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Z jednání ZO

Z jednání ZO

Veřejné zasedání dne 10. 10. 2016
Přítomno bylo 7 členů ZO.
ZO schválilo:
- darovací smlouvu mezi obcí Sebranice,
a Spolkem archaických nadšenců na modřínovou kulatinu v množství 10,68 m3 v ceně
21.360 Kč. Darování bylo projednáno na ZO
12. 8. 2016.
- darovací smlouvu OŽPZ /16/24306 mezi
obcí Sebranice a Pardubickým krajem za
umístění v krajském kole soutěže „Vesnice
roku 2016“ Zlatá stuha – vítěz krajského kola
ve výši 400 000 Kč.
- žádost na pronájem obecního bytu s tím, že
pro přidělení bude splněna podmínka v příjmech pro bydlení.
- smlouvu o zřízení služebnosti „11010051986 CG4C_SVIV_SYYSE_OK“ mezi
obcí Sebranice a TEMO – Telekomunikace
a.s. spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního
vedení k pozemkům dle geometrického plánu
číslo 342-189/2015 ze dne 15. 8. 2016. Služebnost je zřízena za jednorázovou úhradu
8.000 Kč.
- rozpočtové opatření č. 4/2016 v příjmech
a výdajích 433.900 Kč
- návrh domu pí Lenky Karalové s tím, že
fasáda bude světlá a střecha červená dle zadaných kritérií.
- zpracovat knihu k výročí Vysokého Lesa,
dle předložené struktury Matějem Kmoškem
s tím, že ZO doporučuje rozšířit o zeleň
a skladbu stromů na Vysokém Lese, zvířenu
a vývoj a historii domů na Vysokém Lese.
- objednat výstavu Má vlast na únor, březen
až duben 2017.

k projektu vzneslo nové podněty, které budou
předloženy projektantovi.
Lenka Karalová, starostka obce

ZO vzalo na vědomí:
- informace o účelových dotacích obcím na
rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na dopravní automobil.
- příkaz starostky obce k inventarizaci hmotného a nehmotného obecního majetku, včetně Mateřské školy Sebranice k 31. 12. 2016.
Všichni členi inventarizační komise byli
proškoleni.
- Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi
obcí Sebranice a panem Václavem Křivkou.
Smlouva se bude schvalovat až po projednání s firmou Agile spol. s.r.o.
- projekt na zeleň extravilánu a intravilánu
v obci a zpracování její žádosti a směrem

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

Pozvánky na listopad
Kundalini jóga

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v listopadu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Tměj
Marie Kopecká
František Malý
Karel Gutveis
Věra Skalníková

80 let
75 let
65 let
60 let
60 let

„Radost z konání dobra
je jediným
opravdovým štěstím.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

5. 11. od 9.30 do 12.30 hod.
na sále kulturního domu
(cvičení zaměřené na lymfu s názvem
„Zázračná lymfa“)
Cena: 300 Kč.

V říjnu se narodili
Štěpán Kučera, Adéla Patočková,
a Lukáš Maša
Rodičům gratulujeme!

Přednáška Prales Dětem

Pozvánka pro seniory

11. 11. 2016 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
Nezisková organizace Prales Dětem
přestaví projekt Green Life
(vytváření česko-slovenské rezervace na
ochranu pralesa na Sumatře v Indonésii),
promítne film s natočenými vzácnými zvířaty
z různých míst na světě.

Adventní výstava
20. 11. 2016 od 8 do 16 hod.
v jídelně ZŠ v Sebranicích
Pořádá Alena Portlová, možnost nákupu
adventních věnců, svícnů
a dalších vánočních doplňků.

Rozsvícení vánočního stromu
27. 11. 2016 v 16.30 hod.
u kapličky na Pohoře
Po zahájení adventního času
rozdají přítomným dětem malé dárky
zastupitelé obce.

Srdečně zveme seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ,
které se uskuteční

v sobotu 3. prosince 2016 od 14 hodin
na sále kulturního domu v Sebranicích.
Svoz i odvoz zajištěn,
zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě na tel. č. 461 745 133
nejpozději do pátku 2. 12. 2016 do 11 hod.
Těšíme se na Vás.
Kulturní komise obce Sebranice

Cvičení rodičů a dětí
Cvičení rodičů s dětmi bude probíhat každé úterý od 17.00 do 18.00 hod. na sále KD
v Sebranicích, poprvé se sejdeme
8. 11. 2016. Cvičení je určeno hlavně pro
děti předškolního věku, ale i děti z 1., 2., 3.
třídy budou vítány. Nutný je doprovod rodičů! S sebou: pití, přezůvky na sál, dobrou
náladu!
Těší se Jana Mokrejšová

Pravidelný svoz odpadů
Listopad, prosinec 2016
Popelnice: 4. 11., 18. 11., 2. 12.
Plasty: 7. 11., 5. 12.
Papír: 25. 11.
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Vesnice roku 2016 - Co se nevešlo do říjnových novin
Vyhlášení celostátního kola soutěže VESNICE ROKU
pro rok 2016, výlet do Luhačovic
a SEBRANICE v TOP 5 z finálové 13tky . . .
Po 8 měsících příprav, elánu do soutěže s prvotním zapojením
nejdříve 9členného zastupitelstva obce, postupné spolupráce všech
místních spolků a téměř všech občanů z celé obce pro dny, kdy nás
nejdříve – v úterý 21. 6. 2016 navštívila krajská hodnotící komise,
dále ve středu 31. 8. 2016 – tehdy našemu životu v obci přihlížela
celostátní komise, jsme se v sobotu 17. září 2016 v Luhačovicích
těšili na vyhlášení Vesnice roku České republiky pro rok 2016. Pořadateli a vyhlašovateli soutěže – zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova a zástupci
ze Svazu měst a obcí České republiky, je každoročně právě v Luhačovicích určeno slavnostní místo pro sdělení výsledků této soutěže
a letos tomu nebylo jinak.
Cesta plně obsazeného autobusu probíhala pohodově s odjezdem
v 5 hod. ráno, s povinnou zastávkou u čerpací stanice na trase Olomouc – Zlín, kde došlo na rozdělení triček mezi fanoušky naší obce
(= celá posádka autobusu). V 8,30 hod. jsme parkovali v Luhačovicích a mohli se projít lázeňským městečkem až na kolonádu. Zde
jsme byli přivítání starostkou naší obce – paní Lenkou Karalovou
a dalšími 3 zástupci z obce (panem Jiřím Patočkou, panem Miroslavem Havranem a paní Radkou Kučerovou), kteří zde zastupovali naši
obec dříve z důvodu oficialit soutěže.

