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Z jednání ZO

Permanentky na koupaliště

Veřejné zasedání dne 9. 3. 2015
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- smlouvu mezi obcí Sebranice a Recycling kovové odpady, a.s. za účelem zajištění naplnění povinností vyplývajících z vyhlášky
č. 321/2014 Sb.
- za účelem naplnění povinností vyplývajících z vyhlášky č. 321/2014 sb., nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem, využívat systém BRKO Mikroregionu Litomyšlsko.
- smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci
distribučního zařízení určeného k dodávce
el. energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí
Sebranice na stavbu Sebranice, obec Sebranice, přeložka NN.
- pronájem bytu č. 10 v bytě č.p. 253.
- smlouvu o poskytnutí právních služeb mezi
obcí Sebranice a Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou - advokátkou. Předmětem smlouvy je
právní zastoupení v období po zrušení rozsudku KS Hradec Králové a rozhodnutí finančního ředitelství ve věci odvodu (100 %)
a penále (100 %).
- Rozpočtové opatření č. 1 ve výši
208 tis. Kč v příjmech a výdajích.
- text otevřeného dopisu určeného ZO Lubná
k projednání neúčasti starostky ve školské
radě a rozhodlo tento dopis zveřejnit na místech obvyklých.
- ceník vstupného do sportovního areálu
v Sebranicích, permanenty pro rok 2015.
- pracovní místo pro obec Sebranice.
- smlouvu o zřízení věcného břemene Sebranice - přípojka nn - Sýkora mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Sebranice na stavbu Sebranice, obec Sebranice, přípojka nn.

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Sebranicích Vám opět nabízí
možnost objednání permanentek na letní
sezónu roku 2015 pro vstup do sportovního
areálu v Sebranicích. Posledním dnem pro
objednání permanentek je pondělí 1. června 2015. Poté již nebude možné permanentky objednat. Permanentky si můžete
objednat buď telefonicky na čísle
461 745 133, e-mailem na obec@sebranice.cz
nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.
K objednání permanentek potřebujeme
znát: jméno, příjmení, datum narození
a bydliště. Pokud objednáváte permanentky
přes e-mail, objednávku Vám potvrdíme.
Pokud neobdržíte potvrzení objednání, nemusel nám e-mail přijít, a proto Vás předem
prosíme o opětovné zaslání objednávky.
Děkujeme.
OÚ Sebranice

ZO vzalo na vědomí:
- konání konkursu na pracovní místo ředitele/
ředitelky MŠ Sebranice, okres Svitavy.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 13. 4. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

CENÍK PERMANENTEK
narozeni 2010–2015
zdarma
narozeni 2000–2009
90 Kč
narozeni 1999 a dříve
160 Kč
CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ
Tenisový kurt
60 Kč /hod.
Plážový fotbal
100 Kč/ hod.
Plážový volejbal
60 Kč/hod.
Ping-pongový stůl
20 Kč/hod.
Souprava na tenis
30 Kč/hod.
Speed badminton
30 Kč/hod.

Pravidelný svoz odpadů
Duben, květen 2015
Popelnice: 10. 4., 24. 4., 8. 5.
Plasty: 27. 4.

Přání k Velikonocům
Příjemné prožití jarních svátků,
ať slunečné dny Vám štěstí přinesou
a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou
Vám přejí
starostka Lenka Karalová,
zastupitelé
a zaměstnanci
obce Sebranice
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v dubnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Marie Klejchová
Božena Večeřová
Ludmila Dřínovská
Marie Kopecká
Josef Kárský
Ludmila Bisová
Josef Kysilka
Jitka Vajrauchová

93 let
82 let
82 let
70 let
65 let
60 let
60 let
50 let

„Učinit někoho neočekávaně
šťastným patří k nejkrásnějším věcem na tomto světě.“
Roland Leonhard
V březnu se narodili
Jan Lidmila
a Natálie Zindulková.
Rodičům blahopřejeme!

Vzpomínka
S láskou a vzpomínkami si připomeneme
dne 25. dubna 2015 10 let od úmrtí pana
Jiřího Zaala.
rodina
„Koho jsme milovali, stále v srdci zůstává.“

Nabídka práce
Obec Sebranice hledá
pracovníka na pozici

ČÍŠNÍK/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

Turnaj v Člověče, nezlob se!

Turnaj v Člověče, nezlob se!

5. ročník turnaje v Sebranicích
Nevlídné a chladné počasí v sobotu 14. 3. 2015 v odpoledních
hodinách ideálně přálo k radovánkám v interiéru, a tak možná proto,
možná s tradicí k této známé hře, možná jen tak ze zvědavosti … se
nás na turnaji sešlo zase o několik více než v předchozích letech.
Letošní ročník čítal dosud rekordní návštěvnost, 52 hráčů =
13 hracích stolů.
Zajímavostí zůstává téměř vyrovnaný poměr děvčat a chlapců při
prezentaci. Asi 9 dětí přijelo z blízkého okolí (z Lezníka, z Desné),
ostatní byli hráči ze Sebranic.
Nejpočetnější skupina spolužáků (= 7 dětí) byla zastoupena shodně ze 3. a z 5. třídy. I tak je v počtu těsně doháněly děti z jiných tříd
a nebylo výjimkou početné zastoupení dětí z II. stupně ZŠ a z naší MŠ. A tak bylo příjemné sledovat dětská překvapení, když se nalosováním u hracího stolu sešly sourozenecké dvojice, spolužáci nebo
sousedé dle bydliště.

Závěrem mi dovolte poděkování dobrovolníkům. Za dohled nad
hrou u jednotlivých stolů a dohled nad usměrněním pohybu dětí, pro
které turnaj skončil dřívějším vyřazením a sál se jim přímo vybízel
k „řádění“, děkuji za vzornou pomoc: Renče Křivkové, Elišce Mastíkové, Lauře Klejchové, Marku Karalovi a přítelkyni Pavle, Honzovi
Filipimu, Honzovi Kopeckému a Filipu Tmějovi.
Za příkladnou pomoc s prodejem malého občerstvení děkuji Katce
Jílkové a Martině Vomáčkové.
Za kulturní komisi,
Jana Svobodová
Více fotografií na webových stránkách obce Sebranice.

