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Z jednání ZO

Pozvánka

Společenská kronika

Veřejné zasedání dne 15. 12. 2014

Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 12. 1. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

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

Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky SDH
obce pro rok 2014 ve výši 3.600 Kč,
- směrnici č. 2/2014 Fond oprav a reprodukce majetku bytového hospodářství v obci
Sebranice a zásady účtování,
- rozpočtové opatření č. 5/2014,
- rozpočet obce na rok 2015 - příjmy ve výši
11.607.200 Kč, výdaje ve výši 9.386.900 Kč,
financováno 2.220.000 Kč, v závazných
ukazatelích,
- rozpočtový výhled na rok 2015–2018,
- výši příspěvku 5.000 Kč pro rok 2015 Středisku soc. služeb Salvia na služby věnované
občanu Sebranic,
- dodatek smlouvy č. O - 38/2011 na zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu mezi obcí Sebranice a Technickými službami Hlinsko,
- výši příspěvku za likvidaci domovního
odpadu na rok 2015 ve výši 580 Kč,
- ceník poplatků za pronájem, služby a drobný prodej dle ceníku,
- kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 178/1 a 849/10 v k.ú. Pohora a koupi
části pozemku p.č. 178/2 v k.ú. Pohora,
- kupní smlouvu na směnu p.p.č. 841/6 v k.ú.
Pohora a prodej části pozemku p.č. 841
v k.ú. Pohora.
ZO schválilo a přijalo:
- Pasport místních komunikací.
ZO neschválilo:
- prodej stavebního lešení.
ZO vzalo na vědomí:
- možnost využití Geoportálu,
- cenu vody na rok 2015 ve výši 30,50 Kč/
m3,
- dílčí přezkoumání hospodaření obce s výrokem „nebyly zjištěny méně závažné chyby
a nedostatky“.
Lenka Karalová, starostka obce

Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka na karneval
Mateřská škola v Sebranicích pořádá
v neděli 25. ledna 2015
v kulturním domě v Sebranicích

DĚTSKÝ KARNEVAL
na téma

NAŠE TRADICE
Zajištěno je pohoštění, dětská tombola.
Začátek ve 14.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Upozornění
Vážení občané,
od 1. 1. 2015 vybíráme poplatky za svoz
domovního odpadu a za držení psů.
Částku nad 1000 Kč lze rozdělit na dvě
splátky. Splatnost poplatku je 30. 4. 2015
(druhá splátka 30. 9. 2015).
Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem na účet obce č. 1217273389/0800,
var. symbol - číslo domu. Zaplatit lze také
složenkou či hotově, a to v úředních hodinách
v pondělí nebo ve středu na OÚ.
Poplatek za odvoz domovního odpadu
Poplatek je 580 Kč za osobu, každé třetí
a další nezaopatřené dítě je od poplatku
osvobozeno.
Místní poplatek za psy
Poplatek za psy platí držitel psa s trvalým
pobytem v obci Sebranice. Poplatek se platí
za psy starší tří měsíců a je splatný nejpozději
30. 4. 2015. Sazba poplatku za kalendářní
rok činí: za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
260 Kč. Pes musí být označen známkou, kterou obdržíte na OÚ.
OÚ Sebranice
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Miroslav Novák
Václav Klusoň
Marie Balcarová
Anežka Klejchová
Josef Kučera
František Trávníček
Hana Hynková
Stanislav Pokorný
Marie Glänznerová
Marie Kopecká

90 let
88 let
82 let
75 let
75 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let

„Přátelství je jako hudba:
dvě stejně naladěné struny se
chvějí, i když se dotknete jen
jedné z nich.“
James Quarles
V listopadu se narodil
Matyáš Makovský
Rodičům blahopřejeme!
V prosinci jsme se rozloučili
s panem Zdeňkem Spěvákem.
Smrt - to nejsou dveře definitivně
zavřené. Spíše jsou to dveře
do věčnosti otevřené.
Roland Leonhardt

Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Zdeňkem Spěvákem.
Všem přátelům a známým patří dík za
projevenou soustrast.
Helena Spěváková, manželka

Pravidelný svoz odpadů
Leden, únor 2015
Popelnice:
3. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2.
Plasty:
5. 1., 2. 2.

Gramotnost není jenom čtení

Vítání občánků

Během listopadu proběhlo v zasedací místnosti
obecního úřadu několik seminářů s odbornými
lektory. Semináře, financované z fondu Evropské
unie - prostřednictvím Mateřského a rodinného
centra KRŮČEK Svitavy, se konaly vždy v úterý
a ve středu od 15.00 hodin. Pokaždé byly směřovány a určeny laické veřejnosti s příklady a radami ze života s použitím opět do běžného života.
První seminář se uskutečnil 4. 11. 2014 a byl
zaměřen na to, jak se naučit pracovat s chytrými telefony či tablety.
Pokračování následovalo další den, 5. 11. 2014. Seminář, který proběhl 11. 11. 2014, se týkal spotřebitelské gramotnosti. Byl zaměřen
na reklamace, práva spotřebitele, apod. Dne 12. 11. 2014 se konal
seminář s názvem Peníze se počítají, který měl posluchače seznámit
s tím, jak hospodařit s penězi, podle čeho si vybírat banku, jak zacházet s kreditní a debetní kartou, atd. Ve dnech 18. a 19. 11. 2014 byl
realizován kurz právní gramotnosti, který přiblížil majetkové
a smluvní právo nebo změny v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. Poslední semináře se uskutečnily ve dnech 25. a 26. 11. 2014.
Týkaly se zahájení podnikání, ale také pravidel chování úspěšného
podnikatele, vystupování a profesní image.
Seminářů se téměř vždy zúčastnilo přibližně 20 posluchačů, což
bylo příjemné překvapení nejen pro lektory.
Jana Svobodová a Iva Jílková