jeho skončení, za přítomnosti ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly
Šlechtové a jejích hostů, započalo zhodnocení letošního ročníku soutěže Vesnice roku, představení finálové 13tky (= vítězů jednotlivých
krajů ČR) a napínavé očekávání – jak jsme dopadli . . .
První, koho znovu zveřejnili a vyhlásili, byla naše obec, SEBRANICE z Pardubického kraje, a to za nejlepší domácí koláče!!!
Další, odlišné ocenění, získala obec Velké Hoštice z Moravskoslezského kraje, která obdržela cenu za největší počet hlasů v internetové
soutěži, dále: 3. místo – obec Kozojídky z Jihomoravského kraje,
2. místo – obec Prysk z Libereckého kraje a 1. místo obec Kašava ze
Zlínského kraje. Tím se uzavřela ocenění, kdy se dle rozhodnutí celostátní komise Sebranice z Pardubického kraje umístili v TOP 5
z finálové 13tky!! Pro nás, celkově velký úspěch a určitě se nám ze
sálu odcházelo snáz než těm, ke kterým celostátní komise nebyla
tolik vlídná. Věřte, že až tam jsem si uvědomila tu sílu, společnou
snahu všech a všude, hojnost všeho v každé obci, že všichni byli
právem vítězi svých krajů a konkurence pro určení postů v celostátním kole velmi, velmi vysoká. Doteď jsem přesvědčená, že vítězství
a daný nejvyšší titul by si zasloužili všichni (doplňuji a uvádím ostatní vítězné obce ze zbývajících krajů: obec Rudník z Královéhradeckého kraje, obec Lípa z kraje Vysočina, obec Valy z Karlovarského
kraje, obec Konstantinovy Lázně z Plzeňského kraje, obec Nové Sedlo z Ústeckého kraje, obec Úholičky ze Středočeského kraje, obec
Cehnice z Jihočeského kraje a obec Hněvotín z Olomouckého kraje).

Prostřednictvím stánků s řemeslnými výrobky a regionálními specialitami se finalisté soutěže Vesnice roku 2016 prezentovali na
„Jarmarku venkova“, který na luhačovické kolonádě v letošním roce
započal svou premiéru. Napříč Českou republikou jsme tak v hojnosti
a dosytosti mohli ochutnávat výrobky a regionální potraviny (např.
bramboráčky, polévku kyselicu, utlučené máslo z máselnice namazané na upečený chléb z bramborového těsta, velmi chutný lipový čaj,
olomoucké sýrové originality, domácí uzené a jiné masné, bramborové, moučné nebo medové speciality).

Závěrem mi dovolte poděkování za osobní přístup, práci, obětavost a velkou ochotu pro spokojenost druhých, paní Ludmile Bisové.
Díky ní a díky paní Anně Motyčkové máme již 40 let zachovalý recept pro domácí koláče, pečené tradičně v jídelně Agro družstva Sebranice. Pod jejím vedením a za kolektivní pomoci sezvaných místních žen vznikají chutné makové, povidlové a tvarohové koláče. Díky, paní Bisová a paní Motyčková, že jste byly osobně přítomny
vyhlášení a užily si radost s námi.
Díky řidiči autobusu, Martinu Švecovi, za pohodovou a bezpečnou
jízdu se šťastným návratem nám všem domů. Díky, 54 občanům,
kteří přes své aktivity, případně povinnosti, upřednostnili cestu
s námi na slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku pro rok 2016 do
Luhačovic. A NEJVÍCE díků a pozdravů Vám VŠEM, kteří jste nám
byli jakkoliv nápomocni při návštěvách komisí v Sebranicích. Bez
Vás, by to nebylo společné dílo a celé by to postrádalo život a radost.
DÍKY, DÍKY, DÍKY.
S přáním barevných podzimních dnů a při setkání v běžném životě, za obecní úřad a zastupitele
Jana Svobodová

Počasí nebylo úplně vlídné k lázeňským procházkám, přesto se pár
odvážlivců vypravilo např. až k přehradě v Pozlovicích, odkud se
však vrátili, pro nepřízeň počasí, velmi promoklí. Poté počasí ukázalo
i svoji vlídnou tvář a ta se, po dobu našeho pobytu v Luhačovicích,
již nezměnila. Ke slavnostnímu vyhlášení byli přesto pořadatelé nuceni vyměnit, předem velmi pěkně připravené jeviště na hlavní kolonádě před Společenským domem, za náhradní interiérový prostor
v místním kulturním domě Elektra. Zde se, dle plánovaného programu od 14 hod., konal Festival dětského folklóru. Bezprostředně po

Foto: J. Svobodová 4x
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Vítání občánků

Okénko včelařského kroužku a soutěž o ceny

V neděli 2. října 2016 byli do života naší obce přivítáni noví občánci. Přivítáni byli 2 chlapci a 3 děvčátka: Petr Štěpánek, Ondřej
Kmošek, Zuzana Hanáková, Stella Nováková a Kateřina Patočková.
Nové občánky přivítala paní starostka Lenka Karalová a paní Václava Tmejová, všem přítomným zazpívaly děti z mateřské školy pod
vedením pí uč. Lydie Nagyové a žákyně základní školy pod vedením
p. uč. Vladimíra Opletala.
Dětem přejeme hodně štěstí v životě a rodičům mnoho lásky
a trpělivosti při výchově dětí.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

zu), které parazitují na včelách. Mrtvé broučky shazují včely na dno
úlu, kde jsou papírové podložky. Na těchto podložkách pak můžeme
spočítat kolik těchto parazitů ve včelstvu je a podle toho přikročit
k dalšímu léčení.
A nyní pár otázek pro veřejnost:
1) Které části má tělo včely?
Odpověď: Hlava, hrudník, zadeček.
2) Jakou číslici opisují křídla včely při letu?
Odpověď? Včely létají tzv. osmičku.
3) Kolik má včela nohou?
Odpověď: Včela má 3 páry nožiček.
4) Kolik má včela křídel?
Odpověď: Včela má 2 páry křídel.
5) K čemu slouží sosáček včely?
Odpověď: Včele slouží k nasávání nektaru a vody.
6) SOUTĚŽNÍ: Mezi jaký řád hmyzu patří včela domácí?
Odpovědi zasílejte na obec@sebranice.cz nebo sdělte na tel.:
461 745 133 nebo osobně na OÚ Sebranice do 20. 11. 2016. Autor
první správné odpovědi bude odměněn.
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla –
K čemu slouží medocukrové těsto? Medocukrové těsto se nejčastěji používá na podněcování včelstev v jarním období, do vyjídací
klícky, do oplodňáčků.
Jiří Křivka

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly v naší obci volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Celkem mohlo přijít k volbám 757 voličů,
dostavilo se jich 366. Platných hlasů bylo 363.
Nejmladší voličkou byla Markéta Kučerová (18 let) a nejstarším
voličem pan Miroslav Novák (91 let).

