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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 16. 9. 2013
Přítomno bylo 11 členů ZO.
ZO schválilo:
− program zasedání,
− Rozpočtové opatření č. 4/2013,
− smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejného prostranství v regionu Desinka - obci Sebranice“,
− celkový náklad akce „Úpravy veřejného
prostranství v regionu Desinka - obci
Sebranice“ činí 22.309 Kč. Částka bude
použita na opravu vodovodní šachty na
Vysokém Lese,
− mandátní smlouvu č. 03-13-95 mezi
obcí Sebranice a fi. Energy Benefit
Centre o. p. s. na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu a kulturního domu v Sebranicích“ zadávací řízení,
− smlouvu č. 04-13-181 mezi obcí Sebranice a fi. Energy Benefit Centre a. s. na
akci „Snížení energetické náročnosti
budovy Obecního úřadu a kulturního
domu v Sebranicích“ - zpracování dokumentace pro výběr dodavatele, prováděcí dokumentace a autorský dozor,
− smlouvu č. 04-13-188 mezi obcí Sebranice a fi. Energy Benefit Centre a. s. na
akci „Snížení energetické náročnosti
budovy Obecního úřadu a kulturního
domu v Sebranicích“ - na zajištění technického dozoru investora, administrace
dotace, závěrečného vyhodnocení akce
a udržitelnosti projektu,
− žádost manželů Kopeckých na směnu
a koupi obecního pozemku v k. ú. Pohora, p. p. č. 178/2, p. p. č. 849/10
s tím, že geometrický plán hradí žadatel
a prodej a nákup pozemku bude v ceně
obvyklé,
− připravený projekt na ošetření a údržbu
zeleně v obci od pana Haupta,
− zpracování žádosti pro získání dotace
na akci „Ošetření zeleně v obci Sebranice“ pí Eliášovou.

Z jednání ZO

Společenská kronika

ZO vzalo na vědomí:
− „Provozní řád přírodního koupaliště
v Sebranicích“ schválený Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích.

Všem jubilantům, kteří v říjnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:

Lenka Karalová, starostka obce

Ludmila Šlesingerová
Pavel Kopecký

55 let
50 let

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

„Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím
nejkrásnějším ve Tvém
životě.“
Anonym

Lenka Karalová, starostka obce

Upozornění
Držitelé řidičských průkazů vydaných od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou povinni vyměnit si tyto staré řidičské průkazy do
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro
jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají
platnosti.
Povinná výměna staršího typu řidičských
průkazů je bezplatná. Pouze pokud chce
žadatel výměnu provést v kratší než dvacetidenní lhůtě (do 5 pracovních dnů) je stanoven poplatek ve výši 500 Kč.
ŘP Vám vymění na MěÚ v Litomyšli.
S sebou je nutné vzít si platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
a ŘP, který podléhá povinné výměně. Výměna ŘP trvá přibližně 20 dní. Doporučujeme proto výměnu neodkládat.

Poděkování
V návaznosti na malou nehodu na dětském kole v prašném prostranství před
rozcestím u požární nádrže na Pohoře, se
Adam Kopecký (9 let) a Kamil Lidmila
(11 let) rozhodli uklidit tento úsek od prachu, bláta a náplavy s dobrým úmyslem
pěkného a čistého vzhledu, k tomu bezpečné jízdy na kole pro ostatní.
Oceňujeme, že se sami rozhodli věnovat
svůj volný čas k odstranění překážek, které
by mohly způsobit nehodu dalším dětem
projíždějícím v těchto místech na kole.
Děkuje OÚ Sebranice

Oznámení Pošty Sebranice

Obecní úřad Sebranice

Pravidelný svoz odpadů
Říjen, listopad 2013
Popelnice:
11. 10., 25. 10., 8. 11.
Plasty:
14. 10., 11. 11.
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Od 1. 10. 2013 Pošta Sebranice nebude
doručovat listovní zásilky, důchody, poukázky. Zásilky budou doručovány Poštou
Polička motorizovanými doručovateli.
Dotazy ohledně dodávání zásilek na tel.:
461 745 800.
Lenka Turbaková, Pošta Sebranice

Volby

Rozloučení s prázdninami
Místní organizace KDU-ČSL připravila pro děti na neděli
25. srpna 2013 již tradiční Rozloučení s prázdninami. Akce se
konala, jak je léta zvykem, na louce „U Tří kocourů“.
Počasí se sice neumoudřilo, ale přesto se mu nepodařilo
překazit odpoledne plné her a zábavy. Holky i kluci si mohli
vyzkoušet zatloukání hřebíků dutým kladívkem, poznávání
bylin podle čichu, střílení z luku, chůzi na chůdách a mnoho
dalších více či méně náročných soutěží. Všichni se pak mohli
svézt na čtyřkolce, takže zkrátka nepřišli ani rodiče, kteří své
ratolesti doprovázeli. Pro malé i velké byly připraveny buřty na
opečení a samozřejmě něco dobrého k pití.
Akce se jako obvykle vydařila a všichni odcházeli domů
spokojení - děti, které si užily spoustu legrace, a rodiče, protože si jejich potomci vybili alespoň trochu přebytečné energie.
Poděkování patří především organizátorům, bez nichž by se
tato akce, na kterou se děti různých věkových kategorií vždy
těší, neuskutečnila, ale samozřejmě také všem, kteří na Rozloučení s prázdninami přišli.

Vážení občané,
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se konají předčasné volby do
Poslanecké sněmovny PČR 2013. Volební místnost se pro voliče
okrsku č. 50 Svitavy otevře v pátek 25. října 2013 ve 14 hodin
a uzavře se ve 22 hodin a v sobotu bude volební místnost otevřena od 8 do 14 hodin.
Volební místností pro obce Sebranice a Vysoký Les je zasedací místnost Obecního úřadu Sebranice. Hlasovací lístky budou
každému voliči dodány nejpozději 3 dny před začátkem voleb.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Právo volit má občan za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky.
Žádáme občany, kteří chtějí volit, ale ze zdravotních důvodů se
nemohou dostavit do volební místnosti, aby se nahlásili na obecním úřadě (tel. číslo 461 745 133) nejpozději do pátku 25. října.
Volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.
Bližší informace na obecním úřadě.