Divadelní představení
V neděli 22. března 2015 se zaplnil sál kulturního domu dětmi,
rodiči, prarodiči. V 16 hodin zde totiž začala pohádková hra
o 14 obrazech „O ševci Ondrovi a komtesce Julince“ v podání Divadelního spolku Tyl z Poličky.
Pohádka byla o komtesce Julince, která tak ráda tancovala, že
každý den protancovala 3 páry střevíčků. Proto měla požadavek, že si
vezme za ženicha toho, kdo jí přinese takové střevíčky, které se nikdy
neprotancují. S takovými střevíčky si pro ni přišel čert. Ale jak to už
v pohádkách bývá, vše nakonec dobře dopadlo. Komtesku z pekla
vysvobodil švec Ondřej a byla svatba.
Děkujeme Divadelnímu spolku Tyl za příjemně strávené nedělní
odpoledne u pohádky.
Iva Jílková

Celkový pohled na soustředěné hráče

Těší nás, že hravost a vzájemná setkání patří k běžné radosti ze života
a tímto děkuji všem, kteří si přišli zahrát a vytvořili tak napínavou
atmosféru turnaje.
Velmi děkuji Marcele Karalové za upečení identického dortu ve
tvaru hry pro vítěze, kterým se po loňské obhajobě znovu stal Adámek Peška.
2. Robin Letáček (nejprve doprovodil sestru Lucii a k účasti na turnaji z důvodu obsazení kapacity k poslednímu hracímu stolu se nechal chvíli přemlouvat. Nakonec věřím, že ho stříbrná příčka hodně
potěšila!)
3. Vojtěch Štancl (z Lezníka)
4. Gabrielka Vostřelová („skalní příznivec“ – dosud vynechala pouze jediný ročník)
5. Jaromír Brázda (z Lezníka, dvojče s Ilonkou, viz. 6. místo – i zde
se jim povedla vzájemná propojenost, stále poblíž sebe)
6. Ilonka Brázdová (z Lezníka)
7. Jirka Procházka (premiéra na turnaji)
8. Monička Jílková (opět velmi pěkné umístění, loni též v první
„osmičce“)
Vzhledem k celkovému počtu hráčů považuji všechny z „finálové
osmičky“ za vítěze!!!

Foto: M. Čermák

Vzdělávání v Sebranicích
Zájemci o sadovnictví se sešli v úterý 17. března 2015 v zasedací
místnosti obecního úřadu, aby se něco dozvěděli o péči o ovocné
vysokokmeny ve volné krajině, sadech a v zahradách. Přednášejícím
byl Ing. Rudolf Židek, který své povídání spojil i s ochutnávkou různých rezistentních odrůd jablek, vhodných do naší oblasti.
Na podzim se můžeme těšit na další zajímavé povídání.
Český svaz zahrádkářů

Foto: L. Kmošková

Finálová „osmička“ z celkového počtu 52 hráčů!; foto: M. Čermák 2x
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Obec má nový mapový portál

Pozvánka

Obec Sebranice spustila pro své občany novou službu – mapový
portál od společnosti Geosense. Mapový portál je, zjednodušeně řečeno, internetová stránka s mapami naší obce. Zaměřuje se na její potřeby a zajímavosti. V tuto chvíli obsahuje orientační zobrazení inženýrských sítí, historické mapy, čísla popisná budov, územní plán a mnohé další mapové vrstvy. Obsah portálu se bude časem rozšiřovat
o nová témata, která obec dlouhodobě řeší (např. se budete moci podívat z domova, který hrob na našem hřbitově je volný). Mapový
portál Sebranic byl navržen tak, aby co nejvíce zpřístupňoval informace z obecního úřadu.
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za Vaším domem? Zajímá Vás,
kde vedou kanalizace či telekomunikační sítě? Chcete se podívat do
územního plánu? Stačí jen jedno kliknutí do mapy! Kromě praktických služeb, jako je nahlédnutí do katastru nemovitostí, lze portál
využít i ke vzdělávání či hledání zajímavostí. Mapový portál od Geosense je zároveň navržen tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější
a jeho ovládání bylo intuitivní. Díky tomu se podobá klasickým internetovým mapám a i přesto, že obsahuje mnohem více informací, je
práce s ním velice jednoduchá.
Mapový portál Sebranic je pro občany dostupný přímo z internetových stránek obce www.sebranice.cz.
OÚ Sebranice

Celosezónní turnaj
Zima se s námi už pomalu loučí, a proto je nejvyšší čas oprášit
tenisovou raketu a vypravit se na kurt.
Kdo má zájem zahrát si 4. ročník Turnaje o pohár starostky
obce Sebranice, ať se přihlásí na jilkovisebranice@seznam.cz nebo
tel. 775 337 401.
V loňském roce pohár získali František a Rosťa Svobodovi (stejně
jako v 1. ročníku turnaje) a už se určitě nemohou dočkat, až změří své
síly s novými účastníky.
Na všechny hráče se těší
Pavel Jílek

Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že sběr nebezpečného odpadu proběhne
v naší obci v dubnu. O přesném termínu svozu budou občané včas
informováni plakáty a prostřednictvím rozhlasu.
Do nebezpečného odpadu patří:
Ledničky, mrazničky, trouby, sporáky, televizory a jiná podobná
zařízení, podlahové krytiny, keramika, pneumatiky osobních automobilů, plastové předměty, hračky, akumulátory, olejové filtry, hadry,
oleje, tuky, léky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel, ředidel,
rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, spreje, zářivky, výbojky.
Do nebezpečného odpadu nepatří:
Zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, azbest,
dřevo, pneumatiky traktorů a nákladních automobilů, železo a barevné kovy.

Ukázka mapového portálu

Sběr papíru
Sběr papíru v budově I. stupně ZŠ v Sebranicích se uskuteční
ve dnech 20.–23. 4. 2015 od 7 do 16 hodin. 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.

Prosíme občany, aby odpad nehromadili dopředu na sběrná místa, ale
odevzdávali jej ve svozový den přímo zaměstnancům odborné firmy.
Děkujeme.
OÚ Sebranice

Nový pohled na náš kostel

Pohled před kácením stromů

Pohled po skácení stromů
Foto: M. Čermák 2x
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Sváteční slovo

Sváteční slovo

Milovaní,
toužím vás pozdravit při příležitosti blížících se Velikonoc a ujistit
vás, že na vás nezapomínám.
Mám Velikonoce rád, protože v nich prožíváme Ježíšovo vzkříšení. Bez této skutečnosti by se náš život často stával nesmyslným.
I probouzející příroda nám to všechno připomíná. Všechno se vrací
k životu. A Ježíšovo vzkříšení jen ujišťuje, že život se smrtí nekončí.
Že i pro nás je připravena úžasná budoucnost. Očekává nás to, co si
ani ve své nejbujnější fantazii neumíme představit.
Proto přijměte ode mne přání spokojených, pokojných a požehnaných Velikonoc s ujištěním, že na vás s vděčností vzpomínám. Přeji
vám stálou radost z jistoty věčného života, kterou nám dal Ježíš Kristus svým zmrtvýchvstáním. Kéž On naplní vaše srdce svou radostí
a svou láskou ať prozáří i vaše všední dny.
Vzpomínám na vás a žehnám vám
P. Vojtěch Glogar, salesián

Při mších svatých budou také žehnány přinesené pokrmy.
Na Velikonoční pondělí budou mše svaté v Sebranicích v 7.30
a 9.45 hodin.
Pozvání:
V neděli 19. dubna proběhne ve 14 hodin na parkovišti před kostelem žehnání kol, motocyklů a aut. Srdečně zvu všechny zájemce,
abychom se vydali na cesty s Božím požehnáním.
V neděli 26. dubna vás zvu na společnou modlitbu za Boží ochranu letošní úrody s prosbou o požehnání všem, kdo na našich polích
pracují
Farní pouť se letos uskuteční v sobotu 9. května a budeme putovat
do Křtin. Bližší informace budou v ohláškách.
V neděli 10. května si budete moci v kostele ve velké síni zakoupit
náboženskou literaturu a drobné náboženské předměty.
S nabídkou přijede paní Sejkorová ze Svitav.