V neděli 30. listopadu 2014 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo slavnostní přivítání nových občánků Sebranic. Paní starostka přivítala do života obce tyto děti: Jiřího Pohorského, Ludmilu
Křivkovou a Terezu Kovářovou.
Po slavnostním projevu paní starostky zazpívaly písničky děti
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Lýdie Nagyové, která je
doprovodila hrou na kytaru. Na závěr byly dětem předány drobné
dárky a maminkám květiny.
OÚ Sebranice

Zleva: Jiří Pohorský s maminkou Klárou a tatínkem Jiřím, Ludmila Křivková
s maminkou Ludmilou a tatínkem Jiřím, Tereza Kovářová s maminkou Věrou
a tatínkem Petrem.

Děti z mateřské školy s pí uč. Lýdií Nagyovou; foto: M. Čermák 2x

Statistika obyvatel 2014
Stav k 1. 1. 2014: 986 obyvatel
Stav k 17. 12. 2014: 980 obyvatel
NAROZENÍ:
Tereza Kovářová, Jiří Pohorský, Ludmila Křivková, Matyáš Makovský, Sebastián Kalina
ZEMŘELÍ:
Alena Řezáčová, Marie Šlesingerová, Lenka Slezáková, P. Jaroslav
Kopecký, Miluše Štyndlová, Bohumil Cupák, Zdeněk Spěvák
PŘIHLÁŠENÍ:
Jana Koudelková, Pavel Kotlář, Josef Žižka, Radka Kalvodová Odstrčilová, Jaromír Dubišar, Veronika Johanová, Miroslav Makovský,
Jana Makovská, Petr Kovář, Pavlína Kmošková, Bohuslav Kuchta,
Pavel Kučera, Leoš Mikulecký, Lucie Pecková, Petr Štěpánek

K dobré atmosféře každého semináře patřilo chutné občerstvení, které
připravovaly paní Andrea Tancošová a Naděžda Letáčková.
Foto: OÚ 2x

ODHLÁŠENÍ:
Petra Svůrová, Ondřej Isaides, Jan Cupák, Patrik Cupák, Adéla Cupáková, Miroslava Cupáková, Jana Křivková, Markéta Malá, Slavomír
Řehůřek, Helena Sádecká, Anna Pekárková, Karel Vladík, Lenka
Rensová, Zdeněk Vandas, Petra Kadlecová, Petr Kadlec, Lukáš Kadlec
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Akce v Sebranicích

Akce v Sebranicích

Den otevřených dveří v KD
Dne 29. listopadu 2014 se konal Den otevřených dveří v kulturním
domě v Sebranicích, který byl zakončen koncertem s názvem Piafznámá–neznámá.
Během odpoledne byl otevřen celý kulturní dům od sklepa po
půdu, včetně kanceláří obecního úřadu. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout především nové topení, které bylo dokončeno v říjnu letošního roku. Zúčastnili se i zástupci firem, které se na opravě kulturního domu podílely, a odpovídali na dotazy občanů.
Od 18.30 hodin
začal hlavní program
dne. Na jevišti vystoupily Eva KrizLifková a Jana Hermachová s písněmi
legendární zpěvačky
Edith Piaf. Doprovázel je pianista Milan
Dvořák.
Eva Kriz-Lifková
studovala
zpěv
Pohled na sál
v Paříži, nyní působí
jako hudební pedagog na Francouzském lyceu v Praze. Jana Hermachová vystudovala herectví na pražské DAMU, jako herečka „na
volné noze“ projezdila celou republiku se zájezdovými představeními. Milan Dvořák patří mezi naše významné hudebníky, jako profesionální pianista hrál v mnoha orchestrech.
Tito tři umělci nás provedli životem Edith Piaf od narození až do
konce. Úžasné bylo, že písně byly prokládány úryvky z jejího života,
tudíž nám lépe přiblížily život této zpěvačky nevšedního hlasu i projevu.
Ráda bych tímto poděkovala za krásný nevšední zážitek a budu se
těšit na další podobné akce.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli, 30. listopadu 2014, se jako již tradičně rozsvěcel vánoční strom u kapličky na Pohoře.
Na vánoční atmosféru nás naladila Michaela Vostřelová, která
zazpívala několik vánočních písní, spolu s Ivanem Klusoňem, který
její zpěv doprovodil hrou na klávesy. Sváteční slovo pronesla starostka Lenka Karalová a Otec Vojtěch Glogar.
A konečně nadešel tolik dětmi očekávaný okamžik, kdy se objevili
andělé a všechny děti obdarovali nadílkou.
Adventní koncert
V neděli 14. prosince od 17 hodin se v kostele sv. Mikuláše
v Sebranicích konal Adventní koncert. S vánočními písněmi vystoupili Zdena Škeříková, Vladimír Opletal a sbor Lubenika.
Iva Jílková

Foto: M. Čermák 4x

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Lovci perel v Sebranicích
Naše školní družina se zapojila do celoroční čtenářské hry, která
probíhala v Městské knihovně v Litomyšli. Na projektu se podílely
Evropský sociální fond v ČR, Evropská unie, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a Knihovna města Hradce Králové. Úkolem
bylo číst knihy označené jako perlorodky a plnit úkoly. Odměnou za
každou přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky byly perly
a speciální knihovnické peníze. Soutěž skončila 28. 10. 2014. Náš
výsledek byl 22 přečtených knih a 1950 speciálních korun. V tento
den se k nám do družiny vypravila paní knihovnice, aby nás ocenila
jako jedinou školní družinu ve východočeském kraji, která se zúčastnila, a přivezla knihovnický obchůdek. V něm jsme si mohli nakoupit
drobnosti za utržené peníze. Soutěž nás velice bavila a už se těšíme
na další ročník sběračů perel.
Vetešníková Petra, DiS
Zleva: Jana Hermachová a Eva Kriz-Lifková