Obecní úřad Sebranice

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič hlasovat na
voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí u zastupitelského úřadu. O vydání voličského průkazu
může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28. srpna 2013,
a to 2 způsoby:
- PÍSEMNĚ: písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává nejpozději do pátku 18. října 2013 do 16:00 hodin (do této
doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena). Žádost v listinné
podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
- OSOBNĚ: písemná žádost voliče není požadována. Osobně lze
o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy
23. října 2013 do 16:00 hodin.
Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek
10. října 2013.
Obecní úřad Sebranice

Letem světem se zpěvem Pavla Horníčka
Září začalo v areálu sebranického koupaliště parádně. Hned
jeho první sobotu, sedmého, před zaplněnou terasou, předvedl
svoje dvouhodinové vystoupení místní (zatím) amatérský zpěvák
Pavel Horníček.
Většinu posluchačů, kteří ho takto neznali, asi úrovní provedení pořádně překvapil. Za stále sílícího potlesku početného publika
předvedl svůj rockový a popový pořad písniček zemí celého světa. Pavel, jehož vzorem je David Koller, začal v Čechách písní
z repertoáru skupiny Marsyas, pokračoval sérií písní světových a skončil opět doma, „hezky česky“. Za mixážním pultem
ho „jistil“ člověk nad jiné povolaný, místní absolvent pardubické
konzervatoře a také operní pěvec Václav Boštík.
Pavel Horníček nedávno s tímto pořadem vystupoval
v Litomyšli. Tam se, tentokrát do Lidového domu, ještě vrátí.
Zájem o jeho vystoupení projevili už také v Poličce. Není divu, je
o co stát!
Zdeněk Vandas

Obec Sebranice Vás zve na

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
která se koná v sobotu 19. října 2013
v KD v Sebranicích, začátek ve 20.00 hod.
Hraje: Vepřo, knedlo, zelo
Vstupné 50 Kč.

Foto: M. Čermák 3x
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Co je u nás nového?

SAN Vás zve

V průběhu měsíce září proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě v Sebranicích. Staré sanitární vybavení bylo
nahrazeno novým, zdi jsou obloženy novými obkladačkami
a podlaha je také nově vydlážděna.
Na rekonstrukci se podíleli místní řemeslníci, p. Sýkora, který
prováděl zednické práce, p. Prokůpek, který provedl práce vodoinstalatérské a p. Turbak měl na starosti vše týkající se elektřiny.
Lenka Karalová, starostka obce

Dámské WC před rekonstrukcí a po rekonstrukci.

Umyvadla na pánském WC před rekonstrukcí a po rekonstrukci.

Pánské WC před rekonstrukcí a po rekonstrukci.
Foto: M. Čermák 6x
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
Zahájení školního roku 2013-2014
V pondělí 2. září proběhlo v kulturním domě v Sebranicích
slavnostní zahájení nového školního roku. Zúčastnili se ho nejen
žáci a zaměstnanci školy, ale i rodiče a prarodiče našich nových
prvňáčků. Pozvání přijali také zástupci obcí (starostka obce Sebranice Lenka Karalová a starosta obce Lubná Josef Chadima), za
místní farnost P. Vojtěch Glogar, za radu rodičů Hana Flídrová
a Ing. Martina Šmídová, za Lubenské ženy Marta Sýkorová a Jana
Grundová.

Jazyková učebna v Sebranicích
Letos byla na 1. stupni naší školy vybudována nová jazyková
učebna, která bude sloužit k výuce cizích jazyků i českého jazyka. Díky nové technice žáci mohou poslouchat nahrávky společně i každý zvlášť, konverzovat ve dvojicích, skupinách, kontrolovat si svou výslovnost. Dojde tak k prohloubení a zintenzivnění výuky v poslechu i ve výslovnosti.
Za tuto novou učebnu vděčíme členům zastupitelstva obce
Sebranice, kterým zároveň touto cestou děkujeme i za žáky naší
školy.
Mgr. Hana Klusoňová

Foto: ZŠ 2x

Programem nás provázela Mgr. Marie Dřínovská, která po
úvodním slově paní ředitelky Mgr. Jitky Kučerové představila
zaměstnance školy. Hosté popřáli všem žákům úspěšný školní rok, učitelům i rodičům hodně trpělivosti. Potom se ujali
svého úkolu žáci 9. třídy, kteří
představili nové prvňáčky. Lubenské ženy jim předaly drobné
dárky a třídní učitelka Zuzana
Laštovicová je po skončení
programu pozvala do 1. třídy,
kde poprvé zasedli do školních
lavic.
Ve školním roce 2013-2014
budou 1. třídu navštěvovat tyto
děti: Bartoš Andrej, Bulva
Václav, Drobná Marie, Dvořáková Anežka, Hrůzek
Lukáš, Indruch Vojtěch, Kopecká Lucie, Kotouček Antonín,
Kuchtová Anežka, Kuchtová Anna, Kučerová Natálie, Kysilková Anežka, Mokrejš Jiří, Stráníková Karolína, Synek Daniel, Vítová Ilona, Vopařil Petr, Vostřel Jakub, Vostřel Matěj
a Waleczek Matyáš.
Vedení školy