Květná neděle (29. března)
Liturgie nám připomíná událost Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Na památku této události se na začátku mše svaté žehnají jívové ratolesti.

Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 24. května při
mši svaté v 9.45 hodin.

Zelený čtvrtek (2. dubna)
Liturgii večera Zeleného čtvrtku začíná velikonoční třídenní.
Obsahem liturgie tohoto večera jsou tři historické události:
- Ježíšova večeře na rozloučenou zpřítomněná eucharistií a obřadem
mytí nohou,
- Jidášova zrada,
- Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě na Olivové hoře a jeho
zatčení.
Mše svatá na Památku poslední večeře začne v 18 hodin.
Abychom mohli prožít s Pánem Ježíšem jeho opuštěnost, kterou prožíval před svým zatčením a utrpením, jsme pozváni k tiché adoraci do
23 hodin.

Obnova kaplí

Velký pátek (3. dubna)
Den, kdy prožíváme Kristovo utrpení a bolestnou smrt na kříži. Přesto na ně nemyslíme se smutkem, ale s vděčností. Vždyť skrze jeho
krev prolitou na kříži můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů.
Církev prožívá tento den jako den přísného postu – od masa a půstu
újmy v jídle.
Obřady Velkého pátku (neslaví se mše svatá) mají tři části:
- bohoslužbu slova, při které se čte zpráva o Kristově umučení a končí starobylými přímluvami,
- uctívání kříže, který je znamením Kristova vítězství nad hříchem
a naší záchrany,
- příjímání, protože z Kristova utrpení se nám nabízí nový život –
dává své tělo v eucharistii jako pokrm.
Obřady Velkého pátku začnou v 17 hodin. Pak od 19 hodin bude
možnost adorace u Božího hrobu až do soboty do 15 hodin.
Vigilie zmrtvýchvstání – Velká noc (4. dubna)
Na Bílou sobotu církev neslaví žádné obřady. Setkává se u Božího
hrobu, modlí se v očekávání Kristova zmrtvýchvstání.
Tato noc – vigilie (bdění), ve které Kristus vstal z mrtvých, a tak
dovršil naše vykoupení, má čtyři části:
- slavnost světla – velikonoční svíce, zapálená od požehnaného ohně,
prozařuje temnotu světa, je symbolem zmrtvýchvstalého Krista přítomného uprostřed nás,
- bohoslužba slova – úryvky z Písma svatého ukazují na to, jak se
Bůh stará v dějinách spásy o svůj národ, ale stejně i o svou církev,
- křestní bohoslužba – k ní směřuje celá postní doba – k obnově křtu,
tedy svého osobního rozhodnutí žít s Kristem,
- eucharistická bohoslužba – jako rodina Božích dětí se nejpravdivěji
spojujeme se vzkříšeným Ježíšem Kristem.
Obřady Velké noci začnou ve 20 hodin slavností světla.

Předprodej vstupenek

Slavnost zmrtvýchvstání Páně (5. dubna)
Vrchol nejen Svatého týdne, ale hlavně celého liturgického roku.
Proto událost Kristova zmrtvýchvstání prožíváme každou neděli.
Mše svaté budou v 7.30, 9.45 hodin (v 9.30 hodin v Lezníku
a v 11 hodin v Širokém Dole).

Na Obecním úřadě v Sebranicích je možnost zakoupení vstupenek
na vystoupení kapely VESELÁ TROJKA Pavla Kršky, které se
bude konat 5. června 2015 od 19.00 hodin v kulturním domě
v Horním Újezdě. Cena jedné vstupenky je 160 Kč.
OÚ Sebranice
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Co se děje za dveřmi MŠ?
ve škole a šli jsme se podívat do kuchyně. Děti s úžasem prohlížely
obrovské metly a mixéry, veliké mísy a kastroly, okamžitě si všimly
velké vařečky.
Další den jsme šli na druhý kopec. Prošli jsme středisko Agro
družstva, nakoukli jsme do dílny, prohlédli jsme zaparkované traktory a valníky, navštívili jsme i kancelář a paní Markéta Kopecká – k té
nás dovedl Dominik – nám řekla, co všechno musí dělat. Schválně
otevřela skříně, ze všech na nás koukaly jen a jen papíry a papíry.
A pak děti čekala návštěva dílny pana Františka Malého. Pravidelně se sem chodíme dívat na řezbářské práce. Ale tentokrát si děti
s paní učitelkou Švecovou prohlédly celou kládu ze stromu, pak prkna, kusy dřeva, pracovní stůl, hoblík, vše, co je potřebné, aby ze stromu byla židle. Nebo stůl.
A následně si děti s pí učitelkou Švecovou vyrobily ruční papír.
To už si vyprávěly o knížkách a o tom, jak vznikají. A malé děti se
šly s paní učitelkou Nagyovou podívat do knihovny. Všichni dostali
od pana Šlesingera přihlášku. Ten bude mít čtenářů!

Naše děti se už těší do školy…
Tak za sebou máme nejen 1. pololetí školního roku, ale i zápis do
1. třídy ZŠ. A dokonce na nás zaťukalo jaro a Velikonoce tady budou
co by dup!
Když šli v lednu naši předškoláci k zápisu, hlásili mladším kamarádům, že už další den nepřijdou. Že půjdou do školy. Pravda je, že
se nám do školky vrátili, že tedy půjdou až po velkých prázdninách.
Ale do velké školy se TĚŠÍ!
A všichni společně, i s malými dětmi, plníme spoustu dalších
úkolů.

Tři králové

Aktivity se každoročně opakují – od třech králů přes karneval,
který byl letos ve znamení lidových tradic a svátků. Jen MASOPUST
jsme tentokrát ve školce moc neslavili, protože ve škole byly právě
prázdniny a do školky chodilo málo dětí. O to víc jsme začali chodit
po okolí. Když roztál poslední sníh, všude bylo mokro a my jsme si
nemohli hrát na hřišti. Ale právě jsme si ve školce vyprávěli o tom,
kde pracuje maminka, tatínek.
Znáte odpověď, děti?
„Kde pracuje maminka a tatínek ?“
„V práci.“
„A co tam dělají ?“
„Pracují.“…
A tak jsme začali obcházet některé ty „práce“, aby děti viděly, co že
se tam dělá. A stihli jsme toho opravdu dost.

