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Z jednání ZO

Pozvánka

Společenská kronika

Veřejné zasedání dne 9. 2. 2015

Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 9. 3. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

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

Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- Připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 2015“.
Vlajka bude vyvěšena 10. 3. 2015 na OÚ.
- Příspěvky na rok 2015: Domov na zámku
Bystré 5.000 Kč, Charita Polička 10.000 Kč,
Salvia 5.000 Kč, Salesiánské středisko
25.000 Kč, ZUŠ 9.000 Kč, Florbal 1.000 Kč,
Včelaři 3.000 Kč, SAN 15.000 Kč, TJ Sokol
Sebranice 55.000 Kč, Zahrádkáři 2.000 Kč,
SDH Sebranice 30.000 Kč, Pasíčka
1.000 Kč. Celkem: 161.000 Kč.
- Pokácení 5 vzrostlých stromů u kostela.
- Napojení telekomunikační sítě, výměnu
vodovodního řádu v úseku od č.p. 18
k č.p. 39, prodloužení vedení veřejného
osvětlení až za dům č.p. 39, koupi pozemků
p.p.č. 35/1, 115/8, 511/8 v k.ú. Sebranice
a část pozemku p.č. 35/2 v k.ú. Sebranice,
který bude rozdělený geometrickým plánem.
- Cenu vodného pro Vysoký Les za rok
2014: chalupáři: 700 Kč/1 chalupa, trvale
žijící: 700 Kč/1 osoba.
ZO neschválilo:
- Odkoupení pozemku za účelem postavení
chatky, mobilního domku. Žádný takový
pozemek obec nemá.
- Přeložku el. vedení nadzemního na podzemní.
- Žádost Pardubického kraje na odkoupení
zastávky Vysoký Les a Kaliště do vlastnictví
obce.
ZO se vyjádřilo nesouhlasně:
- K nezvolení starostky obce Sebranice do
školské rady zřizovatelem ZŠ LubnáSebranice. Konkrétní stanovisko bude písemnou formou směřováno na ZO Lubná.
ZO vzalo na vědomí:
- Opětnou žádost opravy obecní komunikace
k domům nad zastávkou v Třemošné s tím,
že záměrem obce je nejprve získat dotčené
pozemky do vlastnictví obce, odkanalizování
pozemků, přechod pro chodce s novou zastávkou a následně opravit cestu.
Lenka Karalová, starostka obce

Lenka Karalová, starostka obce

Nabídka práce
Obec Sebranice hledá pracovníka
na pozici

KUCHAŘ/KUCHAŘKAČÍŠNÍK/ČÍŠNICE
do restaurace na koupališti.
Nástup 1. 5. 2015.
Požadavky: dovršení 18 let,
chuť pracovat
(možnost přivýdělku)
Zájemci ať se hlásí osobně na OÚ,
tel.: 461 745 133 nebo
e-mailem: obec@sebranice.cz

Pozvánka na přednášku
Český zahrádkářský svaz Sebranice
připravil přednášku

PÉČE O OVOCNÉ VYSOKOKMENY
VE VOLNÉ KRAJINĚ, SADECH
A V ZAHRADÁCH

v úterý 17. 3. 2015 v 17.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Pozvánka pro děti
Divadelní spolek Tyl zahraje

v neděli 22. 3. 2015 v 16.00 hodin
v KD v Sebranicích
pohádkovou hru

O ševci Ondrovi a kontesce Julince
Pohádkovou hru napsal Jan Kozák.

Sběr šatstva
Ve úterý 24. března 2015 se v čase
od 7 do 16 hodin uskuteční sběr šatstva pro
občanské sdružení Diakonie Broumov. Sběr
bude probíhat v bývalé zubní ordinaci č.p. 32.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme.
OÚ Sebranice
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Josef Drobný
Josef Klejch
Věra Wilderová
Jiří Křivka

85 let
81 let
70 let
55 let

„Opravdoví přátelé jsou ti,
kteří si projevují náklonnost
v každém počasí, v dobrém
i špatném, když získávají,
i když ztrácejí.“
Primo Mazzolari

Setkání seniorů
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka
a obec Sebranice
Vás srdečně zvou na tradiční

SETKÁNÍ SENIORŮ
které se koná
v neděli 22. března 2015
od 14.00 hodin na Skalce v Lubné.
K poslechu hraje dechová hudba

DOLNOVANKA
a slovem provází Václava Tmejová.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás!
Občerstvení a doprava zajištěny.
Doprava autobusem odjezdy:
Pohora zastávka
13.25 hod.
Třemošná
13.35 hod.
Sebranice KD
13.45 hod.
Lubná příjezd
13.50 hod.

Pravidelný svoz odpadů
Březen, duben 2015
Popelnice: 13. 3., 27. 3., 10. 4.
Plasty: 2. 3., 30. 3.

