NOVINY OBCE SEBRANICE

* Srpen 2022 * 24. ročník * číslo 8*

Z jednání ZO

Setkání obcí v Prysku

Veřejné zasedání dne 18. 7. 2022
Přítomno bylo 8 členů ZO.

V sobotu 20. srpna 2022
proběhne

ZO schválilo:
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022780/VB/1 Sebranice,
Pohora, parc. č. 145/2.- kNN, NN. Smlouva
je
uzavřena
mezi
obcí
Sebranice,
IČ: 00277339, 569 62 Sebranice 30 a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
- kupní smlouvu č. AKJ 09/2022. Obec Sebranice prodává část pozemku p. č. 499/31
ostatní plocha a část pozemku p. č. 369/2
trvalý travní porost oddělené GP č. 34379/2016 vše v KÚ Sebranice u Litomyšle
(celkem 106 m2). Smlouva je uzavřena mezi
obcí Sebranice, IČ: 00277339, 569 62 Sebranice 30 a Martinem a Petrou Šafářovými,
Kamenec u Poličky. Vklad do katastru nemovitostí zaplatí prodávající.
- kupní smlouvu č. AKJ 08/2022. Obec Sebranice kupuje část pozemku st. p. č. 36 rodinný dům a část pozemku p. č. 242 zahrada
oddělené GP č. 343-79/2016 vše v KÚ Sebranice u Litomyšle (celkem 152 m2).
Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice,
IČ: 00277339, 569 62 Sebranice 30 a Martinem a Petrou Šafářovými, Kamenec
u Poličky. Vklad do katastru nemovitostí
zaplatí kupující.
- cenovou nabídku na AED automatický
externí defibrilátor řady DDU-100 včetně
příslušenství v celkové hodnotě 98.298,45
Kč od fi AED line CZ, s.r.o., Zašová 767,
756 61 Zašová.

Ze Sebranic bude vypraven autobus. Zájemci, kteří byste s námi rádi vyrazili
na výlet do Prysku, nahlaste se na Obecním
úřadě Sebranice do 3. srpna 2022 na tel.:
461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz
nebo osobně v kanceláří OÚ. Současně prosíme o nahlášení, kde budete nastupovat.
Odjezd ze Sebranic:
20. 8. 2022 v 6:30 hod. kulturní dům
6:35 hod. kaplička na Pohoře

Karimatky, spacáky a dobrou náladu
s sebou .

„Nesuď člověka, dokud jsi
nebyl na jeho místě.“
lidové moudro
V červnu vstoupili
do svazku manželského
František Kučera
a Pavla Kovárníková,
Jan Klejch a Aneta Skálová.
Novomanželům gratulujeme!
V červenci se narodil
Ondřej Lipenský.
Rodičům blahopřejeme!

Doporučení
Doporučujeme našim občanům, aby si zkontrolovali platnost
svých občanských a řidičských průkazů.
Den otevřených dveří v MŠ Sebranice

OBEC SEBRANICE
a
MATEŘSKÁ ŠKOLA SEBRANICE

Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Pravidelný svoz odpadů

Všem jubilantům, kteří v srpnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Helena Kučerová
František Vopařil
Josef Kopecký
Jana Havranová
Lenka Chadimová
Lenka Kmošková
František Kučera
Marie Kopecká
Jiří Zindulka

Ubytování bude zajištěno v tělocvičně.
Vklad 200 Kč – úhrada do 3. srpna 2022.
Nedělní program dle počasí. Návrat ve večerních hodinách.

ZO vzalo na vědomí:
- plnění rozpočtu obce Sebranice k 30. 6.
2022 v příjmech a výdajích.
Lenka Karalová, starostka obce

Zveme občany
na veřejné zasedání ZO, které se koná
v pondělí 15. 8. 2022 v 17.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Společenská kronika

si Vás dovolují pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SEBRANICE
V SOBOTU 3. ZÁŘÍ 2022 VE 14 HODIN

Srpen, září 2022
Popelnice: 5. 8., 19. 8., 2. 9.
Plasty: 8. 8., 5. 9.
Papír, olej, plechovky: 26. 8.

Program zajištěn
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Pohádkový les

Letní podvečer s pohádkou

V neděli 26. 6. 2022 přivítali Křemílek a Vochomůrka děti
v Pohádkovém lese. Díky tomu, že si společně zacvrnkali kuličky
získaly děti soutěžní kartičku, s kterou mohly putovat dále za dobrodružstvím.
Setkaly se s roztomilými rybičkami Dory a Nemo, pomáhaly hledat medvídkovi Pú ocásek pro oslíka Ijáčka, překonávaly krokodýlí
řeku s indiánem. S Týnou a Bořkem stavitelem stavěly co nejvyšší
stavbu, u Makové panenky si pohrály s popletenými pohádkami
a s Lotrandem a Zubejdou si vyzkoušely procházet se po kládě, vznešený sultán jim navíc propůjčil své paraple.
Po takové výpravě je na konci občerstvilo pitíčko a dobrota
od Aničky a strašlivého loupežníka Karaby. U Krakonoše si účastníci
mohli ještě opéct špekáček.
Děkujeme, že jste za námi do Pohádkového lesa přišli. Těšíme se
na příští rok opět na shledání.
Za sebranické animátory Hana Drobná

harmonii a vlídné chování, a proto pohádka mohla skončit ... - jak
jinak než s hezkým koncem.
Letní podvečer tak byl naplněn milým setkáním malých i starších
diváků a nejen dětem se tak vylepšil jeden z prázdninových dnů.
Za kulturní komisi, Jana Svobodová