Poděkování
Vedení školy děkuje touto cestou Zastupitelstvu obce Sebranice za uvolnění finančních prostředků na vybudování jazykové učebny v naší škole.
Vybavení učebny pro výuku jazyků včetně nového nábytku
nám dodala firma PZK Krnov. Digitální jazyková laboratoř
svými funkčními vlastnostmi splňuje nejnáročnější pedagogické požadavky na výuku. Využití jazykové laboratoře umožňuje
vyučujícímu zvládnout větší počet studentů. Odposlechem
libovolně navoleného žáka, který neví, že je odposloucháván,
se vytváří předpoklad pro maximální soustředění. Žáci mají
výborný poslech ve sluchátkách, i pokud jsou ve větší vzdálenosti od vyučujícího. Autoposlech žáků neumožňuje, aby se
žáci mezi sebou bavili. Díky sluchátkům je umožněna komunikace s žákem, aniž by ostatní byli rušeni. Lze archivovat nahrávky žáků s možností jejich pozdějšího hodnocení.
V posledním srpnovém týdnu proběhlo školení pro vyučující jazyků i pro další zájemce z řad učitelů, kteří se chtěli
s novou metodou výuky seznámit. Všichni byli novou učebnou
i jejím vybavením nadšeni a věří, že výuka cizího jazyka bude
pro žáky zajímavější a zábavnější.
Vedení školy

Foto: ZŠ 3x
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Kraj Smetany a Martinů
božích muk, soch či sousoší je zde postaveno a tím také spjato
s osudy mnoha lidí.
Obcí prochází značená cyklostezka „Krajem Smetany a Martinů“. V zimě je tu možnost lyžování, převážně na běžkách. Ubytování nabízí penzion U Roušarů, občerstvení pohostinství Skalka a Huntovna. Víceúčelové zařízení Skalka nabízí prostory pro
sportovní soustředění, salonky pro společenské oslavy a halu
vhodnou pro různé výstavy.
V obci je zdravotní středisko s ordinací praktického, dětského
a zubního lékaře, výdejna léků, kino, pošta, II. stupeň základní
školy, mateřská škola a dům s pečovatelskou službou.
Každoročně se v obci koná florbalový turnaj Dona Bosca,
hasičská soutěž „Putovní pohár obce Lubná“, Lubenská šťopička, vánoční výstava, rozsvícení vánočního stromu a další.
Srdečně Vás zveme na návštěvu do Lubné.

Kraj Smetany a Martinů se představuje
LUBNÁ
Obec Lubná se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny
mezi městem Poličkou a Litomyšlí v nadmořské výšce 690 m
n. m. Rozkládá se na úbočích protilehlých svahů, obklopena lesy
a lány polí. O členitosti území obce svědčí výškový rozdíl mezi
nejvýše a nejníže položenou částí. U Svaté Kateřiny se nachází
nejvýše položený bod Skalka s nadmořskou výškou 694 m n. m.
a nejníže položený bod je pod „Padělkem“ (směr k Hornímu Újezdu) s nadmořskou výškou 449 m n. m. V současné době žije
v Lubné 1 010 obyvatel.

První písemná zmínka o Lubné pochází z 12. století. Roku
1167 daroval český kníže Vladislav II. klášteru litomyšlskému
okrsek Na Lubném se všemi loukami a lesy.
Podle staré pověsti zhotovovali dřevaři v lubenských lesích
luby k sítům. Lubenské jilmové, dubové a bukové dřevo se používalo hlavně k výrobě ohýbaných předmětů. Od toho byl odvozen
také název vznikající osady Lubné. Potok a hlavní silnice dělí
vesnici na dvě části místně nazývané „Velká a Malá Strana“.
V první polovině 19. století proslavila naši obec Kajetánčina
huť – sklárna. Vznikla díky nápaditému myšlení místních obyvatel. Jako palivo sloužilo velké množství dřeva napadené kůrovcem
i dřevo z polomů. Pod vedením najatých odborníků se výrobky

Zveme Vás do Kraje Smetany
a Martinů - ŘÍJEN 2013
Bystré
17. 10. 2013 – „Austrálie“ - další z cestovatelských přednášek
Jiřího Máry a jeho rodiny, která se uskuteční v 17:30 hod. v Komunitním sále MFD.
Dolní Újezd
19. 10. 2013 - Posvícenská zábava - od 19 hod. v sokolovně,
pořádá Sokol, hraje MIX
27. 10. 2013 - Lampionový průvod - od 18 hod. při příležitosti
95. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Litomyšl
11. 10. 2013 - 13. 10. 2013 - 8:00 - 17:00 hod.
Podzimní výstava ovoce
Okrasné a ovocné školky Litomyšl - Výstava ovoce spojená
s prodejem ovocných stromků, růží a okrasných rostlin k podzimní výzdobě oken a balkonů a kontejnerovaných jehličnanů vhodných na živé vánoční stromky.
Polička
Okupace české Poličky v roce 1938 – výstava, která připomíná
75. výročí Mnichovského diktátu.
do 10. listopadu 2013 v AV sále a ve třídě Bohuslava Martinů
Centra Bohuslava Martinů.

zdejší sklárny vyvážely do Španělska, Holandska i Ameriky. Ve
zdejší huti byl vyroben i honosný lustr z tlačeného skla do kaple
sv. Anny. Ten po několika opravách osvětluje místní kapli dodnes.
Kaple sv. Anny patří mezi kulturní památky. Stavba kaple byla
zahájena roku 1920 na místě, kde dříve stávala malá kaplička.
Podle dochovaných záznamů byla malá kaplička postavena v roce
1774. V roce 1993 byla za přispění obce i samotných občanů přistavěna věž a kaple se tak stala dominantou, která je vidět ze širokého okolí.
V obci je několik stromů významných jak stářím, tak rozměry.
Na vyvýšeném travnatém ostrůvku na křižovatce Budislav - Široký Důl stojí lípa, která byla v roce 1994 vyhlášena památným
stromem. Její stáří se odhaduje na 350 - 400 let. Návštěvníkům
procházejícím obcí nebo jejím okolím jistě neujde, kolik křížků -

21. 10. 2013 - Komici s.r.o. (Ti nejlepší komici z pořadu Nastojáka) – velký sál Tylova domu v Poličce.
Divadelní podoba skvělé televizní stand-up comedy show.
Sebranice
11. - 12. 10. 2013 – Kurz řezbářství pro mírně pokročilé –
k dispozici základní materiál a nářadí, cena za materiál – 950 Kč,
více na www.sebranice.cz/san.
26. 10. 2013 v 13.00 hod. v ZŠ v Sebranicích – křest knihy
„Sejdeme se ve škole aneb vyprávění babičky Elišky“ spisovatelky Elišky Polanecké,
od 14.30 hod. – přednáška k výstavě obrazů IRIS Ireny Lenochové.
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Tip na podzimní výlet

Upozornění ČEZ Distribuce, a. s.

