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Na vědomost se dává všem sebranickým
a přespolním občanům, že

v sobotu 14. února 2015
budou se ve vsi Sebranice, na návsi u kapličky,
konat

MASOPUSTNÍ HODY
Program:
• od 11.00 hodin zabijačkové dobroty
- za rozumný peníz ochutnáte prdelačku, mozeček,
jitrnice, jelita, tlačenku
- žízeň zaženete pivečkem, štamprličkou, gročkem
- ochutnáte pravé masopustní koblížky
• od 13.30 hodin maškarní rej
- k pobavení, pro zasmání roztodivné masky budou
k mání
- venkovská kapela pod vedením Jana Pohorského
S maškarami se poveselíme a pak dobu postní zahájíme.
Neváhejte a na masopustní hody do Sebranic
přijďte!
Těší se na vás
místní udržovatelé lidových tradic,
Kulturní komise obce Sebranice
a Sbor dobrovolných hasičů Sebranice!
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Z jednání ZO

Tříkrálová sbírka

Veřejné zasedání dne 12. 1. 2015

Milí spoluobčané,
v sobotu 10. ledna 2015 v naší obci chodili Tři králové, kterým jste do jejich kasiček
přispěli částkou 36.144 Kč, což je
o 2.672 Kč více než loňský rok. Celkově se
v letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla
v Poličce a ve spádových obcích, podařilo
nashromáždit 626.097 Kč.
Po vsi se letos
vydalo 8 skupinek
koledníků. Jejich
vedoucími byli:
František Malý,
Anna Klejchová,
Anna Marešová,
Iveta Čechová,
Růžena Vostřelová, Jitka Jílková,
Eva Vostřelová
a Marie Motyčková.
Chtěla
bych Zleva: Ilonka Vítová, David
poděkovat Aničce Svoboda, Deniska Čechová
s maminkou
Klejchové za za- Foto: J. Svobodová
jištění
sbírky
v Sebranicích v posledních letech. Další
poděkování patří nejen vedoucím skupinek,
ale samozřejmě také malým koledníkům za
to, že mají chuť vydat se koledovat za každého počasí. Další děti, které nejsou na fotografiích, ale rády se zapojily: Maruška a Honzík
Motyčkovi, Matoušek Votřel, bratři Jakub,
Matěj a Honza Vostřelovi, sourozenci Filip,
Danielka a Fanda Malých, sourozenci Monička, Jirka a Martin Jílkovi, Nicola Marešová, Adélka Kárská a Markétka Jílková, vypomáhaly sestry Anička a Katka Kopeckých.
Největší poděkování patří Vám všem,
kteří jste do kasiček přispěli jakoukoliv částkou a podpořili tím dobrou věc.
Lenka Karalová, starostka obce

Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- smlouvu č. 14186746 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR v rámci operačního programu
Životního prostředí na akci „Obnova zeleně
v obci Sebranice“,
- vypracování strategického plánu za účasti
fi. E consulting E. U. R., s. r. o. a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy a svolání
schůzek s občany,
- návrh vymezení zastavěného území obce
Sebranice a vymezuje zastavěné území obce
opatřením obecné povahy č. 1/2015,
- Požární řád obce Sebranice,
- předložený návrh č. 1 pro inovaci bufetu
v KD Sebranice.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 9. 2. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Zhodnocení roku 2014
Jako všechny předešlé roky, tak i rok
2014 byl kulturními i společenskými akcemi
naplněn.
Každý měsíc by se mohl pochlubit nějakou akcí, která byla pořádána buď obcí, kulturní komisí, salesiánským střediskem, farností, našimi spolky - hasičským, sokolským,
zahrádkářským, mysliveckým, archaickým
spolkem nadšenců, mateřskou školou, základní školou nebo základní uměleckou školou. Největší akcí loňského roku bylo Setkání
rodáků, které se konalo 31. května a podíleli
se na něm všichni výše jmenovaní. Setkání
rodáků se povedlo a byla to zásluha nás
všech.
Také v roce 2014 se uskutečnilo několik
investic a oprav v obci. Opravila se silnice
pod Balcarovými, natřela se galerie a jeviště
v kulturním domě, z daru firmy Stavební
sdružení Boštík, s.r.o. se jeviště vybavilo.
Opravila se silnice za kulturním domem
a kolem hřiště, půdní prostory v základní
škole se přeměnily na družinu. Zateplil se
kulturní dům a vybudovala se tepelná čerpadla. Vytvořila se parkovací místa a opravila
se komunikace za kostelem.
Děkuji vám všem za aktivitu, činnost, za
radost. Vždyť co si sami uděláme, to máme
a nikdo nám to nevezme.
Lenka Karalová, starostka obce