Anenská pouť na Vysokém Lese
V neděli 24. 7. 2022 odpoledne bylo na prostranství kolem kapličky svaté Anny rušno. Nejprve bylo třeba připravit lavičky nejen
pro poutníky mířící na mši svatou, harmonikáře, kteří zde již tradičně
hrají ale i pro náhodné kolemjdoucí, kteří se často rádi zastaví a posedí společně s námi. Aby ne, když je zde vždycky tak krásně!
V 15 hodin ruch trochu ustal, přestože se poutníků sešlo hodně.
Díky Otci Ladislavovi, Otci Josefovi, hudebně nadaným farníkům
a panu varhaníku Kubátovi jsme prožili opravdu slavností poutní mši
svatou.
Přestože kázání nebylo nijak dlouhé, milá a moudrá slova pohladila po duši a ve stínu krásných košatých stromů bylo příjemně. Většina
z nás dostala žízeň, kterou každý hasil po svém – panáčkem, někdo
pivečkem, někdo dobrou vodou. Podávala se i kávička a pravé pouťové koláče a buchty, moc dobré, nezbyl ani drobeček a soudeček pivečka byl také večer úplně prázdný.
K dobré náladě nám zpívali a vyhrávali nejen místní, ale i přespolní zpěváci a harmonikáři, a dokonce i jeden saxofonista! Počasí nám
přálo a najednou byl večer, čas rozejít se do svých domovů.
Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizování poutního
posezení, bylo zde moc krásně a těším se příští rok u kapličky opět
na viděnou.
Anna Klejchová
Foto: V. Kysilková 2x

Letní podvečer s pohádkou
V Sebranicích se nachází mnoho příjemných míst k setkávání
a jedním z nich je i prostranství pod lípami na Kališti. Dané místo se
již před několika lety ukázalo jako stvořené pro představení hrané
pohádky. A i když se letošní pohádka odehrála po cca 5–6leté pauze,
našla si své natěšené návštěvníky k procházce a posezení.
Námořnickou pohádku sehrálo ve čtvrtek 21. 07. 2022 od 17 hodin divadélko Jó-jo ze Širokého Dolu. Pohádka byla velmi vtipná
a doplněná písničkami.
Dle očekávání se v průběhu děje objevili i hašteřiví námořníci
(piráti), kteří s pomocí splněných úkolů od dětí našli mezi sebou
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Národopisné oblasti – Orlické hory a Podorlicko