Zleva: Petr Štěpánek s maminkou Lucií Peckovou a tatínkem Petrem Štěpánkem, Zuzana Hanáková s maminkou Katarínou a tatínkem Romanem, Stella
Nováková s maminkou Kateřinou Růčkovou a tatínkem Janem Novákem, Kateřina Patočková s maminkou Kateřinou a tatínkem Tomášem, Ondřej Kmošek s maminkou Pavlínou a tatínkem Vojtěchem
Foto: V. Motyčka

Pořadí stran podle počtu získaných hlasů:
Koalice pro Pardubický kraj
134
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
83
Česká strana sociálně demokratická
44
ANO 2011
25
Komunistická strana Čech a Moravy
15
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
12
Občanská demokratická strana
13
Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna
11
TOP 09
11
Svobodní a Soukromníci
7
Úsvit s Blokem proti islamizaci
2
Komunistická strana Československa
1
Národní demokracie
1
Koruna Česká
1
Dělnická strana sociální spravedlnosti
1
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI
1
Koalice Republikánů Miroslava Sládka
1
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Zlatá svatba
V neděli 2. října 2016 oslavili v zasedací místnosti obecního úřadu
zlatou svatbu manželé Renata a Jan Boleslavovi. K tomuto významnému výročí pro ně připravila starostka obce a paní Václava
Tmejová v zasedací místnosti obecního úřadu malou oslavu.
Výročí svatby je oslavou lásky, důvěry, sounáležitosti, tolerance,
pochopení. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a trápení.
Manželům Boleslavovým k tomuto významnému jubileu srdečně
blahopřejeme a přejeme mnoho dalších společně prožitých let plných
lásky, zdraví a pohody.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Foto: V. Motyčka

Okénko včelařského kroužku a soutěž o ceny
V tomto podzimním čase probíhá u včel další léčení, tzv. fumigace. Jsou to speciální knoty, na které se nakape léčivo a knot se zapálí.
Ten však nehoří, ale jen srší jako doutnák a působícím teplem se
odpaří léčivo mezi včely. Léčivo působí na malé broučky (tzv. varoa-

Nejmladší volička - Markéta Kučerová
Foto: I. Jílková
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Pozvánka MŠ Sebranice

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Okresní kolo v přespolním běhu
Z oblastního kola přespolního běhu se podařilo postoupit třem
žákům naší základní školy.
Ti se v úterý 4. 10. vydali za nepříznivého počasí na okresní kolo
konané v poličském Liboháji.
Všechny běžce bylo nutné ocenit
už za to, že se vůbec odhodlali vydat
za hustého deště na rozblácenou trať.
Jako první se musel s těmito chmury
poprat Jiří Mokrejš (4. třída – 1000
m), a zvládl to náramně. Způsobem
start cíl mohl oslavovat zasloužené
první místo. Hned po něm na trať
vyběhli David Svoboda (5. třída –
1500 m) a Anička Drobná (9. třída –
1500 m). Pouze pár závodníků se
dokázalo vypořádat s nepřestávajícím
deštěm lépe, a tak David s Aničkou Na startu Anna Drobná
skončili v první desítce závodníků.
Za jejich výkony a reprezentaci školy jim patří velké díky!
J. Haupt

Fotbalová školička
Na startu Jiří Mokrejš

Ať jsi holka nebo kluk, ve fotbalové školičce je nám to fuk!
V pátek 23. 9. 2016 se na
hřišti v Sebranicích uskutečnilo první setkání dětí školkového věku s fotbalovou
tématikou, které bylo během
hodinového tréninku doplněno i o další odlišné hry
s míčem, o překážkovou
dráhu, honičky, zábavu
v pohybu a venku.
Dobrovolné činnosti a práce s malými dětmi v TJ Sokol Sebranice
se této kategorie v pozici trenérů ujali: Marek Karal a Jakub Kučera –
oba do tématiky a náplně hodinového tréninku zaučuje Jirka Mokrejš.
Tréninky se budou konat každý pátek od 17 do 18 hod. na místním fotbalovém hřišti, v případě nepřízně počasí a zároveň přes zimní
období (od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017) ve shodném čase na sále KD
v Sebranicích.
Srdečně jste vítány i vy, další děti, které již třeba navštěvujete
1. třídu ZŠ a s fotbalem jste se prozatím neměly možnost blíže seznámit. Přijďte se podívat, přijďte mezi děti. POHYB = RADOST !!!
Jana Svobodová

Na startu David Svoboda
Foto: ZŠ 3x

Cvičení pro ženy
Se změnou času se nám blíží pravidelné zimní cvičení, které tentokrát začne ve čtvrtek 3. 11. 2016.
Místo konání opět v prostorách mateřské školy.
Pilates bude začínat v 18.00 hodin,
zdravotní cvičení v 19.00 hodin.
Je dobré mít karimatku, kdo máte, vezměte si s sebou overbal.
Na setkání s Vámi se těší Vendula Tmejová.

Pozvánka pro děti
Kulturní komise obce Sebranice zve všechny děti na představení

DO NEBÍČKA – DO PEKLÍČKA
v neděli 4. prosince 2016 od 15.00 hodin
v jídelně Agro družstva Sebranice
Vstupné dobrovolné.
Vtipný příběh, který vypráví o tom, jak zlobivý Andílek se vydal
hledat dobrodružství do samotného pekla. A co se nestalo?
Našel si tam rohatého kamaráda.
Konec konců, kamaráda můžeme potkat kdekoliv.

Foto: J. Svobodová 2x
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Živý obraz
Letošní živý obraz u kolejí na Kněžství se konal ve svátek Svatého Václava 28. září 2016 ve 14 hodin. Jako tradičně se sešli místní, sousedi z Lubné, poutníci z Čech i daleké Moravy i panstvo z Prahy k nám dorazilo. Všichni svoje kroky směřovali k místní železniční trati, ať připraveni na cestu vlakem, či jen tak na vycházku, ale většina byla vybavena pracovními nástroji, sazenicemi stromků, vodou ve vědrech,
dobrou svačinou či štamprličkou na posilněnou. Úkolem všech bylo vytvořit živý obraz na téma SLAVNOSTNÍ ZALOŽENÍ OVOCNÉHO
SADU ZA BUDOUCÍ ŽELEZNIČNÍ STANICÍ POD DOHLEDEM VRCHNÍHO VECHTRA. Stromky jsme zasadili a sad je založen. Pokud
půjdete okolo tratě, zalijte, prosím, stromky, aby se jim dobře dařilo a úroda na sebe nedala dlouho čekat.
Za Spolek archaických nadšenců děkuje všem pomocníkům Lenka Kmošková

Foto: SAN 4x

Sebranské koláčky

Václavské posezení

Těsto: 0,5 kg hladké mouky, 0,5 kg polohrubé mouky, 0,25 l šlehačky, 0,25 l mléka, 0,22 kg cukru krupice, 0,25 kg másla, 0,03 kg oleje,
0,03 kg sádla, 6 žloutků, 0,07 kg droždí, 0,01 kg soli, 0,01 l rumu,
1 cukr vanilka, kúra z 1 citronu
Na potírání a máčení: 0,3 kg másla, rum dle chuti
Na obalení: cukr moučka + vanilkový cukr podle potřeby
Náplň: tvaroh, mák, povidlí, ořechy
Postup: Z ohřátého mléka, 3 lžic cukru a droždí uděláme kvásek
a necháme vzejít. Rozpuštěný tuk, kvásek a ostatní ingredience zpracujeme v hladké těsto a necháme přibližně 1 hodinu kynout. Potom
rozdělíme na 3–4 bochánky a necháme opět vykynout. Rozválíme
a rozdělíme na malé čtverečky, které naplníme a zabalíme. Koláčky
máčíme v másle a rovnáme na plech. Na plechu nastřihneme. Necháme opět trochu nakynout a pečeme v předehřáté troubě dorůžova.
Po upečení potíráme máslem smíchaným s rumem a po vychladnutí
pocukrujeme.