Andělé s nadílkou, uprostřed starostka Lenka Karalová a Otec Vojtěch Glogar

Společná fotka s paní knihovnicí
Foto: ZŠ
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Zprávičky z naší školičky
učitele. Aby pro něho nebyla každá sebemenší změna stresem. Ale
musí také umět poznat sluchem 1. písmeno ve slově, najít jiné, které
začíná stejným písmenem. Znát pravou a levou stranu. Zvládnout
základy matematiky. Také ruka musí být uvolněná, aby se mohla
dobře učit psát. Umět vyprávět pohádku. A ještě,... Prostě, je toho
ještě mnoho, co musí malý školáček umět.
A ty ještě menší děti? To byste koukali, kolik se toho od září naučily! Umí si samy obléknout punčocháčky, obout botky, navléknout
čepici a rukavice. A ráno už nebrečí, když odchází maminka nebo
tatínek ze školky. Naučily se hrát si s ostatními dětmi. Ani to není
jednoduché. Kdo má pochopit, že hračky nejsou jenom moje, ale jsou
i pro všechny ostatní. A když jdou na vycházku, nerozbíhají se každé
jinam, ale jdou krásně seřazené. I když nejraději mají hry v lese.
A tak doufám, že jste právě vánoční svátky hojně využili k tomu
naprosto nenásilnému a zábavnému společnému učení. Že jste hráli
s vašimi dětmi hry, měli trpělivost a nechali malého počtáře, až se mu
pomalu podaří napočítat do 5 a neposunovali jste jeho figurku, ale
nechali ho „pracovat“ samostatně. Že jste se nezlobili, když ustřihl
papír trochu křivě, ale naopak jste měli radost, že něco vyrábí. Že vás
netrápilo, že jste pokaždé prohráli v pexesu a že váš nejmenší měl
zase první postavené puzzle. Toto vše je pro děti velmi důležité! Postřeh, trpělivost, soustředění, pozornost. To všechno budou potřebovat.
A tak vám všem, kteří máte ještě malé děti, ať ty do třech let nebo
školkové nebo už školou povinné, přeji hodně postřehu, trpělivosti,
soustředění, pozornosti, aby jste vše zvládli i novém roce. (To vše
jste se přece naučili už v předškolním věku!)
Protože velmi dobře víte, že vy, maminka a tatínek, ale i babička
a dědeček, máte vliv na to, zda budou i v dalším roce svítit rozzářené
oči dětí. A hlavně!!! Aby to nebylo jenom díky dárkům. A pokud
budeme schopny, naše mateřská škola vám v tom ráda pomůže.
Hodně pohody no nového roku.

Máme za sebou Vánoce...
Máme za sebou Vánoce. Ty nejkrásnější svátky roku. Hlavně pro
děti. Asi nikdy jindy není tolik těšení. Ale myslím si, že i my dospělí
se na dny pohody a klidu, kdy ustane veškerý spěch a shon, těšíme.
Daleko více se setkáváme se svými nejbližšími. Vůně cukroví,
třpyt vánočních řetězů. V této době ráda chodím na procházky večer,
za tmy, kdy z jednotlivých oken bytů, domků, svítí barevná světýlka
stromečků.
Nejkrásnější jsou ale rozzářené oči dětí.
Ale ani Vánoce netrvají věčně. Naopak. Utečou velmi rychle právě proto, že jsou krásné. Asi to tak má být. Kdyby trvaly déle, nebyly
by nám tak vzácné.
A nás všechny čeká s novým rokem další práce. I to je dobře.
Buďme rádi, že máme co dělat. A že můžeme být potřební a užiteční.
A opět nejen my dospělí. Práce čeká i na děti.

Výuka angličtiny

Pro ty školou povinné je jejich povinností-prací škola. Ale i to,
čím pomáhají doma svým rodičům. (A neříkejte, že vám s ničím nepomáhají! Vždy se něco najde.) A pro ty naše školkové je prací školka. No školka. Ona je to také škola, i když mateřská.
Brzy budeme mít za sebou 1. pololetí a naši předškoláci půjdou
k zápisu do 1. třídy ZŠ. Vyzkouší si přímo v prostorách školy, co
zvládají, jak se orientují v novém prostředí, zda jsou schopni komunikovat s „cizími“ lidmi. Letos nám má do 1. třídy odejít opět 20 dětí.
A ty se právě teď musí dát do práce. Opakovat a prohlubovat znalosti, které získaly, poznávat a pamatovat si věci další a další.

Vánoční besídka
Foto: MŠ 3x

Však také tento školní rok začala všem mateřským školám vládnout polytechnická výchova. Dříve jsme říkali pracovní výchova. Ale
ta neobsahuje pouze stříhání, lepení, navlékání korálků apod. Však
sami víte, že děti v současnosti pracují s keramickou hlínou, ale
i drátky, plasty, dřevem, necháme je pracovat s pilkou, kladívky,
máme i svěrák a šroubováky. Využíváme spoustu přírodnin. Děti
dělají různé pokusy.
A polytechnická výchova vládne z toho důvodu, že někdo
„nahoře“ zjistil, že v současnosti hodně dětí sedává u počítačů. Jsou
v oblasti práce s počítači, mobily a dalšími podobnými výdobytky
daleko šikovnější a zručnější, než jsme byli v jejich věku my. Zato
my jsme byli daleko více venku. Uměli jsme udělat stojku a hvězdu.
Vybíjená se hrála stále dokola, stejně tak dobře jsme uměli školky
se švihadly nebo s míčem.