Toulání kolem Luckého vrchu
Výrazný a známý kopec v nadmořské výšce 739 metrů s turistickou chatou a možností občerstvení by měl být středobodem
tohoto pěšího putování. Východisko bych viděl u stanice Borová
u Poličky, kam se lze ze Sebranic dopravit vlakem nebo autobusem z Poličky, popřípadě na kole přes Lubnou a Svatou Kateřinu.
A nyní se tu nabízejí tři možnosti:
A) Z Borové po žluté značce trvale mírným stoupáním kolem
osady Dědek až k chatě na Luckém vrchu. Odtud pak doleva po
zelené jinou cestou zpět do Borové. Celkem vlídných 7 kilometrů.
B) Na Lucký vrch viz bod A), pak ale pro změnu vpravo po
červené do obce Pustá Rybná. Zde přejdeme na značku zelenou
a pěknou lesní cestou kolem koupaliště a motorestu zpět na nádraží v Borové. Celkem 11 kilometrů.
C) Nahoru na „Lucák“ zase po známé žluté - a teď to začne
(jen pro zdatné): pod chatou nás doleva povede červená turistická
značka. Projdeme samotou Přibylov, mineme kraj vesnice Sádek
a dojdeme až do Poličky. Celkem to čítá nějakých 15 kilometrů.
V říjnu je to až dost, ale jedná se o trasu turisticky přitažlivou.

•

3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení
1,5 m,

•

u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m,

- u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do
110 kV AC včetně:

Zdeněk Vandas
(příště na rozloučenou za Maxem, Boženou a Vladimírem Iljičem)

•

u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m,

•

U stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
a izolovaného a kabelového vedení 3 m.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s.

Poděkování

Výhled z Luckého vrchu na Telecí
Foto: internet

LÉTAJÍCÍ TÝM TRENÉRŮ – v Sebranicích 29. 8. 2013
Pro zpestření konce letních prázdnin a obvyklých fotbalových
tréninků DĚKUJEME našim trenérům – Jirkovi Mokrejšovi, Vítku Kuchtovi, Vašku Kovářovi a Jiřímu Hauptovi za zorganizování
ukázkového tréninku od Fotbalové asociace pro mladší a starší
přípravku (děti do 11 let). Kluci si odpoledne náležitě užili, ze
hřiště odcházeli velmi spokojeni a natěšeni zase někdy na příště...
Za krásné odpoledne nabité novými zážitky a zkušenostmi
našich nejmladších fotbalistů děkují
rodiče dětí.
P. S. Ukázkový trénink vedli Martin Komoň (trenér SCM TJ
Svitavy), Mirza Rahimič (trenér FK Pardubice) a Ladislav Matras
(vedoucí trenér SpSM FK Pardubice) a spolu s PTM Jiřím Kovárníkem se zúčastnili následné besedy s našimi trenéry.
Více fotografií si můžete prohlédnout na webových stránkách
obce ve fotogalerii.

Upozornění ČEZ Distribuce, a. s.
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

•

u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup
osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od
holých vodičů 2 m,

•

u stromů a porostů, u kterých se nepředpokládá výstup
osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od
holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m,
Foto: M. Čermák 2x

- u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V)
AC:

- u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV
AC včetně:

•

u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
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Fotbalové ozvěny mladší přípravky
Svratka 25. 8. 2013 přípravný turnaj - 4. místo z osmi

První zápas sezóny nám přinesl zásadní změny v pravidlech:
- hraje se systémem 4+1,
- výrazně menší rozměr hřiště než vloni, a to 30x19.

Na začátek sezóny jsme opět přijali pozvání na turnaj, který
Svratka uspořádala, aby otestovala nový hrací systém, který
přechází u mladších z 5+1 na 4+1.
Jelikož probíhaly v plném proudu prázdniny, tak jsme nebyli
zdaleka kompletní. V průběhu přípravy se od 13. 8. zapojilo
14 hráčů, ale na tento turnaj bylo k dispozici pouze 8 statečných.
V bráně se vystřídali rovným dílem Jirka Mokrejš a Damián
Klejch, v obraně hrál Dan Brabenec a Petr Kárský, útok obstarali bratři David a Martin Svobodovi, Štěpán Filipi a Jirka Vomočil.

Vzhledem k tomu, že oba týmy rozehrávali míče od brány
VŽDY po zemi a nenakopávali je, tak se dalo na utkání opravdu
dívat. Celý zápas jsme hráli aktivně a měli častěji míč na kopačkách než soupeř. Naši kluci si vypracovali hodně střeleckých pozic, ale zakončení šlo přímo na brankáře (Svoboda David 4x).
Soupeř nám bohužel gólově poodskočil na 3:1, a tak už jsme se
smiřovali se „smůlou“, kterou měli naši hráči ve finální fázi. Krev
do žil nám vlil gól na 3:2 od našeho brankáře, který si udělal výlet
až na soupeřovu polovinu. Další přesná střela Kárského znamenala konečnou remízu, která byla v ten okamžik pro naše kluky
vlastně výhrou - aspoň podle úsměvu a vítězného pokřiku po utkání.
Odmakané utkání, ve kterém se neztratili ani 3 debitující hráči:
Svoboda Martin – ročník 08, Vostřel Jakub – 07 a Vostřel Matěj –
06!