Opět po roce, v sobotu 8. října jsme se sešli na Václavském posezení, tentokrát v přísálí kulturního domu. Místní řeznictví Ondráčkových připravilo tradiční zabíjačkové dobroty (ovar, jitrničky, prdelačku, pečenou specialitu), naši hasiči obstarali něco dobrého na zapití,
naše hasičky napekly něco sladkého ke kávě. K dobré náladě přispěli
i místní harmonikáři – František Vopařil, Ladislav Klusoň a Jiří Večeře.
Posezení bylo velmi vydařené, naše poděkování patří rodině Ondráčkových, harmonikářům, hasičkám a hasičům, kteří se podíleli
na jeho realizaci.
Jana Vomočilová

Nej, nej… v České republice v roce 2016. Recept, který se dědí.
Pí Lída Bisová ho převzala od Aničky Motyčkové, ta ho převzala od
pí Neudrtové a dál už to nevím… Ale stejně jde o to, že se dělají
s láskou v kuchyni Agro družstva už víc jak půl století. Jsou pořád
stejně nejlepším cukrovím, co jsem kdy jedla.
Koláčová medaile patří především všem ženám, které se dobrovolně účastní pečení sebranských koláčků a její hlavní koláčkové šéfové
paní Ludmile Bisové.
Lenka Karalová, starostka obce

Foto: J. Vomočilová
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Kraj Smetany a Martinů
slovenské rezervace na ochranu pralesa na Sumatře v Indonésii),
promítne film s natočenými vzácnými zvířaty z různých míst na světě. Od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Vstupné dobrovolné.
20. 11. 2016 – Adventní výstava – od 8 do 16 hod. v jídelně ZŠ
v Sebranicích. Pořádá Alena Portlová, možnost nákupu adventních
věnců, svícnů a dalších vánočních doplňků.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – listopad 2016
Bystré
5. 11. 2016 – Rozmarný duch – líbezná duchařská komedie o tom,
že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvláště když hlavní
médium je poněkud potrhlé povahy. Vystoupení se bude konat od
19.00 hod. v divadelním sále Sokolovny. Předprodej vstupenek v IC.
10. 11. 2016 – Otec vlasti: Karel IV. Přednáší církevní historik
a kněz Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Akce se koná od
17 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu v Bystrém. Vstupné 20 Kč.
12. 11. 2016 – Svatohubertská zábava – od 20.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Qwalt, připravena je tradiční
myslivecká kuchyně. Vstupné 50 Kč, všechny vstupenky budou zařazeny do losování o zajímavé zvěřinové ceny.
Dolní Újezd
12. 11. 2016 – Pouťová zábava v retro stylu 70. a 80. léta v sokolovně od 20 hod. Hraje RUFUS a DJ Tomáš Janků
20. 11. 2016 – Adventní prodejní výstava
Nakoupit můžete v sokolovně od 9 do 17 hodin vánoční dárky, ozdoby, výzdoby, medové výrobky, šperky, sypané plody, patchorkové
výrobky......
Dopoledne vystoupí děti z MŠ a Dolnoújezdské hvězdičky, odpoledne žáci ZUŠ Dolní Újezd a od 15 hod. skupina Jáchyma Janýpky
27. 11. 2016 – Rozsvěcení vánočního stromu
Před ZŠ Dolní Újezd od 17 hodin pořádá kulturní komise.
Jedlová
20. 11. 2016 – Vánoční prodejní výstava
od 13 do 17 hodin v sokolovně.
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se mohou hlásit na tel.
605 432 433 nebo na e-mail IlonaRom@seznam.cz.
Litomyšl
3. 11. 2016 – Maok
Od 19.00 hod., Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
Jedinečný koncert plný hudby vnitřních krajin. Slovenský zpěvák
a multiinstrumentalista Maok, který je vyhledávaným autorem scénické a filmové hudby (přírodovědné dokumenty, z nichž např. Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá v čase, soundtrack k filmu Bathory,
aj.). Vstupné: 250 Kč
5. 11. 2016–6. 11. 2016 – XV. Astrovíkend – esoterický festival
So 9.00–18.00 a Ne 10.00–17.00, Zámecký pivovar, Litomyšl
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení problémů osobního i zdravotního
charakteru.
9. 11. 2016 – Kamelot a Laďa Kerndl – koncert
Od 19.30 hod. – Smetanův dům, Litomyšl
Vstupné: I. pořadí 220 Kč, II. pořadí 260 Kč
Oldřiš
5. 11 2016 se koná v Oldřiši TURNAJ v LICITOVANÉM MARIÁŠI pod záštitou starosty obce. Akce se koná ve staré mateřské škole
č.p. 47. Prezentace od 8.00–9.00 hod.
26. 11. 2016 promítání filmů pro děti a dospělé v Orlovně. Pro děti
od 18.00 hod. a pro dospělé od 20.00 hod.
Polička
2. 11. 2016 – Bratři Ebenové – Čas holin
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.
19. 11. 2016–18. 1. 2017 – Narodil se Kristus pán, z růže kvítek
vykvet nám… - výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří století. Jejich
počet nebude velký, zato budou obdivuhodné množstvím postav
a rozlehlostí scén.
26. 11. 2016 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí. Čas začátku: 17.00 hod.
Pomezí
11. 11. 2016 – Vítání sv. Martina – areál u ZŠ horní
26. 11. 2016 – Vánoční inspirace – kulturní dům Pomezí
Sebranice
5. 11. 2016 – Kundalini jóga – cvičení zaměřené na lymfu s názvem
„Zázračná lymfa“. Od 9.30 do 12.30 hod. na sále kulturního domu.
Cena: 300 Kč.
11. 11. 2016 – přednáška spolku Prales Dětem – Nezisková organizace Prales Dětem přestaví projekt Green Life (vytváření česko-