Pracovní dílny pro prarodiče a vnoučata

Školáci navštívili bramborárnu. A malé i velké děti se podívaly do
ordinace pana doktora Mareše. Některým se tam moc nechtělo, ale
pak se našli i dobrovolníci, na kterých pan doktor ukázal, jak prohlíží
bolavé ouško, jak se dívá dětem do krku.
A protože se kvapem blíží Velikonoce, sešli jsme se společně
s babičkami a tentokrát jedním dědečkem – ti s sebou samozřejmě
vzali vnoučata – a společně jsme vyráběli. Vznikla spousta pěkných
věcí. Všichni ochutnali i školkové pomazánky, které připravila naše
paní kuchařka Bojda Prokůpková. Nechyběl ani čaj z prvních jarních
bylinek, které nasbíraly děti. Jahodové lístečky, kvítka sedmikrásek
a paní kuchařka přidala i první malé kopřivy.
A pak přišel 1. jarní den, pátek 20. března. I když tento den bylo
jaro pouhých 16 minut, protože začalo ve 23.44 hodin. Ale bylo tady.
A zároveň s ním i zatmění sluníčka.
Další zázrak! Nenechali jsme si to ujít! Tatínek Vojta Zindulka
nám přinesl černé sklo a my
jsme na kopci nad školkou
sledovali postupné zatmívání.
Chvíli jsme si hráli v lese
a pak jsme opět pozorovali.
A co nás čeká dál? Spousta
další a další páce. Ale o tom
až příště.
Tak si užijte krásné Velikonoční svátky. Holčičky,
maminky a babičky ať mají
řádně „vyflákané“ sukýnky,
aby byly zdravé. A kluci,
tatínkové a dědečkové ať
upletou krásné pomlázky
a přinesou hodně malovaných
vajíček, mašlí a ať se nám
v pořádku z té obchůzky
s výslužkou vrátí domů.
U MUDr. Mareše; foto: MŠ 4x
Václava Tmejová

Pekli jsme chleba

Všechny děti se byly podívat v Qantu. Paní prodavačky naše děti
vždy rády vidí. Hned druhý den se hlásila polovina dětí, že budou
prodavačkou nebo prodavačem.
Školáci opět alespoň z venku prohlédli mlýn a druhý den s paní
učitelkou Mokrejšovou upekli v domácí pekárně nejen voňavý chleba, ale i slané rohlíčky.
A poznávání pokračovalo. Domluvili jsme se s paními kuchařkami
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
uplatnit znalosti z matematiky, logické myšlení a prostorovou představivost.
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.

Zápis do 1. třídy
Ve středu 28. 1. 2015 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy.
Budoucí prvňáčky s rodiči přivítaly pohádkové postavy, za které se
přestrojili žáci 5. třídy. Provedly je naší školou a pomohly jim zvládnout první úkoly – vystřihnout si kouzelný klíček a dostat se s ním do
pohádky. Děti se nebály mluvit, v dokreslování byly také velmi šikovné. Přednesly připravenou básničku, některé nám i zazpívaly.
Nejvíce je lákala interaktivní tabule. Na všechny se už v září těšíme.
Zuzana Laštovicová

Kategorie CVRČEK (pro 2. a 3. třídu, max. 90 bodů)
Jiří Vomočil
3. třída
89 bodů
Vojtěch Nagy
3. třída
88 bodů
Daniel Šmíd
3. třída
87 bodů
Kategorie KLOKÁNEK (pro 4. a 5. třídu, max. 120 bodů)
Pavel Jána
5. třída
74 bodů
Tereza Glänznerová
5. třída
73 bodů
Adéla Kárská
5. třída
73 bodů
Tereza Kuchtová
5. třída
71 bodů

Zeměpisná olympiáda
Dne 28. 1. 2015 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády.
Z druhého stupně se zúčastnilo 17 žáků, kteří byli rozděleni do příslušných kategorií. Ve všech soutěžních kategoriích se testovaly
3 typy znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test geografických znalostí, 3) praktická část.
Vítězové školního kola postoupili do okresního kola konaného
24. 2. 2015 na Gymnáziu ve Svitavách. V soutěžní kategorii A postoupil Jiří Šturc (6. třída), který se v okresním kole umístil na
5. místě z 16 soutěžících celého okresu. V kategorii C postoupil Jakub Večeře (8. třída). V okresním kole soutěžil s žáky 9. tříd a umístil
se na 8. místě z 15 soutěžících svitavského okresu.
Oba účastníci okresního kola Zeměpisné olympiády prokazovali
dobré znalosti a dovednosti v soutěži. Gratulujeme!
Mgr. Věra Kořínková

Kategorie BENJAMÍN (pro 6. a 7. třídu, max. 120 bodů)
Jiří Šturc
6. třída
72 bodů
Lukáš Jílek
7. třída
65 bodů
Ondřej Šimek
7. třída
63 bodů
Kategorie KADET (pro 8. a 9. třídu, max. 120 bodů)
Veronika Kordiovská
9. třída
51 bodů
Klára Šturcová
9. třída
50 bodů
Tomáš Vomočil
8. třída
47 bodů
Mgr. Andrea Kvasničková
Matematický klokan
Naše škola se každým rokem zúčastňuje celorepublikové soutěže
Matematický klokan. Do okresního kola postupují 3 žáci s nejlepším
počtem bodů.
Ve 2. třídě v kategorii Cvrček byli nejlepší tito žáci: Andrej Bartoš
63 bodů, Petr Vopařil 60 bodů, Václav Bulva 51 bodů. Ve 3. třídě:
Jiří Vomočil 89 bodů, Vojta Nagy 88 bodů a Daniel Šmíd 87 bodů.
V kategorii Klokánek ve 4. třídě byli nejlepší: Ondřej Kopecký
60 bodů, Vojtěch Kárský 59 bodů, Adam Kopecký 58 bodů.
V 5. třídě: Pavel Jána 74 bodů, Adéla Kárská a Tereza Glänznerová
73 bodů, Tereza Kuchtová 71 bodů.
Nejlepším žákem byl Andrej Bartoš ze 2. třídy, který během daného limitu 60 minut stihl spočítat obě kategorie. V kategorii Klokánek
získal 70 bodů.
Z. Laštovicová

Olympiáda v angličtině
I v letošním školním roce proběhla na druhém stupni naší školy
olympiáda v angličtině. Tradičně se této soutěže zúčastnili žáci deváté třídy. Vítězem školního kola se stal Jiří Vomáčka s velkým náskokem před ostatními spolužáky. Jirka poté naši školu reprezentoval
i v okresním kole, které se konalo 11. února na ZŠ T. G. Masaryka
v Litomyšli. Na vítězství Jirkovy konverzační schopnosti sice nestačily, ale vybojoval krásné páté místo ve velké konkurenci dalších patnácti soutěžících ve své kategorii.
Mgr. Leona Plešingerová
Módní přehlídka ve školní družině
V úterý 24. 2. si děti v družině opakovaly zásady SPOLEČENSKÉ ETIKETY, tentokrát v oblasti vhodného oblékání. Uviděli jsme
oblečení domácí, na karneval, do divadla, na zahradu, nebo třeba
sportovní. Každý model byl doprovázen vlastní prezentací, závěrečnou promenádou i potleskem publika.
Petra Vetešníková, DiS.