Sled utkání ve skupině:
Sebranice : Žďár n. Sázavou2 4:2, branky vstřelili Svoboda
D. 2x, Kárský 2x
Hlinsko1 : Sebranice 15:1, gól Vomočil
Rychlý a krásný fotbal ze strany Krajského účastníka, který
lze jen závidět…

2. zápas: Čistá : Sebranice 2:10 (Šmíd 4x, Kárský 3x, Mokrejš,
Svoboda D., Brabenec)
Sestava:
Mokrejš Jirka
Klejch Damián
Kárský Petr
Brabenec Dan
Šmíd Dan

Sebranice : Svratka 3:0, góly Mokrejš 3 x
Po debaklu s Hlinskem naši hráči chvíli hledali tempo, klid
na kopačkách nastal až po vedení o dvě branky.
Zápas o 3.-4. místo:
Žďár n. Sázavou1 : Sebranice 9:2, góly Mokrejš a Svoboda D.
Pokud by naši hráči hráli na prahu svých možností, dalo by
se hrát vyrovnané utkání, ale bohužel se kluci nevyhecovali
k maximu, i tak se nemáme za co stydět, v takové konkurenci
obstát to bylo dnes opravdu těžké.

Svoboda David
Vostřel Jakub

Na začátku utkání trvalo našim klukům dlouho než se rozehráli, ale po vstřelení několika rychlých branek za sebou dostali klid
na kopačky a pěknými kombinacemi zatížili konto soupeře.
Ve druhém poločase jsme hráli uvolněně, kluci zvedli hlavy.
Pomohli jsme si přihrávkou a bez větších problémů před naší
brankou jsme „dokráčeli“ k vysokému vítězství.

Zkušenost to byla pro všechny hráče k nezaplacení, dobrou
náladu podpořili i medaile, které jak je již pravidlem ve Svratce,
dostali všichni hráči a trenéři, co se účastní turnaje.
Turnaj vyhrála Chrudim, která ve finále zdolala po tuhém
a krásném boji Hlinsko1 3:2.

3. zápas: Borová : Sebranice 0:7 (Mokrejš 3x, Karský 1x, Šmíd
2x, Svoboda D.)
Sestava:
Klejch Damián
Kárský Petr
Brabenec Dan
Šmíd Dan
Mokrejš Jirka
Svoboda David
Vostřel Jakub

Svoboda Martin
Vostřel Matěj

Poslední utkání jsme hráli proti Borové, která hrála celý turnaj
bez střídání, a tak byla otázka času, kdy soupeře přeběháme, přestřílíme.
I když byl soupeř unavený, vedl si velmi dobře, rval se o každý
balón, a tak naše skóre přibývalo rapidně až v závěru utkání. Poslední gól padl po pěkné akci, kdy náš kapitán David Svoboda
dorážel před prázdnou bránu přihrávku dnes našeho nejlepšího
střelce Šmída. David sehrál celý turnaj obětavě pro mužstvo, ale
jen ty góly za něho dávali prostě jiní (i tak dal dnes 3 branky).
V bráně si na turnaji stejným dílem zachytali Mokrejš s Klejchem
– oba dva vynikali více než při chytání v dobrém rozehrávání míče
od brány, což určitě dalo dobrý základ naší hře.
Po utkání a krátkém počítání jsme celkově tento turnaj vyhráli,
a tak si kluci, myslím že zaslouženě, zakřičeli hurá.

Mladší přípravka ve Svratce
Foto: J. Svobodová
TURNAJ Čistá 31. 8. 2013
1. zápas: Svitavy „B“ : Sebranice 3:3 (Šmíd, Mokrejš, Kárský).
Sestava:
Mokrejš Jirka
Kárský Petr
Brabenec Dan
Šmíd Dan
Klejch Damián
Svoboda David
Vostřel Jakub

Svoboda Martin
Vostřel Matěj

Další výsledky: Čistá : Borová 1:5, Svitavy B : Borová 5:3,
Čistá : Svitavy B 4:10
1. Sebranice
2. Svitavy B
3. Borová
4. Čistá

Svoboda Martin
Vostřel Matěj

7 b. 20:5
7 b. 18:10
3 b. 8:13
0 b. 7:25
Připravil Jiří Mokrejš
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Pozvánka

Fotbalové ozvěny mužů

Obec Sebranice, Kulturní komise obce Sebranice

střídání v závěru. Nebylo však jen taktického rázu, jak by se
mohlo zdát. V 88. min. mohl hned po příchodu na hřiště dát gól
po rohovém kopu stále nadějnější Petr Kučera, trefil ale jen vybíhajícího brankáře. Ale vítězný výsledek 2:1 jsme bez větších
potíží s přehledem udrželi a tři body znamenají výrazný posun
tabulkou nahoru až na 8. místo.
Teď v sobotu přivítáme nebezpečnou Kunčinu, která doma
nyní porazila 4:2 Cerekvici. Tak v 17 hodin na viděnou!

a Základní škola Sebranice
Vás srdečně zvou
na den otevřených dveří
Základní školy v Sebranicích
dne 26. října 2013.

Kunčina 2013 není v žádném případě Kunčinou 1963
FK SEBRANICE - SOKOL KUNČINA 0 : 3 (0:3)

Program:
13.00 hod. Křest knihy „Sejdeme se ve škole aneb vyprávění babičky Elišky“ spisovatelky Elišky Polanecké, ve
které naleznete i příběhy ze Sebranic,
14.30 hod. Přednáška k výstavě obrazů IRIS Ireny Lenochové.