A přece byl

Obecní mariáš

Kdo? No přeci silvestrovský ohňostroj. Již totiž na podzim minulého roku nastala mezi milovníky této podívané otázka: „Bude letos
ohňostroj? Dostál chalupu prodal a bude šlus“, znělo z mnoha úst.
Jenže ještě před prodejem prohlásil Petr (s kterým jsem mimo jiné
stále v kontaktu), že pokud bude ze strany obce zájem, něco podnikneme. A zájem byl od Kulturní komise obce Sebranice, především
starostky obce pí Karalové. Pyrotechnik byl kontaktován, slovo dalo
slovo a ohňostroj mohl být zařazen do již tak bohatých prosincových
akcí obce. Paní starostka domluvila vše potřebné, především však
místo konání. Vstříc totiž vyšel nový majitel bývalé Jiráňovy chalupy
pan Petr Kovář. Ten totiž umožnil rozmístění a odpal ohňostroje na
jeho pozemku. Za toto mu je třeba touto cestou velice poděkovat.
Ono mít na zahradě takový pyrotechnický arsenál, který jsem měl
přes noc v garáži, není žádná legrace!
Nastal silvestrovský podvečer. Vše bylo připraveno včetně výborného občerstvení v moštárně, málo využívané kasičky u betléma
a v neposlední řadě střelmistra Petra. Přesně úderem 19. hodiny nastala silvestrovská show, která ohromila místní i ty, kteří se přijeli
(a nebylo jich málo) podívat ze vzdálenějších míst na plejádu rachejtlí. Zhruba čtrnáctiminutová nepřetržitá přehlídka vybuchující zábavné
pyrotechniky byla tím nejlepším, co tu za poslední dobu bylo. Mnoho
lidí přišlo hlavně kvůli svým ratolestem a jejich výkřiky spokojenosti
jim byly odměnou za to, že vytáhli paty z baráku. Počasí také ohňostroji velice přálo. Všichni z nás účastníků zvedli hlavu a pod potemnělým nebem se kochali světelnými gejzíry.

Sebranický kulturní dům hostil 31. ledna již pátý ročník mariášového turnaje, který uspořádala kulturní komise. Při prezenci se zapsalo
72 hráčů, což byla zatím nejvyšší účast ze všech ročníků. Ryze mužskou společnost doplnily tentokrát 2 ženy, které si nevedly vůbec
špatně. Zajímavostí je dálka, odkud k nám někteří milovníci mariáše
přijeli – např. Havlíčkův Brod, Trutnov, Bílá Třemešná (leží za Dvorem Králové nad Labem), Brno, Pardubice, Krucemburk. Většina
hráčů byla starší 50 let, výjimkou nebyli ani 70letí a starší.
K zamyšlení se nabízí otázka, jakou má mariáš, tato tradiční česká
karetní hra, budoucnost. Mladí propadají pokeru a o flek a sedmu
nemají zájem.

Zleva: Pavel Čermák na 2. místě, Petr Klička, který přebíral cenu za Václava
Vinaře na 1. místě, Josef Štěpánek na 3. místě

Hrát se začalo v 11 hodin. Stoly se čtveřicemi zaplnily celé přísálí
i sál. Turnaj měl 3 kola po 50 minutách a 1 po 60 minutách.
V přestávkách se podávalo občerstvení. V šest hodin bylo oznámeno
konečné pořadí. Na 1. místě se umístil zkušený Václav Vinař (z Rovně), druhý skončil Pavel Čermák (z Trutnova) a třetí místo obsadil
Josef Štěpánek (z Lanškrouna). Na 11. místě skončila první z žen
Jarmila Jarolímková (z Bílé Třemešné), která byla dokonce po prvním kole na prvním místě. Druhá žena Jana Gultová (z Litomyšle)
obsadila 21. místo. Z místních se nejlépe umístil Josef Stříteský st. na
13. místě. Žádný z hráčů nešel domů s prázdnou. Při vyhlašování si
každý vybíral z cen v tombole.

Víte vůbec, kolik vám nad hlavou bouchlo petard? Odpálených
světlic bylo, pokud jsem dobře počítal, 761, z toho 63 kulových pum
včetně oblíbeného srdíčka. Toto všechno vytvořilo tisíce světýlek. Co
by nás jen zlomek z toho stál doma. Zkrátka ohňostroj byl vynikající.
Ať již to byla atmosféra před ním, během i po něm. Před občerstvovací stanicí v moštárně se pak ještě dlouho diskutovalo. Opět byl
krásný pohled na kopec, kde kromě osvíceného kostela znovu zářil
krásně osvícený Stehlíkův dům, kde oproti loňsku přibyly další žárovky. To vše byla atmosféra konce roku u nás v Sebranicích, kterou
nám mnoho přespolních závidí. Buďme na to právem hrdí!
Zároveň ještě jednou díky Petru Dostálovi, že na nás nezanevřel
a že si opět našel cestu do Sebranic a připravil pro nás tuto podívanou. Zároveň doufám, že i nadále najde cestu, jak na konec roku něco
podniknout, i když třeba v menším. Díky Petru Kovářovi za pochopení a poskytnutí
pozemku.
Díky
starostce Lence
Karalové. Díky
kulturní komisi
a zastupitelstvu
obce. Díky personálu
moštárny.
Díky vám všem za
účast, hlavně těm,
co jste přispěli.
Josef Minář

Pohled na hráče zapálené do hry
Foto: M. Čermák 2x

Sebranický turnaj má v okolí skvělou pověst díky rodinné atmosféře a pohodovému prostředí. I když ani nám se nevyhýbají hádaví
hráči a tím i vypjaté situace, celkový dojem z turnaje u hráčů zůstává
výborný. Velkou zásluhu na tom má Pavel Kučera a Jiří Šturc.
O hladové žaludky se v kuchyni starala Iveta Čechová, Radka Večeřová. Knedlo-vepřo-zelo uvařila Božena Horáčková a za výčepem se
otáčel Ladislav Karal. S obsluhou pomáhali Josef Stříteský ml., Marek Karal, Jakub a Kryštof Kučerovi. Výtečné koláče ke kávě upekla
Helena Kučerová. Poděkování patří také všem sponzorům za darování cen do tomboly.