Mikuláš v MŠ

Víte, často se „úroveň“ školek ze strany rodičů a celkově veřejnosti hodnotí podle toho, kolik se zde dělá výrobků, výtvarných prací.
Podle toho by byla naše školka hodně dobrá, protože mám velmi
šikovné kolegyně, které s dětmi vytvářejí spoustu výrobků. Ale věřte,
že to není to nejdůležitější.
Nejdůležitější je asi sociální zralost. Aby se předškolák bez pláče
odpoutal od rodiče a byl schopen samostatně pracovat podle pokynů

Vendula Tmejová
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Odborné rady, jak správně kompostovat - 2. část

Odborné rady, jak správně kompostovat - 2. část

Jak postupovat při kompostování
O kompostování toho bylo napsáno již hodně. My jsme za vás
množství různých postupů vyzkoušeli a nyní uvedeme pouze ty rady,
které se nám v 15leté praxi nejvíce osvědčily.
Co se dá a nedá kompostovat
V podstatě můžeme kompostovat veškerý biologický odpad, který
vzniká v domácnosti a na zahradě. Ideální je co nejrůznorodější směs
materiálů.
Z materiálů vhodných pro kompostování nám mohou při domácím
kompostování způsobit potíže pouze zbytky vařených jídel (lákají
zvířata, brzy podléhají zkažení a následně nepříjemně zapáchají).
Proto je dáváme do kompostu pouze v malém množství a smícháme
je s větším množstvím suchého savého materiálu.
Klíčivosti houževnatých plevelů a jejich semen zamezíme, pokud je
necháme před kompostováním zkvasit v nádobě s vodou. V létě nám
na to stačí cca 15–20 dní (dokud se na okraji nádoby neobjeví pěna).

Tabulka č. 2: Poměr C : N v různých materiálech (průměr naměřených hodnot)

Vhodné suroviny

Nevhodné suroviny

Zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny Zbytky masa a výrobky z něj
Ryby a výrobky z nich

Hnůj, trus, kaly

Mléko a mléčné výrobky

Siláž, výlisky z hroznů a ovoce

Nerozložitelný materiál (např. sklo,
plasty, kovy, textil

Piliny, hobliny, dřevná štěpka
Káva, čaj, rozdrcené skořápky vajec

Piliny a zbytky dřevotřísky

Papírové ubrousky

Barevně potištěný papír
Uhynulá zvířata

Rozdrcené kukuřičné stonky

Chemicky ošetřené zbytky (jídla)

Odpad ze zeleniny

20 : 1 Odřezky z keřů

125 : 1

Plevel (mladé rostliny)

23 : 1 Sláma obilovin

125 : 1

Bioodpad z domácnosti

25 : 1 Stařina z luk

50 : 1

Koňský hnůj

25 : 1 Listy ovocných stromů

38 : 1

Ovčí hnůj

17 : 1 Listy lesních stromů

50 : 1

Hovězí hnůj

20 : 1 Hrabanka jehličnanů

65 : 1

Drůbeží trus

10 : 1 Kukuřičné stonky

90 : 1

Čištění cest
V zimním období provádějí pracovníci obecního úřadu již velmi
potřebné čištění cest. Úklid probíhá z důvodu bezpečnosti chodců
a vzájemně se vyhýbajících vozidel.
Jan Gutveis
Foto: J. Gutveis

Posklizňové zbytky z pěstování

C:N
145 : 1

Informace k objednaným kompostérům
Objednané kompostéry se budou vydávat v lednu 2015.
O přesném termínu budete včas informováni. Nejprve se podepíše
smlouva a zaplatí částka 300 Kč za každý kompostér v kanceláři
obecního úřadu, poté budou kompostéry vydávány v bočním vchodu
kulturního domu - parkoviště u točky.
OÚ Sebranice

Velké množství vařené stravy

Tráva, listí, seno, sláma, plevel

C:N
Uhlíkaté látky
20 : 1 Dřevná štěpka

Pokračování příště

Tabulka č. 1: Vhodné a nevhodné materiály na kompostování
Biologický odpad z domácnosti

Dusíkaté materiály
Posečená tráva

Čtyři základní pravidla kompostování
Pro to, aby proces kompostování proběhl úspěšně, je potřeba vytvořit optimální podmínky pro činnost a rozvoj mikroorganismů
a půdních organismů, které se na kompostování podílejí. K tomu
doporučujeme dodržet čtyři základní pravidla:
a) Zabezpečme správnou velikost materiálu
Materiály, které jsme nasbírali, musíme před zamícháním do kompostu upravit na správnou velikost.
Nejdůležitější to je v případě hůře rozložitelných materiálů
(uhlíkatých) - dřevo, stonky starších rostlin, tvrdší části zeleniny,
sláma, kukuřičné stonky… Jejich velikost by neměla přesáhnout velikost palce na ruce. Měkké šťavnaté materiály (dusíkaté), které jsou
snadno rozložitelné, není nutné zmenšovat.
Úpravu velikosti materiálů můžeme provést pučením, sekáním,
lámáním, stříháním… Nejideálnější je ovšem použití drtičky.
Platí, že čím jsou menší částice, tím se rychleji zkompostují. Stejně tak nám i menší velikost materiálů zjednoduší práci např. při míchání a překopávání.
b) Kompostujme a směšujme všechny materiály
Základním předpokladem pro dobrý rozklad je vyvážené mísení
materiálů. Do kompostéru bychom je neměli dávat jen tak bezhlavě.
Každý druh má totiž jiné vlastnosti.
Platí, že dusíkaté materiály (hnůj, trus, posečená tráva, kuchyňský
bioodpad, posklizňové zbytky ze zahrady …), které jsou většinou
měkké, šťavnaté a zelené, musíme mísit s uhlíkatými (dřevná štěpka,
piliny, hobliny, listí, sláma, papír…), které jsou většinou tvrdé, hnědé, suché. Jejich objemový poměr by se měl co nejvíce přibližovat
k 1 : 1.
Pokud budeme kompostovat veškerý zahradní odpad se zbytky
z kuchyně, měli bychom se přiblížit ke správné surovinové skladbě.
Optimální poměr uhlíku a dusíku (C : N) ve smíchaném kompostovaném materiálu je 3–35 : 1 ve prospěch uhlíku. Důležité je, aby se tyto
materiály opravdu míchaly a neukládaly ve vrstvách.
Skladování uhlíkatých materiálů:
Jelikož uhlíkaté materiály vznikají na zahradě většinou v jiném období než dusíkaté, je vhodné si je upravené uskladnit. Skladovat je můžeme např. v pytlích vedle kompostéru. Tak je budeme mít připraveny
k použití vždy, když nám na zahradě nebo v domácnosti vzniknou
dusíkaté materiály (kuchyňský bioodpad, tráva …).