Teorie dopravní výchovy
S blížícím se jarem a sezónou cyklistů jsme na naší škole uvítali
pana Odvárku z Mozaiky DDM Polička. Pro žáky 3. a 4. tříd připravil
dvouhodinovou teorii dopravní výchovy formou testů a her na interaktivní tabuli. Žáci se snadno procvičili v pravidlech pro chodce
i cyklisty. Doufáme, že tímto předejdeme vážným dětským úrazům
na cestách a silnicích.
Mgr. Hana Klusoňová

Módní přehlídka ve školní družině

Matematický Klokan
V pátek 20. 3. 2015 se žáci 2. až 9. třídy zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže Klokan. Úlohy byly rozděleny podle náročnosti
(za 3 body, 4 body a 5 bodů). Výběr odpovědí z nabízených možností
umožnil žákům využít intuici a odhad. Za špatnou odpověď však
ztratili bod. Soutěž byla velmi náročná. Při řešení úloh museli žáci

Pan Odvárka vysvětluje křižovatky; foto: ZŠ 2x
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Odborné rady, jak správně kompostovat - 5. část

Kraj Smetany a Martinů

Kvalita a použití kompostu
Rychlost výroby kompostu je závislá na dodržování základních
podmínek kompostování. V praxi je podle tohoto návodu možné
vyrobit kompost v rozmezí od 3 měsíců do 1 roku od založení kompostu.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – duben 2015
Bystré
1. 4. 2015 – „O bylinkách a jejich zpracování“ – beseda s bylinkářkou Hanou Urbánkovou, která se uskuteční od 17.00 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
26. dubna – 9. přehlídka vodních mlýnků – KDU-ČSL Bystré zve
všechny malé i velké kutily, aby oživili potok pod Sokolovnou svými
výrobky. Instalace mlýnků začíná už ve 13.00 hod.
29. dubna – Taneční akademie – ZUŠ Bystré Vás zve na taneční
vystoupení konané v rámci oslav Mezinárodního dne tance, které se
uskuteční v 17.00 hod. v Sokolovně.
Litomyšl
10. 4. 2015 od 20.00 hod. – Mňága a Žďorp – koncert, Music Club
Kotelna, Litomyšl
12. 4. 2015 od 15.00 hod. – Čtyřlístek v pohádce, Smetanův dům
Litomyšl. Pohádku pro děti uvádí Divadlo D5 Praha, režie: Libor
Jeník, na motivy Čtyřlístku podle Jaroslava Němečka
23. 4. 2015 od 9.00 do 17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl Jarmark ke Dni Země – Přijďte si vybrat z nabídky pestrého sortimentu zboží nebo se naučit vyrábět různé předměty a podívat se řemeslníkům pod ruku.
Polička
13.–18. 4. – Polička Jazz festival – 19. ročník, Tylův dům
18.–19. 4. – Jarní slavnosti na hradě Svojanov
18. 4.–27. 9. – Interaktivní výstava o středověku „Král do boje
táhl“, výstava „750. výročí založení města Poličky“ – Městské muzeum a galerie Polička. Součástí výstavy je i unikátní exponát – kopie
koruny krále Přemysla Otakara II. a poprvé uvidíte i poličský poklad.
Pomezí
25. 4. 2015 – pouťová zábava v KD
26. 4. 2015 – tradiční pouť
Sebranice – 5. 4. 2015 – Velikonoční zábava – v kulturním domě
v Sebranicích, kapela: Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč.

Kdy je kompost hotový
Vyzrálý kompost je hnědé až tmavě hnědé barvy, drobtovité struktury, nezapáchá, ale voní jako lesní půda.
Test klíčivosti:
Do nádobky s vlhkým prosetým kompostem vysejeme semínka
řeřichy seté. Pokud během týdne většina semen vyklíčí, můžeme konstatovat, že kompost již neobsahuje žádné látky škodlivé pro rostliny
a můžeme jej použít na zahradě. Intenzivní zelené děložní lístky svědčí o vyzrálém kompostu, zatímco žluté nebo hnědé lístky o syrovém.
Pokud vyklíčí jen málo semen, musí se kompost podrobit ještě dalšímu rozkladu.
Použití kompostu
Syrový kompost aplikujeme na půdu na podzim. Vyzrálý kompost
můžeme aplikovat kdykoliv a k jakýmkoliv rostlinám (ne v zimě). Při
výsadbě do květináčů a výsevu používáme kompost smíchaný se
zeminou v poměru 1:1.
Na dostatečné zásobení půdy živinami stačí 1–2 cm vrstva kompostu ročně, což je 10–20 litrů kompostu na 1 m2. Kompost je nejvhodnější aplikovat v menších, ale opakovaných dávkách.
Kompost na půdu aplikujeme v rovnoměrné vrstvě. Nedoporučuje
se zaorávání nebo zarývání hluboko do půdy, ale jen jemné rozorání
na povrchu, například hráběmi nebo kultivátorem.
V případě, že máme malé množství kompostu na celoplošnou
aplikaci, použijeme kompost přímo do výsevných rýh nebo jamek na
výsadbu.
Doporučené množství kompostu podle náročnosti rostlin na živiny.
Náročnost rostlin
na živiny

Množství kompostu
v litrech na 1 m2

Nenáročné rostliny
Středně náročné rostliny
Náročné rostliny

4-6
7-10
10-15

Ping-pongový turnaj
V sobotu 21. února 2015 se konal ping-pongový turnaj pod záštitou místních salesiánů na sále kulturního domu v Sebranicích. Turnaje se zúčastnilo celkem 31 hráčů, místních i lidí z okolí. 9 účastníků
bylo ze Sebranic, další pak z Poličky, Horního Újezdu, Trstěnice,
Pomezí, Jedlové, Sádku a Litomyšle. Nejstaršímu účastníkovi bylo
přes 70 let.
Umístění na předních pozicích:
1. Kleinbauer Martin - Jedlová
2. Kopecký Pavel - Sebranice
3. Hnát Miloslav - Pomezí

Na závěr
Možná se vám na první pohled zdá kompostování složité, ale věřte, že takové není. Chce to jen trochu zkušeností a výsledky se brzy
dostaví. Možná Váš první kompost nebude hned „super“, ale časem
se to bude zlepšovat. Hlavní je začít a zkoušet. Věřte, že se to vyplatí.
Kompost se nám za naši snahu odmění. Jeho pravidelným používáním:
• Zajišťujeme rostlinám dostatek živin během celého vegetačního
období v takové formě a v takovém poměru, který jim velmi dobře
vyhovuje.
• Udržujeme a vylepšujeme mechanicko-fyzikální vlastnosti půdy,
její pórovitost a především její schopnost udržovat vlhkost.
• Vylepšujeme chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy. Organická hmota obsažená v kompostu dokáže vázat těžké kovy
a částečně i dusičnany, a tím omezuje přísun do rostlin.
• Podporujeme biologickou činnost v půdě tím, že zvyšujeme množství půdních mikroorganismů.
• Obohacujeme půdu o organické látky a humus.
• Humus zvyšuje odolnost půdy proti okyselení, což je důležité
v oblastech postižených emisemi z průmyslových činností.