Všem jubilantům, kteří v únoru
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Jaroslav Šlezinger
Marta Kopecká
Václav Klusoň

84 let
75 let
60 let

„Nikdo není takovým
miláčkem štěstěny,
aby nepotřeboval přítele.“
Seneca
V prosinci jsme se rozloučili
s paní Žofií Stříteskou.
„Neztratili jsme ty,
kdo náš svět opustili.“
Sv. Augustin

Poděkování
Děkujeme občanům všech částí Sebranic
za spoluúčast při avizovaném setkání
v pondělí 19. 1. 2015 v KD. 10% účast
z celkového počtu všech našich obyvatel
byla mile překvapující pro zástupce pověřené
firmy i pro zastupitele.
Účelem setkání bylo zjištění informací,
podnětů a představ pro rozvoj a chod obce
v krátkodobých i dlouhodobých cílech.
Následná tvorba dokumentu tzv. Strategického plánu obce, který se v poslední době
stává nezbytnou přílohou a nutností
k žádostem o dotace různého zaměření, bude
realizována odbornou firmou za příspěvku
Evropské unie.
OÚ Sebranice

Pozvánka

Zleva: Dan Brabenec, sourozenci Gabrielka
a Jára Vostřelovi s maminkou
Foto: Brabencovi

Vážení občané,
při společném setkání v kulturním
domě 19. ledna 2015 jste ukázali, že
Vám na naší obci záleží a aktivně jste
přispěli řadou nápadů ve prospěch
všech.
Vážím si Vašeho přínosu, a proto
Vás zvu do občanského strategického
týmu, který naši dlouhodobou strategii
společně vytvoří.
Další setkání k vybudování tohoto
týmu se uskuteční v pondělí 2. února 2015 v 17 hodin v přísálí kulturního domu v Sebranicích.
Pohoštění potřebné pro dobrou pohodu a náladu bude zajištěno.
Lenka Karalová, starostka obce

Pravidelný svoz odpadů

Hledáme kronikáře
Obec Sebranice hledá kronikáře nebo
kronikářku, kteří by měli zájem psát obecní
kroniku. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, tel.: 461 745 133.
OÚ Sebranice

Společenská kronika

Zleva: bratři Sebastián a Damián Klejchovi,
Adélka Šturcová
Foto: Šturcovi
Pokračování na straně 4
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Únor, březen 2015
Popelnice:
13. 2., 27. 2., 13. 3.
Plasty:
2. 2., 2. 3.

Akce v prosinci v Sebranicích
K tanci a poslechu celý večer až do ranních hodin hrála kapela
Vepřo knedlo zelo.
Akce se velmi vydařila a i ohlasy občanů jsou pozitivní, což je pro
pořadatele největší odměna.

Předvánoční posezení pro seniory
Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se konalo již popáté v jídelně Agro družstva Předvánoční posezení pro seniory. Vystoupily zde děti
z mateřské školy pod vedením pí uč. Švecové, které všem přítomným
zpříjemnily odpoledne svým vystoupením.