Farní den v Sebranicích

Pokračování z minulého čísla Sebranických novin
Vamberk je metropolí světoznámého paličkování krajek, takže si půjdeme
toto významné sídlo prohlédnout. Původní osadu s hradem Waldenberg
založil ve 13. století mocný rod Drslaviců.
Osada
nejdříve
patřila
k potštejnskému panství, poté k hradu
Žampach. Kromě hradu, který se nazýval Starý Vamberk, vyrostla ve 2. polovině 16. století tvrz Nový Vamberk.
V roce 1616 je v nich zmiňováno trhové město. Hrad vyhořel na začátku
třicetileté války, ale byl brzy obnoven Jeden z mnoha tisíců vzorů
jako zámek a definitivně zanikl věhlasné Vamberecké paličkona konci 18. století. Již v 17. století zde vané krajky; zdroj: fler.cz
byly majitelkou zdejšího panství Magdalenou z Grambu položeny základy k světoznámému paličkování
krajek. V 18. a 19. století ve městě pracovalo několik manufaktur,
dnes již jen výroba krajek v domácnostech za podpory krajkářské
školy, založené v roce 1889.
Po zániku zámku je nejvýznamnější památkou Vamberku barokní
dvouvěžový kostel sv. Prokopa s rokokovým interiérem. Pod kostelem je krypta (pohřebiště) s více než třemi desítkami přirozeně mumifikovaných (vysušených) těl vamberských měšťanů a duchovních.
Po dobu opravy kostela byla v roce 2000 těla opatrně převezena
do broumovského kláštera a odborně ošetřena, aby nedošlo k jejich
rozpadu. U venkovního schodiště chrámu stojí rokokové sousoší
sv. Anny a Krista v okovech. Na náměstí najdeme novorenesanční
kamennou kašnu od Františka Veitha z roku 1869. Čtyři postavy
představují alegorie místních řemesel. Někdejší zásobárna pitné vody
je nyní upravena na fontánu a reprezentuje umění zdejších kameníků.
Dále je na náměstí vzácně dochovaný dřevěný dům čp. 56 z původní
zástavby města a barokní mariánský sloup z roku 1699. Kamenný
tříobloukový most přes řeku Zdobnici byl ozdoben sochami českých
světců od vysokomýtského sochaře Harhacha. Raně barokní hřbitovní
kostel sv. Barbory pochází z roku 1697. Pěkný židovský hřbitov
ve Vrabcově ulici má nejstarší náhrobky ze 17. století, nejmladší
z doby krátce před druhou světovou válkou.
V muzeu vamberecké krajky, Vilímkova ulice čp. 88 – založeno
roku 1931 si můžeme prohlédnout expozici vývoje krajkářství
od 17. století do současnosti včetně kompletů ze světových výstav
v Bruselu 1958 a Montrealu 1967. Tradici výroby připomínají také
každoroční Krajkářské slavnosti. Na hřbitově je pseudobarokní hrobka hraběte Františka Lützowa, propagátora samostatného českého
státu. Ve Vamberku se narodili – skladatel Jan Hugo Voříšek,
na jehož počest se koná hudební přehlídka Voříškův Vamberk, nakladatel Josef Richard Vilímek – hrobka na místním hřbitově a skladatel
a dirigent Národního divadla Augustin Vyskočil. V místní části Peklo
nedaleko města je kromě vyhlášeného koupaliště i věšadlový dřevěný
krytý most u zaniklé soukenické valchy z roku 1840. Nad městem leží
pod Litickým Chlumem (603 m) chata Na Vyhlídce s dalekým rozhledem po okolní malebně zvlněné krajině.
A ještě navštívíme Častolovice. První zmínka o vsi je
z 80. let 13. století, roku 1342
byla povýšena na město. Od 16.
století byly osudy Častolovic
spojeny se zámkem. Stavebníkem renesančního zámku byl
na přelomu 16. a 17. století
Bedřich z Opršdorfu, od roku
1649
patřil
Šternberkům,
v restituci byl vrácen potomLetecký pohled na zámek v Častolovi- kům tohoto rodu. Čtyřkřídlá
cích; zdroj: megaubytko.cz
stavba obklopující čtvercové
nádvoří má nad vstupem mohutnou věž s osmibokou helmicí.
V nádvoří na průčelí panské části jsou fresky s příběhy z římských
dějin. V zámeckých interiérech jsou malované kazetové stropy –
v hlavním sále je to 24 námětů ze Starého zákona, v jídelně příběh
o Tobiášovi, v dalších místnostech scény z Ovidiových Proměn. Rovněž tady jsou bohaté sbírky obrazů, zbraní a krásného nábytku. Kolem zámku je anglický park, v oboře stádo bílých daňků. Zámek je
majetkem Diany Phipps Sternbergové. Centrem města je nepravidelné
náměstí s barokním kostelem sv. Víta. Na hřbitově je gotická kaple
sv. Máří Magdalény.
Pokračování v příštím čísle Sebranických novin.
Josef Trojtler z Lubné

Všechny srdečně zveme na farní den v neděli 28. srpna 2022.
Po mši svaté, která bude v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše, bude
následovat společný oběd a besedování ve velkoplošném stanu mezi
kulturním domem a farní stodolou.
Od 13 hodin vystoupí host Filip Mareš, pro děti bude připraven
doprovodný program. Pro všechny je zajištěno občerstvení.
Za farnost Pastorační rada farnosti

Přání
V měsíci červenci oslavil
narozeniny náš přispěvovatel
pan Josef Trojtler, a my mu
touto cestou přejeme hodně
dalšího životního elánu, chuť
lidem něco sdělit a ve zdraví
užívat života se svými spřízněnci a věrnými čtenáři.
Kolektiv OÚ Sebranice

Pepo, poznáš všechny květiny
na obrázku ?

Kosatce – Irisy
Jsou tady další krásné irisy od špičkových šlechtitelů.
Calming influense – uklidňující nápor – šlechtitel Blyth. Dóm kosatce má sytě žlutou barvu. Široké faly mají velké levandulové oko
s výraznými žilkami a jsou celoobvodově žlutě lemované. Okrasné
kartáčky jsou jemně žluto oranžové. Všechny petály mají velmi jemné a krásné nařasení. Iris velmi dobře roste. Blythova špičková odrůda. Nevídaná kombinace. Nádhera.
Cantor – šlechtitel T. Johnson – široce vystavěný dóm irisu je čistě
bílý, u báze jemně žlutý. Také faly jsou bílé a kartáčky svítivě pampeliškové s malými růžky. Květy mají krásné navlnění a sladce voní
po nektaru. Parádní odrůda.
Celtic druid – Keltský druid – šlechtitel Pavel Nejedlo. Dóm irisu je
popelavě bílý s jemným nařasením. Široké faly jsou královsky sytě
fialové s jemným modrým lemováním. Ozdobné kartáčky jsou páleně
červené a jejich okolí jemně bíle popepřené. Sametová textura falů.
Kosatec má vynikající růstové vlastnosti. Excelentní odrůda.
Celtic tartan – Keltský tartan – šlechtitel Keith Keppel. Kosatec je
mišmašem žlutých, purpurových a levandulových odstínů na krémovém podkladě v čárkovaném, melírovaném, žilkovaném a tečkovaném nepravidelném provedení a PŘECI v dokonalé harmonii
a skvostném nařasení všech petálů. Mysteriózní odrůda Keitha Keppela, který umí.
Josef Trojtler z Lubné

Cantor
Calming ifluence

Celtic druid
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Celtic tartan

Zprávičky z mateřské školičky
Červen v naší školce

Velké poděkování patří P. Nagyovi, který si na nás udělal čas a předvedl nám, co obnáší práce dobrovolného hasiče.