Zajímavá místa Kraje Smetany a Martinů – Dolní Újezd
Malebné rozložení obytných budov a hospodářských stavení
v členitém údolí, prostoupené četnou zelení, takový obraz se nabízí
při pohledu na obec Dolní Újezd z ptačí perspektivy. Pomyslnou osu
naší obce tvoří hadovitě se vlnící říčka Desná, někdy něžněji nazývaná Desinka, k níž se přimyká údolní niva, stráně a návrší nad nimi.
Na těchto návrších, téměř po celém obvodu zastavěného území obce,
jsou vystavěny statky a hospodářská stavení, na která navazují k nim
náležející polnosti a lesní pozemky. Tímto uspořádáním je do velké
míry předurčen a utvořen i celkový vzhled obce a okolní krajiny.
Chceme-li však nějaké místo poznat podrobněji, je nejlepší vydat
se po tomto místě na procházku. Jen při procházce totiž nepřehlédneme vše podstatné a můžeme postřehnout i zajímavé detaily, které
nám většinou unikají a to i přesto, že mají své nezpochybnitelné
kouzlo. Na této stránce vám chceme představit několik zajímavých
míst z naší obce, kde může člověk po celodenním shonu v klidu spočinout a ničím nerušen odpočívat.
1. Toto místo je sice převážně využíváno
obyvateli žijícími v jeho těsné blízkosti,
ale svým řešením a uspořádáním umožňuje i přístup ostatní veřejnosti, čímž
přímo vybízí k posezení a pobesedování
s našimi staršími spoluobčany. V jejich
společnosti se člověk může setkat
s moudrostí a nadhledem, které jsou pro
tyto lidi často tak charakteristické.
2. Poměrně skryté místo, které má trochu
jiný charakter než to předešlé, odděluje
od ostatních prostor druhově i vzrůstem
bohatá zeleň a zastřešená zeď. Jeho uzavřenost je však jen zdánlivá a svým umístěním vytváří ideální prostředí pro soukromí a individuální odpočinek případně
meditaci.
3. Kdo má rád procházky klidným lůnem
přírody, půjde okolo tohoto nenápadného
místečka. Společenství stromů u cesty
jakoby vybízelo k zastavení, posezení
a tiché rozmluvě, ke které se určitě připojí
svým švitořením místní starousedlíci –
opeření obyvatelé této lokality. Mimo to
vás v pravé poledne na tomto místě svými
paprsky pohladí a zahřeje kolem po obloze právě plující sluníčko.
4. Příjemné posezení provázené pěkným
pohledem přes pestrobarevná pole. Těmito osmi „p“ by se dalo charakterizovat toto odpočinkové místo. Jeho příjemnou atmosféru ještě umocňuje březová alej, která lemuje kolem procházející
vycházkovou trasu.
Soutěžní otázka:
O jaká místa se jedná a kde přesně v obci se popisovaná místa
nacházejí?
Odpověď, prosím, zašlete na adresu nsauerova@policka.org do
14. listopadu 2016. Autor správné odpovědi získá dárek od obce
Dolní Újezd.
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Poděkování

Informace z Informačního centra Polička

Milovaní,
před měsícem jsem to nestihnul. Možná k tomu tenkrát nebyl ten
nejlepší čas. Ale především bych se nerad jen tak ztratil. Od září jsem
změnil své působiště a začal žít a pracovat v nové komunitě v Pardubicích. Ale vám jsem dlužný poděkování. Deset let není v životě
člověka mnoho, ale přesto je to kus cesty, po které jsme šli, na které
se potkávali a především spolu prožívali drobné či větší radosti i bolesti. Asi není důležité, čeho bylo víc a čeho méně. Mnohem důležitější je to, že jsme mohli jít společně a tak se spolu snažit objevovat
smysl toho všeho pro náš život.
Eduard Martin v jednou příběhu vypráví: Seděly jsme s babičkou
na balkónku jejího domečku a dívaly se na vzdálené kopce. Mně už ta
chvíle byla dlouhá, byla jsem netrpělivá a chtěla si jít hrát. Babička
mi položila ruku na hlavičku a pohladila mne. „Víš, jednou se budeš
chtít k této chvilce vrátit“, řekla s vážností v hlase. Sklonila se a políbila mě do vlásků. Za čtrnáct dnů zemřela. Ale její slova mi od té
doby stále znějí v duši. A já se od té doby snažím každou chvíli tak
nějak vychutnat. Neztratit. Snad proto, že každá chvíle je takovou,
která se už nedá vrátit. Jen se dá na ni vzpomínat. Je to veliké babiččino umění: zastavit se – pohladit – políbit. Protože zítra už taková
možnost nebude. Její slova mě učí vděčnosti za každou chvíli.
Nechci jen vzpomínat. To může udělat každý sám. Chci vám za to,
co jsem mohl s vámi prožít, za to, že jste mě nechali vstoupit do vašeho života a byli ochotni se podělit o to, čeho bylo vaše srdce i váš
život plný, poděkovat. Nebylo toho málo. Za to chci vyjádřit každému z vás své díky. Byl by to dlouhý seznam a tak bych snadno mohl
na něco a na někoho zapomenout. Přijímám tuto možnost jako jen
chvíli ohlédnutí se zpět. Pro povzbuzení. Čas nemůžeme posunout
zpátky. Na minulosti už nezměníme ani čárku. Ale o to hlouběji,
opravdověji a zodpovědněji můžeme prožívat chvíle své současnosti.
Říká se, že vděčnost je řeč srdce, které si uvědomuje své obdarování. A tím jste byli pro mne vy i naše společná cesta. Jeden moudrý
člověk napsal: Vděčnost otvírá srdce. Vděčnost mění jídlo v hostinu,
dům v domov, cizince v přátele. Vděčnost dává smysl tomu, co jsme
prožili. Vděčnost je odpověď na obdarování. To bych vám chtěl říct
a tím také za všechno poděkovat.
Je tolik různých skutečností, které uchováváme ve svých srdcích.
Někdy to jsou drobnosti, jindy věci, které obrátily náš život naruby.
Ať při tom všem nikdy nezapomeneme na to, že je na světě někdo,
kdo na nás myslí, komu nejsme lhostejní, komu na nás záleží a jde
mu o naše dobro. Vzdálenost není překážkou.
Ať tedy dokážeme každý den nacházet důvod k vděčnosti, protože
každý den smíme objevovat to, že jsme obdarováni.
To vám ze srdce přeji, za vás prosím a vám k tomu žehnám.
P. Vojtěch, salesián