Foto: D. Dostálová 2x

Kulturní komise
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Masopustní hody 14. 2. 2015
Poslední sobota v masopustu se stala svědkem všeobecného veselí a radosti. Od brzkého rána u kapličky na Pohoře vedle moštárny viselo
prase a jen kousek od něj se vařila voda na jitrnice. Pod taktovkou řezníka Jaroslava Ondráčka se tu odehrával koncert výroby zabíjačkových
pochoutek. V 11 hodin se u okénka moštárny již vinul dlouhý had hladových lidí. A zatímco si dole návštěvníci pochutnávali na mozečku
nebo prdelačce, nahoře v hasičárně vrcholili poslední přípravy k průvodu masek. Po 13. hodině a společném fotografování se masky vydaly ke
kapličce, kde na ně již čekal dav lidí. Tento rok jste mohli napočítat 14 různých maškar. Masopustní veselí bylo v plném proudu. Na několik
hodin lidé odložili svoje starosti a přišli se zasmát a pobavit. Pro všechny tu hráli muzikanti, které vedl Jan Pohorský. Hasiči nabízeli k pití, co
si kdo přál, takže spokojený byl snad každý, kdo přišel. Po poražení kobyly a jejím ,,znovu vstání z mrtvých“ masopustní hody skončily.
Chceme na tomto místě poděkovat všem hodným a ochotným lidem, kteří se nezištně na průběhu hodů podíleli, ať už jako masky nebo při
přípravě zabíjačky v moštárně. Velmi si toho vážíme a děkujeme. Děkujeme také Vám, kteří jste se přišli podívat. Bez správného publika by to
rozhodně nebylo ono.
Za kulturní komisi Radka Kučerová

Foto: M. Čermák 9x
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Divadlo

Prosba výpěstku dýně

V neděli 22. února 2015 se na sále kulturního domu od 17.00 hodin odehrálo drama o třech dějstvích z pera Karla Čapka s názvem
Matka. Drama o rozdílném pohledu mužů (synů), kteří chtějí dosáhnout něčeho velkého, slávy a pro to položit i život, a ženy (matky),
která miluje a chrání svou rodinu, na svět a především na válku odehrál Ochotnický divadelní klub Makov.
Děkujeme hercům za vynikající předvedené výkony a těšíme se
na další případnou spolupráci.
Iva Jílková

Při příležitosti oslavy 50. výročí založení
místního Zahrádkářského spolku byla jejich
členům kulturní komisí obce sdělena myšlenka pro téma Podzimní výstavy, která se bude
konat v Sebranicích koncem října 2015. Jedná
se o prosbu výpěstku dýně různých tvarů
a velikostí za účelem společné řezby a tvorby
s dětmi pro rozsvícení našich domovů v dušičkovém čase, který bezprostředně po ukončení Podzimní výstavy každoročně přichází…
Rády bychom získaly alespoň 200 ks dýní.
Zapojit se může kdokoliv z Vás, koho zahradničení baví a rád svůj
výpěstek věnuje.
Za Vaši ochotu a spolupráci předem děkují
Jana Svobodová a Radka Kučerová.

SAN Vás zve

Bratři Petr a Kornel se připravují na válku

Minuta ticha za zemřelé
Foto: M. Čermák 2x

Čištění lokality „Dolec“
Zaměstnanci obecního úřadu začali s čištěním lokality „Dolec“
před inženýrským zasíťováním a výstavbou nových rodinných domů.
Jan Gutveis

Foto: J. Gutveis
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V Sebranicích se dralo peří jako za starých dob
Husy se dříve na vesnicích chovaly téměř v každém hospodářství.
Tradičně po Vánocích do Velikonoc se na vesnicích dralo peří. Za
dlouhých zimních večerů se scházely ženy na střídačku u každé ze
sousedek tak dlouho, dokud nesedraly peří, které podškubaly ze
svých hus. Dnes už má husy v Sebranicích málokdo, a když už je má,
tak už se nějakým peřím vůbec nezabývá. Výjimkou je jedna hospodyně, ke které si sousedky chodí vyprosit peří na peroutky. Zde vznikl nápad sejít se jako za starých časů a sedrat peří, které má z loňských hus, a zavzpomínat na staré časy. Jedno páteční únorové odpoledne se sešlo ve Světnici č.p. 8 u Kmoškových osm sousedek u rozpálených kamen a stolů plných peří. Při hovoru jsem zjišťovala, jak si
draní peří každá hospodyně pamatuje a co všechno bylo spojené
s chovem hus. Těchto několik řádků by mělo připomenout práci draček v Sebranicích a okolí.

škubat se poznalo podle toho, že peří bylo zralé a husy ho trousily, po
zkušebním vytržení nesměly být krvavé brky. Pod křídly se nechávalo dlouhé peří, aby husy netahaly „kosinky“ (křídla) po zemi. Zvláštním způsobem bylo oškubávání peří na břiše zabité husy. Břicho se
pokrylo vlhkou utěrkou a přežehlilo horkou žehličkou. Peří se odpařilo a šlo pěkně vytrhávat.
Z různě velikého peří se dělají rozličné věci pro radost a užitek.
Z dlouhého peří se dělaly peroutky na maštění plechů nebo také kartáče na česání krav. Pápěrkami se vycpala poduška, která mohla sloužit jako podložka pod polštář nebo lehátko pro kočky. Ze stejně velkých pírek se dělaly květy do vázy. Dalším zdobným výrobkem bylo
peří napíchané do kaštanu nebo bramboru. Podle fantazie tak vznikala zvířátka - slepičky nebo kohoutci. Z barevně kombinovaného peří
vznikaly ozdoby na šaty.