Rozloučení s předškoláky proběhlo 29. 6. nejprve ve školce, kde měly děti krátké představení pro rodiče. Potom měly děti překvapeni v podobě zážitkového
programu na radnici v Poličce.

Nakonec jsme si u školky opekli buřtíky a po pohádce hurá do spacáků a spinkat.

Budoucím prvňáčkům přejeme radost z učení a hodně nových
kamarádů .
Za kolektiv MŠ Jana Mokrejšová, ředitelka
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Samba Cup F5J 2022
měl (cca 1800 g), a s maximálním dovážením! Letová hmotnost modelů tak dosahovala hodnoty 2,5 kg.
V sobotu bylo díky větru velmi chladno. Jako startér jsem většinu
dne strávil oblečený ve dvou bundách, a s kapucí na hlavě. Jakmile
však mezi mraky vylezlo slunce, začalo nemilosrdně pálit. Kdo si
v této situaci zapomenul obličej ošetřit opalovacím krémem, vzpomínal na víkend ještě celý týden, když si mazal spálený nos. Střídání
teplot představovalo výrazně se měnící termické podmínky. Špičkoví
piloti přistávali i v těchto podmínkách ke konci pracovního času.
Pohled do výsledků jednotlivých skupin (www.gliderscore.com) však
ukazuje, že častým pravidlem bylo „hop, nebo trop“.
Sobotní letový den se ukázal být tím hlavním soutěžním prostorem. Do večera se podařilo odlétat 5 kompletních soutěžních kol
a 3 skupiny kola šestého. S ohledem na předpověď počasí na neděli
pak JURY přijala rozhodnutí: v neděli ráno dolétat kompletní 6. kolo,
a ukončit po něm základní část soutěže.
Sobotní oficiální program zakončila po výborné večeři tombola,
jejíž hlavní cenou byl tradičně kompletní F5J model z produkce Samba model – Prestige 2PK. Šťastný výherce to domů neměl daleko,
model uvidíme létat na Slovensku.
Nedělní lety probíhaly v podmínkách, které byly naprostým protikladem sobotě – skoro bezvětří, slunečno, výrazně ohraničené stoupavé proudy. Pravé F5J počasí, ve kterém každý létá s radostí.
Do čtrnáctičlenného finále na 15 minut se po základní části kvalifikovali: Martin Rajšner (CZE), Ján Littva (SVK), Jiří Duchaň, Pavel
Höfer, Vítězslav Štěrba, Tomáš Bruner (všichni CZE), Nicolas
Chansard (FRA), Peter Zweers (NED), Bohuslav Majerčík (SVK),
Jan Vách (CZE), Dominik Prestele (GER), Tomasz Frak (POL),
Jo Grini (NOR) a Martin Schweikl (GER). Umístění na startovní
body odpovídalo pořadí pilota po základní části soutěže. Po každém
finálovém kole se piloti posunuli na startovištích o 6 pozic.
V 10.45 hod. začaly společně se startem prvého finálového kola i drobné
náznaky deště. Všichni, kromě Pavla Höfra, který začal tříminutovou strategickou přestávkou, ihned vystartovali
přes kemp nad motokrosový areál.
V druhém finálovém letu se piloti
rozdělili do dvou skupin: motokrosový
areál za kempem (vyzkoušená jistota
předchozích letů) a rozsáhlé pole po levé
straně areálu. Po pěti minutách letu však
byli společně všichni daleko od přistávacích bodů a nebezpečně nízko nad zemí… Přesto pouze dva finalisté plný čas
nenalétali. Zbylých 12 modelů hromadným přistáním v patnácté minutě oslavilo krásu termického létání s F5J modely.
Třetí finálový let byl zlomový. Pouze Jan Vácha, Martin Rajšner,
Bohuslav Majerčík, Tomasz Frak a Tomáš Bruner dokázali nalétat
plný čas. Naopak, 3 finalisté přistáli dále jak 75 m od přistávacího
bodu a obdrželi 0 bodů. Protože Jo Grini a Peter Zweers se za letu
srazili, letěla se opravná skupina. V jejím průběhu již nebe tolik příznivé nebylo, a nejdéle ve vzduchu vydržel Jirka Duchaň – a to necelých 10 minut. Ve třetím finálového letu jsou z důvodů re-fly uděleny
dvě hodnocení 1000 bodů.
Finálovým sítem nejlépe prošel Jan Vácha (CZE – Cobra /
Prestige 2PK), který pouze v prvém letu ztratil 61 bodů a druhé dva
lety vyhrál. Na druhém místě se umístil Bohuslav Majerčík (SVK –
Eternity). Třetí místo obsadil Ján Littva (SVK – Prestige 2PK).
Dokonáno jest…
Samba Cup F5J 2022 je úspěšně za námi, MČR F5J v Jehnědí
před námi!
Aleš Krátký