Turnaj se hrál systémem skupin celkem u 6 stolů. Nejdříve základní skupiny, poté další skupiny o postup, nakonec skupiny o umístění.
Každý si zahrál asi 9 zápasů (závislé ale na umístění). Hrálo se na
2 malé vítězné sety. Na turnaji bylo Pavlem Kučerou zajištěno chutné
občerstvení - guláš, pivo, chléb se škvarky. Na konci turnaje dostal
každý hodnotnou cenu.
Antonín Kopecký

Zájemci o kompostéry
Pokud by měla zájem o kompostér na bioodpad některá z domácností, která si ještě kompostér neobjednala, ať se přihlásí
do 30. 4. 2015 na obecním úřadě. Poté budou kompostéry rozdány
ostatním zájemcům.
Cena jednoho kompostéru o objemu 1100 l je 300 Kč, pořizovací cena: 2964,50 Kč.
OÚ Sebranice

Společné foto vítězných hráčů spolu s pořadateli (zleva - Jan Kučera,
P. Mgr. Vojtěch Glogar, Pavel Kopecký, Martin Kleinbauer, Jan Rohan
a Ing. Jan Kopecký); foto: A. Kopecký
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Turnaj mladších přípravek v Dolním Újezdě

Fotbalové výběry OFS Svitavy

Dne 8. 3. 2015 se mladší přípravka TJ Sebranice zúčastnila posledního halového turnaje této zimní sezony v Dolním Újezdě.
Za účasti družstev Dolního Újezdu, Litomyšle, Sebranic a Čisté,
probíhal turnaj ve svižném rytmu, systémem, kdy hrálo každé mužstvo s každým soupeřem dvoukolově. Každé družstvo tak hrálo
6 zápasů, za což organizátorům děkuji. Naše mladé naděje celý turnaj
odehrály bez větších chyb a zaváhání, ve velmi rychlém tempu, kdy
se pravidelně střídaly 2 čtveřice (hrálo se 4 + 1). Po opravdu velmi
dobrých výkonech kluci turnaj vyhráli, když pětkrát zvítězili a pouze
jednou remizovali s domácími, s celkovým skóre 17:1. Nejlepším
střelcem turnaje se stal po zásluze Jiří Mokrejš s 9 vstřelenými góly.
Jako trenér mám moc velkou radost, že se do turnaje zapojili
všichni kluci, kteří chodili celou zimu pravidelně trénovat, což se
muselo na hře projevit. Myslím si, že každý odvedl maximum a každý zaslouží pochvalu. Děkuji rodičům, kteří se podíleli na velmi dobré atmosféře, která provázela celý turnaj.

krásné druhé místo za vítězným družstvem OFS Hradec Králové,
jemuž jako jediný soupeř dokázaly v jednom ze dvou vzájemných
utkání vzít všechny tři body. A mohlo být ještě veseleji, kdyby nebylo smolného zaváhání v jednom z duelů s OFS Jičín.
O trochu méně se dařilo našim jedenáctkám. Tým hráčů kolem
trenérů Petra Václavka a Jiřího Olejníka dokázal bodovat pouze
v jediném utkání s OFS Trutnov, což v konečném součtu znamenalo
čestné čtvrté místo. Z vítězství se v kategorii U-11 radovali mládežníci OFS Chrudim.
V individuálních soutěžích se navíc dostalo ocenění Michalu Makovényi z mateřského klubu TJ Sokol Bystré, který byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje v kategorii U-10.
„Myslím, že obě družstva OFS Svitavy v konkurenci nejlepších
východočeských okresních výběrů rozhodně nezklamala a zanechala
v Třebši velmi dobrý dojem. Zároveň jsem rád, že se halové přebory
okresních výběrů velice úspěšně etablovaly v termínovém kalendáři
soutěží mládeže PKFS. Jsou jistě atraktivním zpestřením přípravy
naší regionální fotbalové talentované mládeže.“ vyjádřil svoji spokojenost Jindřich Novotný, předseda Komise mládeže OFS Svitavy,
který současně řídí Komisi mládeže PKFS.

Turnaj odehrála a na vítězství se podílela tato sestava: Jiří Mokrejš, Petr Vopařil, Tadeáš Glänzner, Martin Svoboda, Vojtěch Procházka a bratrské dvojice Matěj a Jakub Vostřelovi a Sebastián
a Damián Klejchovi. Kluci, děkuji Vám za krásný sportovní zážitek.
Jiří Procházka

U10 - ke 2. místu v mezikrajském utkání přispěli svými hráčskými dovednostmi z TJ Sebranice: Jiří Mokrejš a Daniel Šmíd, kteří byli pro tento turnaj
nominováni; foto: OFS Svitavy

Fotbalové výběry OFS Svitavy se připravovaly
na Orlickoústecku
První březnový víkend zahájily svoji přípravu na venkovních hřištích výběry talentovaných fotbalistů OFS Svitavy U-10, U-11 a U-12.
Všechna tři družstva zavítala na půdu OFS Ústí nad Orlicí, aby přímo
v okresním městě sousedního regionu na umělé trávě změřila svoje
síly se svými vrstevníky.
Nejdříve proti sobě nastoupily nejstarší dvanáctky, poté rozehrály
svá paralelní utkání desítky a jedenáctky. Následně si všechna tři
střetnutí obě výpravy zopakovaly ještě jednou. Utkání se vedla
v přátelském duchu, a protože padla spousta gólů, museli být spokojeni i přihlížející rodiče, kteří za krásného jarního počasí vytvořili
správnou sportovní kulisu.
Výsledky tentokrát ale nebyly rozhodující. Trenéři Jiří Olejník,
Roman Cápal, David Kubatka a Petr Václavek zapojili do přátelských
duelů celkem třicet šest hráčů z deseti klubů svitavského okresu včetně TJ Sebranice (Osloveni byli tito hráči: Jiří Mokrejš, David Svoboda, Daniel Šmíd, Petr Kárský, Ondřej Kopecký, Jan Vostřel
a Jan Kyselý. Z důvodu jiných sportovních klání ve shodný čas
a z důvodu nemoci se někteří z pozvání omluvili.). Tím udělali další
krok v přípravě na jarní část krajského finále přeboru okresních výběrů PKFS, která se uskuteční 8. 5. 2015 v Moravské Třebové.
„Toto trojutkání vnímám jako první článek nového společného
projektu Komise mládeže OFS Svitavy a Komise mládeže OFS Ústí
nad Orlicí. Vzájemnou spolupráci na poli rozvoje talentované fotbalové mládeže bychom chtěli nadále udržovat a prohlubovat dalšími
podobnými akcemi,“ nastínil své vize Jindřich Novotný, předseda
Komise mládeže OFS Svitavy.