Slušelo se dračkám podat něco k jídlu. Záleželo na hospodyni, co
dobrého měla, ale také se dračky spokojily s chlebem s husím sádlem
nebo chlebem se sádlem a cibulí. Pila se káva z melty či cikorky nebo
čaj. Drát chodily starší ženy v důchodu v počtu 11 i více po obědě
a zdržely se do pozdních nočních hodin. S ženami chodili mužští,
kteří nedrali, ale hráli karty. Pak si ženu odvedli domů. Do stavení
docházeli celý týden, dokud se nesedralo všechno nové peří. Hospodyně se předháněly, aby k nim dračky přišly co nejdříve, protože
neměly tolik práce s vymýšlením jídla. Později v 60. letech 20. století
se peří dávalo drát někomu domů na výdělek.
Peří se dává do ušitého kvalitního sypku. Jako povlečení byl dříve
používán kanafas a damašek. Nepoužívané peřiny se zastlávají na
klidné tmavé suché místo do postele. Při pěkném, ale ne vlhkém počasí, se peřiny snášejí několikrát do roka navenek vyvětrat na bidlo.
Po chvíli se musí obrátit. Peřinám prospívá, když se nechají vymrznout na zimním sluníčku.
Pokud vás tato činnost zaujala a chtěli by jste si draní peří vyzkoušet, příští rok se zase opět sejdeme. A pokud nebude dostatek peří
z hus, mám zásobu kachního peří, které je stejně tak dobré.
Za Spolek archaických nadšenců vás zve Lenka Kmošková

Odborně je draní ruční oškubávání praporů z ostnů z očištěného
husího nebo kachního peří. Peří na draní musí být pořádně suché, aby
šlo dobře drát. Po hrstech se vyndává na stůl před dračky a ty derou
a derou. Do ruky vezmou hrst peří a ručně otrhávají peří na samotnou
pápěrku. Sedrané peří podstrkují pod oklopené mísy, aby se nesmíchalo s nesedraným. Pápěrky se házejí na zem pod sebe. Draní peří je
docela pěkná dřina, neboť pro informaci z jedné husy je maximálně
500 g hrubého peří po jednom podškubání. Na jeden opravdu poctivý
polštář je potřeba 2 kg sedraného peří, na pořádnou peřinu musíte mít
připraveno 4–5 kg čistého peří. A že taková výbava na spaní z husího
peří je opravdu velmi cenná svědčí fakt, že ruce 8 žen se nezastavily
téměř 3 hodiny a sedraly 30 dkg peří .

Husy se oškubávaly zpravidla 4x. První bylo „hubené peří“, to se
škubalo jen vrchní peří, na huse se nechával chmorek. Při dalších
podškubáních se nejdříve oškubalo peří a potom chmorek. Každý
druh se uchovával zvlášť, protože chmorek se nedere. Počtvrté se
oškubávala zabitá husa. Před podškubáním se zaháněly husy do rybníka nebo potoka, aby měly čisté peří. Podškubávat se musely za
sucha. Oškubané peří se nechávalo zaschnout. Poté se ukládalo do
nových papírových pytlů nebo přímo do sypku. Kdy se má husa pod-

Foto: L. Kmošková 4x
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Fotbalisté v Dolním Újezdu nezklamali
Velice úspěšně si vedl výběr žáků 2. stupně ZŠ Lubná-Sebranice
v oblastním kole halové kopané, které se konalo 26. ledna 2015 na
palubovce haly ZŠ Dolní Újezd. V konkurenci dalších čtyř základních škol Litomyšlska vybojoval sice nepostupové, ale přesto krásné
2. místo.
V turnaji hraném systémem každý s každým bylo nad naše síly
pouze favorizované družstvo I. ZŠ Litomyšl, kterému jsme ve vzájemném duelu o celkové vítězství podlehli až po velkém boji 0:1.
Velmi cenná je pak výhra 2:1 v derby utkání se ZŠ Dolní Újezd, které
jsme tak vrátili podzimní vyřazení z fotbalového Coca-Cola školského poháru.
Děkuji všem hráčům za příkladnou bojovnost a vzornou reprezentaci naší školy. Fotbalové družstvo tvořili tito žáci: Martin Kopecký,
Vítězslav Kuchta, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Lukáš Jílek, Jan Jiráň, Jiří Zindulka a Radim Klejch.
Přehled výsledků našeho družstva

výsledkům mohli v hodinách tělesné výchovy zaměřit.
A jak si vedli žáci a žákyně naší základní školy? Vůbec nejzdatnější žákyní v 1. pololetí byla Anička Kopecká ze 3. třídy
s celkovým talent indexem 78 %. Na druhém místě se umístil Petr
Klusoň z 8. třídy se 77% indexem a pomyslný bronz vybojoval David Svoboda ze 3. třídy s talent indexem 76 %. V porovnání tříd na
tom byli nejlépe žáci 3. třídy s nadprůměrnou výkonností ve všech
osmi disciplínách, naopak největší rezervy mají naši deváťáci.
Velmi zajímavý projekt pokračuje ve stejném duchu i ve 2. pololetí školního roku a naši žáci se již pilně připravují na to, aby svoje
sportovní výkony z předchozího období co nejvíce zlepšili.
Mgr. Jindřich Novotný

ZŠ Lubná-Sebranice – II. ZŠ Litomyšl

3:2 (Jiráň, Kuchta, Klejch)

ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Cerekvice n. L.

3:1 (Klejch 2, Kučera)

ZŠ Lubná-Sebranice – ZŠ Dolní Újezd

2:1 (Klejch, Bartoš)

ZŠ Lubná-Sebranice – I. ZŠ Litomyšl

0:1

Tabulka turnaje
1.

I. ZŠ Litomyšl

4

4

0

0

13:3

12

2.

ZŠ Lubná-Sebranice

4

3

0

1

8:4

9

3.

ZŠ Dolní Újezd

4

1

1

2

12:6

4

4.

ZŠ Cerekvice n. L.

4

0

2

2

3:7

2

5.