Pršelo, foukalo, zima byla…, ale celoevropská elita F5J si udělala
na soutěži nedaleko Sebranic perfektní zábavu!
Na jedenáctý Samba Cup se pořadatelé a soutěžící (mnozí i s rodinami) sjeli do vyzkoušeného motokrosového areálu v Cikově u Horního Újezda. Pořadatelské duo bratrů Jardy a Vlasty Vostřelů ze Sambamodel vybudovalo ve spolupráci s obcí Sebranice rozsáhlé kryté
zázemí v „hangárovém“ party stanu. Sem se vešlo kromě bufetu,
který měly v permanenci manželky obou hlavních organizátorů,
i výpočetní středisko. O to se postarala stále se rozrůstající rodina
Lžíčařova. A protože bylo potřeba zaopatřit i malé děti (když cestujete přes půl Evropy na soutěž, vezmete už s sebou do karavanu i celou
rodinu), našla ve stanu útočiště i mezinárodní mateřská školka.

První změnou oproti loňsku bylo zkrácení prostoru kempu blíže
k příjezdové cestě. Polovina účastníků tak kempovala na rozsáhlých
loukách blíže k motokrosové trati. Druhou, a poměrně důležitou,
změnou bylo rozšíření soutěže na třídenní. Rodinný tým Vostřelů
„vyhlásil firemní dovolenou“ již ve čtvrtek. Každý, kdo měl volné
ruce, se podílel na vybudování kempu, kam se již od čtvrtečního
odpoledne sjížděli soutěžící. Zahájení Samba Cupu za milé přítomnosti paní starostky Sebranic (většina z nás ji už bere jako talisman
soutěže) proběhlo již v pátek po obědě. Vzhledem k tomu, že na takovouto akci si většina pracujících stejně vybírala v pátek dovolenou,
nebyl zásah do pracovního režimu účastníků příliš drastický. Zahájení
soutěže v pátek přineslo větší časovou rezervu, zklidnilo průběh
a velmi ulehčilo nedělní návraty domů.
Startovní listina čítala po poslední aktualizace 123 soutěžích
a slavnostní výzdobu tvořily vlajky rekordních 13 zemí a symbolicky
i válkou sužované Ukrajiny. Pravidelné zahraniční účastníky
z blízkého okolí – Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, letos
doplnily výpravy i z více vzdálených destinací jako Řecko, Norsko,
Francie, Švédsko… Nevzdálenější účastnickou vlajkou byla vlajka
Brazilská. Na vysvětlenou: tento zahraniční účastník má příbuzné
v Německu, a když už za nimi letěl do Evropy, nezanedbal své hobby
a odskočil si do Česka na vyhlášenou soutěž! Létalo se na 16 startovišť. Při hledání časoměřičů pro obsluhu tolika bodů, pomohlo,
že „juniorská divize“ rodin Vostřelových právě studuje na středních
školách. Spolužáci si rádi přivydělali při neobvyklé brigádě na letišti.
V sobotu ráno bylo všem jasné, proč je pořadatelský stan
v každém rohu pečlivě ukotven k osobnímu automobilu. Po nebi
valící se nízká oblačnost, zpoza ní střídavě vykukující pálivé slunce
a především velmi silný vítr předznamenaly charakter celého letového dne. I ti nejzkušenější piloti řešili zásadní otázku strategie letu.
Vystartovat co nejdále proti větru, na západ od kempu, k lesíku
nad strmým údolím říčky Desné? Zde byla predikce termiky nízká,
ale jistota návratu s modelem letícím zpět po větru vysoká. Nebo
zvolit variantu startu na východ, nad motokrosový areál, kde šla termika najít s vyšší pravděpodobností? Pak však bylo nutné počítat
s návratem proti velmi silnému větru.
Ne každý však měl takové štěstí, aby se s modelem dokázal
v pořádku navrátit. Co chvíli vyráželi piloti a jejich pomocníci
na dlouhé procházky. Do oblastí za lesem motokrosového areálu
odjížděly automobily s hledacími týmy vybavené drony… První úlevou po nalezení modelu bylo, že model po pádu nezpůsobil žádnou
závažnou škodu. I když karoserie některých automobilů na okraji
kempu by mohly vyprávět, a na střechy některých domů bylo nutné
vylézt po žebříku… Další letuschopnost takto nalezených modelů
však byla bez generálních oprav nulová. Často je volba hmotnosti
modelu, použitého pro let, střeženým tajemstvím pilota. V sobotu to
bylo prosté: každý pilot použil ten nejtěžší/nejpevnější model, jaký
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Fotbalové ozvěny mladší přípravky