s možností vodní gymnastiky, kardio-fitness programů, návštěvy
textilní sauny (v plavkách) ZDARMA a prospěšné relaxace. Školám
se nabízí možnost kratší exkurze do zázemí lázní. Jedná se o termály
LAA u Hevlína, na hranicích CZ/Rakousko. Program lze doplnit
o prohlídku například Mikulova, Znojma, případně Brna. Akce platí
od 1. 11. do 23. 12. 2016.
- Pro jednotlivce nabízíme jednodenní autobusové adventní zájezdy
do Vídně a Drážďan. Pro skupiny v jakémkoliv termínu.
- Ještě zbývá pár posledních míst na další zájezd seriálu „Po městech
České inspirace“. Tentokrát to bude v sobotu 10. 12. 2016 do Jindřichova Hradce a na skok do adventně vyzdobeného rakouského historického města Gmünd. Další zájezd seriálu se uskuteční v květnu
2017. Zájezd se již připravuje a cílové místo bude oznámeno začátkem nového roku.
- Již máme v prodeji kalendáře na rok 2017, samozřejmě s motivy
Poličky a okolí, stolní kalendář „Brána Vysočiny“, dále stolní a nástěnný kalendář „POLIČKA 2017“ a další nástěnný kalendář také
s tematikou města Polička.
- Začátkem listopadu již budeme mít pro motoristy dálniční známky
na rok 2017. Klasické poštovní známky u nás koupíte kdykoliv
i s řadou krásných pohlednic z Poličky a okolí.
- Dějiny města Poličky – ještě stále se kniha prodává. Nyní jako
vhodný vánoční dárek.
- Katalogy Léto 2017 – od listopadu budou v Informačním centru
nové katalogy pobytových i poznávacích zájezdů CK KO-TOUR
Polička na sezonu 2017. Do konce roku jsou ceny nejlepší!!!
- Naše výhodná „Směnárna bez poplatků“ Vám stále nabízí nákup
i prodej všech obvyklých měn a to ve zvýhodněném kurzu a bez
poplatků. Pro firmy při dlouhodobé spolupráci nabízíme další zvýhodnění.
- Polička v křížovkách – 12ti stránková brožura s křížovkami a tajenkami, které se vztahují k památkám a zajímavostem Poličky. Procvičte si svoje znalosti.
- ZÁPALKY – dárkové kazety se čtyřmi krabičkami zápalek s motivy Poličky a hradu Svojanov.
- SIPO – složenky u nás můžete platit i o víkendu a navíc se slevou až
25% (z poplatků).
- KARTY IREDO – nejen pro důchodce a studenty, s výraznou slevou!! Platí na autobus i vlak po celém Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Vše u nás rychle vyřídíte!!
- VSTUPENKOVÉ CENTRUM – kromě celé nabídky akcí Tylova
domu zde můžete koupit vstupenky na všechny zajímavé akce v Poličce, okolí, ale i v celé ČR.
- Informační centrum v novém školním roce opět slouží jako místo
praktické výuky pro studenty oboru cestovní ruch místní SOŠ a SOU
Polička.
- Na konci října jsme se spolu s CK KO-TOUR zúčatnili na výstavišti
PVA Praha – Letňany dvoudenního cestovního veletrhu CZECH
TRAVEL MARKET. O propagační materiály z Poličky byl již tradičně velký zájem ze strany tuzemských i zahraničních návštěvníků.
- Pro školy, sportovní i jiné spolky a organizace nabízíme kompletní
zajištění skupinových jednodenních i delších lyžařských zájezdů
a lyžařských kurzů. V naší nabídce najdete např. lyžařský areál Kramolín s mimořádně bohatou nabídkou různých aktivit a ubytováním
v Lipně. Dále nabízíme například rakouský HOCHFICHT - velice
dobře vybavené a zrekonstruované zimní středisko, jen cca 40 km od
Lipna nebo malé rakouské středisko STERNSTEIN. Obě rakouská
střediska nabízíme s ubytování v Lipně a okolí. Pro náročnější lyžaře
potom další rakouská střediska HINTERSTODER, KAPRUN, HOCHKAR a případně další.
- Společně se zahrádkáři opět připravujeme na 22. dubna 2017 tradiční jednodenní zájezd na výstavu FLORA OLOMOUC, tentokrát
s návštěvou hradu ŠTERNBERK a tradičně tvarůžkárny Loštice.

Sběr šatstva
V týdnu od 21. do 25. 11. 2016 v čase
od 7 do 15 hod. proběhne v naší obci sběr
šatstva pro sociální družstvo Diakonie
Broumov. Oblečení, prosím, odevzdávejte
zabalené v krabicích nebo v pytlích
v bývalé zubní ordinaci č.p. 32.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Informace z Informačního centra Polička
Vážení spoluobčané!!
Léto je za námi, zima se blíží. Pro nastávající chladné a nevlídné
počasí a také dlouhé podzimní a zimní večery si k nám přijďte nakoupit z nových zásob od místních včelařů „Medovinu z Vysočiny“.
V nabídce je několik druhů. Určitě Vám pomůže k zahřátí, ať už teplá
či studená.
Ke strávení hezkých chvil nabízíme také kvalitní „Víno z Poličky“. Hodí se i jako dárek.
Dále máme v nabídce:
- Léčivý čaj z řeckého Olympu – jako prevence i jako lék při nachlazení, na průdušky, jako desinfekce při zažívacích potížích. Má vynikající mírně kořeněnou a aromatickou chuť.
- Pro školy, důchodce, firmy a ostatní skupiny máme zcela mimořádnou nabídku DOTOVANÝCH ZÁJEZDŮ do nejbližších termálů,

Těšíme se na Vaši návštěvu Informačního centra a přejeme příjemné
prožití podzimních měsíců.
PŘIJĎTE K NÁM – PORADÍME VÁM!!
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326
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Co nového u malých hasičů?
I když jsme nevyhráli, je to náš nejlepší výsledek ve štafetách,
kterého jsme zatím dosáhli, a jsme na něj právem pyšní. Čím to bude,
že jsou tak dobří? Že by to bylo odpolední návštěvou premiéra Bohuslava Sobotky? Ten přijíždí do Mladějova chvíli před tím, než
nastupujeme na start štafety. Jde k nám a hovoří s námi. Pro děti je to
velký zážitek, pro nás, vedoucí, by mohl taky být, ale vidíme, že je to
člověk
jako
každý
jiný
a spíše nás mrzí, že dětem
nepodá ruku…
Zpestření je
za námi, štafety
také, a tak čekáme na celkové
výsledky. Jsme
opravdu zvědaví a nedokážeme odhadnout,
jak to dopadne.
A je to tady.
Součet pořadí
10 nám přináší
n á d h e r n é
4. místo! Medaile sice bramborová, ale brambory k podzimu patří, takže jsme
maximálně spokojeni. Aby ne, jdeme totiž nahoru. V Kamenci šestí,
v Sádku pátí a tady čtvrtí.
A už se vyhlašují výsledky, předávají diplomy a ceny. Vyhlašují
se také výsledky celého ročníku okresní ligy mladých hasičů a zde
jsme velmi mile překvapeni. Naše „áčko“ se umístilo na 10. místě!
Získáváme diplom a krásný kopací míč. To jsme nečekali.
Je to pro nás opravdu pěkné zakončení podzimu a pro naše „áčko“
i důstojné zakončení působení v mladších žácích.
Příští sezóna ve starších žácích bude náročnější, ale děti mají
dobře našlápnuto. Jsou dobří kamarádi a mají v sobě velký kus odhodlání, takže jim přejme, aby jim to vydrželo a v příštím roce se jim
dařilo.