II. ZŠ Litomyšl

4

0

1

3

3:19

1

Mgr. Jindřich Novotný

Sběr papíru
Sběr papíru v budově I. stupně ZŠ v Sebranicích se uskuteční
ve dnech 20.–23. 4. 2015 (čas bude upřesněn v dubnových Sebranických novinách). Možnost odevzdat sběr platí pro všechny zájemce
(i pro Vás, přestože Vaše děti ZŠ nenavštěvují). Sběr bude připsán na
požádání známému jednotlivci, třídě nebo spravedlivě rozepsán mezi
třídy.

Poděkování
Foto: ZŠ

Zdatnost našich žáků zhodnotila sportovní vysvědčení
Naše škola je od září letošního školního roku zapojena do projektu
Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu pod názvem Sazka Olympijský víceboj. Jeho hlavním cílem
není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné
výchovy zapojit co nejvíce žáků 1.–9. tříd základních škol do
8 měřitelných disciplín, které otestují jejich fyzické schopnosti –
rychlost, hbitost, ohebnost, silovou rovnováhu, vytrvalost, výbušnost
a sílu. Tato celorepubliková akce má zároveň pomoci děti motivovat
k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.
Žáci, kteří absolvovali všech osm disciplín, převzali na konci
1. pololetí z rukou třídního učitele nejen vysvědčení pololetní, ale
rovněž vysvědčení sportovní představující analýzu jejich fyzických
schopností společně s tipy na cviky, které by jim mohly pomoci zapracovat na jejich slabinách. Škola obdržela také sportovní analýzy
tříd s doporučením pro tělocvikáře, na co by se vzhledem k zjištěným
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Kraj Smetany a Martinů

Odborné rady, jak správně kompostovat - 4. část

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – březen 2015
Bystré
5. 3. 2015 - Promítání autorských snímků p. Josefa Kamínka
Městská knihovna Bystré Vás zve na promítání autorských snímků
o Bystrém, které se bude konat od 17.00 hod. v kině Bystré.
7. 3. 2015 - Vrátila se jednou v noci
Kulturní komise Města Bystré Vás zve na divadelní představení
v podání divadelního souboru z Městečka Trnávky. Představení se
uskuteční od 19.00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
12. 3. 2015 - Beseda s Františkem Niedlem – o tvorbě a procesu
tvoření knih autora řady historických románů a detektivek. Beseda se
uskuteční od 17.00 hod. v Komunitním sále MFD. Pořádá městská
knihovna. Vstupné 20 Kč.

Chyby při kompostování
Někdy se nám při kompostování stane, že rozklad neprobíhá podle
našich představ. Uvedeme si několik nejčastějších chyb, které se při
kompostování v kompostérech vyskytují.
Univerzální řešení: Kompostovaný materiál překopeme - přehodíme.
Každé prokopání nám provzdušňuje kompostovaný materiál, a tím
zvyšuje aktivitu mikroorganismů, teplotu a urychluje rozklad. Při
překopávání bychom měli sledovat i zápach a vlhkost materiálu. Zároveň se dají provést i další potřebné korektury.
Vysoušení kompostovaného materiálu
Během letních dnů nebo při kompostování za tepla dochází ke
zvýšení vypařování vody z kompostovaného materiálu. Při nízké
vlhkosti dochází k výraznému zpomalení, v některých případech až
téměř k zastavení rozkladného procesu.
Tomu můžete předejít pravidelnou kontrolou vlhkosti. Odpařování
snížíme i umístěním kompostéru do stínu. Charakteristickým znakem
pro suchý kompost je bělavý plísňový povlak a houbovitý zápach
materiálu.
Úprava: za přidání tekutiny (rostlinného výluhu, vody) nebo čerstvých zelených materiálů (např. čerstvě posečené trávy) kompost
promíchat. Snažíme se tím dosáhnout, aby celá směs kompostovaného materiálu byla rovnoměrně vlhká.

Dolní Újezd
21. 3. 2015 - Josefovská estráda
V sokolovně od 19.00 hod. vystoupí Divadelní soubor Jóžina Janouška. Po ukončení estrády program pokračuje taneční zábavou, hraje
skupina MIX. Vstupné 100 Kč, po ukončení estrády 50 Kč.
29. 3. 2015 - Velikonoční jarmark
Od 9.00 do 16.00 hod. pořádá v sokolovně kulturní komise.
Nabídka velikonočních dekorací, pletení pomlázek, zahrádkářských
potřeb, drobných dárkových předmětů, sladkostí, perníčků a jiné.

Promočení a zápach kompostovaného materiálu
Promočený kompostovaný materiál se snadno pozná podle nepříjemného zápachu. Tento problém vzniká tehdy, když do kompostu
dáme velké množství vlhkých dusíkatých materiálů (např. odpad ze
zeleniny a ovoce, čerstvě posečená tráva) bez toho, abychom je smíchali se suchými strukturovanými materiály. To vede k absenci vzduchu v kompostu, což způsobuje vznik hniloby a zápachu.
Úprava: Kompost promíchat a přidat suché a savé materiály hrubší
struktury (sláma, hobliny, posekané dřevo, kukuřičné stonky…).
I čerstvý kompost nebo zemina dokáže vázat vlhkost a zápach.
V případě, že bychom tento problém ignorovali, vznikne nám
místo kvalitního kompostu jen nezdravá, mazlavá a zapáchající hmota.