Fotbalové ozvěny starší přípravky

Mladší přípravka – jaro 2022
V první řadě bychom rádi poděkovali
celému týmu za poctivou docházku na tréninky, které se konaly od listopadu pravidelně 2x týdně převážně na Skalce v Lubné.
Díky této píli se nám na jaře 2022 podařilo
5 turnajů vyhrát a 2x jsme obsadili 3. místo.
Na závěrečném turnaji v Čisté jsme z 12
týmů vybojovali krásné 3. místo. Celý tým
si tak mohl pozvednout svůj 1. pohár.
Za tyto úspěchy se zasloužili: Tobiáš Kárský, Josef Jiráň, Ondřej Dřínovský, Roman
Flídr, Tomáš Kárský, Josef Motyčka, Václav Rensa, Josef Rensa, Antonín Jiráň, Tereza Kovářová, Vlastimil Gašparik, Matyáš Obolecký.
Trenéři Roman Flídr a Miloš Dřínovský

jsme se při shodném bodovém zisku rozdělili o prvenství se dvěma
soupeři. Samotným vyvrcholením sezóny pak byl senzační zisk Poháru OFS Svitavy, který jsme vybojovali na velkém turnaji
v Morašicích, kam se sjeli všichni účastníci soutěže starších přípravek. O našem celkovém vítězství při konečné rovnosti bodů
s kombinovaným družstvem Horního Újezdu a Morašic rozhodlo naše
aktivnější skóre, ale zejména heroické výkony v obou posledních
utkáních fyzicky náročného turnaje. Navíc jsme zabodovali také
v individuálních soutěžích, když trofej pro nejlepšího střelce získal
s deseti góly náš Filip Svoboda, druhým nejlepším kanonýrem pohárového turnaje byl opět sebranický Dominik Novotný, který zapsal
o jednu branku méně.

Fotbalové ozvěny starší přípravky
Starší přípravka vystoupala na fotbalový Olymp
Družstvo starší přípravky TJ Sebranice mělo velmi úspěšnou podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022, na kterou chtělo samozřejmě navázat i v jarních bojích. Zimní přípravu jsme situovali na minihřiště s umělým povrchem, kam jsme za finanční pomoci klubu
a se svolením obce instalovali reflektory pro podvečerní tréninkové
jednotky. Venkovní tréninky v zimním období se velice osvědčily,
přičemž občasné rozmary počasí vůbec nevadily. Naopak nás občasné
nepříznivé podmínky v podobě deště, sněhu nebo mrazu otužily
a zocelily.

Pokud bychom měli bilancovat naše vystoupení v celé sezóně,
musíme ho jednoznačně vyhodnotit jako mimořádně zdařilé, přičemž
klíčem k úspěchu nebyla pouze vysoká a stabilní výkonnost většiny
hráčů, ale rovněž přátelsky stmelený kolektiv a v dnešní době mimořádné kamarádské vztahy mezi spoluhráči, které rozhodovaly
v nejtěžších okamžicích na hřišti. Za celou sezónu jsme odehráli
15 soutěžních turnajů, ve kterých jsme nastříleli 326 gólů. Velmi
potěšující a pozitivní zprávou je, že každý hráč v poli dal za uplynulou sezónu minimálně 2 branky. Nejlepším střelcem týmu se stal
Dominik Novotný, který zaznamenal 112 zásahů, druhým snajprem
byl Filip Svoboda s 98 trefami.
Daleko důležitější, než jsou počty vstřelených branek, byla předváděná hra, individuální dovednosti a způsob vedení boje, se kterým se
náš tým prezentoval po celý rok. Hráči se přesvědčili, že poctivý
trénink, příkladný přístup k fotbalu a vzájemné kamarádství jsou cesty vedoucí k úspěchu, což se jim bude jistě hodit i v běžném životě.
Závěrem popřejme všem hráčům tohoto týmu, aby vše, co se
do dnešního dne z fotbalu naučili, zúročili i v nadcházející sezóně,
v níž budou reprezentovat naše barvy v kategorii mladších žáků.
Družstvo starší přípravky TJ Sebranice tvořili: Tomáš Kysilka
(22), Václav Leksa (2), Adam Cepl (6), Radim Renza (33), Sebastian
Vomáčka (7), Lucie Flídrová (2), Marek Mokrejš (42), Filip Svoboda
(98), Patrik Pohorský (2), Dominik Novotný (112), Matyáš Blažek
(brankář).
Jindřich Novotný

Rozloučení s fotbalovou sezónou

V průběhu zimních měsíců jsme absolvovali několik herních testů
v podobě dvou halových turnajů v Dolním Újezdu a dvou přípravných utkání s Bystrým na palubovkách tělocvičen poličských škol.
Poslední modelové utkání s vrstevníky z Dolního Újezdu na jejich
umělé trávě posloužilo k vyladění sportovní formy, načež jsme mohli
vstoupit do ostrých jarních mistrovských klání.
Postupně jsme se představili na sedmi čtyřčlenných turnajích
okresního přeboru, z nichž jsme šestkrát celý turnaj vyhráli a jednou
-6-

Fotbalové ozvěny mladších žáků

Co nového u mladých hasičů?