Úspěšný podzim aneb Nejen zahrádkáři sklízí ovoce…
Letošní sportovní sezóna končí, jsou odběhány všechny závody
okresní ligy a je za námi i podzimní kolo hry Plamen. Je tedy vhodná
doba bilancovat. Zasadili jsme loni v srpnu, sad se nám rozrůstá
a začínáme sklízet ovoce. To je sen každého zahrádkáře…
Jsme hasiči, ale to přirovnání k zahrádkářům je dosti výstižné.
Letos na podzim jsme opravdu sklidili ovoce naší celoroční snahy,
a když se urodí ještě navíc brambory, tak to taky není špatné…
A jak to tedy bylo? To se dočtete v následujících řádcích.
Mladějov na Moravě, 1. října 2016
Je to tři týdny od posledních závodů a my v sobotu ráno vyrážíme
dvěma auty až do dalekého Mladějova na poslední závod okresní ligy
Svitavska mladých hasičů. Jedeme opět jen s naším „áčkem“, pro dvě
vedoucí je to akorát a pro děti opravdu poslední příležitost závodit za
mladší žáky.
V Mladějově jsme včas a máme tedy dostatek prostoru se
s Radkou vzpamatovat z pubertálních výlevů některých našich mladých nadějí. Máme chuť je domů poslat vlakem, ale po odběhnutých
závodech se vše odpouští…
Vykukuje sluníčko a my se chystáme na požární útoky, které začínají hned po nástupu. Máme startovní číslo 14, takže jdeme na řadu
více jak za hodinu. Mezitím sledujeme, jak se daří ostatním týmům.
Děti sledují hlavně Lubnou, dá se říci, že i to je žene dopředu – předběhnout „lubeňáky“… Co naplat, ta rivalita mezi vesnicemi tu vždycky byla, je a bude. Padají časy kolem 20 s, máme velkou šanci dát to
pod 20, hlavně ať se nic nepokazí. Chystáme základnu, stíháme to za
méně než 5 minut, za což jsou rozhodčí rádi. Děti stojí na startu, výstřel, výběh, skvělá práce na základně, koš ve vodě během chvilky,
proudaři a rozdělovač jsou na svém místě, ale proč jde ta voda
k proudařům tak pomalu? Chybička se vloudila, béčko skříplé pod
rozdělovačem vodu zpomalilo, a tak výsledný čas je 21,46 s. Nevadí,
druhý pokus se snad podaří lépe.
Druhé pokusy se běží hned po skončení těch prvních, jen se vystřídají základny. A tady je právě „jádro pudla“, proč se nám nepodaří
druhý pokus zlepšit. Opět skvělá práce na základně, skvělé sání
i rozdělovač, proudaři dobíhají k terčům již v 8. vteřině, ale strojník
na této základně pouští vodu pomaleji. Zkrátka smůla. Výsledný čas
je 21,54 s. Počítá se nám čas prvního útoku a vynáší nám to 8. místo
z celkového počtu 23 družstev mladších žáků.

Podzimní soustředění v Sebranicích, 7. a 8. října 2016
Hadice jsme pro letošní rok již sbalili a vytáhli jsme vzduchovky,
uzlovačky, trojcípé šátky, topografické značky atd. … Přiblížil se
závod požárnické všestrannosti a abychom se na něj s dětmi dobře
připravili, sešli jsme se v pátek 7. října, v počtu 23 dětí, v našem kulturním domě na malé soustředění.
Po příchodu jsme si zahráli s dětmi několik her a pak jsme již
připravili stanoviště na procvičování dovedností. Děti měly
z předchozích tréninků za úkol učit se i doma a u některých to bylo
opravdu znát. Kdo měl v něčem mezery, měl příležitost se to doučit
anebo si to zopakovat. Děti se opravdu snažily, protože v sobotu je
čekalo zkoušení.
Z té páteční práce jsme měli nakonec všichni takový hlad, že jsme
museli skončit a jít se navečeřet. A bylo to akorát, protože jsme ještě
chtěli s dětmi oslavit narozeniny. Po večeři jsme si na jevišti a na
gymnastickém koberci v sále rozložili karimatky a spacáky a dali se

Štafeta v Mladějově; Foto: P. Nagy a R. Večeřová 6x

Stejně jako v Sádku se tu běhá i štafeta 4x60 m s překážkami.
Pořadí na obou disciplínách se sčítá a nám nezbývá nic jiného, než ji
vyhrát, abychom měli šanci na dobré umístění a třeba i na medaili…
Víme, že na to děti mají a pokud se nic nepokazí, je to možné. A daří
se! První štafeta dává čas 48 s, je to nejlepší čas, který kdy děti zaběhly. Druhá štafeta nezůstává pozadu a dává čas 55 s. Počítá se čas
první a je tu velká šance. Průběžně sledujeme časy ostatních a držíme
se stále na prvním místě! Zbývá posledních pět družstev, jsme napnutí a doufáme. Jenže Sádek je o vteřinu lepší, co se dá dělat. Posouváme se na místo druhé a tam již zůstáváme. Péťa Kárský, Anička Kopecká, Zuzka Lipavská a Vojta Nagy jsou i tak ze svého výsledku
nadšení a my s nimi. Chválíme je a chválíme i druhou štafetu, která
ve složení Ilča Vítová, Jirka Vomočil, Tom Ondráček a znovu Vojta
Nagy, zůstává jen o několik vteřin za tou první.
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Co nového u malých hasičů?
do slavení. V září jsme měli pět oslavenců, a než jsme všem popřáli
a dali jim hobla a dárek, bylo půl desáté. Večerku dětem zpříjemnila
Lydy Nagyová hraním na kytaru a čtením knížky. Postupně děti
usnuly a nakonec i my dospělí.
V sobotu ráno jsme byli po sedmé hodině již všichni vzhůru, připravili jsme si snídani a dali se do práce. Chtěli jsme venku ještě
procvičit střelbu ze vzduchovky a překonávání lana, ale nebylo moc
pěkné počasí, tak jsme to odložili na středeční trénink. Děti si tedy
znovu procvičovaly uzle, topografii, požární ochranu a zdravovědu.
A pak přišlo zkoušení, které jsme využili k tomu, abychom co nejspravedlivěji vybrali děti, které pojedou v sobotu 22. října závodit do
Mladějova.
Sobotní dopoledne uteklo jako voda a byl tu závěr soustředění.
Děti za svou snahu dostaly sladkou odměnu a každý si odnesl zápisník s názvem Malý rádce mladého hasiče.
Soustředění jsme si všichni společně moc pěkně užili. Děti odcházely domů spokojené a my, vedoucí, jsme měli z našich mladých
nadějí opravdu upřímnou radost.