Jedlová
21. 3. 2015 - od 13.30 hod. dětský karneval v Sokolovně.
Litomyšl
13. 3. 2015, 20.00 hod., Music Club Kotelna - Jelen / Nebe Tour –
koncert, afterpárty s Dj Maximem, vstupné: 165 Kč v předprodeji (IC
Litomyšl, tel. 461 612 161) a 190 Kč na místě.
14. 3. 2015, 19.00 hod., Smetanův dům, Litomyšl - Benefiční dobový ples - hraje Bigband ZUŠ Litomyšl a skupina Reflex, pestrý
program, módní přehlídka, tombola. Dobové oblečení vítáno.
24. 3. 2015, 19.00 hod., Lidový dům - Zdeněk Izer: Furtluftdurchtour
Zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera. Partnerkou
Zdeňka Izera bude Šárka Vaňková.
Vstupné: 240 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161
a v kanceláři Lidového domu)

Nedostatečná teplota
K dosažení teploty 50 až 70 °C, která je nezbytná pro dostatečnou
hygienizaci některých druhů materiálů, můžeme dospět pouze tehdy,
když najednou kompostujeme minimálně 0,7 až 1 m3 čerstvého materiálu.
Může se stát, že i při dostatku materiálu teplota nevystoupí na
požadovanou hodnotu, nebo po počátečním nárůstu teplota rychle
klesne.
Úprava: Kompostovaný materiál musíme překopat
(provzdušnění). Zkontrolovat vlhkost, popřípadě přidat dusíkaté materiály (např. čerstvě posekanou trávu, kuchyňský bioodpad, hnůj…).
Další možností je přidat očkovací kompost, kvalitní zahradní zeminu, rostlinný výluh nebo mikrobiologický startér, tím se může
zvýšit činnost bakterií a tím i teplota kompostovací kopy.

Oldřiš
7. 3. 2015 od 20.00 hodin v Orlovně Oldřiš – tradiční maškarní
rejdění, tentokrát na téma Svět zvířat. Vstupné 70 a 80 Kč, hraje
skupina NORMAL 03.
Pomezí
7. 3. 2015 - dětský karneval v kulturním domě v Pomezí, začátek
v 13.00 hodin
28. 3. 2015 - Velikonoční inspirace – kulturní dům Pomezí, začátek
v 13.00 hodin
Polička
7. 3. 2015 - Karneval na lyžích na poličské sjezdovce
13.–14., 18. 3. 2015 - Jeden svět – filmový festival v Divadelním
klubu
20.–21. 3. 2015 - Momentum – přehlídka mladého divadla v Divadelním klubu

Nadměrný výskyt mušek
Při kompostování kuchyňských odpadů a většího množství odpadů
z ovoce se v kompostérech obvykle objeví tzv. vinné mušky. V teple
a v bezvětří se cítí dobře a rozmnožují se velmi rychle.
Úprava: kompostovaný materiál je třeba posypat/zakrýt půdou,
vyzrálým kompostem, kamennou moučkou… Je dobré, pokud v nádobě vytvoříme průvan (mušky nesnášejí průvan). Nové, čerstvé
kuchyňské odpady vždy smíchejme se suchými, uhlíkatými materiály
a zahrabme je minimálně 10 cm pod povrch kompostovaného materiálu.

Sebranice
14. 3. 2015 - Turnaj v Člověče, nezlob se! – od 13.30 hod. v přísálí
kulturního domu v Sebranicích. Občerstvení za drobný peníz připraveno stejně tak jako odměny všem.
14. 3. 2015 - Kurz Pletení z pediku - květináč či miska, vede Lydie
Nagyová, místo: Sebranice č.p. 8, začátek 9.00 hod., objednávky na
telefonu 604 590 474.
28. 3. 2015 - Kurz Pletení z pediku - košík s uchem, vede Lydie
Nagyová, místo: Sebranice č.p.8, začátek 9.00 hod., objednávky na
telefonu 604 590 474.
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Florbalový turnaj Dona Boska

Florbalový turnaj Dona Boska

Během jarních prázdnin ve dnech 20. a 21. února se uskutečnil
v Lubné již 12. ročník florbalového turnaje Dona Boska. Nad tímto
tradičním turnajem převzal záštitu první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
V pátek se ve víceúčelové hale Skalka sešli mladší a starší žáci,
nově také otevřená kategorie veteránů. Do skupiny mladších žáků,
kteří zahájili zápasovou štafetu, se přihlásilo pět týmů. Za starší žáky
se zúčastnilo deset družstev, která předvedla vyrovnané síly, dokonce
o nejcennější kov se rozhodlo až v prodloužení. Večerní utkání prvního dne patřila soutěžícím nad 35 let, pro něž byla vytvořená nová
kategorie a zahrnovala čtyři týmy.
Mladší žáci:
Starší žáci:
1. místo Ohniví koně- Lubná
1. místo PeaksportLitomyšl
2. místo Zmrzlí tygři
2. místo Modrá smrtLubná
3. místo No Name
3. místo Šolifíni
Veteráni:
1. místo Kardiaci- Lubná
2. místo Hydry Svitavy

Dobrou úroveň turnaje podpořilo objektivní rozhodování licencovaných rozhodčích - odchovanců místního florbalového klubu,
a rozhodčích z Brna, kteří pomohli pískat při zápasech mužů. Tento
profesionální přístup byl kladně ohodnocen účastníky.
Jako každoročně se vyřazovací zápasy neobešly bez skvělé divácké kulisy, hlasitého povzbuzování fanoušků a napjaté atmosféry, při
níž hráči podávali své nejlepší výkony. V mnohých případech byly
výsledky zápasu rozhodnuty v prodloužení, či při nájezdech. K této