Co se děje u mladších žáků
Ve skutečnosti nic, protože jsou prázdniny a všichni odpočívají
a nabírají síly do nového ročníku – hráči i trenéři. Nicméně při ohlédnutím za minulou sezonou – zakončenou ziskem prvního místa
a krásného poháru – nelze než chválit.
Samozřejmě i tento ročník byl – zvlášť v jeho podzimní části –
ovlivněn pandemií, ale jarní zápasy se již nesly v daleko uvolněnější
atmosféře a fotbalu to určitě prospělo. Naši borci a borkyně předváděli pěkný fotbal a nebál bych se říct na vysoké úrovni, kdy se nejedná o pouhé nakopávání balónů před bránu soupeře. Do rozehrávky
se aktivně zapojoval i brankář a preferuje se hra po zemi se zapojením všech hráčů na hřišti.
Po základní části, která skončila zápasem proti týmu Litomyšl/
Čistá 8. 5. následovala nadstavba, ve které se znovu utkaly 4 nejlepší
týmy ve složení Sebranice, Horní Újezd/Morašice, M. Trnávka
a Březová způsobem každý s každým doma i venku. Poslední utkání
proběhlo 17. 6., ale rozhodnuto o našem vítězství bylo již po předchozí výhře proti týmu Horní Újezd/Morašice, se kterým obě utkání
byla vrcholem celé sezony. Z celkem 6 zápasů nadstavby náš tým
5krát vyhrál a jednou remízoval. Pohár byl tedy zaslouženým oceněním pro všechny hráče i práce trenérů.
Díky za předvedenou hru a už můžeme začít vyhlížet nový ročník,
již jako mužstvo starších žáků. Sezonu zahájíme 28. 8. utkáním
s týmem Pomezí.
Těšíme se, trenéři

Poličská pohárová soutěž
V sobotu 25. 6. 2022 jsme s mladými hasiči vyjeli po skoro třičtvrtě roce na soutěž MH. V Poličce na hasičské zahradě se po dvou
letech konala tradiční pohárová soutěž mladých hasičů.
Na soutěž jsme trénovali po jednom družstvu mladších a starších
žáků. V mladších žácích máme nové děti – prvňáčky Verunku Sommerovou a Jarouška Leksu. Do starších žáků zase přešla Marťa Ondráčková a Lucka Hájková a starší žáky opouští Petr Vopařil.
Na tréninky jsme se scházeli všelijak, ne vždy jsme se sešli všichni, tak se různě improvizovalo. Ještě necelý týden před soutěží jsme
pevně nevěděli, zda na soutěž pojedeme. Nakonec jsme to ale jeli
zkusit. Na soutěž jsme jeli v tomto složení – mladší žáci: Terezka
a Verunka Sommerovy, Jára a Vašek Leksovi, Kačka a Kryštof Sotonovi, Verunka Johanová a Patrik Pohorský. Starší žáci – Lucka Hájková, Anička Leksová, Josef a Petr Vopařilovi, Filip Malý a Ondra
Pohorský.

Soutěž v sobotu začala v 9 hod. po slavnostním nástupu. Do soutěže se přihlásilo po 19 družstvech mladších i starších žáků. Mladší
žáci začali požárním útokem, starší šli na přebor jednotlivců
a po skončení druhých pokusů se žáci v disciplínách vyměnili. Mladším žákům se útok povedl. Po startovním výstřelu, po spojení hadic,
nabrání vody, roztažení hadic a výstřiku na terče se časomíra zastavila na čase 22 sekund. Ve výsledku to znamenalo krásné 5. místo.
Starším žákům se útok úplně nezdařil, čas 26,59 sekund je odsunul
na 16. místo.
Přebor jednotlivců v běhu na 60 m
s překážkami šli se soupeřem poměřit
tito jednotlivci. Za mladší žáky Kačka
a Kryštof, Verunka a Terezka. Do přeboru se přihlásilo 28 mladších dívek,
kdy Verunka obsadila 28. místo, Terka
17. místo, Kačka 21. místo. Z mladších
žáků si šel tuto disciplínu zaběhnout jen
Kryštof. Toho ale moc chválíme. Povedlo se mu v jeho celkově prvním běhu
této disciplíny zaběhnout čas 26 sekund.
Krýša obsadil velmi pěkné 9. místo
z 28 žáků. Ze starších žáků startovala
za dívky jen Anička. Zaběhla čas 16,23
sekund a výsledné 13. místo. Ze starších
žáků běželi tito – Petr a jeho čas 17,30 sekund znamenalo 15. místo,
Matěj zaběhl čas 25 sekund a ve výsledku se umístil na 29. místě,
Filip s časem 18,57 sekund obsadil 25. místo. Musím ale podotknout,
že na tuto disciplínu se vzhledem ke všem okolnostem trénovalo
pořádně až posledních 14 dnů před soutěží a ne vždy se pak i povede
výkon na soutěži jako na trénincích. Velmi je na všech znát pauza
v soutěžích i na trénincích v posledních 2 letech způsobená Covidem 19.
Poličská pohárová soutěž má jako jediná i disciplínu Cenu dráčka
Doda. Ta je pro nejmenší děti (1. a 2. třída a předškoláci). Soutěž je
podobná jako disciplína štafeta požárních dvojic, jen ji zdolává jen
jeden žák. Za Sebranice to byl Jára Leksa a Verunka Sommerová.
Oba dva se velmi snažili disciplínu splnit, tedy rozmotat a pak smotat
hadici, napojit a odpojit hadici z hydrantu a na proudnici.
Soutěž skončila nástupem kolem 15. hodiny. Ze soutěže jsme
se vraceli unaveni ale spokojeni. Po celý den nám naštěstí svítilo
sluníčko a děti se mohli občerstvit spoustou dobrot, které měli připraveni poličští hasiči.
Radka Večeřová