. . . ŘEKLI O PŘEDSILVESTROVSKÉM POSEZENÍ . . .
Velmi děkujeme paní starostce, týmu zaměstnanců OÚ a zastupitelům za uspořádání Předsilvestrovského posezení, tentokrát v sobotu
27. 12. 2014. Líbilo se nám předtančení dětí, mládeže i profesionálního tanečního páru, jež mohl být mnohým přítomným příjemnou inspirací pro nadcházející plesovou sezónu… Secvičené vystoupení
12 místních žen à la „Tornádo Lue“ bylo neuvěřitelné, senzační.
Dechová hudba nám do 22 hod. stačí, nechť se zábava poté točí už ve
víru mladistvých.
Za spokojené důchodkyně, Anežka Klejchová
Je neuvěřitelné, jak
vysoce profesionální
vystoupení v podání
dam s paní starostkou
nám bylo představeno.
Obdivujeme už jen to,
že se dokáží za účelem
secvičení v tak hojném
počtu pravidelně sejít… Výsledek stál za
to. Bylo to skvělé !
Jana a Tomáš Synkovi Pohled na sál

Předsilvestrovské posezení
Stalo se již tradicí, že každý rok se v době před Silvestrem koná na
sále kulturního domu Předsilvestrovské posezení. Tentokrát se konalo
v sobotu 27. prosince 2014 a neslo se v tanečním duchu.
Nejprve starostka obce zhodnotila uplynulý rok, představila nově
zvolené zastupitele a přivítala nové občany. Celý projev byl prokládán tanečními vystoupeními.

Vystoupení místních žen

Karolína Frydová a Ondřej Valík

Silvestrovský ohňostroj
Všechny akce roku 2014 ukončil velký ohňostroj, který byl odpálen 31. prosince 2014 v 19.00 hodin. Ohňostroj pro naši obec připravil pan Dostál, bývalý chalupář.
Tímto panu Dostálovi děkujeme za úžasný nevšední zážitek
a budeme se těšit na další spolupráci a věřit v ni.
Iva Jílková

Společenské tance nám předvedl taneční pár Karolína Frydová
a Ondřej Valík, kteří spolu tančí 2 roky. Zatančili nám ukázky standardních a latinsko-amerických tanců. Dále vystoupilo Tanečko Sebranice pod vedením Elišky Kotoučkové.
Hodiny odbily 22.00 hod. a všichni v sále vyčkávali překvapení
večera. To si připravily místní ženy. Ve stylových kostýmech nám
zatančily parodii na parodii filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera.

Foto: M. Čermák 6x; více fotografií ve fotogalerii na www.sebranice.cz

Tanečko Sebranice
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SAN Vás zve

Pomozte i Vy!

Spolek archaických nadšenců na měsíc únor a březen 2015
připravuje:
Únor
DRANÍ PEŘÍ – sousedské posezení nad husím peřím, Světnice č. p. 8, datum bude upřesněno
14. března
KURZ PLETENÍ Z PEDIKU – KVĚTINÁČ ČI
MISKA, Světnice č. p. 8, 9–14 hodin, vede Lydie Nagyová
28. března
KURZ PLETENÍ Z PEDIKU – KOŠÍK S UCHEM,
Světnice č. p. 8, 9–14 hodin, vede Lydie Nagyová
29. března
POUŤ PO KAPLÍCH ve Vysokém lese - začátek
poutě od Killerovy kaple ve Vysokém lese ve 14 hodin
Na kurzy se můžete přihlásit na telefonu 604 590 474
nebo mailem cp8sebranice@seznam.cz.

Možnost zasílání hlášení rozhlasem na e-mail
Máte přístup k internetu a časově neslyšíte hlášení
místním rozhlasem?
Přestože se jedná o dlouhodobou službu a možnost, setkáváme se
občas s tím, že o ní někteří z Vás stále nevědí a nepoužívají ji.
Na webových stránkách obce Sebranice (vpravo nahoře) je možnost
přihlášení se k odběru novinek a aktualit v obci. Nutností je zaevidování Vaší e-mailové adresy. Hlášení, která v obci probíhají, Vám tak
aktuálně budou sděleny e-mailem a vy si je můžete přečíst dle svého
času a uvážení.
OÚ Sebranice