výjimečné atmosféře přispěli i komentátoři, kteří tento neobyčejný
zážitek ještě umocňovali.
Je dobře, že před dvanácti lety založil Ladislav Banďouch ze Salesiánského střediska mládeže ze sousedních Sebranic tento turnaj. Do
našeho prostředí se dostal nový moderní sport budující kolektiv
a byla také vytvořena událost, která se stala samotnou kolébkou místního florbalového klubu FBK Lubná, jež nyní hraje 2. florbalovou
ligu Českého florbalu - Devizi.
Turnaj si za svoji existenci získal velkou popularitu a patří tak
k největším v regionu. Není proto divu, že se zde schází více než
300 účastníků a diváci mohou zhlédnout během soutěže 74 utkání.
Takto velký turnaj by se neuskutečnil bez obětavé práce 22 pořadatelů, kteří věnovali pomoc a svůj volný čas této akci, kde se odehraje
mnoho zajímavých zápasů za atmosféry, na kterou se mohou hráči
těšit i příští rok opět v Lubné.
3. místo Bujox team- Litomyšl
4. místo Staré Páky
Při nástupu týmů pozdravili hráče starosta obce J. Chadima, starosta Litomyšle R. Kašpar, ředitelka školy Mgr. J. Kučerová, předseda TJ Lubná J. Flídr, otec P. Hertl a otec V. Glogar ze Salesiánského
střediska mládeže Sebranice. Jejich slova o férové hře a také
200. výročí od narození patrona turnaje přispěla k navození sportov-

ního ducha. Účastníky přivítal i zakladatel turnaje otec Ladislav Banďouch.
V sobotu pokračovali svými zápasy muži. Pro velký zájem byl
počet týmů z časových důvodů omezen na 16, i tak se bojovalo od
rána do večerních hodin. O kvalitní a velmi vyrovnaná utkání nebylo
nouze. Při finálovém zápase proti sobě nastoupili Aquafield
z Litomyšle a lubenští Bratři Sokolové. Celý zápas plný mnoha zvratů a dramatických momentů byl rozhodnut až při prodloužení hry,
kdy skóroval litomyšlský Aquafield, a tím si zajistil nejcennější kov.
Na třetí příčce skončil tým Capitan, taktéž z Litomyšle.
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Okresní fotbalové výběry Svitavska zářily v Pardubicích
Velkým úspěchem skončil 2. ročník Halového přeboru PKFS okresních výběrů hráčů do deseti a jedenácti let U-10 a U-11, který se konal
v bouřlivé kulise zaplněné sportovní haly Dašická v Pardubicích. Hrálo
se systémem každý s každým dvoukolově v konkurenci ostatních výběrů OFS Chrudim, OFS Pardubice a OFS Ústí nad Orlicí.
Trenéři Pavel Šilhart, David Kubatka, Petr Václavek a Jiří Olejník
využili pro sestavení svých týmů hráče z celkem 11 oddílů našeho okresu: TJ Sokol Borová, TJ Sokol Čistá, TJ Svitavy, TJ Sokol Březová nad
Svitavou, SKP Slovan M. Třebová, SK Polička, TJ Radiměř, TJ Jiskra
Litomyšl, TJ Sokol Bystré, TJ Sebranice a TJ Sokol Dolní Újezd. Oba
výběry se od prvních utkání vezly na vítězné vlně, která naši desítku
vynesla až na stupeň nejvyšší. Jedenáctka obsadila ve svém turnaji rovněž výborné druhé místo za vítěznými mládežníky z Chrudimska. Obě
družstva OFS Svitavy se tak kvalifikovala do mezikrajského finále o
přeborníka východních Čech, které proběhne 28. února v Třebši.
Navíc hráči Svitavska slavili úspěchy i v individuálních soutěžích.
Jan Valouch (U-10) z mateřského klubu SK Polička a Lukáš Báča (U11) z TJ Sokol Bystré byli vyhlášeni jako nejlepší hráči obou turnajů,
čímž korunovali úspěšné tažení našich barev letošním halovým přeborem.
„Rád bych poděkoval všem hráčům, trenérům i rodičům, kteří se
zasloužili nebo se jakkoli podíleli na tomto dalším úspěchu mládežnického fotbalu svitavského regionu. Velký dík patří rovněž všem klubům,
které hráče pro tuto akci uvolnily a svojí činností napomohly chlapce na
turnaj připravit,“ vyjádřil radost nad výsledky a výkony hráčů Jindřich
Novotný, předseda Komise mládeže OFS Svitavy.

Z mateřského klubu TJ Sebranice byli pro tým Svitavska nominováni tito
hráči: Jiří Mokrejš ml., David Svoboda, Daniel Šmíd a Ondřej Kopecký.
Oporou při premiéře halového turnaje výběrů Pardubického kraje jim byl po
celou dobu jejich trenér Jiří Mokrejš.
Foto: J. Večeře, D. Újezd

Přehled výsledků výběrů OFS Svitavy a tabulky turnajů:
Turnaj U-10
OFS Svitavy - OFS Chrudim
OFS Svitavy - OFS Pardubice
OFS Svitavy - OFS Ústí nad Orlicí

Turnaj U-11
OFS Svitavy - OFS Chrudim
OFS Svitavy - OFS Pardubice
OFS Svitavy - OFS Ústí nad Orlicí

2:0 a 2:1
2:0 a 1:2
1:1 a 2:2

1:5 a 2:2
1:1 a 4:1
3:0 a 2:1

1.
2.
3.
4.

Tabulka: turnaj U-10
OFS Svitavy
6 3
OFS Chrudim
6 2
OFS Ústí nad Orlicí
6 1
OFS Pardubice
6 1

2
2
4
2

1
2
1
3

10:6
9:6
12:10
7:16

11
8
7
5

1.
2.
3.
4.