Vím, že vás to asi nebude zajímat, ale vzpomněl jsem si, že
jsem proti Kunčině hrál před půlstoletím jeden ze svých prvních
zápasů za Litomyšl A. Ve starých kronikách jsem našel, že tehdy,
v roce 1963, jsme v 70. minutě vedli nad Kunčinou 11:0
a zdecimovaní hosté odešli ze hřiště. Dnešní aktéři tehdy ještě
samozřejmě nebyli na světě (ani mnozí z jejich rodičů),
ale současné mužstvo Kunčiny je něco zcela jiného. Rychlé, technické, střelecky zdatné a zdravě sebevědomé. Za první poločas
vyhráli hosté zcela zaslouženě.

Po celé odpoledne doprovodné programy žáků ZŠ, MŠ
a ZUŠ.

Fotbalové ozvěny mužů
Sestava Sebranic:
Stejně jako na jaře, z Poličky se třemi body
SK POLIČKA B - FK SEBRANICE 1 : 2 (0:1)

Bednář
Opršál

Dne 15. května tohoto roku jsme v Poličce vyhráli 2:0, teď
s malou změnou rovněž, tedy 2:1. Průběhu by zase lépe odpovídala asi remíza, ale takových vyrovnaných zápasů, které jsme
nakonec prohráli, jsme si užili už dost a dost. Sestava:

Lorenc
Zahoran T. Patočka
Chadima
J. Horníček Mitáš
Prokůpek
Vopařil
Malý

Změny: 46. Prokůpek - Kučera, 54. Bednář - Klusoň,
62. Opršál - Kárský, 71. Mitáš - J. Patočka. Rozhodčí: Bezdíček
(Dobříkov) - Řehák (Vysoké Mýto), Novák (Černá za bory).
Delegát Such (Choceň).
Začali jsme nejhůře jak to šlo. Ve 4. minutě první střelu Lorenc stačil vyrazit, na dorážku Hlubinky však už neměl a Kunčina
vedla 1:0. Hned takhle zkraje jsme to rozhodně ale nevzdávali. V
9. minutě vyrážel gólman Harvánek střelu agilního Malého na
roh. A znovu Malý o pár minut později: ve výborné pozici to
dal jen do pravé tyče, míč se odrazil tak, že chyběly fakt jen milimetry. V 16. minutě přízemní střela za vápnem z kopačky Tlustoše k tyči překvapila Lorence a bylo to 2:0. Bylo odehráno pětadvacet minut, když dobříkovský Bezdíček posoudil střet dvou
hráčů jako faul (nebo snad viděl ruku?!) a z penalty zvýšil Tlustoš na 3:0. Myslíme si o tom, odkud vítr vane, své. Ale my nic
říkat nesmíme. My přece nesmíme dnes ani naznačovat. Jak se
praví v jedné hře od Járy Cimrmana. Před závěrem půlky vystihl
Malý kličku bekovi, šel sám z úhlu na bránu, ale výborný gólman
mu to stačil tečovat na roh.
Druhý poločas naši začali a také až do konce pokračovali podstatně lépe. Hosté si však pod dojmem třígólového náskoku počínali velmi obezřetně. Čas plynul, vše hrálo pro Kunčinu. Měli
jsme sice spíš převahu, ale k pořádné střele jsme se už v podstatě
nedostali. To Lorenc musel minimálně třikrát zachraňovat zapeklité situace z rychlých protiútoků, z nichž šla hrůza.
Jednou dokonce vleže levou nohou a napravil tak svoji chybu při
druhé brance. Vzápětí při protiútoku uvolnil Malý Kučeru, ten
však uklouzl a o míč v dobré pozici přišel. Nejlepší okamžik
zápasu přišel tak až v 85. minutě, kdy Horníček střílel zdálky
nádherně do pravého horního rohu, ale Harvánek to v poslední
chvíli vyrazil. Jak mohl být dorážející Kučera v době Honzova
kopu v ofsajdu, to je ve hvězdách a vědí to jen páni rozhodčí.
Dnes se už nenastavuje žádné střídání, ač jich bylo dohromady
sedm (!), spíš to celé sudí ukončil o minutu dřív. Ale ruku na
srdce - gól bychom asi stejně nedali, i kdyby se hrálo do rána.
A to jsme měli dotahovat tři…
Nic naplat, musíme poopravit obvyklé úsloví - ztracené body
doma (je jich už 6) je nutno přivézt zvenku (zatím 4). Příležitost
bude hned tuto sobotu v Libchavách. Tam já nebudu a prosím
touto cestou některého psajícího náhradníka o záskok. Hraje se už
od 16.30!!!
Zdeněk Vandas