Tříkrálová sbírka
Pokračování ze strany 2

Jsme opravdu vděční za vaše příspěvky a budeme se snažit, abyste vy všichni viděli, slyšeli, či zakusili, že tyto
vybrané peníze jsou opravdu dobře využity a byl podpořen letošní záměr Tříkrálové sbírky:
1. Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče - materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze
hradit z plateb zdravotních pojišťoven.
2. Příspěvek na zakoupení automobilu pro zabezpečení domácí hospicové péče.
3. Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby Občanské poradny.
4. Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.
5. Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku.
Děkuje Oblastní charita Polička
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015
obec
Banín
Bělá nad Svitavou
Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Chrastavec
Jedlová
Kamenec u Poličky
Korouhev
Květná
Lavičné
Lubná
Nedvězí
Oldřiš
Polička, Střítež, Modřec, Lezník
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Sebranice
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
Vítějeves
CELKEM:

výtěžek 2013

výtěžek 2014

VÝTĚŽEK 2015

počet obyvatel

9 180,00 Kč
10 020,00 Kč
21 646,00 Kč
5 763,00 Kč
40 017,00 Kč
8 364,00 Kč
3 100,00 Kč
16 026,00 Kč
14 935,00 Kč
19 401,00 Kč
6 041,00 Kč
2 960,00 Kč
29 467,00 Kč
8 173,00 Kč
18 055,00 Kč
146 109,00 Kč
14 186,00 Kč
9 110,00 Kč
11 583,00 Kč
6 166,00 Kč
27 116,00 Kč
32 350,00 Kč
7 186,00 Kč
10 295,00 Kč
9 568,00 Kč
9 906,00 Kč
18 963,00 Kč
3 054,00 Kč
518 740,00 Kč

8 684,00 Kč
9 122,00 Kč
30 046,00 Kč
6 678,00 Kč
41 255,00 Kč
11 085,00 Kč
4 699,00 Kč
17 638,00 Kč
17 543,00 Kč
25 802,00 Kč
7 181,00 Kč
4 060,00 Kč
29 681,00 Kč
8 524,00 Kč
19 126,00 Kč
165 855,00 Kč
18 613,00 Kč
9 772,00 Kč
10 732,00 Kč
6 475,00 Kč
29 010,00 Kč
33 472,00 Kč
6 391,00 Kč
10 751,00 Kč
10 751,00 Kč
13 348,00 Kč
18 828,00 Kč
1 770,00 Kč
576 892,00 Kč

9 957,00 Kč
11 075,00 Kč
27 637,00 Kč
6 276,00 Kč
45 722,00 Kč
12 119,00 Kč
6 895,00 Kč
20 097,00 Kč
17 869,00 Kč
25 648,00 Kč
6 398,00 Kč
3 750,00 Kč
32 323,00 Kč
8 848,00 Kč
18 397,00 Kč
184 455,00 Kč
21 130,00 Kč
9 668,00 Kč
13 142,00 Kč
6 233,00 Kč
28 822,00 Kč
36 144,00 Kč
6 473,00 Kč
13 426,00 Kč
12 685,00 Kč
14 500,00 Kč
21 635,00 Kč
4 773,00 Kč
626 097,00 Kč

325
542
972
152
1595
284
225
1030
555
816
411
114
998
199
649
8870
1226
316
169
637
531
984
248
379
398
415
426
401
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23 867

prům. příspěvek na porovnání s předchozím
1 obyv.
rokem
30,64
1 273,00
20,43
1 953,00
28,43
-2 409,00
41,29
-402,00
28,67
4 467,00
42,67
1 034,00
30,64
2 196,00
19,51
2 459,00
32,20
326,00
31,43
-154,00
15,57
-783,00
32,89
-310,00
32,39
2 642,00
44,46
324,00
28,35
-729,00
20,80
18 600,00
17,23
2 517,00
30,59
-104,00
77,76
2 410,00
9,78
-242,00
54,28
-188,00
36,73
2 672,00
26,10
82,00
35,42
2 675,00
31,87
1 934,00
34,94
1 152,00
50,79
2 807,00
11,90
3 003,00
49 205,00
26,23

Čištění cest

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Pracovníci obecního úřadu pokračují v potřebném čištění kolem
cest v Sebranicích.
Jan Gutveis

úplné základy lyžařských dovedností, družstvo pokročilých lyžařů
zdokonalovalo svoji lyžařskou techniku a na výborně upravených
sjezdovkách se seznamovalo se současnými trendy moderního lyžování. Na praktickou výuku navazoval večerní program, v němž žáci
načerpali základní poznatky z oblastí teorie i historie lyžování, lyžařské výzbroje a výstroje nebo možných rizik spojených s pobytem
v horách.

