
kdy jsme se pro zranění členek nakonec neúčastnily plánovaných
hasičských závodů v Hartmanicích. Sebranické hasičky startovaly
jedenácté (družstvo A) a šestnácté (družstvo B) v pořadí, což při tomto množství družstev vycházelo kolem 3. hodiny ranní! U mladých
hasiček - družstvo A - je již na trénincích znát postupné zlepšování se
v technice provedení požárního útoku a tak jim samozřejmě družstvo
B i s trenérem Mirkem Kopeckým drželo pěsti (a bylo jako vždy za
ně nervózní) při jejich premiérovém nočním závodě. Útok měla děv-11-

Na startovní čáře

Sestříklé terče
Zdroj Radka Večeřová z https://www.youtube.com/watch?v=3SBprhuhnhU

Inzerce

Prodej brambor

Kino Sebranice

Restaurace „Na koupališti“ – nová provozní doba
Od 1. 9. 2016 do neděle 11. 9. 2016:
PO–PÁ: 15.00–21.00 HOD.
SO, NE: 11.00–21.00 HOD.
V sobotu 10. 9. 2016 omezený počet míst, posezení pouze
venku – soukromá akce
Od pondělí 12. 9. 2016 otevřeno pouze pátky a víkendy:
PÁ: 15.00–21.00 HOD.
SO, NE: 11.00–21.00 HOD.
V PONDĚLÍ 26. 9. 2016
OTEVŘENO OD 13.00 HOD. –
„VÝPRODEJ ZÁSOB“.
Přejeme příjemné posezení

Upozornění

3.–4. 9.
10.–11. 9.
17.–18. 9.
24.–25. 9.
28. 9.
1.–2. 10.
8.–9. 10.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Září, říjen 2016
MDDr. P. Novák,
Sloupnice,
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
MUDr. J. Pokorná,
Litomyšl,
MUDr. J. Sejkorová, Polička,
MUDr. S. Ševčík,
Polička,
MDDr. P. Stavělová, Polička,
MUDr. D. Švecová, Litomyšl,

465 549 236
461 614 614
461 615 414
606 202 501
461 724 423
461 724 423
461 613 663
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