Ceník obecního úřadu platný od 1. 1. 2015
Pytel žlutý

6 Kč/1 ks, 150 Kč/ 25 ks
(= 1 balení)
Pytel černý
7 Kč/1 ks
Pohlednice
5 Kč/1 ks
Kopírování
A4/2 Kč/1 strana,
barevně 5 Kč/1 strana
A3, černobíle/5 Kč/1 strana
Poplatek odpad
580 Kč/osoba/rok
Poplatek pes
200 Kč/pes/rok,
každý další pes 260 Kč
Přihlášení k trvalému pobytu
50 Kč/osoba starší 15 let
Ověření podpisu
30 Kč/1 podpis
Ověření listiny
30 Kč/1 strana
Půjčení lavičky, stolu
10 Kč/1 ks/den
Kabelová TV - jednorázové připojení 2200 Kč
Pronájem přísálí
1000 Kč+DPH/3 dny
Pronájem sálu
1000 Kč+DPH
(1 den - občané Sebranic)
4000 Kč+DPH (1 den - zábavy,
semináře, výdělečné činnosti,
mimo složek Sebranic

Skleněný hrnek se znakem obce
Pexeso
DVD Slunce, seno, Sebranice
Mimořádné vydání Sebr. novin
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45 Kč/1 ks
20 Kč/1 ks
80 Kč/1Ks
50 Kč/1 ks

Kraj Smetany a Martinů
Soutěžní otázka: S jakou muzikou je spjat život P. Františka Martina
Vícha (nápověda: jejich hudbu měl velice rád a přál si ji přivézt do
Dolního Újezda, což se povedlo letos na Svatomartinskou pouť).
Odpovědi zasílejte na e-mail: nsauerova@policka.org.

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – Dolní Újezd
Rodové kořeny:
E d u a r d Š t ě t i n a - ministr zahraničí USA, v r. 1945 byl na
Jaltě při podpisu ukončení II. světové války. Byl pravnukem Ondřeje
Štětiny, rodáka z Dolního Újezda č. 81.

Odměna: 2 lístky na Újezdské Babí léto v roce 2015

R u d o l f F r i m l - hudební skladatel a klavírní virtuóz, narozen
2. 11. 1879 v Praze v rodině pekařského mistra Františka Frimla
a Mariany rozené Křemenákové z Dolního Újezda u Litomyšle
čp. 250. Jeho sestra Z d e ň k a byla provdaná za herce a písničkáře
Karla Hašlera.
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
leden 2015

Rodáci:
B e r n a r d B e n i š - narozen 1860, v letech 1909 až 1919 byl
řídící učitel v Dolním Újezdě, zakladatel spolku „Lukáš Pakosta“,
starosta TJ Sokol v Dolním Újezdě, dlouholetý jednatel Hospodářského společenstva okresu Litomyšlského, autor třídílného památníku
tohoto společenstva, autor knížek o Lukáši Pakostovi, Doma a za
hranicemi, Vodník flamendr. V letech 1921 až 1939 psal mnoho článků do časopisu „Od trstenické stezky“.

Bystré
10. 1. 2015 - Sportovní ples – od 20.00 hod. v Sokolovně. K tanci
a poslechu zahraje skupina Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá
tombola. Program oživí malí fotbalisté, kteří předvedou své fotbalové
dovednosti.
22. 1. 2015 – Promítání autorských snímků p. Josefa Kamínka –
snímky připomenou vybrané události společenského života města
(poutní procesí ke kapli sv. Jana Nepomuckého v Hartmanicích
z r. 1968, bysterský masopust z r. 2002 a oslavy výročí 140 let Sboru
dobrovolných hasičů v Bystrém konané v r. 2012.) Promítání se
uskuteční v místním kině od 17.00 hod.
30. 1. 2015 - Hasičský ples – od 20.00 hod. v Sokolovně. K tanci
a poslechu zahraje skupina Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá
tombola.