Čištění kolem silnice naproti MŠ
Foto: J. Gutveis

Co se děje za dveřmi ZŠ?
4. 11.

Akce školy v listopadu a prosinci
Burza škol, Svitavy – žáci 9. třídy
Mládežnický florbal – THINK BLUE CUP ve florba-

le, žáci I. stupně
6. 11.
Třídní schůzka rodičů žáků 9. tř. – volba povolání
10. 11.
Soukromá SOŠ Trading Centre – nábor žáků
(8. a 9. tř.)
Rada rodičů
11. 11.
Exkurze do Prahy – žáci 5. třídy
14. 11.
PSŠ Letohrad – nábor žáků (8. a 9. třída)
Exkurze ve Střední škole obchodní a služeb SČMSD
Polička (dívky 8. a 9. tř.)
18. 11.
Gymnázium Litomyšl – nábor žáků (5. a 9. tř.)
Třídní schůzky v Sebranicích
19. 11.
Volby do Školské rady
20. 11.
Ukončení plavecké výuky žáků 2. a 5. třídy
Třídní schůzky v Lubné
28. 11.
Den otevřených dveří
Vyhodnocení čtenářské hry Lovci perel – školní družina

Předposlední den výcviku proběhl jednokolový závod ve slalomu
speciál. Desetibrankovou trať na svahu českotřebovské sjezdovky
úspěšně absolvovali překvapivě všichni účastnící kurzu včetně úplných začátečníků, kteří se v prvních lekcích učili na lyžích stát a pohybovat se.
Příkladné nasazení, vytrvalost, chuť učit se novým dovednostem
a radost z pohybu byly průvodními atributy celého pobytu. Celý kurz
se nesl ve sportovním duchu a pozitivní atmosféře, kterou neotupila
ani stoupající únava v jeho závěru a mnozí účastníci se již teď těší na
příští zimu, až si se školou společně opět vyjedou na hory. Tentokrát
ale již jako zkušení lyžaři.
Mgr. Jindřich Novotný

4. 12.
Začátek plavecké výuky žáků 3. a 4. tříd, Polička
5. 12.
Mikulášská návštěva v 1. – 8. třídě
6. 12.
Vánoční výstava v Lubné – výrobky žáků
14. 12.
Vystoupení sboru Lubenika v kostele v Sebranicích
16. 12.
Vystoupení sboru Lubenika v DPS Lubná
17. 12.
Hudební divadlo Dětem Hradec Králové (Smetanův
dům Litomyšl) – žáci
19. 12.
Vystoupení sboru Lubenika na Staroměstském nám.
v Praze
Čenkovická mise úspěšně splněna
Ve dnech 11.─16. ledna 2015 proběhl lyžařský výcvikový zájezd
žáků 7. třídy a vybraných žáků 8. třídy naší školy. Kurz byl zorganizován tradičně v lyžařském areálu Čenkovice a skiresortu Červená
Voda, přičemž třiceticentimetrová sněhová nadílka v den příjezdu
vytvořila optimální podmínky pro výuku lyžování.
Instruktoři Mgr. Ilona
Břeňová a Mgr. Jindřich
Novotný pracovali
s žáky rozdělenými do
dvou družstev podle
výkonnosti. Začátečníci
si v rámci dopoledních a
odpoledních programů
postupně osvojovali

Foto: ZŠ 4x
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Kraj Smetany a Martinů

Odborné rady, jak správně kompostovat - 3. část
Pokračování z předchozího čísla

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2015
Borová
7. 2. 2015 - Hasičský ples od 20.00 hod. v místní Sokolovně
14. 2. 2015 - Maškarní merenda od 20.00 hod. v místní Sokolovně
28. 2. 2015 Dětský karneval od 14.00 hod. v místní Sokolovně
v Borové