Fotbalové ozvěny dorostu
Ohlédnutí za jarní částí dorostu
Zdravíme všechny příznivce fotbalu. Začátek jarní části jsme nezačali dobře, protože jsme byli nuceni kontumovat první zápas.
Po tomto zápase jsme se opět vrátili, ale silnější a lepší než na podzim. Vítězství střídalo vítězství a my jsme do nadstavby soutěže postupovali z druhého místa.
V nadstavbové části jsme nezačali vůbec špatně. Po první heroické
výhře nad týmem Řetové, která byla vydřená, jsme pokračovali snazším vítězstvím. Bohužel potom přišli dvě porážky, které nám velice
zkomplikovali boj o první příčku. Do posledního kola jsme vstupovali s tím, že musíme zvítězit o tři branky. Bohužel tohoto cíle se nám
nepodařilo i přes výborný výkon dosáhnout. Remíza určila jako vítěze soutěže dorost Březové. Naši dorostenci skončili na krásném třetím místě, které nás nyní může hřát a můžeme na něm stavět do budoucna.
Rádi bychom poděkovali Vám rodičům, divákům, ale především
Vám hráčům, kteří jste do toho dávali vše. Byla radost s Vámi spolupracovat a dívat se, jak rostete.
Fotbalu Zdar!
Trenéři
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Posezení pod lípou

Pozvánka na tradiční i trochu netradiční
rozloučení s prázdninami

Kulturní komise a obec Sebranice
Vás srdečně zvou na

Každoročně na konci prázdnin pro vás připravujeme

POSEZENÍ POD LÍPOU
v neděli 14. srpna 2022
od 15 hodin u kapličky na Pohoře
K tanci a poslechu zahraje
kapela Jana Pohorského.

Ani letos to snad nebude jinak. Tuto akci chystáme na

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

a stejně jako loni se uskuteční
v prostorách za kulturním domem na Sebranicích.

sobotu 27. 8. 2022 od 15 hodin

Příroda okolo nás

Na co se můžete těšit?
Pro děti soutěžení v různých disciplínách
• Ukázka umění řezbářů ze Sebranic a okolí
• Pěnová show pro děti
Pro všechny mlsné jazýčky bude připraveno občerstvení
Večer budeme pokračovat taneční zábavou, při níž nám
bude hrát kapela Arzekt.
•

Krásné růže Lídy Zindulkové z bytovky na Sebranicích a kvetoucí
lípa, která je obalena květem tak, že není vidět ani listy. Lípa je
za budovou bývalé pošty.

•
•

Všichni jste srdečně zváni
Těší se na Vás pořadatelé MO KDU-ČSL Sebranice a Lubná
SDH Sebranice
a obec Sebranice.

Újezdské babí léto

Poděkování Vendulce Tmejové
Vendulko, tím, že jsi dala
do novin botanickou orchidej okrotici bílou, jsi mně ale i čtenářům novin udělala velkou radost. Je důležité, aby lidé věděli, jak krásné rostliny rostou v katastru Sebranic a Lubné, protože okrotice bílá roste i na
několika místech v lubenském katastru. Budu mít velkou radost, když
v některém příštím vydání novin
uvedeš nějakou zajímavou rostlinu.
A já přidávám botanickou lilii,
která roste na několika místech
v lubenském katastru. Okolo lilie,
která je na snímku, chodím již přes
40 let a lilie roste v tomto společenství – těsně u ní roste zvonek broskvolistý – bílý a modrý, večernice, bršlice kozí noha a listnaté stromy.
Josef Trojtler z Lubné

Rozpis služeb zubní pohotovosti

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

Rozpis služeb zubní pohotovosti
(soboty, neděle, svátky 8–11 hod.)
Srpen, září 2022
MUDr. M. Adamcová, Polička,
MUDr. I. Burešová, Litomyšl,
MDDr. B. Martinec, Litomyšl,
MUDr. S. Adamec,
Polička,
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,

461 725 987
461 614 569
461 615 402
461 725 987
461 634 157
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