Tabulka: turnaj U-11
OFS Chrudim
OFS Svitavy
OFS Pardubice
OFS Ústí nad Orlicí

1
2
1
0

0
1
3
6

15:4
13:10
8:12
3:13

16
11
7
0

6
6
6
6

5
3
2
0

Mgr. Jindřich Novotný a Jana Svobodová

Fotbalové ozvěny starší přípravky
Turnaj starší přípravky v Dolním Újezdu 8. 2. 2015 – 3. místo
Jako tradičně jsme v únoru zavítali do školní tělocvičny v D. Újezdu
na halový turnaj, kde jsme během 3 hodin sehráli 6 kvalitních 15minutových zápasů a naplno si tak vyzkoušeli naše umění – či neumění
v hale. Od prvních zápasů bylo zřejmé, že kromě oslabené Čisté to bude
rovnoměrný boj o přední místa s domácím týmem a Poličkou.
O hezké zápasy, kde padalo celkem hodně branek, nebylo nouze.
Všichni naši hráči odehráli na turnaji svůj lepší standart a zápasy
v rychlém tempu. Ve většině duelech jsme právě my tvořili hru –
udávali tón hry, což mě z dnešního turnaje nejvíce potěšilo. Na konci
turnaje jsme za 3 výhry a jednu remízu brali „až“ 3. místo, ale dobrý
pocit z turnaje nám to rozhodně nevzalo. Kvalitní turnaj „pouze“ na
dopoledne se povedl a plně hráčům stačil.
Nastoupili: Lukáš Novotný v bráně, v obraně: Kopecký Ondra, David Svoboda (1 branka), Brabenec Daniel, Kárský Petr (1 branka), do
útoku se zapojili: Jůza Adam (2 branky), Vomočil Jirka, Mokrejš Jirka
(6 branek), Stráník Filip, Filipi Štěpán
1. D. Újezd ……12 bodů ( 19:11)
2. Polička….…..10 bodů (12:11)
3. Sebranice.…..10 bodů (10:11)
4. Čistá………....5 bodů (4:12)

V bráně: Horní řada: Mokrejš, Stráník, Brabenec, Jůza, Filipi, Svoboda
(Svoboda Filípek)
Dolní řada: Novotný, Vomočil, Kárský, Kopecký, Mokrejš
Foto: J. Svobodová
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Pozvánka pro děti

Pozvánka
4. 3. 2015 v 17.30 hod.
přednáška s Ing. Pavlem Polokem:
„Jak se žije radost, štěstí a zdraví ?“
(Jak si tvoříme své vztahy a nemoci,
svůj život?). Vstupné 250 Kč
12. 3. 2015 v 18 hod. diskuse s Ing. Karlem Spilkem:
„Poznej sám sebe – jak se tvoří realita“
(Láska k sobě a přijmutí skutečnosti jako cesta ke šťastnému
životu a pocitu naplnění). Vstupné 300 Kč
Místo konání: Kavárna GRÁCIE, Trstěnická 911, Litomyšl
Vzhledem k omezenému počtu míst
se účast na přednáškách doporučuje rezervovat.
Na setkání s Vámi se těší a doplněné informace k tématům
ráda poskytne: Jana Synková, tel. 777/311855.

Upozornění

7.–8. 3.
14.–15. 3.
21.–22. 3.
28.–29. 3.
4.–5. 4.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Březen, duben 2015 (soboty, neděle, svátky)
MUDr. J. Sejkorová, Polička,
606 202 501
MUDr. S. Ševčík,
Polička,
461 724 423
MUDr. L. Kašparová, Polička,
775 724 524
MUDr. I. Veselíková, Litomyšl,
461 614 569
MUDr. F. Zeman,
Litomyšl,
461 613 827

Vyhrazený krytý bazén
Další možnost společného setkání a zážitku všech věkových kategorií se nabízí v krytém bazénu v Litomyšli, který
bude vyhrazen pouze pro Sebranice, v sobotu 28. března 2015 v čase od 10.30 do 12.00 hod. včetně převlékání (ve
vodě ca 10.45–11.45 hod.) Doporučený sraz v 10.15 hod. na
místě.
Doprava vlastní, vstup všem zdarma.
Kulturní komise obce Sebranice

Kam za kulturou
Litomyšl
3.–4. 3. Kobry a užovky - film ČR, drama
5. 3. Slídil - film USA, krimi / thriller
6.–7. 3. Kód Enigmy - film VB / USA, válečný / drama / životopisný
8. 3. Hodinový manžel - film ČR, komedie
10. 3. Opera v kině: Romeo a Julie
11.–12. 3. Focus - film USA, komedie / krimi / romantický
13.–14. 3. Ghoul - film ČR, thriller
15. 3. Padesát odstínů šedi - film USA, romantický
17.–18. 3. Divočina - film USA, životopisný / drama
20.–21. 3. Rezistence - film USA, akční / romantický / sci-fi
22. 3. Babovřesky 3 - film ČR, komedie
24.–25. 3. Americký sniper - film USA, životopisná / akční/ válečný
26.–27. 3. Vybíjená - film ČR, komedie
28. 3. Chappie - film USA, akční / thriller / sci-fi
31. 3.–1. 4. Lovci a oběti - film ČR, akční / drama

Sebranické noviny, noviny obce Sebranice u Litomyšle. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad Sebranice, 569 62, Sebranice
u Litomyšle, tel. 461 745 133, obec@sebranice.cz, www.sebranice.cz. Na vydání se podílely Lenka Karalová, Iva Jílková, Jana
Svobodová. Grafická úprava: Iva Jílková. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory
redakce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo MK ČR E 12052. Náklad 400 výtisků. Bezplatné. Neprošlo redakční
jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 20. 3. 2015, vydání 1. 4. 2015.
Tisk AP tiskárna Osík.
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