PhDr. M i l a d a J i s k r o v á provd. V e č e ř o v á - učitelka
na SPŠE v Pardubicích, překladatelka a spisovatelka. V mládí se
léčila v Luži v Hamzově léčebně. Odtud je kniha „Děti
z Košumberka“ a z oblasti sportu je „Nouzové přistání“. V knižnici
Večery pod lampou píše pod pseudonymem Helena Skladovská např.
Horské romance, Večírek s překvapením, Slečna z pošty atd.
Zasloužilí kněží:
P. F r i ch J a n - farářem v Dolním Újezdě v letech 1710–18, potom arcibiskupským vikářem pro střed Chrudimského kraje, dále byl
v konsistoři arcibiskupské kanceláře v Praze, později děkanem kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. V r. 1729 byl
v delegaci ke svatořečení sv. Jana Nepomuckého u papeže Klimenta
XII. Splnil tam přání svého nástupce v Dolním Újezdě Daniela Wolfganga Pelikána a získal papežské breve /povolení/ k založení Růžencového bratrstva.

Dolní Újezd
10. 1. 2015 - Tříkrálový farní ples v sokolovně v Dolním Újezdě od
20.00 hod., hraje COMBO 2
17. 1. 2015 - Sokolský ples v sokolovně od 20.00 hod.,
hraje MEDIUM.
31. 1. 2015 - Skautský ples v sokolovně od 20.00 hod.,
hraje COMBO.

P. V a š í č e k J o s e f I g n á c - farář v Dolním Újezdě v letech
1806–23, pisatel pamětní farní knihy, ve které podchytil historii kostela sv. Martina i událostí z litomyšlska od r. 1553–1823 /psané latinsky/. Po Tolerančním patentu císaře Josefa II., po zrušení Růžencového bratrstva byla za jeho působení v r. 1806 přestavěna Danielská
kaple na školu.

Litomyšl
do 18. 1. 2015, Dům U Rytířů - Josef Hýbl - muž, který fotil Litomyšl
Výstava fotografií.
17. 1. 2015 od 13.00 hod., Lidový dům - Festival deskových her
18. 1. 2015 od 17.00 hod., Krytý zimní stadion - Lední hokej:
HC Litomyšl - Polička
Utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji.

P. J o s e f Č i h á k - farář v Dolním Újezdě v letech 1946–56
a 1968–2001.
V r. 1957 byl odsouzen na základě vykonstruovaného obvinění za
spoluúčast v protistátní činnosti na 6,5 roku vězení, ztrátu občanských práv se zákazem návratu do farnosti na 10 let. Prošel věznicemi v Pardubicích, Chrudimi, na Pankráci, ve Rtyni v Podkrkonoší
a Valdicích, kde se setkal s pozdějším biskupem K. Otčenáškem.
V r. 1962 byl propuštěn na základě amnestie prezidenta Ant. Novotného. Do r. 1968 musel pracovat ve stavebnictví. V r. 1968 se vrací
do svého působiště dolnoújezdské farnosti, kde aktivně působí až do
r. 2001, kdy odchází do důchodu. Zemřel 25. 8. 2003, jeho pohřbu se
zúčastnilo mnoho duchovních a několik set občanů.

Oldřiš
17. 1. 2015 - Tradiční myslivecký ples v Orlovně.
Začátek ve 20.00 hod.
Polička
3. 1. 2015 - Carl Orff - Carmina Burana - Slavnostní koncert
k zahájení oslav 750. výročí založení města Poličky.
Velký sál Tylova domu od 19.00 hod.
Na jevišti i mimo jeviště Tylova domu v Poličce vystoupí cca
150 účinkujících.
Do 11. 1. 2015 - Vánoční výstava - Jesličky z Poličky
Výstava betlémů v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
20. 1. 2015 - od 19.00 hod. v Tylově domě - Darda
Adaptace závěrečné části volné trilogie knih o Helence Součkové,
v hlavní roli Bára Hrzánová
Divadlo Na Jezerce.

P. F r a n t i š e k M a r t i n V í ch - narozen 12. 6. 1921
v Jiříkově (místní část Dolního Újezda). Vyučil se zahradníkem
a v l8 letech vstoupil do řádu Petrínů v Českých Budějovicích, kde
byl 18. 12. 1949 vysvěcen. V r. 1953 byl obviněn z protistátní činnosti a odsouzen na 10 let. Vězení nastoupil ve Rtyni v Podkrkonoší „Na
uranové uhlí“, kde přežil s těžkým úrazem zával. V dole tajně sloužil
mše sv. pro své kolegy vesměs duchovní. Dále byl vězněn ve Valdicíh a Mírově. Po amnestii v r. 1960 pracoval v zahradnictví
v komunále v Č. Budějovicích. Od r. 1967 působil ve farnosti Dobrš
u Strakonic a do r. 2007 navíc sloužil mše sv. ve Vacově a Česticích.
V r. 2005 obdržel od tehdejšího prezidenta V. Klause Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Sebranice
9. 1. 2015 - Farní ples – pořádá otec Vojtěch s farností, od 20 hodin
v kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje skupina Mix.mini.
17. 1. 2015 - Dětský ples, od 16 hod. v kulturním domě. Hrát se budou oblíbené dětské písně.
31. 1. 2015 - Obecní mariáš - od 11 hodin v kulturním domě. Prezentace v 10.30 hodin. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
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SDH Sebranice