Starší žáci:
Hlídka č. 1: Denisa Čechová, Jiří Vomočil, Petr Kárský, Vojtěch
Nagy, Tomáš Ondráček
Do Mladějova jsme vyráželi brzy ráno, abychom tam byli včas
a měli jsme zajištěné místo v teple, v kulturním domě. Na tyto závody jezdí opravdu hodně dětí, a tak jsme nechtěli přijet mezi posledními. To se nám vyplatilo, a i prezenci jsme zvládli v krátkém čase. Pak
jsme již čekali na zahájení. To proběhlo až o půl desáté a teprve
v deset hodin vybíhaly první hlídky na trať. Naše mladší děti měly
startovní čísla 29 a 34, což znamenalo čas startu po 12. hodině. Starší
děti měly startovní číslo 20, takže vybíhaly po půl dvanácté. Čekání
na start jsme s dětmi vyplnili trénováním a hraním her.
Návrat starší hlídky do cíle jsme očekávali s velkým napětím. Tři
kilometry dlouhá trať a obtížnější úkoly, to bylo pro naše mladé hasiče nové. Byl to jejich první závod za starší žáky a oni ukázali, že se
toho nezaleknou. Trestné body nasbírali pouze za střelbu ze vzduchovky, kde velkou roli hraje nervozita a zmrzlé ruce, a za jeden uzel,
kvůli malé chybičce. Celou trasu zvládli za skvělých 30 minut. Byli
jsme z jejich výsledku nadšení a oni sami také.
A pak už vybíhali naši mladší. Hlídka č.1 zvládla dvoukilometrovou trasu za 27 minut a stejně jako u starších byly trestné body za
střelbu ze vzduchovky a jeden bodík měli na požární ochraně, opět
jen drobná chybička. Skvělý výsledek i skvělý čas. Druhá hlídka
zdolala trasu za 31 minut. A zase ta nešťastná vzduchovka, tam bylo
nejvíce trestných bodů, pak jeden úkol na zdravovědě, jedna špatná
odpověď na požární ochraně a jedno nezdolání lana. Ale to vůbec
nevadí, jsou to naši nejmladší a zvládli to naprosto skvěle.
A měli jsme hotovo. Dali jsme si zasloužený oběd a pak už jsme
jen čekali na výsledky. Trvalo to poměrně dlouho, než byly vyvěšeny. Ale dočkali jsme se a naše nadšení pokračovalo. Z celkového
počtu 33 hlídek naši starší obsadili 10. místo! V pořadí sborů je to
pak posunulo o jedno místo nahoru, na místo 9. Je to naprosto úžasný
výsledek a pro všechny velká odměna za celoroční snažení.
Mladší žáci pro nás měli také dárek, a jaký! Obsadili nádherné
4. místo z celkového počtu 40 hlídek! A ti nejmladší vybojovali skvělé 17. místo. Je to veliký posun oproti loňsku a má to pro nás obrovskou cenu. Děti byly se svými výkony také spokojeny a dostalo se
jim i pochvaly od rozhodčích na stanovišti, že všechno tak dobře umí.
Z Mladějova jsme odjížděli, byl už podvečer. Byli jsme unavení,
ale šťastní. Šťastní proto, že to, co děláme ve svém volném čase, má
opravdu smysl.
Co říci závěrem? Že lépe jsme nový ročník hry Plamen nemohli
zahájit.

Závod požárnické všestrannosti, 22. října 2016 Mladějov na Moravě
Byla sobota, půl šesté ráno, a po týdnu ranního vstávání do práce
se nám opravdu nechtělo z postele. Venku byla ještě tma, ale museli
jsme vstávat, abychom stihli být včas u kapličky. Po půl sedmé jsme
vyrazili čtyřmi auty opět do Mladějova, kde nás čekal závod požárnické všestrannosti. Nakonec, těšili jsme se, že s dětmi zúročíme vše,
co se naučily. Věnovali jsme přípravě opravdu hodně a doufali jsme,
že to své ovoce přinese.
Na soustředění a na trénincích jsme děti prozkoušeli a vybrali
jsme 10 mladších dětí a 5 starších, které se dle našeho uvážení opravdu snažily a vše se dobře naučily. Dva vybraní nakonec nemohli jet,
takže konečné sestavy hlídek byly následující:

Mladší žáci
Hlídka č. 1: Ilona Vítová, Zuzana Lipavská, Petr Vopařil, Josef Nagy,
Matouš Votřel

A co dál?
Během října jsme se připravovali na našich schůzkách na ZPV. Od
listopadu se budeme intenzivně připravovat na jarní disciplíny požárního sportu a budeme se věnovat i další mimosportovní činnosti.
Scházíme se každou středu od 16 hodin na sále kulturního domu.
Vzhledem k počtu dětí budeme mít od 2. listopadu schůzky ve dvou
skupinách: nejmladší děti (školka, 1. a 2. třída) 16.00–17.30 hodin
a mladší a starší děti (3., 4. a 5. třída) 17.30–19.00 hodin.
Těšíme se na společně strávený čas s našimi malými hasiči a také
na zajímavé akce, které nás čekají.
Jana Ondráčková

Hlídka č. 2: Daniel Volf, Matěj Vomočil, Matyas Večeře, Anna Leksová, Filip Malý
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Pozvánka na přednášku

Kino Sebranice

Nabídka knihy

Přednáška spolku Prales Dětem v Sebranicích
Srdečně Vás zveme na podzimní společenská setkání o splněných
snech, které se týkají vysoce etické ochrany divoké přírody a ohrožených druhů zvířat. Přijďte se pobavit se členy spolků Prales a Oceán
dětem a seznámit se s projekty Green Life a Blue Life, které nepoužívají žádných systémových dotací a jsou postaveny pouze na lidské
spolupráci a vzdělávání dětí a mládeže.
Součástí společenských večerů bude bohaté vyprávění o tom, jak
Češi a Slováci společně budují na Sumatře soukromou pralesní rezervaci a chrání tygry, či o ostrovním modrém snu, který pomáhá čistit
souostroví Pulau Banyak, či chrání korálové útesy a mořské tvory
před vražednými plastovými odpadky.
Uvidíte několik poutavých filmů a mnoho krásných fotografií
o přírodě, zvířatech, či dobrovolnících, kteří se rozhodli konat ve
prospěch celku.

Veřejné bruslení
Na svátek, ve čtvrtek 17. listopadu 2016 od 10.15 do 11.45 hod.
zajistila Kulturní komise obce Sebranice zimní stadion v Poličce.
Jsou zváni všichni, kdo mají rádi tento sport a o svátku nechtějí být
doma.
K zapůjčení budou hrazdičky pro malé děti pro učení a stabilitu
bruslení, kužele na oddělení zóny, branky a jejich ukotvení pro účel
hraní hokeje v šíři ca. 1/3 plochy (zájemci – hokejky a puky s sebou).
Možnost využití sprch.
Doprava vlastní, vstup všem zdarma.
Za kulturní komisi
Jana Svobodová

Dovolujeme si vám nabídnout knihu PŘÍBĚH KAPLÍ.
V knize najdete informace jak
během let 2013–2015 obnovili
členové Spolku archaických
nadšenců spolu s širokou veřejností tři zaniklé kaple v oblasti
Vysokého lesa v okrese Svitavy. Kniha popisuje historii původních staveb, fungování
a zániku kaplí a následnou obnovu, kdy skupina dobrovolníků
za pomoci darovaného materiálu vzkřísila kaple znovu k životu. Představuje i následný život
kaplí, ke kterým byly obnoveny
církevní poutě a plánovanou
obnovu křížové cesty. Obsahuje
množství barevných fotografií z výstavby.
Vydal Spolek archaických nadšenců, autor Matěj
a Jakub Kmoškovi, cena 120 Kč. Knihy budou k prodeji na obecním
úřadě v Sebranicích nebo se můžete domluvit na telefonu
604 590 474 Lenka Kmošková.

Upozornění
Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Listopad, prosinec 2016
5.–6. 11.
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
461 634 157
12.–13. 11.
MUDr. J. Kočí,
Dolní Újezd, 461 631 126
17. 11.
MDDr. I. Elčknerová, Polička,
733 152 435
19.–20. 11.
MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl,
461 612 733
26.–27. 11.
zubní lékař N. Filip, Litomyšl,
461 612 733
3.–4. 12.
MUDr. L. Kašparová, Polička,
775 724 524
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