c) Zabezpečme dostatečný přístup vzduchu
Kompostování je aerobní proces - za přístupu kyslíku. Proto se
musíme v maximální míře snažit zajistit dostatečné provzdušnění
kompostovaného materiálu.
Bylo uvedeno, že čím menší částice do kompostu dáváme, tím se
nám rychleji zkompostují. Platí však i toto pravidlo: čím jsou menší
částice, tím je mezi nimi méně dutinek, kde se může udržet vzduch.
Bez něj však kompost pouze hnije a zapáchá. Proto je třeba zvolit
kompromis a odhadnout optimální strukturu směsi materiálu (mísit
menší s většími materiály).
Na přístup vzduchu bychom měli myslet už při výběru kompostéru. Nesmíme zapomenout na větrací otvory, které umožní samovolné
provzdušňování, proto není vhodné kompostovat v úplně uzavřených
nádobách, jámách apod.
Další možností jak zajistit dostatek vzduchu v kompostu je jeho
překopávání. Mělo by se překopávat minimálně 1–2x během doby
rozkladu. Ideální je sledovat, co se děje v kompostu a překopávat
podle potřeby.

Bystré
11. 2. 2015 - Pastelové pohlazení - výstava obrazů paní Libuše Müllerové. K vidění bude v prostorách knihovny, ve výpůjční době
a potrvá do 27. března.
14. 2. 2015 - Dětský karneval - od 13.30 hod. v Sokolovně. Děti
budou karnevalem provádět pohádkové postavy, připraveny jsou
soutěže, disco a laserová show. Muziku bude zajišťovat pan Hamerský z Víru.
19. 2. 2015 - Na programu rodina - Farnost Bystré Vás zve na besedu s Janem Špilarem, která se uskuteční v Komunitním sále MFD od
18.00 hod., vstupné dobrovolné.
Dolní Újezd
7. 2. 2015 - HASIČSKÝ BÁL - pořádají místní hasiči v sokolovně
od 20. hod. hraje VEPŘO KNEDLO S DÁDOU
28. 2. 2015 - MASOPUST - ve 14.30 hod. vychází průvod masek od
hostince Koruna u sokolovny, kde je připraven zábavný program: harmonikář, strašidelný les, soutěže, dražba prasete.
28. 2. 2015 - MAŠKARNÍ BÁL - v sokolovně od 19. hod. maska
vstup volný, ostatní 50 Kč.

Jednoduchá pomůcka:
Práci si můžeme usnadnit, pokud při zakládání kompostu na dně
kompostéru vytvoříme tzv. drenážní vrstvu větších (cca 20 cm), hrubších (cca 2–5 cm) větví. Do ní pak zabodneme několik (podle velikosti
kompostéru, ideálně 2 až 5 ks) perforovaných trubek, které budou
mírně přesahovat úroveň zásobníku. Teprve pak do zásobníku začneme ukládat materiály ke kompostování. Tento systém zajistí dostatečné provětrání kompostu. Namísto trubek můžeme použít např. dřevěné kůly, které po naplnění kompostéru vytáhneme, čímž zabezpečíme
proudění vzduchu (komínový efekt). Čím více umožníme přístup vzduchu ke kompostovanému materiálu, tím méně ho musíme překopávat.

Litomyšl
4. 2. 2015 - Klavírní recitál Karla Košárka - koncert
od 19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl
20. 2. 2015 - Dukla Vozovna + Dědovy Blechy - koncert
od 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl,
22. 2. 2015 - Karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené živá hudba, od 14.00 hod., Lidový dům, Litomyšl

Prokopávkou kromě provzdušnění zajistíme i důkladné promíchání
všech kompostovaných materiálů, čímž se zajistí rovnoměrnější rozklad. Platí i to, že každé prokopání urychluje rozklad.
d) zabezpečme správnou vlhkost
Správná vlhkost je dalším nezbytným požadavkem správného
kompostování. Pokud má kompostovaný materiál nedostatek vlhkosti, proces se zpomaluje nebo se přímo zastaví. Pokud je vlhkost nadměrná, dochází k nežádoucímu hnilobnému procesu, někdy až ke
zkysnutí kompostu, což se projeví zápachem.
Správná vlhkost úzce souvisí s předchozími podmínkami. Čím je
hrubší struktura směsi materiálů, tím může obsahovat vyšší vlhkost,
ale také o to déle trvá rozkladný proces. Čím je v kompostu více vody, tím je v něm méně vzduchu (voda vytlačí vzduch z dutinek).
Nesmíme zapomenout, že do uzavřeného kompostéru se bez naší
pomoci voda nedostane. Proto správnou vlhkost musíme kontrolovat
a v případě potřeby ji zvýšit (politím nebo přidáním vlhkého materiálu), nebo snížit přidáním suchých a savých materiálů.