Kysilka
Bednář
Zahoran T. Patočka
Chadima
Opršál Prokůpek J. Horníček Mitáš
Kalánek
Malý
Nebo na dva vepředu, to je v podstatě jedno. Jde o to, kolik
lidí je schopno zapojit se do útočení a to klapalo velmi dobře.
Všichni ze zálohy to mají v krvi. Střídali: 69. Opršál - Vopařil,
88. Malý - Kučera, 90. Mitáš - Pavliš. Připraven Lorenc. Tentokrát chyběl i Klusoň, který za minulé vyloučení vyfasoval trest na
jeden zápas. Ale dorostenec Bednář ho na kraji obrany nahradil
velmi dobře. Rozhodčí Habrda z České Třebové výborný, lajny
zkušený Šejna a nováček Depeš, oba z Libchav. V hledišti jsme
asi hráli přesilovku.
Tu jsme hráli asi pět minut hned zkraje i na place, protože
hned ve 2. minutě musel hřiště po nezaviněné srážce opustit domácí Mihulka. Jinak se dvacet minut před brankami nic moc
nedělo. Oba soupeři se velmi dobře znají a hrálo se
zprvu oboustranně hodně opatrně. První šanci měl ve 23. minutě
po sérii kliček domácí Stodola, ale střílel nad. Po půlhodině mohl
střílet po Kalánkově příhře Horníček, ale přehnal nezištnost a jen
ještě přihrával. Když už se chystali všichni do šaten (nebo k Britovi na pivo), ujal se míče JIRKA MALÝ a po kličce pravačkou
propálil dvacetiletého Slaného v bráně! Pouť do kabiny byla nečekaně o dost veselejší - vedli jsme 1:0.
Úvod druhé půle vyzněl spíš pro nás. V 48. minutě střelu Mitáše z úhlu gólman vyrazil, v 55. min. střílel dobře Horníček kolem pravého vinglu do autu. Šanci měl pak znovu Mitáš po akci
Kalánka a Horníčka, "len sa mihla". V 62. min. kopal nebezpečný
trestňák v čáry vápna Kysilko na Kysilku, trefil jen dobře postavenou zeď. Polička ofenzívu vyztužila střídajícím Králem, naše
obrana si na něj dávala ale setsakra pozor a neprosadil se.
V 76. minutě se na druhé straně úspěšně prodíral Kalánek
a neméně "úspěšně" byl sražen. Penalta! Míč si postavil PAVOL
ZAHORAN a k tyči zvýšil na 2:0. Všem dnům však nebyl zdaleka konec. Polička vrhla vše do útoku. V 80. minutě Kysilka vyrážel bombu na roh. Minutu poté však už nemohl zabránit další
střele a bylo to 2:1. Ve zbývající desetiminutovce jsme povětšinou dokázali držet míč mimo dosah naší brány včetně dvojího
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Naše malá „bioplynka“

V. ročník „Memoriálu bratří Klejchů“

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vás krátce seznámil s výstavbou malé bioplynové stanice (dále jen BPS) v areálu družstva na Pohoře.
Myšlenkou vybudování BPS se v naší společnosti zabýváme
více jak 8 let. Nejprve se dílo mělo realizovat společně s výstavbou
nové stáje v roce 2006. V této době v naší republice nebylo dostatek zkušeností s provozováním BPS. Nevěděli jsme, jak velká by
měla být, aby neohrozila soběstačnost ve výrobě krmiv pro námi
chovaná zvířata. Tehdejší rozhodnutí bylo BPS zatím nerealizovat
a věnovat se pěstování plodin a chovu zvířat, tak jako dosud.
V roce 2011 naše představenstvo přijalo rozhodnutí realizovat
malou BPS, která bude vyrábět elektrickou energii pro vlastní potřebu areálu družstva a přebytky do sítě, maximálně 250 kW. Stavbu realizujeme v letošním roce bez investičních podpor a se sníženou podporou na výrobu energie.

Poslední pátý ročník Memoriálu se konal 8. 9. 2013 na ploše
letiště Aeroklubu Polička. Soutěž provázela nepřízeň počasí,
silný vítr 10 m/s, který unášel volně létající modely daleko od
startoviště. Při tak silném větru je i tato plocha malá. Přesto i při
tomto silném větru, devět žáků a deset seniorů bojovalo v pěti
kategoriích po pěti startech. Vybojované body za jednotlivé umístění se započítávají do celkového žebříčku republiky.

Co to vlastně ta „bioplynka“ je? Je to zařízení, které zpracovává biomasu prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce,
proces při kterém rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu. Produktem je bioplyn (55 % metanu), který můžeme využít
přímo ke spalování (ohřevu) nebo jako palivo do kogenerační jednotky, která vyrábí el. energii a teplo. Zemědělské bioplynové stanice jsou takové, jejichž vstupy tvoří statková hnojiva (kejda, hnůj)
a energetické plodiny nebo jejich zbytky.

Václav a Josef Klejchovi, vpravo Jaroslav Slanina z leteckomodelářského klubu Choceň. Byli dobrými kamarády, setkávali se
i jako konkurenti na soutěžích.
Foto: archiv rodiny Klejchových

Důvodů, které nás vedly k její výstavbě, je více. V současné
době máme problém s odběrem el. energie. V 70. letech družstvo
vybudovalo trafostanici před „jedničkou“ kravínem. Na toto trafo
je napojeno nejen družstvo, ale i část vesnice. Je z něho napojena
i nová zástavba na Pohoře. Kapacita tohoto „trafa“ je vyčerpána
a napojení dalších účastníků z obce, nebo navýšení našeho odběru
za současných podmínek není možné.
Vybudováním vlastního zdroje uvolníme kapacitu pro napojení
dalších spotřebitelů v této části obce. V současné době při odběru
z „trafa“, které není v našem vlastnictví, máme omezené možnosti
vyjednávání o cenách dodávek energie. Součástí BPS je i vlastní
trafostanice. Středisko by pak mělo fungovat v tzv. lokální distribuční síti. Výhodou tohoto systému je odbourání poplatků za distribuci el. energie. Vyrobenou energii sami spotřebujeme a přebytek
pak uplatníme ve veřejné síti nebo u přímo napojených spotřebitelů
z řad podnikatelů nebo domácností. Vedlejším produktem při výrobě elektřiny je teplo. To bude částečně spotřebováváno na ohřev
kejdy ve fermentoru a dále užíváno k ohřevu vody na středisku,
temperanci provozu v zimním období a výhledově k sušení v plánované sušárně.
Energetickým vstupem do naší BPS bude převážně kejda
z produkční stáje dojnic. Ta je v současné době čerpána do skladovacích nádrží. Mezi stáj a nádrže budou umístěny fermentory, které
za zvýšené teploty a občasného míchání uvolňují a jímají metan,
který jinak částečně během skladování a aplikace uniká do ovzduší
ve formě čpavku. Zbytek kejdy ze stáje bude tzv. bypassem přečerpáván do odděleného skladu (jímky).
Dodavatelem stavby je firma MT-energie, která realizovala
obdobnou stavbu v Trstěnici. Pro představu uvádím, že námi realizovaná BPS je přibližně asi 1/3 té Trstěnické (závisí, který parametr poměřujeme). Naše malá BPS vhodně doplňuje hlavní zaměření
farmy na Pohoře, kterým je a i nadále zůstane výroba mléka.