Mikulášský turnaj mladších přípravek

Milí spoluobčané,
zbývá jen pár dní do konce roku 2014, a tak si dovolím trošku
zabilancovat. Tento rok byl pro nás, hasiče, velmi přínosný. V květnu
jsme oslavili 135. výročí založení našeho sboru. Na pronajatém prostranství „u Mikulášku“ nám firma DS Delta Lubná postavila betonovou základnu a díky dotaci z obecního rozpočtu jsme mohli zainvestovat do opravy sportovní požární stříkačky, která již nebyla funkční.
Toto technické zázemí bylo tolik potřebné pro nastupující generaci
hasičů, kterou se nám daří získávat. Začněme u těch nejmladších.
Děti se pravidelně scházely, trénovaly a jezdily na soutěže. Stanovaly
v Lezníku a z poslední soutěže v požárním útoku a štafetě přivezly
stříbrné medaile. Malých hasičů stále přibývá, a tak se pro příští rok
bude otevírat přípravka pro nejmenší hasiče. Velice dobře se také
rýsuje nové družstvo dorostenek. Dospělí, muži a ženy, pravidelně
trénovali celou sezónu a účastnili se soutěží Okresní ligy Svitavska.
Na medailové pozice jsme nedosáhli, ale důležitější je vytrvat a motivovat právě ty mladší, což se nám daří.
Nyní ještě pár vět k zásahové jednotce. Požární sport a zásahová
jednotka jsou spojené nádoby. Zainteresovaní hasiči, kteří začínají
u sportu a jdou do toho srdcem, se pak většinou stávají členy zásahové jednotky. Letošní rok byl pro jednotku klidný, zasahovala pouze
jednou, a to u spadlého stromu na Dolečkách. Jinak se samozřejmě
během roku účastní školení, námětových cvičení, zdravotních prohlídek a udržují techniku.
Podílíme se každoročně také na společenském životě v obci. Letos
jsme uspořádali hasičský ples a v plánu byla i velikonoční zábava,
která se nakonec z důvodu rekonstrukce kulturního domu nekonala.
Při masopustních hodech rádi zajišťujeme zázemí pro masky a občerstvení v moštárně. Tyto tradiční akce chceme pořádat i nadále, ale
rádi bychom přidali i nějaké další akce.
To, že se náš sbor začal tak slibně rozvíjet, je zásluha ochotných
a pracovitých členů našeho sboru, ale také jejich rodinných příslušníků a přátel. Nemalou měrou k tomu přispívá i výborná spolupráce
s paní starostkou a obecním zastupitelstvem. Přejme si proto, abychom byli všichni zdraví a dokázali se radovat z každodenních maličkostí.
Jsou tu Vánoce, a tak Vám přeji jménem našeho sboru příjemné
prožití těchto svátků a v novém roce ať Vás provází zdraví, štěstí,
láska a spokojenost.
Jana Ondráčková

Mikulášský turnaj ve Svratce - sobota 6. 12. 2014
Díky vzájemným přátelským vztahům mezi fotbalovými kluby
obou obcí, využívají trenéři pro děti stálá pozvání účastnit se turnajů,
které zde umí hráčům a přihlížejícím divákům velmi pěkně připravit.
Shodně tomu bylo i tentokrát. Za přítomnosti celkově 7 týmů: ze
Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Poličky, Ždírce nad Doubravou, Měřína,
Sebranic a domácího týmu ze Svratky, se systémem hry „každý tým
s každým“, utkali proti sobě hráči věkem narození r. 2006 a mladší
(výjimku mají děvčata, která mohou být o rok starší).
Přestože se naši kluci neumístili na předních pozicích a o lepší
skóre pouhého 1 gólu je neminula poslední příčka, odehráli turnaj
v konfrontaci s městskými kluby hrající standardně vyšší fotbalové
soutěže a s početnější fotbalovou základnou, ve fyzicky náročném
a obdivuhodném celodenním tempu. Spolu se svým trenérem Jirkou
Procházkou a přihlížejícími rodiči se radovali z každé pěkné fotbalové „akce“, gólu, chuti bojovat a nevzdat to. Odměnou všem byly
medaile a mnoho jiných cen.

Společně: horní řada zleva - Svoboda Martin, Vostřel Jakub, Mokrejš Jirka,
Ropek Martin (DÚ), Procházka Vojta
dolní řada zleva - Klejch Sebastián, Klejch Damián (brankář), Sigl Honza
(DÚ), Faltys Jáchym (DÚ) a trenér mladší přípravky Mgr. Jiří Procházka

Za sebe, mám radost ze života v pohybu a při dnešním pohledu
kdykoliv ven do celodenní mlhavé tmy a deštivého počasí, jsem spolu s dětmi vděčna za sportovně pěkně prožitý den v útulné hale při ZŠ
ve Svratce. Celý turnaj s aktuální návštěvou Mikuláše a jeho družiny
hodnotím velmi pozitivně a takových, podobně pěkně prožitých volných dní dle svých zájmů a zálib, má být v dětství co nejvíce!
PODĚKOVÁNÍ za podzimní sezónu vč. zajištění hal 2x týdně
v Poličce v zimním období právem patří trenéru Jiřímu Procházkovi
a trenéru starší přípravky Jiřímu Mokrejšovi.
Dnes výjimečně patří poděkování i třem chlapcům z Dolního
Újezdu, kteří bravurně nahradili naše marodící kluky z týmu. Mohli
si společně na turnaji zahrát a přihlášená účast tak nebyla ohrožena.
Ve zdraví a lásce doma přeji všem našim dětem krásný nový rok
2015 …
Jana Svobodová