Vítězství na turnaji, tým mladší přípravky s trenérem Jiřím Procházkou
Foto: J. Svobodová 2x

Fotbalové výběry OFS Svitavy
Fotbalový výběr U-10 OFS Svitavy opět uspěl, tentokrát
v mezikrajském měření sil
V sobotu 28. 2. 2015 vyvrcholila halová sezóna mládežnických
výběrů okresních fotbalových svazů. Na palubovce sportovní haly
v Třebši u Hradce Králové proběhlo mezikrajské finále ve věkových
kategoriích do deseti a jedenácti let, do kterého se kvalifikovaly vždy
dva nejlepší celky Pardubického a Královehradeckého kraje ze svých
regionálních přeborů. V obou kategoriích měl zastoupení i náš OFS
Svitavy, stejně jako OFS Chrudim a domácí OFS Hradec Králové,
které doplnily výběry OFS Jičín v kategorii U-10 a OFS Trutnov
v kategorii U-11.
Velice úspěšně prošly svým turnajem naše desítky, které pod vedením trenérské dvojice Pavel Šilhart a David Kubatka vybojovaly

Mgr. Jindřich Novotný, Jana Svobodová
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Fotbalové ozvěny mužů

Fotbalové ozvěny mužů

FK Sebranice – fotbalové soustředění Boskovice
Poslední únorové dny (přesněji tedy 26.–28.2.) naše mužstvo strávilo na fotbalovém soustředění konaném v Boskovicích, které pak
mělo být zakončeno přípravným utkáním s FK Vrbice 1959 (okr.
Břeclav). Omluveni pouze Klusoň T. (zranění), Tmej Z. (nemoc),
Horníček Z. (pracovní vytížení), Vopařil J. + Večeře J. (ti dorazili až
na sobotní zápas).
Většina týmu dorazila na místo již ve čtvrtek, kde je hned po příjezdu čekal první trénink na místním umělém trávníku. V pátek ráno
se k týmu připojili i zbylí členové a i ti se hned zapojili do náročného
programu. V pátek se trénovalo dvoufázově – ranní trénink cca
2 hodinky a odpoledne pak cca 1,5 hodiny zakončené během
v přilehlém lesíku – příjemná romantika ☺. Pro zregenerování sil
jsme pak večer navštívili místní bazén, kde jsme v hojném počtu
využívali hlavně místní vířivky a sauny. Poté už přišlo jen „lehké“
seznámení s místními restauračními zařízeními.
V sobotu byl na programu nejdříve dopolední trénink (cca
1,5 hod.) a odpolední zápas, na který se většina moc moc těšila ☺.
Soupeřem, jak už bylo uvedeno výše, nám byl tým Vrbice (po podzimu 5. tým okresního přeboru Břeclavska), který v Boskovicích trénoval již od středy.

branku, i když zde šlo zřejmě o jasný offside. Čestný úspěch našim
barvám přinesla nechytatelná technická dělovka patnáct minut před
koncem z kopaček Pavla Mitáše. Soupeř pak ke konci utkání přidal
ještě jen gól a uzavřel naše ne úplně vydařené vystoupení na 1:6.
Příští zápas nás čeká opět v Litomyšli na umělce, a to v neděli
15. 3. proti „b-třídnímu“ Zámrsku od 14.00 hod., tak se snad předvedeme v lepším světle.

FK Sebranice x FK Vrbice 1959 5:2 (3:1)

Další přípravné utkání se původně mělo sehrát na umělé trávě
v Litomyšli, ovšem na žádost Zámrsku se nakonec hrálo u nich na
trávě. Domácí prostředí však Zámrsku určitě nepomohlo.
První čtvrthodina zápasu se nesla v duchu oťukávání s hrou mezi
šestnáctkami bez výrazných šancí na obou stranách. Jako první jsme
udeřili my, když Červ unikl po levé straně hřiště, zatáhl míč do malého vápna, kde s velkým přispěním domácí obrany otevřel skóre zápasu na 0:1. O necelých deset minut později, tedy přesněji v minutě 29.,
dostal pěkný balón za obranu Pavel Mitáš, který byl při pokusu o lob
nevybíravě a hlavně nesmyslně faulován domácím gólmanem.
K nařízené penaltě se postavil přímo sám postižený a nekompromisní
dělovkou se nemýlil – 0:2. Jedinou větší domácí šanci prvního poločasu zahodili domácí v 36. minutě, kdy domácí hráč v šanci sám před
brankařem jen těsně minul branku. Do konce poločasu se měnilo
skóre ještě jednou a to opět na naší straně. Zásluhu měl nyní Kuba
Kučera, který krásnou střelou z hranice velkého vápna upravil poločasové skóre na 0:3.
Druhá půle opět začala dobře pro nás, avšak v pěkné šanci se nedokázal prosadit Červ. Poté začali vepředu hrozit i domácí, nejdříve
zahodili krásnou šanci, kdy šel domácí útočník sám na gólmana,
ovšem šance se zalekl a mířil vedle. V 66. minutě byli domácí snížení
skóre ještě blíže, krásnou střelu ovšem zastavila levá tyč Tmejovi
branky. Minuty plynuly a nám se po krásné akci povedlo zvýšit na
krásných 0:4, když si střela Honzy Horníčka našla správný směr.
Když už to vypadalo, že zápas skončí s nulou na straně domácích,
prosadili se domácí tři minuty před koncem pěknou nechytatelnou
střelou ze zhruba 20 metrů – 1:4. Ovšem to nebylo ještě vše, za zhruba minutu byla na nás písknuta penalta za údajnou ruku. Domácí
kanonýr se nemýlil a snížil na konečných 2:4.