Lubná
6. 2. 2015 - ples SDH, začátek ve 20.00 hodin na Skalce, hraje Vepřo
Knedlo
28. 2. 2015 - dětský karneval, začátek ve 14.00 hodin na Skalce
Oldřiš
14. 2. 2015 - Hasičský ples v Orlovně v Oldřiši od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje kapela Rytmik.
Polička
14. 2.–12. 4. 2015 - Velikonoční výstava
Jarní výstava o rostlinách a zvířatech ve velikonočních zvycích
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
24. 2. 2015 - Inflagranti a Josef Vojtek
od 19.00 hod. – velký sál Tylova domu v Poličce
Moderní dívčí elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI vystoupí
v neobvyklém spojení společně s legendou české rockové scény
a frontmanem teplické kapely KABÁT, JOSEFEM VOJTKEM
v unikátní show se světelnými efekty.

Orientační zkouška vlhkosti:
Hrst kompostovaného materiálu stiskneme v ruce. Mezi prsty by se
mělo objevit jen několik kapek tekutiny (cca 3 až 4). Po rozevření
ruky by měla směs materiálů zůstat pohromadě. Pokud vyteče hodně
vody, je materiál provlhčený a musíme do něj přidat suché, savé
a hrubší materiály. Pokud se mezi prsty kapičky neobjeví a po otevření ruky se směs rozsype, můžeme konstatovat, že je suchá a musíme ji
dovlhčit.
Kdo si ještě nevyzvedl objednané kompostéry, jsou k vyzvednutí
na obecním úřadě. Cena 300 Kč/1 ks.

Pomezí
21. 2. 2015 - ples MS Balda
Sebranice
7. 2. 2015 - Hasičský ples - pořádá SDH Sebranice, začátek ve
20.00 hod., v kulturním domě, hudba: Medium, bohatá tombola
a překvapení.
14. 2. 2015 - Masopustní hody - na návsi u kapličky, od 11.00 hod.
zabijačkové dobroty, od 13.30 hod. maškarní rej s venkovskou kapelou pod vedením Jana Pohorského.
Telecí
6. 2. 2015 - 119. Hasičský ples - Kulturní dům v Telecím - hudba
Rytmik, vstupné 80 Kč.
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Fotbalové ozvěny starší přípravky

Fotbalové ozvěny starší přípravky

Turnaj starší přípravky ve Svitavách 18. 1. – 4. místo
Pro zpestření zimní přípravy jsme zavítali na celodenní turnaj do
sportovní haly na „Střelnici“ ve Svitavách. Městu Svitavy letos bylo
přiděleno atraktivní ocenění – pořadatelství – „Evropské Město sportu 2015“. Turnaj se nesl v přátelském duchu za účasti týmů hrajících
vesměs krajskou soutěž. Zahrát si proti Šumperku, Tatranu Kohoutovice (městská část Brno) se nenaskytne každý den. Hlavním tahákem
byla možnost si zahrát halový turnaj na velké brány 5x2 m, což pro
nás byla pro všechny úplná premiéra. Hrál se „nejspravedlivější systém“ – každý s každým za účastí 8 týmů, tedy 7 zápasů po 14 minutách.
Na úvod turnaje jsme museli čelit pozdějšímu vítězi z Vysokého
Mýta (v jejich řadách jsme zaznamenali i sebranickou stopu – Jirka
Kalánek mladší). Prohra 1:4 byla celkem milosrdná, další duely proti
dvěma týmům ze Svitav dopadly shodně 1:1. Po další prohře se Šumperkem 1:4 to s námi nevypadalo vůbec dobře. Nezbývalo než
v posledních 3 zápasech aspoň jednou zvítězit a vyhnout se tak poslednímu místu.