Dům pro Charitu ožívá
Na sbírkovém účtu „Dům pro Charitu“ je k datu 15. 12. 2014
nashromážděno již neuvěřitelných 80 358 Kč.
Vážení a milí dárci, děkujeme Vám všem za pochopení a štědrost,
kterou jste Oblastní charitě Polička projevili. Ujišťujeme Vás, že
všechny prostředky ze sbírkového účtu jsou směrovány výhradně na
rekonstrukci a splátky nově koupeného domu ve Vrchlického ulici
čp. 10. Děkujeme také všem firmám, řemeslníkům i dotčeným úřadům za jejich obětavou práci, rady a mnohdy i nezištnou pomoc.
O tom, že Vaše finanční i materiální podpora je účelně využita,
svědčí fakt, že mohlo být již ke dni 19. 12. 2014 zprovozněno první
patro budovy. První, kdo se do nových prostor nastěhoval, jsou střediska Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče. V lednu
2015 dojde k přesunu Otevřených dveří a Osobní asistence z Tylovy
ulice. Dále pracujeme na úpravách přízemí domu, kde jsou opravy
náročnější, ale pro provozní potřeby Charity naštěstí nejsou tak akutně potřebné.
Zároveň bychom rádi vyzvali dárce sbírkového účtu Dům pro
Charitu, kteří poskytli dar 500 Kč a vyšší, aby se v případě, že jim do
konce ledna 2015 nepřijde slibované potvrzení, obrátili na Oblastní
charitu Polička (tel. 461 725 552). Zaznamenali jsme totiž z výpisů,
že někteří dárci u poměrně hodně vysokých částek posílaných
z účtu na účet, neuvedli svoji adresu a my tudíž nevíme, kam
potvrzení poslat. Tato informace se netýká dárců přispívajících prostřednictvím složenek. Zde máme sjednány nadstandardní služby
s Českou poštou a opisy adres ze složenek budeme mít pro účely
vystavení potvrzení k dispozici (pokud budou složenky vyplněny
čitelně). V každém případě, při jakékoliv nejasnosti s Vaším darem se nebojte na nás obrátit.
S obdivem k Vašemu porozumění a s díky za Vaši pomoc
pracovníci Oblastní charity Polička

Společně při nástupu a vyhlášení . . .; foto: J. Svobodová 2x
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Pozvánka

Kam za kulturou
Polička
Kino Polička - začátek v 19.00 hod, pokud není uvedeno jinak
5. 1. Exodus Bohové a králové 3D - historický/drama, VB/
Španělsko/USA, přístupný od 12 let
7. 1. Burácení - drama ČR
12. 1. Paddington - od 18.00 hod., rodinná komedie, VB/Kanada/
Francie
14. 1. Fotograf - tragikomedie ČR, přístupný od 15 let
19. 1. Saint Laurent - životopisný, Francie, titulky
21. 1. Noc v muzeu: Tajemství hrobky - rodinná komedie, USA/VB
26. 1. Sedmý syn 3D - velký sál Tylova domu, fantasy, USA
28. 1. 96 hodin: Zúčtování - akční/thriller, Francie, titulky, přístupný
od 12 let
16. 1. Nejúspěšnější sportovec roku 2014 regionu Svitavska v 18.00 hodin. Cílem tohoto mimořádného projektu je ocenění sportovců a nejlepších sportovních výsledků dosažených v jednotlivých
okresech a krajích České republiky v roce 2014. Slavnostní večer
s doprovodným programem. Tylův dům.
Litomyšl
Kino Sokol - začátek v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak
9.–10. 1. Sedmý syn - fantasy, USA
11. 1. Pohádkář - drama/romantický, ČR
13.–14. 1. Interstellar - scifi/dobrodružný, USA/VB
15. 1. Dva dny, jedna noc - drama, Belgie/Itálie
16.–17. 1. 96 hodin: Zúčtování - akční/thriller, Francie
18. 1. Fotograf - tragikomedie ČR
20. 1. Rigoletto - drama, Západní Německo
21. 1. Pohádkář - drama/romantický, ČR
22.–23. 1. Noc v muzeu: Tajemství hrobky - rodinná komedie,
USA/VB
26.–28. 1. Exodus Bohové a králové 3D - historický/drama, VB/
Španělsko/USA, přístupný od 12 let
29.–30. 1. Hodinový manžel - komedie, ČR
Do 31. 12. 2015 Prohlídka Litomyšle s rytířem Toulovcem
Provází se denně, včetně zimy, nedělí a pondělků. Rytíř Vás dovede
k památkám a to nejzajímavější vám o nich řekne.

Pozvánky

Pozvání na 9. farní ples
který se uskuteční v pátek 9. ledna od 20 hodin
v kulturním domě v Sebranicích.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Mix.mini.
V předtančení vystoupí Tanečko Sebranice a Sokol Lubná.
Vstupné je 59 korun.
Bude pro vás připravena lákavá tombola a vydatné občerstvení.
Na vás všechny se těší o. Vojtěch s farností.

Pozvánky do Poříčí
17. 1. 2015 Myslivecký ples
pořádá Myslivecké sdružení Poříčí,
hraje Vepřo, knedlo s Dádou
18. 1. 2015 Dětský karneval
pořádá Myslivecké sdružení Poříčí

Dětský farní ples
se uskuteční v sobotu 17. ledna od 16 hodin.
Hrát se budou oblíbené dětské písně
a v předtančení vystoupí mládež farnosti.
Pro děti je připravena bohatá tombola, občerstvení a spousta zábavy.
Vstupné je dobrovolné.
Na setkání se těší mládež farnosti.

20. 2. 2015 Obecní ples
pořádá obec Poříčí a kulturní komise,
hraje Melodie Trpín
21. 2. 2015 Dětský karneval
pořádá obec Poříčí a Klub maminek

Pozvánka

Upozornění

Sbor dobrovolných hasičů Sebranice
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES,
který se koná
v sobotu 7. února 2015
v kulturním domě v Sebranicích.
Hudba: MEDIUM
Začátek ve 20.00 hod.
Bohatá tombola a překvapení!

3.–4. 1.
10.–11. 1.
17.–18. 1.
24.–25. 1.
31. 1.–1. 2.
7.–8. 2.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Leden, únor 2015
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. E. Kopecká, Bystré,
MUDr. P. Kossler,
Polička,
MUDr. J. Kosslerová, Polička,
MUDr. Z. Králová,
Litomyšl,
MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
MUDr. M. Kučerová, Polička,

606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 724 635
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