Další přípravný zápas s B-třídním týmem nám vyšel
o poznání lépe a my si tak mohli připsat vítězství
SK Zámrsk x FK Sebranice 2:4 (0:3)
Sebranice:
Tmej
Kunhart Patočka T. Chadima Patočka J.
Prokůpek Horníček J.
Červ Kalánek P.
Kučera J. Mitáš
Střídali: Radiměřský J., Vopařil
Naši střelci: Červ, Mitáš, Kučera J., Horníček J.
Rozhodčí: Svoboda

Sestava:
Jiráň
Kuchta Chadima Patočka T. Prokůpek
Kučera J. Horníček J. Červ Kalánek P.
Mitáš Jílek V.
Připraveni na střídání: Radiměřský K., Vopařil J., Večeře J.
Naši střelci: 2x Mitáš, Jílek V., Horníček J., Vopařil J.
Zápas se již od začátku vyvíjel lépe pro nás, neboť po dvou gólech
Mitáše (nutno dodati, že první krásně nohou a druhý nekompromisně
hlavou – neskutečná pestrost zakončení ☺) a Vojty Jílka
(premiérového v mužstvu mužů – jistě neunikne pozornosti) jsme
vedli po zhruba třiceti minutách 3:0. Pak jaksi trochu tempo polevilo
a soupeři se ještě do poločasu podařilo snížit na 3:1.
Druhý poločas byl vcelku vyrovnaný, ovšem do šancí jsme se dostávali o něco více přece jenom my. To vyústilo v krásnou kombinaci
založenou už na naší polovině a zakončenou krásnou přihrávkou
Kuby Červa na Jendu Horníčka, který se ve vyložené šanci nemýlil
a zvýšil na 4:1. Necelých deset minut před koncem se podařilo Vrbicím, po drobné chybě v zadních řadách, snížit na rozdíl dvou branek
4:2, ovšem to bylo z jejich strany vše. Poslední slovo jsme měli my,
a to konkrétně JirkaVopařil, který si krásnou kličkou v malém vápně
položil brankáře a pohodlně upravil na konečných 5:2.
Soustředění si myslím vydařené, navíc s pěknou koncovkou
v podobě vyhraného zápasu. Kdo chce vidět, zda tam nějaké to zlepšení nastalo, nechť nás navštíví v sobotu 7. 3. od 15.00 hod.
v Litomyšli na umělé trávě, kde nastoupíme proti A-třídnímu týmu
z Pomezí.

Poslední přípravný zápas před jarní částí sezóny 2014/2015 odehrajeme příští víkend s Prosetínem na jeho hřišti. Přesný termín a čas
utkání zatím není ještě znám.

FK Sebranice x TJ Sokol Pomezí 1:6 (0:4)
Sestava:
Jiráň
Patočka J. Chadima Patočka T. Večeře J.
Prokůpek Horníček J. Červ Kučera J.
Mitáš Jílek V.

Petr Jiráň

Velikonoční zábava

Připraven na střídání: Horníček Z.
Naši střelci: 1x Mitáš
Na rozdíl od minulého týdne nás první březnovou sobotu čekal
o poznání kvalitnější soupeř, a to „á-třídní“ tým Pomezí. Již od začátku utkání nás nenechal na pochybách, že rozdíl jedné třídy bude znát.
Hned po pěti minutách zazmatkovala naše obrana a mládí v naší
obraně vystřihlo nádherný nechytatelný vlastenec. Převaha i nadále
pokračovala a my se jen horko těžko dostávali do nějakých náznaků
šancí, na rozdíl od soupeře, který pohodlně do poločasu přidal tři
branky a uzavřel skóre poločasu na hrozivých 0:4.
Po změně stran se, i díky změnám v sestavě Pomezí, hra trochu
vyrovnala. Ovšem nájezdy do naší obrany příliš neustávaly a my jen
horko těžko odolávali. Po necelých 20 minutách přidal soupeř pátou

Tělovýchovná jednota Sebranice
pořádá
v neděli 5. dubna 2015 od 20.00 hodin
v kulturním domě v Sebranicích

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
Hudba: Rytmik Jedlová
Vstupné 60 Kč
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Inzerce

Hospůdka U Hastrmana
Obec Sebranice srdečně zve
místní i přespolní
k návštěvě

HOSPŮDKY
U HASTRMANA
na koupališti,
která od 1. 5. 2015
zahajuje svůj
sezónní provoz.
Otevřeno bude zatím jen
pátky a o víkendech.
Pátek 16 - 24 hod.
Sobota 11 - 24 hod.
Neděle 11 - 21 hod.

Pozvánka

Upozornění

SDH Sebranice ve spolupráci s místní mládeží
srdečně zvou všechny bez rozdílu věku na společný

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky (poplatek za psa a poplatek za svoz domovního odpadu), aby tak
učinili nejpozději do 30. 4. 2015, kdy končí jejich splatnost. Pokud částka u poplatku za odvoz domovního odpadu přesahuje
1000 Kč, lze ji rozdělit na dvě splátky. Splatnost druhé splátky je
30. 9. 2015.
Žádáme Vás, abyste při platbě upřednostňovali zasílání poplatků
převodem na účet obce č. 1217273389/0800, variabilní symbol číslo domu.
Splátku je možné uhradit též hotově v úředních hodinách na OÚ
nebo složenkou.
Poplatek za odvoz domovního odpadu je 580 Kč za osobu,
každé třetí a další nezaopatřené dítě je od poplatku osvobozeno.
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

ČARODĚJNICKÝ REJ
Kdy: 30. dubna 2015 u Mikulášku
Od: 17. 00 hodin – program pro děti,
Od 19.00 hodin zapálení ohně a opékání špekáčků od našeho řezníka
/uzeniny možno zakoupit na místě, stejně jako ostatní občerstvení/
Malí čarodějové si mohou zahrát hry a soutěže, bude připraveno parkoviště pro košťata, pro ty starší sousedské posezení
s hudbou.
Pokud nám nebude přát počasí /déšť,
sníh/, akce se odloží na 7. 5. 2015 ve
stejnou dobu.
Na všechny se těší mladí hasiči.
www.soptici.wbs.cz

Inzerce

KAMENICTVÍ
BOHUMIL ŠŤASTNÝ, Padělek 310, JIMRAMOV

Upozornění

4.–5. 4.
6. 4.
11.–12. 4.
18.–19. 4.
25.–26. 4.
1. 5.
2.–3. 5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Duben, květen 2015 (soboty, neděle, svátky)
MUDr. F. Zeman,
Litomyšl,
461 613 827
MUDr. O. Zeman,
Polička,
733 152 435
MUDr. M. Adamcová, Polička,
461 725 987
MUDr. S. Adamec,
Polička,
461 725 987
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
461 634 157
MUDr. I. Čermáková, Litomyšl,
461 614 614
MUDr. I. Elčknerová, Polička,
461 724 369

e-mail: Kamenictvi-Stastny@seznam.cz; www.kamenictvi-stastny.cz
VOLEJTE: 604 78 48 49 PŘIJEDEME !!!
Výroba a montáž nových pomníků - urnových, jednohrobů, dvojhrobů
Přírodní materiály - žuly a mramory
Sekání nápisů, opravy - zlacení, stříbření, barvení písma i na místě
Gravírace - na kámen, plastiky do kamene
Opravy - starších pomníků, rovnání, likvidace, demontáže pomníků
Zděné hrobky, základy pod pomníky, aj.
Broušení - mramorových, teracových pomníkových dílů na místě
Práce související s pomníkovou výrobou - přebrušování starých nápisů
Žulové schody, kuchyňské desky, grilovací kameny
Doplňky - fotokeramika, lampy, vázy, urny, schránky – žulové, nerezové

Poradenství, zaměření a cenová kalkulace zakázky zdarma!!!
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Tisk AP tiskárna Osík.
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