Z našeho soutěžního týmu se stal nejúspěšnějším nejmladší
soutěžící Honzík Cimburek, III. ZŠ Litomyšl, a stanul v kategorii
„H“ jako třetí na stupních vítězů. Jediná zúčastněná žena
v soutěži z Modelklubu Choceň, stanula jako první v kategorii
seniorů – F1H.
Statistika memoriálů 2009-2013: v průběhu pěti let soutěžilo
44 žáků a 65 seniorů (i opakovaně), celkem se vystřídalo
109 závodníků.
Výsledky domácích soutěžících: žáci - dvě místa první, dvě
místa druhá a osm míst třetích, senioři - dvě místa třetí.
Celkem bylo nalétáno 1052 startů v čase 13 hod. 47 min. Letošním pátým a posledním ročníkem byla ukončena série soutěží
volně létajících modelů, protože současná doba této disciplíně
nepřeje. V dnešní době je volný pohyb v terénu problémový
z hlediska soukromého majetku. Mnoho zainteresovaných osob
nepovažuje tuto činnost za sportovní disciplínu, přestože tato
činnost je fyzicky velmi náročná, bohužel také časově a finančně.
Soutěžení splňovalo vždy pro mládež tvořivá a sportovní kritéria,
stavba letadel učila děti trpělivosti, houževnatosti a pochopení
základů aerodynamiky a mechaniky letu. Vše vždy záleží na pochopení rodičů, osob odpovídajících za mimoškolní činnost mládeže a v neposlední řadě zájmu dětí…
Dle mého názoru v příštích letech již neuspořádá náš klub
žádnou soutěž tohoto formátu, volně létajících modelů. Děkuji
všem zúčastněným za jakoukoliv podporu tohoto sportu.
Za LMK Litomyšl, letu zdar,
Jindřich Krčmář

Ing. Jindřich Jílek, předseda Agro družstva Sebranice

POPTÁVKA
Vyhlašujeme řízení za účelem výběru obsluhy BPS
a technických zařízení na středisku Pohora.
Požadavky jsou - vzdělání technického, zemědělskotechnického směru nebo elektrotechnického směru
- středoškolské vzděláni nebo praxe
v oboru
- flexibilnost a dojezdová dostupnost.
Nástup nejlépe ihned.

Vyhlášení vítězů v kategorii „H“
Foto: P. Vašina
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Kam za kulturou

Konec léta a podzim v Sebranicích
.

Litomyšl
3D kino Sokol, od 19.30 hod.
7. 10.
Nejvyšší nabídka - vstupné 110 Kč, české titulky
8. 10.
Colette - film ČR, vstupné 100 Kč
9. - 10. 10.
Jako nikdy - film ČR, vstupné 90 Kč
11. - 16. 10. Kameňák 4 - film ČR, vstupné 110 Kč
18. - 19. 10. Make Your Move ve 3D - vstupné 130 Kč, český
dabing
20. - 21. 10. Donšajni - film ČR, vstupné 100 Kč
22. - 23. 10. Don Jon - vstupné 100 Kč, české titulky
24. 10.
Carrie - vstupné 100 Kč, české titulky
26. 10.
Gravitace ve 3D - vstupné 130 Kč, české titulky
27. - 28. 10. Machete zabíjí - vstupné 110 Kč, české titulky
29. - 30. 10. Plán útěku - vstupné 100 Kč, české titulky
31. 10.
V zajetí démonů - vstupné 80 Kč, české titulky
Zámek Litomyšl
26. 10. od 18:00 hod. Noční prohlídky zámku - každou celou
hodinu divadelní noční prohlídky s netradičním výkladem.
Restaurace KARLOV
- 25. - 27. 10. od 11:00 hod. Zvěřinové hody - tradiční pokrmy
z kance, daňka a jelena.
Smetanův dům Litomyšl
2. 11. od 15:00 a 19:00 hod. Leoš Šimánek: „Aljaška – Pobřeží Pacifiku: Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky“ - velkoplošná panoramatická live-diashow.
Vstupné: 170 Kč.

Foto: M. Čermák 2x

Polička
Výstava paličkované krajky a malovaného hedvábí Ivy Vanžurové
- od 5. do 31. 10. 2013 v Tylově domě.
KAMEŇÁK 4 beseda s tvůrci filmu
- 8. 10. 2013 v 18.00 hod., velký sál Tylova domu. 2D komedie,
ČR, 88 minut, přístupný od 15 let, vstupné 150 Kč
Exkluzivně pro Poličku! Předpremiéra, kterou uvede producent
Jiří Pomeje za účasti tvůrců a herců filmu.
Den otevřených dveří - Oblastní charita Polička
- 9. 10. 2013, 9.00 - 17.00 hod.
MÓDNÍ SHOW
- Sobota 19. 10. 2013, v 16.00 hodin, velký sál Tylova domu stolová úprava TD. Zveme příznivkyně i příznivce módy, aby si
přišli zpestřit odpoledne i svůj šatník. Vstupné 110 Kč.

Upozornění
Rozpis služeb zubní pohotovosti
říjen, listopad 2013
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
12. - 13. 10.
19. - 20. 10.
26. - 27. 10.
28. 10.
2. - 3. 11.

MUDr. D. Švecová,
MUDr. J. Joukl,
MUDr. I. Veselíková,
MUDr. Fr. Zeman,
MUDr. O. Zeman,

Litomyšl,
Litomyšl,
Litomyšl,
Litomyšl,
Polička,

461 613 663
461 615 402
461 614 569
461 613 827
733 152 435

Inzerce
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