Pro medaile z rukou pana starosty Šimka tak hrdě mohli předstoupit tito hráči: Kopecký Ondra a Procházka (2 branky), Svoboda David, Kárský Petr, Brabenec Dan, Chadima Filip, Jůza Adam
(1 branka), Vomočil Jirka, Mokrejš Jirka (4 branky).
Připravil Jiří Mokrejš – trenér

Blahopřání
BLAHOPŘEJEME
k významnému životnímu jubileu = 90. narozeninám, které v lednu
oslavil pan Miroslav Novák, zakladatel místního fotbalového oddílu.
Oslavenec je dosud velkým pamětníkem organizované kopané svého
času v Sebranicích, jehož vzpomínky se pokusíme zaznamenat.
S přáním příznivého zdraví a vitality ve spokojeném rodinném
prostředí přeje
za TJ Sebranice Jiří Patočka a za obec Sebranice Lenka Karalová

Foto: J. Svobodová

Pin-pongový turnaj
Odpočinek mužstva před posledním rozhodujícím zápasem

V dalším zápase proti Kohoutovicím přišel zlepšený výkon, ale
opět jen remíza 1:1. V zápase s Českou Třebovou jsme urvali po
zodpovědném výkonu v obraně konečně výhru 1:0, a tak před posledním duelem s Bystrým jsme se definitivně vyhnuli umístění na chvostu tabulky. To už velice unavené kluky uklidnilo, ale i nabudilo na
poslední zápas. Po opět zodpovědném výkonu, především v obraně,
se nám povedlo nejtěsnějším výsledkem 1:0 vyhrát a celodenní snaha
tak přinesla za odměnu celkové 4. místo, které vykouzlilo na tvářích
našich hráčů úsměv a spokojenost.
Na závěr chci poděkovat klukům (potažmo rodičům), že jim
umožňují celou zimu úterý–pátek trénovat v kvalitní hale v Poličce,
kam je vozí. Bez jejich snahy o spolupráci bychom těžko měli vzrůstající formu během takto fyzicky náročného turnaje. Nikdo dnes nevyčníval, byla to dobrá parta hráčů, ale i rodičů, kteří nepropadli
panice a neustálým povzbuzování jsme dokázali vymáčknout z hráčů
maximum. A o to nám jde!

Pavouk turnaje
Foto: O. Chadima 1x, R. Svoboda 1x
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Pozvánka

Začátek: 20:00 hod. Vstupné: 80 Kč
Hraje RYTMIK JEDLOVÁ
Tradiční tombola
Vaří Restaurace Jordán - zvěřina
21:00 a 23:00 hod. – Taneční vystoupení
Kyvadlové svozy od 19 hod. ze Sebranic od kapličky
a hospody, odvozy do Sebranic od 1:00 hod.
Upozornění

Vyhrazené bruslení pro všechny

Vážení spoluobčané,
i přes maximální snahu při údržbě chodníků v zimním období, dbejte
prosím zvýšené obezřetnosti. Děkujeme.
OÚ Sebranice

Inzerce

O jarních prázdninách v pátek 20. 2. 2015 v čase
od 15.45 do 17.15 hod. (= 1,5 hod.) zajistila Kulturní komise
obce Sebranice zimní stadion v Poličce. Jsou zváni všichni,
kdo mají rádi tento sport a o prázdninách nechtějí sedět doma.
Jsou domluveny k zapůjčení hrazdičky pro malé děti pro
učení a stabilitu bruslení, kužele na oddělení zóny, branky
a jejich ukotvení pro účel hraní hokeje v šíři ca. 1/3 plochy
(zájemci - hokejky s sebou), broušení bruslí (za poplatek
20 Kč/pár). Dále šatny a možnost využití sprch. Doporučený
sraz v 15.30 hod. hod. na místě.
Doprava vlastní, vstup všem zdarma.

Upozornění

1. 2.
7.–8. 2.
14.–15. 2.
21.–22. 2.
28. 2.–1. 3.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Únor, březen 2015
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
MUDr. J. Kosslerová, Polička,
MUDr. P. Novák,
Sloupnice,
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
MUDr. J. Pokorná,
Litomyšl,

461 619 670
461 724 369
465 549 236
461 614 614
461 615 414
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Svobodová. Grafická úprava: Iva Jílková. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory
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